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Folkmängden i Södertälje kommun den 31 mars 2018 
 
Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 96 254 personer 
den 31 mars 2018 vilket motsvarar en ökning med 222 personer, eller ca 0,2 procent, sedan 
årsskiftet. Folkökningen under årets första kvartal beror på både ett födelse- och ett flyttöver-
skott.  
 
Folkökningen var lägre jämfört med motsvarande period då kommunens folkmängd ökade 
med 352 personer eller med ca 0,4 procent. 
 
Diagram 1: Folkökning i antal personer och i procent under årets första kvartal, år 2014-2018 

 
 
 
 
 

http://www.sodertalje.se/


Födelseöverskott under första kvartalet 2018 
 
Under årets första kvartal föddes 277 barn samtidigt som 188 personer avled vilket gav ett 
födelseöverskott på 89 personer.  
 
In- och utflyttning under första kvartalet 2018 
 
Under årets första kvartal flyttade 1 623 personer till Södertälje kommun medan 1 520 perso-
ner flyttade från kommunen vilket resulterade i ett positivt flyttnetto på totalt 103 personer.   
 
Inflyttningen från övriga Sverige uppgick till 1 265 personer vilket var något färre jämfört 
med första kvartalet 2018. Den inrikes utflyttningen uppgick till 1 392 personer. 
 
Flyttnettot (skillnaden mellan in- och utflyttningen) gentemot övriga Stockholms län var ne-
gativt och uppgick till -52 personer. Flyttnettot gentemot övriga landet var negativt och upp-
gick till -75 personer. Sammantaget resulterade de inrikes flyttningarna i ett negativt flyttnetto 
på -127 personer. 
 
Antalet personer som invandrade till Södertälje uppgick till 358 personer vilket var något 
lägre jämfört med samma period förra året. Antalet utvandrare uppgick till 128 personer vilket 
gav ett positivt flyttnetto gentemot utlandet på 230 personer. 
 
Antalet justeringar på grund av sent inrapporterade händelser (födslar, dödsfall samt flytt-
ningar) uppgick till 30. 
 

Tabell 1: Flyttningar 1 januari-31 mars 2018 (förändringen jämfört med samma period 2017 inom parantes) 

 Inflyttade Utflyttade Flyttnetto 
Övriga länet 848 (+11) 900 (+43) -52 (-32) 
Övriga riket 417 (-34) 492 (-23) -75 (-11) 
Utlandet 358 (-59) 128 (-1) 230 (-58) 
Totalt 1 623 (-82) 1 520 (+19) 103 (-101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Befolkningsutvecklingen i länet 
 
Befolkningen i Stockholms län uppgick till 2 315 612 personer den 31 mars 2018, en ökning 
med 7 469 personer, eller 0,3 procent, sedan årsskiftet. Befolkningsökningen minskade i länet 
jämfört med föregående år. 
 
Tabell 2: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i absoluta tal under första  
kvartalet 2018 

Kommun Folkmängd 31/3-2018 Folkökning 
Stockholm                                          952 058 2 297 
Järfälla                                           76 990 537 
Upplands-Bro                                       28 131 517 
Nacka                                              101 697 466 
Haninge                                            88 431 394 
 
Tabell 3: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i relativa tal under första kvar-
talet 2018 

Kommun Folkmängd 31/3-2018 Folkökning i procent 
Upplands-Bro                                       28 131 1,87 
Sigtuna                                            47 481 0,71 
Järfälla                                           76 990 0,70 
Ekerö                                              27 938 0,67 
Värmdö                                             43 666 0,51 
 
 
 
Befolkningsutvecklingen i riket 
 
Rikets folkmängd ökade med 22 444 personer och uppgick till 10 142 686 personer den 31 
mars 2018.  
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