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Förord
Sveriges Nya Geografi utkommer årligen sedan 1998 och årets publikation är den tjugofjärde i ordningen. 
Rapporten ska med kartor och analys ge perspektiv på utvecklingen i Sveriges kommuner. 

I mer än två år har vår vardag varit starkt påverkad av pandemin. Smittspridningen har gått upp och 
ner, medan restriktioner anpassats och vi människor därefter. Men med hög vaccinationstäckning och allt 
mildare symptom vid smitta börjar vi nu försiktigt att träda ur pandemitillståndet och in i ett nytt normal-
tillstånd. Det är just det nya normala som vi, delvis, vill belysa i årets upplaga av Sveriges Nya Geografi.

Under pandemin har fler svenskar än någonsin flyttat inom landet och vi har analyserat hur flytt- 
strömmarna gått. Som samhällsanalytiker är en av våra främsta uppgifter att kartlägga och förstå nuet 
för att kunna bedöma och skapa planeringsunderlag för framtiden. Med pandemins flyttströmmar som 
utgångspunkt har vi därför också tagit fram ett scenario för befolkningsutvecklingen i samtliga kommuner 
om flyttmönstren består. Vidare har vi närmat oss frågan om var, och hur, ökat distansarbete kan komma 
att påverka kommunerna. Som komplement till det välanvända begreppet Zoom-städer lanserar vi 
 benämningarna Teams-städer och Snooze-städer där ökat distansarbete kan leda till att fler respektive 
färre människor spenderar sin arbetstid i kommunen, jämfört med före pandemin. Vilka effekter som det kan 
innebära för olika kommunala verksamhetsområden har vi enbart berört översiktligt, men det är något vi 
gärna vill utforska i samarbete med kommuner, regioner, näringslivet och andra aktörer. 

När årets rapport släpps har kriget i Ukraina pågått i några veckor. Kriget skakar Europa och lämnar stort 
mänskligt lidande i sina spår. För samhället, på alla nivåer, ger kriget konsekvenser som måste hanteras. Det 
handlar i första hand om hjälp till människor i behov av skydd, vård och stöd för att återuppbygga sina liv. 
Beroende på utvecklingen av kriget kommer sannolikt många kompletterande parametrar behöva vägas in i 
analyser och bedömningar om framtiden, både på kort och lång sikt. Ökat flyktingmottagande och minskad 
benägenhet att byta bostad är två möjliga effekter av kriget, med stor betydelse för de delar som avhandlas 
i denna rapport. I dagsläget är effekterna dock svåra att överblicka eller försöka förutse. Låt oss hoppas på 
en snar lösning av situationen, och att vardagen snabbt kan återgå.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar om flyttmönster, befolkningsutveckling och 
samhällets planeringsförutsättningar. 

Med önskan om trevlig läsning,
Helena Liljegren

helena.liljegren@sweco.se 
Sweco Samhällsanalys & Strategi, Affärsenhetschef

Mars 2022
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Pandemins  
flyttmönster

Rekordstor ökning av 
antalet flyttar
Under pandemiåren 2020 och 2021 ökade antalet flyttar 
inom Sverige kraftigt. 2020 genomfördes nära 1,6 miljoner 
inrikes flyttar, vilket innebar en ökning med mer än 60 000 
jämfört med året innan. Det är den största ökningen som 
uppmätts under de tjugo år som finns tillgängliga för den 
officiella statistiken. 2021 ökade det totala antalet flyttar 
ytterligare och blev ett nytt rekordår för flyttar inom Sverige.

Generellt sett är det vanligast med flyttar över kortare 
avstånd och det har inte förändrats under pandemin. 
För hållandet mellan antal flyttar inom kommungränsen, 
mellan kommuner och över länsgränser såg likartat ut 
under pandemiåren som det har gjort under det föregående 
decenniet. Drygt sex av tio flyttar skedde inom kommun-
gränsen medan två av tio flyttar skedde mellan kommuner 
i samma län. Flyttar över länsgräns stod för den minsta 
andelen av flyttarna.

Kommungruppsindelning SKR 2017

Storstäder
Kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten.

Pendlingskommun nära storstad
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära 
kommun.

Större stad
Kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten.

Pendlingskommun nära större stad
Kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en större stad.

Lågpendlingskommun nära större stad
Kommuner där mindre än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.

Mindre stad/tätort
Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 
invånare i den största tätorten.

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort
Kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i annan mindre ort och/
eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.

Landsbygdskommun
Kommuner med mindre än 15 000 invånare i den 
största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 
30 procent).

Landsbygdskommun med besöksnäring
Landsbygdskommun med minst två kriterier för 
besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom 
detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.
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Figur 1. Fördelning av inrikes flyttar under pandemin. 

Källa: SCB och Swecos beräkningar.
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Ett decennium av lockande städer…
En indikator som ofta används för att fånga en kommuns 
attraktivitet som bostadsort är inrikes flyttnetto. 
Inrikes flyttnetto beräknas som skillnaden mellan antal 
inflyttningar och utflyttningar över kommungräns. Ett 
positivt inrikes flyttnetto innebär alltså att det är fler som 
flyttat in i en kommun än ut. I flyttstudier inkluderas ofta 
även flyttar till och från andra länder. Men många av de 
som kommer från andra länder väljer inte boendeort, utan 
tilldelas en. Det skulle därför ge en felaktig bild att väga in 
dessa flyttar för att belysa en kommuns attraktivitet.

Det enklaste sättet att beräkna och beskriva flytt- 
mönstren i Sverige är kommunernas inrikes flyttnetto i 
absoluta tal. Under 2009–2019 hade 111 kommuner ett 
positivt genomsnittligt flyttnetto. Noterbart är att varken 
Stockholm eller Göteborg återfinns bland dessa, utan 
hade ett negativt genomsnittligt inrikes flyttnetto. Trots 
att Malmö liksom de två andra storstäderna haft ett nega-
tivt inrikes flyttnetto sedan 2015 så räddas genomsnittet 
upp av stora positiva flyttnetton i början av 2010-talet. 
En förklaring till att våra storstäder inte återfinns 
bland kommunerna med positivt genomsnittligt inrikes 
flyttnetto under senare år är att de omkringliggande 
kommunerna lockat mer. 40 av de 111 kommunerna med 
positivt genomsnittligt flyttnetto var pendlingskommuner 
nära de tre storstäderna.

Bland kommunerna med positivt genomsnittligt flytt- 
netto återfinns även flera av våra andra större städer och 

kringliggande pendlingskommuner. 16 av 21 större städer 
och 22 kringliggande pendlingskommuner hade positivt 
genomsnittligt flyttnetto. Av lågpendlingskommunerna 
kring de större städerna hade dock bara fem kommuner 
ett positivt genomsnittligt flyttnetto.

Under perioden 2009–2019 hade 178 kommuner 
ett negativt genomsnittligt flyttnetto. Här återfinns 
bland annat samtliga 40 landsbygdskommuner, 44 av 
52 pendlingskommuner nära mindre tätorter och 30 
av 35 lågpendlingskommuner nära större städer. I hög 
utsträckning kan alltså decenniet före pandemin sägas 
ha präglats av ett flyttmönster där storstadsregionerna 
och större städer med närliggande pendlingskommuner 
har lockat mest. En särskild kommentar bör också ägnas 
landsbygdskommunerna med besöksnäring, där en stor 
andel av kommunerna haft ett positivt genomsnittligt 
flyttnetto. Just sådana kommuner med ”semesterkvali- 
teter” har i tidigare flyttstudier visat sig särskilt populära 
för åldersgruppen 65+.

Det bör, avslutningsvis, också poängteras att 
statistiken för flyttnetto bara avser de 40 procent av det 
totala antalet flyttar som sker över kommungräns. På 
en övergripande nivå kan det alltså konstateras att det 
mest attraktiva för många människor har varit, och är, att 
stanna i sitt närområde.

Tabell 1. Genomsnittligt flyttnetto per kommungrupp före pandemin (2009-2019). 

Positivt genomsnittligt 
flyttnetto

Negativt genomsnittligt 
flyttnetto

Neutralt genomsnittligt 
flyttnetto

Storstäder 1 2 0

Större stad 16 5 0

Pendlingskommun nära större stad 22 29 1

Pendlingskommun nära storstad 40 3 0

Pendlingskommun nära mindre tätort 8 44 0

Mindre stad/tätort 12 17 0

Lågpendlingskommun nära större stad 5 30 0

Landsbygdskommun med besöksnäring 7 8 0

Landsbygdskommun 0 40 0

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

…men tydliga trender mot förändring
Även om storstadsregionerna och de större städerna med 
omnejd har lockat mest under decenniet före pandemin 
visar utvecklingen under de senaste åren på tydliga tren-
der mot en förändring. Medan storstadskommunerna sett 
en fallande trend i flyttnettot under hela decenniet ökade 
de storstadsnära pendlingskommunerna kraftigt fram till 
2016, för att därefter årligen vända ner mot lägre och 

lägre flyttnetto. Stigande trender i flyttnettot kan, å andra 
sidan, noteras för landsbygdskommuner, mindre städer/ 
tätorter och närliggande pendlingskommuner samt 
lågpendlingskommuner nära större städer. Storstads- 
regionerna förefaller alltså tappa i boendeattraktivitet, till 
förmån för boendemiljöer i mindre orter.
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Pandemins flyttmönster – förstärkta trender!
Storstäderna fortsatte tappa i attraktivitet
Trenderna i de inrikes flyttningarna som kunnat obser-
veras under de senaste åren fortsatte, och förstärktes 
ytterligare, under pandemin. Storstadskommunernas 
sammantagna flyttnetto föll kraftigt, från redan negativa 
siffror. Alla tre hade negativa flyttnetton, men det stora 
tappet stod Stockholm för. Pendlingskommunerna nära 

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

storstäderna hade fortsatt ett positivt flyttnetto, men den 
sjunkande trenden fortsatte under 2020. 2021 bröts tren-
den, med en ökning av flyttnettot för första gången sedan 
2016. Det sammantagna flyttnettot var dock fortfarande 
lägre än 2019. 2021 hade 31 av pendlingskommunerna ett 
positivt flyttnetto, medan 12 hade ett negativt flyttnetto.

Ökad attraktivitet utanför större städer
De större städerna såg nästan en halvering av flyttnettot 
mellan 2019 och 2020, och under 2021 fortsatte den 
negativa utvecklingen. Sammantaget hade de större 
städerna ett negativt flyttnetto under 2021, för första 
gången på mer än ett decennium. Däremot ökade det po-
sitiva flyttnettot kraftigt i pendlingskommunerna nära de 
större städerna och mer än femdubblades 2021 jämfört 

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

med 2019. 43 av de 52 pendlingskommunerna nära större 
städer hade positivt flyttnetto, fler än någon gång under 
det senaste decenniet. Även i lågpendlingskommunerna 
nära de större städerna utvecklades flyttnettot tydligt po-
sitivt. Det sammantagna flyttnettot för kommungruppen 
var positivt och även för denna kommungrupp var antalet 
kommuner med positivt flyttnetto högre än någon gång 
under de senaste tio åren.
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Figur 2. Flyttnetto 2009–2021, storstadsregionerna. 
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Mindre städer med omnejd lockar allt fler
Sedan 2016 har mindre städer haft en positiv utveckling 
av flyttnettot, en trend som ytterligare förstärktes under 
pandemiåren. Flyttnettot ökade tydligt 2020 och steg 
än mer 2021. Pendlingskommunerna runt de mindre 

städerna har länge haft ett negativt flyttnetto, men 
pandemiåren innebar en betydande förändring i positiv 
riktning. Fler pendlingskommuner hade ett positivt 
flyttnetto under 2021 än någon gång under det senaste 
decenniet. 

Källa: SCB och Swecos beräkningar.
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Uppsving för landsbygdskommuner
En tydlig positiv utveckling kan även observeras i lands- 
bygdskommunerna. 12 av 15 landsbygdskommuner med 
en betydande besöksnäring hade ett positivt flyttnetto år 
2021. 13 av 15 kommuner hade ett högre flyttnetto både 

2020 och 2021 jämfört med 2019. I övriga landsbygds-
kommuner förbättrades också det sammantagna 
flytt nettot, även om det fortsatt var negativt. 27 av 40 
landsbygdskommuner hade ett starkare flyttnetto både 
2020 och 2021 jämfört med 2019.

Källa: SCB och Swecos beräkningar.
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Tabell 2. Antal kommuner med positivt eller negativt flyttnetto under pandemin. 

Flyttnetto 2020 Flyttnetto 2021

Positivt Negativt Positivt Negativt Neutralt

Storstäder 0 3 0 3 0

Större stad 14 7 8 13 0

Pendlingskommun nära större stad 37 15 43 9 0

Pendlingskommun nära storstad 28 15 31 12 0

Pendlingskommun nära mindre tätort 23 29 24 27 1

Mindre stad/tätort 13 16 18 10 1

Lågpendlingskommun nära större stad 16 19 17 17 1

Landsbygdskommun med besöksnäring 10 5 12 3 0

Landsbygdskommun 8 32 12 28 0

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

Trendbrott i 13 kommuner
I 13 kommuner innebar pandemiåren ett trendbrott om 
vi ser tillbaka till 2009. Tio kommuner gick från elva år av 
negativa flyttnetton till positiva flyttnetton både 2020 
och 2021. På listan återfinns fyra landsbygdskommuner, 
fyra pendlingskommuner utanför större städer och en 
pendlingskommun utanför en mindre stad.

  
En mindre stad hade också ett positivt flyttnetto  
för första gången på länge, nämligen Skellefteå.

I tre kommuner innebar 2020 och 2021, å andra 
sidan, ett negativt trendbrott. Örebro, Sundbyberg och 
Vallentuna hade för första gången på många år negativa 
flyttnetton.

Tabell 3. Kommuner med positivt trendbrott. 

Positiva trendbrott

Vetlanda Berg

Grums Härjedalen

Sunne Vindeln

Hofors Åsele

Nordanstig Skellefteå

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

Tabell 4. Kommuner med negativt trendbrott. 

Negativa trendbrott

Örebro Sundbyberg

Vallentuna

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

8 Sweco | Sveriges nya geografi 2021 | nr 24



Kommunerna i jämförelse
Flyttnetto pandemiåren 2020 och 2021
Flyttar i absoluta tal är ett enkelt sätt att förklara flytt-
mönster i Sverige och visa på en kommuns attraktivitet 
som boendeplats. Men för att förstå vad flyttnettot 
innebär för varje kommun, och för att kunna jämföra 
kommunerna med varandra, krävs att flyttnettot sätts 
i relation till befolkningen. Därför utgår kartorna och 
tabellerna i de följande avsnitten från kommunernas 
inrikes flyttnetto per 1 000 invånare.

Kartan på sidan 10 visar genomsnittet av 2020 och 
2021 års flyttnetto per 1 000 invånare. Högst flyttnetto 
i relation till kommunens befolkning hade Trosa, en 
kommun som tydligt exemplifierar ett av två huvuddrag 
som kan skönjas på topplistan över kommunernas 
flyttnetton. Det handlar om mindre städer och kommuner 
med strategiska lägen i starka arbetsmarknadsregioner. 
Sju av kommunerna faller in under kategorin storstads-
nära pendlingskommuner, samtidigt har flertalet tydlig 
anknytning till storstäderna och även andra regionala 
kärnor. Det andra huvuddraget som kan urskönjas på 
topplistan är kommuner med betydande besöksnäring och 
”semesterkvaliteter”, främst kanske Åre och Båstad men 
Ystad, Mörbylånga och Norrtälje har också en sådan profil. 

Tabell 5. Kommunerna med högst flyttnetto i relation till 
invånare under pandemiåren. 

Ranking Kommun Flyttnetto 
per 1000 
inv. Snitt för 
pandemiåren

Flyttnetto 
per 1000 
inv. 2020

Flyttnetto 
per 1000 
inv. 2021

1 Trosa 25,2 34,6 15,8

2 Österåker 21,9 19,4 24,4

3 Enköping 18,5 16,5 20,6

4 Norrtälje 17,5 17,7 17,3

5 Strängnäs 17,5 17,1 17,9

6 Svedala 17,4 16,6 18,2

7 Knivsta 17,3 7,3 27,3

8 Upplands-
Bro

17,3 19,4 15,2

9 Ystad 17,0 15,4 18,7

10 Åre 15,6 20,6 10,6

11 Kungälv 15,4 10,1 20,7

12 Lekeberg 14,4 21,5 7,3

13 Nykvarn 14,0 13,0 15,0

14 Mörbylånga 13,7 14,8 12,7

15 Ängelholm 12,0 8,8 15,1

16 Skurup 11,6 5,2 17,9

17 Båstad 11,4 12,2 10,6

18 Staffanstorp 11,1 13,6 8,6

19 Nynäshamn 11,1 4,5 17,7

20 Örkelljunga 11,0 17,0 5,0

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

Listan över lägst flyttnetto per 1000 invånare under 
pandemiåren domineras, trots den sammantagna positiva 
trenden, av landsbygdskommuner. Där återfinns också 
Stockholm, som både 2020 och 2021 såg en kraftigt negativ 
utveckling. Samtliga 20 kommuner på listan hade ett nega-
tivt genomsnittligt flyttnetto även under jämförelseperioden 
2009–2019.

Tabell 6. Kommunerna med lägst flyttnetto i relation till 
invånare under pandemiåren. 

Ranking Kommun Flyttnetto 
per 1000 
inv. Snitt för 
pandemiåren

Flyttnetto 
per 1000 
inv. 2020

Flyttnetto 
per 1000 
inv. 2021

1 Högsby -30,4 -38,6 -22,3

2 Ljusnars- 
berg

-16,0 -17,8 -14,3

3 Lessebo -15,2 -14,9 -15,5

4 Hylte -14,8 -20,1 -9,5

5 Dorotea -14,3 -16,0 -12,6

6 Bengtsfors -14,0 -13,5 -14,5

7 Kiruna -13,0 -13,5 -12,5

8 Flen -13,0 -14,7 -11,3

9 Jokkmokk -12,6 -10,7 -14,4

10 Vilhelmina -12,3 -17,6 -6,9

11 Hällefors -11,9 -18,4 -5,4

12 Ludvika -11,9 -13,7 -10,0

13 Arjeplog -11,6 -22,4 -0,7

14 Malå -11,4 -17,2 -5,6

15 Botkyrka -11,3 -12,1 -10,5

16 Gislaved -11,0 -13,1 -8,9

17 Valdemars- 
vik

-10,8 -12,5 -9,0

18 Uppvidinge -10,2 -9,6 -10,9

19 Stockholm -10,2 -8,7 -11,6

20 Gnosjö -10,1 -11,5 -8,7

Källa: SCB och Swecos beräkningar.
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5,9 till 25,2

1,7 till 5,8

-1,0 till 1,6

-4,2 till -1,1

-30,4 till -4,3

Flyttnetto under 
pandemin
Per 1000 invånare
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8,20 till 22,99

4,76 till 8,19

1,94 till 4,75

-0,89 till 1,93

-17,83 till -0,90

Förändring av flyttnetto, 
pandemiåren jämfört 
med decenniet före
Per 1000 invånare
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Tabell 8. Kommunerna med störst negativ förändring under 
pandemiåren, jämfört med decenniet före. 

Ranking Kommun Förändring  av flyttnetto 
per 1000 inv. Pandemiåren 
jämfört med decenniet före

1 Lomma -17,8

2 Sundbyberg -16,5

3 Solna -12,9

4 Vallentuna -10,2

5 Stockholm -10,1

6 Mölndal -10,0

7 Partille -8,9

8 Högsby -8,0

9 Bromölla -7,9

10 Vaxholm -7,4

11 Kungsbacka -7,1

12 Örebro -7,0

13 Ludvika -6,8

14 Bengtsfors -5,7

15 Danderyd -5,5

16 Ydre -5,4

17 Lidingö -5,1

18 Huddinge -5,1

19 Lysekil -4,8

20 Tranås -4,6

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

Förändringar i flyttnetto
Kartan på sidan 11 visar skillnaden mellan kommunernas 
flyttnetto per 1000 invånare för pandemiåren 2020 och 
2021 jämfört med perioden 2009–2019. Fem av kommu-
nerna med högst flyttnetto totalt återfinns också på listan 
över störst positiv förändring – Örkelljunga, Österåker, 
Åre, Trosa och Svedala. Noterbart är att de fyra sist-
nämnda kommunerna är de enda på topplistan över störst 
positiv förändring som även hade positivt genomsnittligt 
flyttnetto under jämförelseperioden. Listan domineras 
i stället av landsbygdskommuner, pendlingskommuner 
nära mindre tätorter och lågpendlingskommuner med 
koppling till några av de större städerna som haft negativt 
genomsnittligt flyttnetto över tid, men som alltså såg en 
tydlig förbättring under pandemin. Jämtlands län sticker 
ut på topplistan, med hela fem kommuner – Berg, Åre, 
Krokom, Strömsund och Bräcke.

Tabell 7. Kommunerna med störst positiv förändring under 
pandemiåren, jämfört med decenniet före.

Ranking Kommun Förändring  av flyttnetto 
per 1000 inv. Pandemiåren 
jämfört med decenniet före

1 Norberg 23,0

2 Åsele 20,7

3 Uppvidinge 20,4

4 Ljusnarsberg 18,1

5 Berg 18,0

6 Sorsele 16,6

7 Lindesberg 16,0

8 Österåker 15,8

9 Åre 15,6

10 Borgholm 14,9

11 Hultsfred 14,8

12 Hagfors 14,6

13 Krokom 13,3

14 Storfors 12,9

15 Strömsund 12,1

16 Örkelljunga 12,0

17 Bräcke 12,0

18 Trosa 11,8

19 Askersund 11,7

20 Svedala 11,6

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

På listan över de 20 kommuner med störst negativ 
förändring i flyttnetto under 2020 och 2021 jämfört 
med perioden 2009–2019 återfinns Stockholm och sju 
av huvudstadens pendlingskommuner, men även några 
pendlingskommuner till Göteborg. Trots att storstädernas 
pendlingskommuner sammantaget hade ett högre flytt-
netto 2021 än 2020 är det tydligt att attraktionskraften 
inom kommungruppen skilt sig betydligt under pandemin. 
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Förändrade boendepreferenser 
till följd av pandemin

Statistiken över flyttmönstren visar 
att storstadsregionerna  fortsatte 
tappa i attraktivitet medan pend-
lingskommuner utanför större 
städer, mindre orter med omnejd 
och landsbygdskommuner ökat i 
attraktivitet under pandemin.  Delvis 
har en sådan utveckling  kunnat 
skönjas under de senaste åren, 
men det är tydligt att  trenderna för-
stärkts ytterligare under pandemin. 
De bakom liggande orsakerna till 
den förstärkta  trenden kan i hög 
utsträckning spåras till förändringar 
i människors boendepreferenser, 
under pandemin.

I flera undersökningar har pandemins påverkan på 
svenskarnas boendepreferenser kunnat påvisas. Var 
femte svensk har förändrat sin syn på den egna bostads-
situationen, och var tredje har ändrat sin syn på hur man 
skulle vilja bo. Den tydligaste förändringen är ett ökat 
intresse för att bo större. I en kartläggning från Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling uppgav drygt tio procent 
av svenskarna att pandemin ökat intresset för större 
boyta. Framför allt har intresset ökat i åldersgruppen 
18–29 år, där drygt 25 procent fått ett ökat intresse för 
större boyta. Geografiskt sticker Stockholmsområdet och 
Malmöområdet ut med stort ökat intresse för större boyta. 
Den främsta förklaringen till intresset för större boyta 
har varit det utbredda hemarbetet under pandemin. 
Undersökningar från bland annat bostadssajten Hemnet, 
Nordea och SBAB visar att möjligheten att inreda ett 
arbetsrum i bostaden är en tydlig preferens som ökat i 
betydelse till följd av pandemin. Men även tillgång till 
trädgård samt närhet till grönområden och natur har blivit 
viktigare för många människor. Även dessa preferenser 
är lätta att hänföra till det utbredda hemarbetet, och den 
ökade mängden tid som människor spenderat i sina hem. 

Med ett ökat intresse för större boyta och tillgång 
till trädgård är det inte förvånande att efterfrågan, och 
därmed priset, på olika bostadstyper påverkats under 
pandemin. Priserna för villor har stigit mer än priserna 
för bostadsrättslägenheter, och större lägenheter har i 
sin tur stigit mer i pris än mindre lägenheter. De senaste 
15 åren har priserna för bostadsrättslägenheter stigit 
mer än priserna för villor, men under pandemin har alltså 
utvecklingen varit den omvända.

Sett i ljuset av dessa förändringar i boendepreferen-
serna kan flyttmönstren under pandemin tolkas som att 
flyttströmmarna drivits mot platser med ett utbud av villor 
och närhet till natur, med anknytning till lokala arbets-
marknadskärnor, men till rimliga kvadratmeterpriser. 

13 Sweco | Sveriges nya geografi 2021 | nr 24



Kommer förändringarna 
att bestå?

Det kan alltså argumenteras för att det går en tydlig röd 
tråd mellan hemarbete, förändrade boendepreferenser 
och statistiken över flyttmönstren under pandemin. Ur 
ett samhällsperspektiv är det såklart värdefullt att förstå 
utvecklingen under pandemin, men kanske än viktigare 
att blicka framåt och bedöma utvecklingen på längre sikt. 
Förutom utvecklingen av pandemin i sig är hemarbetets 
utbredning och beständighet över tid sannolikt en av 
de viktigaste faktorerna för att kunna göra en sådan 
bedömning.

Av den förvärvsarbetande befolkningen har i 
genomsnitt 37 procent arbetat hemifrån under pandemin, 
enligt SCB. Cirka 25 procent, i genomsnitt, arbetade 
hemifrån mer än hälften av tiden. I en undersökning 
som Internetstiftelsen genomfört uppgav 83 procent av 
respondenterna som arbetat hemifrån att det digitala 
distansarbetet fungerat bra. 89 procent av responden-
terna uppgav att de vill fortsätta arbeta hemifrån även 

efter pandemin. 45 procent av respondenterna svarade 
att de vill arbeta minst hälften av arbetstiden hemifrån 
och 13 procent vill arbeta hemifrån helt och hållet. Hela 
81 procent av de som inte arbetat hemifrån tidigare vill 
fortsätta göra det efter pandemin. Även i en undersökning 
från SBAB bekräftas bilden av att hemarbetet varit 
uppskattat av många. 60 procent av respondenterna som 
arbetat hemifrån under pandemin uppgav att de trivts 
med situationen och 62 procent att de vill kunna fortsätta 
arbeta hemma även i framtiden. 

Det är såklart svårt att utifrån dessa siffror bedöma 
hur stor andel av de förvärvsarbetande som kommer att 
arbeta hemifrån framgent och i vilken omfattning. Men 
att så många uttrycker ett så starkt intresse av fortsatt 
hemarbete kommer med stor sannolikhet innebära att 
förekomsten och omfattningen kommer att vara betydligt 
större än före pandemin och att det därmed även är san-
nolikt att förändringarna i människors boendepreferenser 
kommer att bestå. 
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Om flyttmönstren består 
– befolknings scenario 2030

Om förändringarna i boende-
preferenserna skulle bestå kan 
även de förstärkta trenderna i flytt-
strömmarna bestå. Utvecklingen 
av inrikes flyttar är en av fakto-
rerna som påverkar kommunernas 
befolkningsutveckling och det finns 
därför skäl att fundera på hur stor 
påverkan de förstärkta trenderna 
kan få för befolkningsutvecklingen.

Även om befolkningsprognoser är komplexa att ta fram, 
åtminstone om de ska vara någorlunda träffsäkra, kan 
en enkel framskrivning utifrån pandemins mönster för 
inrikes flyttar, utrikes flyttar, antal födda barn och antal 
döda ge en fingervisning om utvecklingen. För att fånga 
vilken påverkan som pandemins flyttmönster kan tänkas 
få om de består behövs också en jämförelse med ett 
referensalternativ, med data från 2019. I scenariot är det 
bara parametern inrikes flyttar som justerats, i övrigt är 
allt annat lika. Det bör understrykas att för en mer
tillförlitlig framskrivning skulle fler justeringar och an-
taganden behöva göras för de olika parametrarna. Detta 
scenario ska därför ses som en förenklad illustration av 
den långsiktiga påverkan som pandemins flyttmönster 
potentiellt kan få för befolkningsutvecklingen.

Minskad tillväxt i Stockholm och Göteborg – ökad tillväxt 
i Malmö 
På kommungruppsnivå visar scenariot ett förväntat resul-
tat, givet flyttmönstren under pandemin. Fler beräknas bo 
i landsbygdskommuner, i och omkring mindre tätorter och 
i pendlingskommuner utanför större städer, jämfört med 
referensscenariot utifrån 2019 års flyttmönster. Färre 
beräknas, å andra sidan, bo i storstadsregionerna och i 
större städer jämfört med referensscenariot. Bakom siff-

rorna på aggregerad kommungruppsnivå återfinns dock 
en mer komplex bild. Bland storstadskommunerna beräk-
nas Malmös befolkning växa med drygt 4 000 fler invånare 
än i referensscenariot medan Stockholm beräknas få en 
minskad tillväxt med nästan 55 000 invånare. Göteborg 
beräknas få en minskad tillväxt med 4 500 invånare. 
Samtidigt väntas pendlingskommunerna runt Göteborg 
och Malmö tappa tillväxt, medan pendlingskommunerna 
runt Stockholm får en ökad tillväxt. Det är dock viktigt att 
betona att skillnaderna inom kommungruppen är stora. I 
Stockholmsregionen väntas exempelvis Sundbyberg få en 
minskad tillväxt med över 10 000 invånare, och Österåker 
väntas få en ökad tillväxt med nära 6 400 invånare.

Minskad tillväxt i 19 av 21 större städer 
För de större städerna visar scenariot på en minskad 
tillväxt med drygt 58 000 invånare totalt. I hela 19 av 21 
större städer beräknas en minskad tillväxt, där Uppsala 
och Örebro sticker ut med en minskad tillväxt som över-
stiger 10 000 invånare. De två städer om särskiljer sig är 
Linköping, med i stort sett oförändrad tillväxt, och Luleå 
som väntas få en ökad tillväxt med 3 200 invånare.

För pendlingskommunerna och lågpendlingskommu-
nerna utanför de större städerna visar scenariot på en 
ökad tillväxt med 51 000 invånare, sammantaget.

Från befolkningsminskning till knapp befolkningsökning 
i pendlingskommuner till mindre tätorter
Medan referensscenariot utifrån 2019 års flyttmönster 
visar på en befolkningsminskning i pendlingskommuner 
till mindre tätorter innebär scenariot fram till 2030 utifrån 
pandemins flyttmönster istället en mindre ökning av 
befolkningen. Nästan 25 000 fler beräknas bo i pendlings-
kommunerna 2030 som en följd av pandemins flyttmöns-
ter. 27 av 52 kommuner beräknas få en befolkningsökning 
till 2030, 13 fler än i referensscenariot.

De mindre tätorterna som kommungrupp beräknas 
få fler invånare med pandemins flyttmönster. Norrtälje, 
Skellefteå och Karlskrona sticker ut, där den förstnämnda 
beräknas få en ökad tillväxt med drygt 3 500 invånare och 
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Tabell 9. Befolkningsscenario för kommungrupper utifrån pandemins flyttmönster. 

 
Kommuntyp

 
Befolkning  
2021

Referensscenario 
befolkningsutveckling 
2021-2030.  
Flyttmönster som 2019

Scenario 
befolkningsutveckling 
2021-2030. 
Pandemins flyttmönster

Differens,  
absoluta tal

Pendlingskommun 
nära större stad

 870 199 4% 7%  33 287 

Pendlingskommun 
till mindre tätort

 602 397 -4% 0%  24 805 

Landsbygdskommun  488 610 -8% -4%  20 192 

Mindre stad/tätort  1 324 942 3% 4%  19 568 

Lågpendlings-
kommun nära större 
stad

 634 484 -1% 2%  17 810 

Landsbygdskommun 
med besöksnäring

 152 581 -2% 4%  9 019 

Pendlingskommun 
nära storstad

 1 971 591 10% 10% -11 930 

Storstäder  1 918 068 8% 5% -54 945 

Större stad  2 489 454 9% 7% -58 714 

Källa: Sweco.

de sistnämnda beräknas få en befolkningsökning istället 
för en befolkningsminskning. Drygt 3 200 fler beräknas 
bo i Skellefteå respektive Karlskrona 2030 om pandemins 
flyttmönster består. 

Dämpad befolkningsminskning i landsbygdskommunerna
Landsbygdskommunerna är den enda kommungruppen 
som på aggregerad nivå både i referensscenariot och 
scenariot utifrån pandemins flyttmönster beräknas få en 
minskad befolkning fram till 2030. Med pandemins flytt-

mönster kommer dock minskningen att vara mindre, drygt 
20 000 fler beräknas bo i landsbygdskommunerna totalt 
sett om flyttmönstren består. 31 av 40 landsbygdskom-
muner beräknas få en mer positiv befolkningsutveckling 
med pandemins flyttmönster än i referensscenariot.

För landsbygdskommuner med besöksnäring är 
bilden en annan. 13 av 15 kommuner väntas få en ökad 
befolkning fram till 2030 med pandemins flyttmönster. 
Åre är den kommun där befolkningen beräknas öka mest, 
med  1 200 fler invånare fram till 2030. 
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Scenariot på kommunnivå 
– vinnare och förlorare om 
flyttmönstren består

Även om scenariot på kommungruppsnivå är intressant 
ur ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv så är 
det på kommunnivå som konsekvenserna av en eventuellt 
förändrad befolkningsutveckling uppstår och behöver 
hanteras. I tabellerna nedan framgår vilka kommuner som 
kan komma att påverkas mest om pandemins flyttmöns-
ter består, både i positiv och negativ riktning.

I absoluta tal beräknas Täbys befolkning påverkas 
mest i positiv riktning, följt av flera pendlingskommuner 
i Stockholmsregionen. Sollefteå sticker ut på topplistan 
som ensam landsbygdskommun. Liksom för kommun-
gruppen i stort handlar det främst om en dämpad befolk-

ningsminskning i scenariot, där kommunen beräknas 
tappa 3 000 färre invånare än i referensscenariot. 

Den kommun vars befolkningsutveckling beräknas 
påverkas mest i negativ riktning är Stockholm. Liksom 
samtliga kommuner som påverkas mest negativt i 
absoluta tal handlar det om minskad tillväxt för huvud- 
staden, att befolkningsökningen inte blir lika stor som 
i referensscenariot. På listan finns också Göteborg och 
åtta större städer, inte minst Uppsala och Örebro som 
beräknas få en minskad tillväxt med 13 000 respektive 
10 000 invånare.

Tabell 10. Kommunerna med störst positiv skillnad i befolkningsscenariot utifrån pandemins flyttmönster,  
jämfört med referensscenariot.

Ranking Kommun Befolkning 2030 - 
referensscenario, 
flyttmönster som 2019

Befolkning 2030 - 
Scenario pandemins 
flyttmönster

Differens, absoluta tal

1 Täby  77 019  83 892  6 873 

2 Österåker  54 245  60 625  6 379 

3 Malmö  385 017  389 321  4 304 

4 Danderyd  28 365  32 665  4 299 

5 Knivsta  20 428  24 707  4 279 

6 Upplands-Bro  35 337  39 324  3 988 

7 Härryda  39 908  43 688  3 780 

8 Enköping  54 149  57 841  3 691 

9 Norrtälje  70 723  74 323  3 600 

10 Vellinge  37 445  40 916  3 471 

11 Ängelholm  45 863  49 306  3 443 

12 Skellefteå  73 177  76 469  3 292 

13 Nacka  118 614  121 889  3 275 

14 Luleå  78 984  82 232  3 248 

15 Karlskrona  64 238  67 462  3 224 

16 Sollefteå  14 769  17 813  3 044 

17 Järfälla  95 421  98 377  2 956 

18 Salem  16 712  19 482  2 769 

19 Mark  34 495  37 140  2 645 

20 Åstorp  15 577  18 146  2 569 

Källa: Sweco.
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Ett annat sätt att analysera i vilka kommuner som 
befolkningsutvecklingen kan komma att påverkas mest 
är att beräkna vilken procentuell skillnad som bestående 
flyttmönster skulle innebära. Kartan på nästa sida visar 
skillnaden i procentenheter för befolkningsutvecklingen 
i kommunerna mellan referensscenariot och scenariot 
utifrån pandemins flyttmönster. De största skillnaderna
i positiv riktning kan främst observeras i kommuner som 

Tabell 11. Kommunerna med störst negativ skillnad i befolkningsscenariot utifrån pandemins flyttmönster,  
jämfört med referensscenariot. 

Ranking Kommun Befolkning 2030 – 
referensscenario, 
flyttmönster som 2019

Befolkning 2030 – 
Scenario pandemins 
flyttmönster

Differens, absoluta tal

1 Stockholm  1 057 469  1 002 741 -54 728 

2 Uppsala  284 081  270 985 -13 096 

3 Örebro  173 579  163 436 -10 142 

4 Sundbyberg  69 456  59 413 -10 043 

5 Mölndal  79 869  72 825 -7 045 

6 Upplands Väsby  58 223  52 117 -6 106 

7 Karlstad  107 786  102 534 -5 252 

8 Partille  46 027  40 854 -5 173 

9 Vallentuna  39 753  34 739 -5 014 

10 Helsingborg  166 012  161 401 -4 612 

11 Göteborg  634 089  629 567 -4 522 

12 Lund  142 958  138 650 -4 308 

13 Solna  96 940  92 808 -4 131 

14 Gävle  109 853  106 027 -3 826 

15 Botkyrka  102 871  99 243 -3 628 

16 Kungsbacka  92 467  88 932 -3 534 

17 Burlöv  26 218  22 904 -3 314 

18 Umeå  143 909  140 725 -3 185 

19 Växjö  107 501  104 949 -2 553 

20 Kungälv  59 639  57 207 -2 432 

Källa: Sweco.

med 2019 års flyttmönster skulle ha en tydligt negativ 
befolkningsutveckling fram till 2030, men som med pan- 
demins flyttmönster istället beräknas få en tydligt positiv 
utveckling. De största skillnaderna i negativ riktning 
kan, omvänt, observeras i kommuner som med 2019 
års flyttmönster skulle ha en kraftig befolkningstillväxt 
fram till 2030, men som beräknas dämpas betydligt om 
pandemins flyttmönster blir bestående.
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7,8 till 24,7

4,2 till 7,7

1,1 till 4,1

-2,2 till 1,0

-18,7 till -2,3

Skillnad i 
befolkningsutveckling 
om flyttmönstren består
I procentenheter
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Konsekvenser för kommuner 
om flytt mönstren består

Att ha en god uppfattning om befolkningens framtida 
utveckling är centralt i all samhällsplanering. För de flesta 
kommuner är scenarier och prognoser ett nödvändigt 
underlag i planerings- och beslutsprocessen eftersom 
befolkningsutvecklingen och demografin påverkar 
dimensioneringen och resursplaneringen för nära nog 
alla samhällsfunktioner. Scenariot utifrån pandemins 
flyttmönster är som sagt förenklat, och behöver justeras 
i flera parametrar för att vara verkligt tillförlitlig på 
kommunnivå. Med det sagt har scenariot likväl ett värde 
som underlag för reflektion och diskussion om hur 
förändrade boendepreferenser och förändrade flytt-
mönster i spåren av pandemin kan komma att påverka 
kommunernas planering för förskola, skola, äldreomsorg 
och bostadsförsörjning. Om flyttmönstren består visar 
scenariot att många kommuner som tidigare beräknats 
få en kraftig tillväxt kan komma att behöva revidera ner 

ökningstakten. Det kanske innebär att den långsiktiga 
lokalförsörjningsplanen behöver ses över? Omvänt visar 
scenariot också att många kommuner som tidigare 
beräknats få en minskad befolkning på sikt istället kan 
komma att behöva planera för en dämpad utveckling, 
eller till och med tillväxt istället. Just det sistnämnda, där 
scenariot pekar mot att en negativ befolkningsutveckling 
kan komma att vändas till befolkningstillväxt är särskilt 
intressant. Scenariot visar att 62 kommuner kan få en 
sådan utveckling, och i så fall behöver ställa om från en 
långsiktig planering för minskad kommunal verksamhet 
till att istället möta en ökad efterfrågan. Det fordrar 
såklart betydligt mer djupgående analyser som även 
bedömer utvecklingen avseende fruktsamhet, dödlighet, 
migration och andra faktorer som påverkar befolknings-
utvecklingen i stort, och sammansättningen i termer av 
exempelvis ålder och socioekonomi.
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Tabell 12. Kommuner med befolkningsökning istället för befolkningsminskning 2030 om pandemins flyttmönster består. 

Kommun Referensscenario befolkningsutveckling 
2021-2030 – Flyttmönster som 2019

Befolkning 2030  
– Scenario pandemins flyttmönster

Norberg -21,4% 3,3%
Storuman -13,0% 0,2%
Älvdalen -11,7% 0,3%
Vadstena -10,0% 4,8%
Åsele -9,8% 2,9%
Oxelösund -9,3% 7,6%
Berg -8,8% 5,7%
Simrishamn -8,3% 1,9%
Osby -8,3% 1,3%
Mellerud -7,5% 0,2%
Essunga -7,4% 4,3%
Perstorp -7,2% 6,8%
Mullsjö -7,2% 8,9%
Hallsberg -6,8% 8,4%
Strömstad -6,8% 1,4%
Grästorp -6,3% 2,7%
Götene -6,0% 2,3%
Härjedalen -5,6% 0,6%
Vetlanda -5,4% 3,4%
Vansbro -5,2% 1,1%
Nordanstig -4,9% 1,6%
Nora -4,8% 0,9%
Smedjebacken -4,7% 2,3%
Tanum -4,5% 4,6%
Åstorp -4,5% 11,3%
Ovanåker -4,4% 1,0%
Karlsborg -4,1% 3,0%
Lindesberg -4,1% 1,5%
Karlskrona -3,7% 1,1%
Säter -3,6% 5,2%
Herrljunga -3,4% 0,9%
Tierp -3,2% 8,6%
Hofors -3,2% 2,4%
Salem -3,1% 12,9%
Aneby -3,1% 4,6%
Malung-Sälen -3,0% 3,6%
Sandviken -2,9% 0,8%
Tranemo -2,7% 0,7%
Robertsfors -2,6% 4,1%
Karlskoga -2,4% 0,1%
Forshaga -2,3% 5,5%
Alvesta -2,3% 4,1%
Söderköping -2,3% 1,4%
Sölvesborg -2,2% 0,7%
Mark -2,0% 5,5%
Hässleholm -2,0% 1,7%
Nässjö -1,8% 5,2%
Boden -1,5% 1,1%
Sunne -1,4% 3,7%
Hörby -1,3% 3,0%
Kungsör -1,3% 6,4%
Hjo -1,1% 2,6%
Leksand -1,1% 5,5%
Grums -0,8% 2,9%
Orsa -0,7% 0,9%
Eksjö -0,7% 2,1%
Piteå -0,3% 0,0%
Falköping -0,3% 1,1%
Skellefteå -0,3% 4,2%
Vara -0,1% 3,8%
Vänersborg 0,0% 0,7%
Vellinge 0,0% 9,2%

Källa: Sweco.
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Zoom-städer, Teams-
städer och Snooze-städer

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

En av pandemins mest påtagliga 
följder för människors vardag 
har varit ökat arbete hemifrån, 
för de som kunnat. Av den för-
värvsarbetande befolkningen har 
i genomsnitt 37 procent arbetat 
hemifrån under pandemin. Cirka 
25 procent, i genomsnitt, arbetade 
hemifrån mer än hälften av tiden.

av distansarbete har inneburit att både arbetsgivare och 
arbetstagare ser ett värde av fortsatt möjlighet till arbete 
hemifrån framgent. Som nämndes i rapportens avsnitt 
om förändrade boendepreferenser uppgav exempelvis 
89 procent av respondenterna i Internetsstiftelsens 
undersökning att de vill fortsätta arbeta hemifrån även 
efter pandemin. 45 procent av respondenterna svarade 
att de vill arbeta minst hälften av arbetstiden hemifrån 
och 13 procent vill arbeta hemifrån helt och hållet. 
Historiskt har människors val av bostadsort i hög ut-
sträckning styrts av möjligheten till jobb och försörjning. 
Ökade möjligheter till digitalt distansarbete torde dock 
innebära att geografisk närhet mellan bostad och arbets-
plats kommer att bli mindre viktigt för valet av bostadsort, 
och valet av arbetsplats för den delen också. Möjligen är 
det så pandemins flyttmönster som beskrivits i rapporten 
ska förstås. I USA beskrivs uppluckringen av det geogra-
fiska sambandet mellan bostadsort och arbetsort ha gett 
upphov till betydande flyttströmmar till semesterorter. 
Med referens till den digitala videomötesappen Zoom har 
dessa orter börjat benämnas som ”Zoom-städer”.
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Figur 6. Andel personer i arbete som arbetat hemifrån. 

Ökat distansarbete löser upp sambandet mellan 
 bostadsort och arbetsort
Flera undersökningar har visat att många upplevt att 
arbetet hemifrån fungerat väl. Det handlar dels om ökad 
produktivitet som en följd av färre distraktioner och ökat 
fokus, dels om ökad egenstyrning och flexibilitet som möj-
liggör exempelvis en kombination av hushållsarbete och 
förvärvsarbete under en arbetsdag. De positiva effekterna 
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Svenska Zoom-städer

Tabell 13. Flyttnetto per 1000 invånare under pandemin, landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Kommun Flyttnetto per 1000 inv.  
Snitt för pandemiåren

Flyttnetto per 1000 inv.  
Snitt 2009–2019

Differens

Åre 15,6 0,0 15,6

Båstad 11,4 3,7 8,0

Rättvik 9,4 3,4 5,7

Borgholm 8,4 -6,4 14,9

Leksand 6,9 2,7 5,9

Tanum 6,6 2,0 3,9

Sotenäs 5,0 -5,6 3,0

Malung-Sälen 3,5 -3,3 9,1

Orsa 3,5 1,0 6,7

Härjedalen 1,1 -7,6 8,8

Älvdalen 1,1 -6,5 4,4

Storuman -0,3 -3,2 6,2

Strömstad -1,5 -5,6 -2,7

Eda -3,4 1,2 2,2

Arjeplog -11,6 -13,2 1,6

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

Möjligen är det därför primärt de som vill och kan arbeta 
helt på distans som framgent kommer att överväga en 
flytt till de svenska Zoom-städerna, där semesterkänslan 
aldrig är långt borta. En sådan utveckling kan innebära 
nya förutsättningar och utmaningar för kommunerna, 
exempelvis ökat behov av barnomsorg och bostadsbyg- 
gande. De mest betydande samhällseffekterna av ökat 
hemarbete kommer dock sannolikt inte uppstå som en 
följd av en stor folkomflyttning till landsbygdskommuner 
med besöksnäring. Istället kan de största effekterna 
tänkas uppstå i en annan typ av kommuner, i det vi kan 
kalla för Teams-städer, för att bibehålla referenserna till 
digitala verktyg för videomöten.

Flyttmönstren i Sverige under pandemin visar på en lik-
nande utveckling som i USA, landsbygdskommuner med 
besöksnäring hade som kommungrupp ett tydligt förbätt-
rat flyttnetto under pandemin. 14 av de 15 kommunerna 
utvecklades positivt jämfört med det genomsnittliga 
flyttnettot under decenniet före pandemin.

Huruvida de svenska landsbygdskommunerna med 
besöksnäring kommer att vara attraktiva för distans-
arbetande individer och hushåll över tid är dock svårt att 
bedöma. Även om många arbetstagare är positiva till ökat 
arbete hemifrån är de flesta fortfarande intresserade av 
att tillbringa viss del av arbetstiden på arbetsplatsen.
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Teams-städer och Snooze-städer  
– ett mer relevant perspektiv

Ett sätt att angripa frågeställningen är att utgå från 
de skillnader som kunnat observeras mellan olika 
branscher när det gäller omfattningen av distansarbete 
under pandemin. Mest troligt är det inom de branscher 
med omfattande distansarbete under pandemin som 
det, åtminstone på medellång sikt, kommer att finnas 
möjlighet till fortsatt distansarbete. Det handlar framför 
allt om branscherna Information och kommunikation, 
Offentlig förvaltning samt Finansiell verksamhet och 
företagstjänster. De ligger alla tydligt över genomsnittet 
på 37 procent som arbetat hemifrån i hela den förvärvs-
arbetande befolkningen. Med andra ord är det olika typer 
av tjänstemannayrken som främst berörts, och sannolikt 
kommer att beröras, av ökat arbete hemifrån.

Med hjälp av arbetsmarknadsstatistik går det att kartläg-
ga hur stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen i 
varje kommun som är sysselsatt inom dessa ”distansvän-
liga” branscher. Ett rimligt antagande är att distansarbete 
kommer att bli särskilt utbrett i kommuner med hög andel 
av de förvärvsarbetande invånarna verksamma inom 
branscherna. Men för att ta analysen ett steg längre, och 
även försöka fånga var de största förändringarna kan 
förväntas uppstå avseende var människor uppehåller sig 
under sin arbetstid behöver ytterligare raster adderas. 

För den fördjupade analysen har vi kombinerat arbets-
marknadsstatistik med pendlingsstatistik. Närmare 
bestämt har vi å ena sidan kombinerat arbetsmarknads-
statistik för nattbefolkning med pendlingsstatistik för 
utpendlare, och å andra sidan kombinerat arbetsmark-
nadsstatisk för dagbefolkning med pendlingsstatistik 
för inpendlare. Statistiken för nattbefolkning visar vilka 
branscher som kommunens förvärvsarbetande invånare 
är sysselsatta inom. Statistiken för dagbefolkning visar 
hur arbetsmarknaden i kommunen ser ut, fördelat 

Växande Zoom-städer med många invånare som arbetar 
hemifrån på heltid är en möjlig långsiktig effekt av 
pandemin. Sannolikt kommer dock ökat arbete hemifrån 
en del av arbetstiden vara en mer utbredd och bestående 
förändring som kommer att påverka många kommuner, 
på olika sätt. På en övergripande nivå kan de flesta 
effekterna av ökat distansarbete antas uppstå som en 
följd av förändringar avseende var människor uppehåller 
sig under sin arbetstid. För att kunna bedöma hur olika 
kommuner kan komma att påverkas av ökat distansarbete 
är det därför centralt att analysera var de förändringarna 
kan förväntas bli störst. 

Tabell 14. Andel personer i arbete som arbetat hemifrån under pandemin, per näringsgren. 

SNI2007-kod Näringsgren Andel personer i arbete som arbetat hem-
ifrån, genomsnitt Q3/2020-Q2/2021

58–63 Information och kommunikation 83

84, 99 Offentlig förvaltning m.m. 60

64–82 Finansiell verksamhet, företagstjänster 56

90–98 Personliga och kulturella tjänster 40

85 Utbildning 38

01–03 Jordbruk, skogsbruk o fiske 31

05–33, 35–39 Tillverkning o utvinning, energi o miljö 30

45–47 Handel 29

41–43 Byggverksamhet 19

49–53 Transport 15

86–88 Vård och omsorg 14

55–56 Hotell och restaurang 8

Samtliga personer i arbete 37

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).
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Tabell 15. Teams-städer. 

Kommun Andel förvärvsarbetande invånare inom  
”distansvänliga branscher”

Utpendlare per 1000 invånare

Danderyd 50 % 342

Lidingö 46 % 331

Täby 43 % 355

Nacka 42 % 354

Sundbyberg 41 % 458

Sollentuna 40 % 372

Vaxholm 37 % 335

Lomma 36 % 356

Ekerö 35 % 297

Tyresö 34 % 363

Värmdö 34 % 324

Vellinge 32 % 313

Huddinge 32 % 359

Järfälla 31 % 341

Österåker 31 % 319

Knivsta 31 % 373

Vallentuna 31 % 368

Upplands Väsby 29 % 351

Härryda 29 % 350

Partille 29 % 387

Upplands-Bro 29 % 331

Haninge 28 % 321

Lerum 28 % 339

Kungsbacka 28 % 277

Hammarö 28 % 344

Håbo 27 % 320

Staffanstorp 27 % 370

Kävlinge 27 % 340

Svedala 26 % 356

Källa: SCB och Swecos beräkningar.

på branscher, oavsett var de förvärvsarbetande bor. 
Pendlingsstatistiken baseras på förvärvsarbetande som 
bor i en kommun och arbetar i en annan, och är alltså 
en indikator på hur många som normalt sett lämnar 
respektive inkommer till kommunerna under arbetstid. 
Tankemodellen för analysen är att kommuner med 
hög andel invånare verksamma inom ”distansvänliga” 
branscher (nattbefolkning) och som har en hög andel ut-
pendlare kan förväntas få en ökning av antalet människor 
som uppehåller sig i kommunen under arbetstid, som en 
följd av minskad utpendling (ökat distansarbete). Omvänt 
kan kommuner med en arbetsmarknad som domineras 
av ”distansvänliga” branscher (dagbefolkning) och som 
har en hög andel inpendlare förväntas få en minskning 
av antalet människor som uppehåller sig i kommunen 
under arbetstid, som en följd av minskad inpendling (ökat 
distansarbete).

Teams-städer
För att få fram i vilka kommuner som ökningarna kan 
förväntas bli störst har två kriterier satts upp, dels att 
kommunerna har en högre andel invånare sysselsatta 
inom ”distansvänliga” branscher än på nationell nivå, dels 
att de har en högre andel utpendlare än 80 procent av alla 
kommuner. Dessa kommuner har vi valt att benämna som 
Teams-städer, för att markera en skillnad mot begreppet, 
och fenomenet, Zoom-städer. I tabellen nedan listas 
de 29 kommuner som uppfyller båda kriterierna. Listan 
domineras av pendlingskommuner i storstadsregionerna. 
19 av de 29 Teams-städerna återfinns i Stockholmsregi-
onen, fem i Malmöregionen och fyra i Göteborgsregionen. 
Hammarö sticker ut som den enda Teams-staden utanför 
storstadsregionerna. 
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Snooze-städer
För att få fram i vilka kommuner där störst minskningar 
kan förväntas av antalet människor som uppehåller sig i 
kommunen under arbetstid har också två kriterier satts 
upp. Dels att kommunerna har en arbetsmarknad där 
”distansvänliga” branscher utgör en större andel än på 
nationell nivå, dels att de har en högre andel inpendlare 
än 80 procent av alla kommuner. Dessa kommuner har vi 
valt att benämna som Snooze-städer, utifrån antagandet 
att människor kommer att jobba hemifrån vissa dagar, 
och på kontoret vissa dagar. Kommunen, eller staden, 
och dess utbud blir därför ”snoozat” vissa dagar, medan 
efterfrågan på exempelvis frukostkaffe, lunchshopping 
och eftermiddagsfika blir större under vissa dagar. I 
tabellen nedan listas de tio kommunerna som uppfyller 
båda kriterierna. På den relativt korta listan återfinns 

alla tre storstäder och fyra större städer – Lund, Karlstad, 
Borlänge och Helsingborg. Älmhult sticker ut som den 
tydligt minsta kommunen på listan.
I analysen är det särskilt noterbart att sex kommuner 
uppfyller både kriterierna för Teams-städerna och 
Snooze-städerna – Solna, Mölndal, Nacka, Sundbyberg, 
Sollentuna och Upplands-Bro. Som urskiljande variabel 
användes skillnaden mellan andelen inpendling och 
andelen utpendling. Solna och Mölndal har en tydligt 
högre andel inpendling än utpendling, och har därför 
klassats som Snooze-städer i analysen. Nacka, Sund-
byberg, Sollentuna och Upplands-Bro har å andra sidan 
en tydligt högre andel utpendling än inpendling, och har 
därför klassats som Teams-städer i analysen. De sex 
kommunernas överlapp sätter fingret på en viktig aspekt 
i tolkandet, och värderingen, av analysmodellen och dess 

Tabell 16. Snooze-städer.

Kommun Andel av arbetsmarknaden som utgörs av 
”distansvänliga” branscher

Inpendlare per 1000 invånare

Stockholm 48% 323

Solna 43% 1104

Älmhult 41% 251

Malmö 36% 213

Göteborg 35% 209

Mölndal 30% 438

Lund 29% 323

Karlstad 28% 181

Borlänge 26% 202

Helsingborg 26% 177

Källa: Sweco.

Definitioner
Zoom-städer: Benämning på semesterorter som under pandemin sett stor inflyttning av människor med möjlighet att arbeta 
heltid på distans.
Teams-städer: Kommuner där fler människor kommer att spendera sin arbetstid till följd av ökat distansarbete. 
Kommunerna har en högre andel invånare sysselsatta inom ”distansvänliga” branscher än på nationell nivå och har en 
högre andel utpendlare än 80 procent av alla kommuner. 
Snooze-städer: Kommuner där färre människor kommer att spendera sin arbetstid till följd av ökat distansarbete. 
Kommunerna har en arbetsmarknad där ”distansvänliga” branscher utgör en större andel än på nationell nivå och har en 
högre andel inpendlare än 80 procent av alla kommuner.
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resultat – nämligen att många kommuner både kommer 
påverkas av minskad utpendling och minskad inpendling, 
samtidigt, som en följd av ökat distansarbete inom vissa 
branscher. 

Potentiella effekter för kommunerna
Ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv har distans-
arbetet under pandemin fått flera effekter som även är 
relevanta för fortsatt distansarbete. Bland annat ökade 
mängden förpackningar som lämnades till återvinning 
till rekordhöga nivåer, vilket delvis förklarats med ökat 
arbete, och matlagning, hemma. Särskilt noterbart är 
att kommuner med, normalt sett, stor utpendling fått 
större avfallsmängder att hantera. Även elanvändningen 
har påverkats. I privata hushåll kan en något högre 
elanvändning observeras dagtid, och den morgontopp 
för elanvändningen som normalt infaller har tydligt 
mattats av under pandemin. Avfall och energi är alltså två 
verksamhetsområden som kan komma att utvecklas olika 
utifrån distansarbetets förutsättningar och utveckling i 
kommunerna.

En tydlig effekt av distansarbetet under pandemin har 
också varit minskad arbetspendling, en effekt som 
givetvis även kommer bestå för de som arbetar hemifrån 
framöver. För regionerna är den framtida utvecklingen av 
antalet pendlare med kollektivtrafik en viktig planerings-
förutsättning. För kommunerna är det snarare restiden 
som är relevant, ur ett verksamhetsperspektiv. Förskolan 
är ett tydligt exempel, där barnens vistelsetider baseras 
på föräldrarnas arbetstid plus restid. Minskad restid bör, 
allt annat lika, innebära kortare vistelsetid för barn till 
föräldrar som arbetar hemifrån. För Teams-städerna, med 
stor andel distansarbete, är minskat behov av barnom-
sorg alltså en potentiell effekt att beakta och analysera 
närmare.

En ytterligare potentiell effekt att beakta är ökad 
respektive minskad handel. För kommuner som kan få 
minskad inpendling kan det till exempel innebära mins-
kad efterfrågan för restauranger, medan den motsatta 
utvecklingen skulle kunna förväntas i Teams-städerna. 
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Det nya normala kräver 
djupare analyser
För att tillförlitligt kunna bedöma effekterna som ökat 
distansarbete kan få för kommunerna krävs djupare 
analyser utifrån varje kommuns förutsättningar. För 
det första är det centralt att närmare analysera den 
förväntade ”nettopåverkan” på antalet människor som 
uppehåller sig i kommunen under arbetstid som minskad 
utpendling och inpendling (ökat distansarbete) kan leda 
till. Den analysmodell som använts här resulterade i sex 
kommuner som både kan förväntas få en kraftigt minskad 
inpendling och kraftigt minskad utpendling som en följd 
av ökat distansarbete inom vissa branscher. För de flesta 
kommuner kommer sannolikt ökat distansarbete innebära 
både minskad utpendling och minskad inpendling, och 
utmaningen är att kunna bedöma den faktiska netto-
påverkan. 

För det andra behöver den närmare analysen av nettopå-
verkan på antalet människor som uppehåller sig i kom-
munen under arbetstid kombineras med djupare analyser 
över de potentiella följdeffekterna. Sådana analyser kom-
mer behöva ta sin utgångspunkt i nya beteendemönster 
som följer med ökat distansarbete, beteendemönster som 
givet flexibiliteten som distansarbete innebär med stor 
sannolikhet kommer att präglas av viss oförutsägbarhet. 
Däri ligger också utmaningen. För att kommunerna ska 
kunna planera, anpassa och utveckla sina verksamheter 
för ett samhälle med ökat distansarbete krävs mer 
och bättre kunskap om beteenden som vi ännu vet 
relativt sett ganska lite om. Genom analysmodellen för 
Teams-städer och Snooze-städer hoppas Sweco kunna 
bidra till ökad medvetenhet, nyfikenhet och dialog om hur 
”det nya normala” kan analyseras och förstås.
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SKR:s kommun grupps indelning

Storstäder och storstadsnära kommuner

Större städer och kommuner nära större stad

Storstäder

Göteborg
Malmö
Stockholm

Pendlingskommun nära 
storstad

Ale
Alingsås
Bollebygd
Botkyrka
Burlöv

Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Håbo
Härryda
Järfälla
Kungsbacka
Kungälv
Kävlinge
Lerum
Lidingö
Lilla Edet

Lomma
Mölndal
Nacka
Nynäshamn
Partille
Salem
Sigtuna
Skurup
Sollentuna
Solna
Staffanstorp
Stenungsund
Sundbyberg

Svedala
Trelleborg
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Vellinge
Värmdö
Öckerö
Österåker

Större stad

Borlänge
Borås
Eskilstuna
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Lund
Norrköping
Sundsvall
Södertälje
Trollhättan
Umeå
Uppsala
Västerås
Växjö
Örebro
Östersund

Pendlings kommun nära 
större stad

Alvesta
Aneby
Bjurholm
Bjuv

Eslöv
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gnesta
Grums
Grästorp
Habo
Hallsberg
Hallstahammar
Hammarö
Heby
Höganäs
Hörby
Höör
Kil
Klippan
Knivsta
Krokom
Kumla
Laholm
Landskrona
Lekeberg
Lessebo
Mark
Mjölby
Mullsjö
Nora
Nordmaling

Nykvarn
Perstorp
Sjöbo
Strängnäs
Surahammar
Svalöv
Svenljunga
Säter
Söderköping
Tierp
Timrå
Trosa
Vänersborg
Vännäs
Åstorp
Åtvidaberg
Älvkarleby
Ängelholm
Örkelljunga

Lågpendlings kommun 
nära större stad

Askersund
Berg
Boden
Bräcke
Enköping
Finspång
Flen

Herrljunga
Hofors
Hylte
Kinda
Kristinehamn
Köping
Laxå
Lindesberg
Lysekil
Motala
Munkfors
Nässjö
Ockelbo
Robertsfors
Sala
Sandviken
Säffle
Tingsryd
Tranemo
Tranås
Uddevalla
Ulricehamn
Uppvidinge
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vindeln
Älvsbyn
Östhammar

Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten. 
Pendlingskommun nära storstad – kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete  
i en storstad eller storstadsnära kommun.

Större stad – kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. 
Pendlingskommun nära större stad – kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen  
pendlar till arbete i en större stad. 
Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en större stad.
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Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

Mindre stad/tätort

Avesta
Falkenberg
Falköping
Falun
Gotland
Hudiksvall
Härnösand
Hässleholm
Kalmar
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Katrineholm
Kiruna
Kristianstad
Lidköping
Ljungby
Mariestad
Norrtälje
Nyköping
Oskarshamn
Piteå
Skellefteå
Skövde
Varberg
Värnamo
Västervik
Ystad
Örnsköldsvik

Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort

Arboga
Boxholm
Bromölla

Degerfors
Eksjö
Emmaboda
Essunga
Fagersta
Gnosjö
Gullspång
Götene
Hedemora
Hjo
Hultsfred
Högsby
Karlsborg
Kungsör
Ljusnarsberg
Markaryd
Mellerud
Munkedal
Mönsterås
Mörbylånga
Norberg
Nordanstig
Nybro
Olofström
Orust
Osby
Oxelösund
Ronneby
Simrishamn
Skara
Skinnskatteberg
Smedjebacken
Storfors
Sävsjö
Sölvesborg
Tibro

Tidaholm
Tjörn
Tomelilla
Torsås
Töreboda
Vadstena
Vara
Vingåker
Vårgårda
Ydre
Älmhult
Ödeshög
Östra Göinge

Landsbygdskommun

Arvidsjaur
Arvika
Bengtsfors
Bollnäs
Dals-Ed
Dorotea
Filipstad
Gislaved
Gällivare
Hagfors
Haparanda
Hällefors
Jokkmokk
Kalix
Kramfors
Ljusdal
Ludvika
Lycksele
Malå
Mora
Norsjö
Ovanåker

Pajala
Ragunda
Sollefteå
Sorsele
Strömsund
Sunne
Söderhamn
Torsby
Vansbro
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Åmål
Ånge
Årjäng
Åsele
Överkalix
Övertorneå

Landsbygdskommun  
med besöksnäring

Arjeplog
Borgholm
Båstad
Eda
Härjedalen
Leksand
Malung-Sälen
Orsa
Rättvik
Sotenäs
Storuman
Strömstad
Tanum
Åre
Älvdalen

Mindre stad/tätort – kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. 
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort – kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar  
till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 
Landsbygdskommun – kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten,  
lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent).
Landsbygdskommun med besöksnäring – landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring,  
dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till invånarantalet.
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