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Från att ha varit en av Sveriges 
mest expansiva städer har nu 
befolkningsökningen i Örebro 
bromsat in rejält. Både kommunen 
och länet som helhet ökade mindre än 
riksgenomsnittet under 2020 och 2021.

MÅTTLIG ÖKNING

Länet ökade visserligen med drygt 
1 100 personer 2021, vilket är några 
hundra fler än 2020. Men 2014–2019 
låg ökningen på 2 500–4 000 varje år. 

TVÄRNIT I ÖREBRO

Framför allt är det regionens motor 
Örebro kommun som tvärnitat. År 
2021 var det fler som flyttade från än 
till Örebro, något som inte hänt på över 
40 år.

Framför allt är det unga barnfamiljer 
som flyttar till andra kommuner i 
länet. Grannarna Lekeberg och Kumla 
fortsätter öka i god takt, och 2021 även 
Hallsberg.

ALLMÄN TREND

Utvecklingen i Örebro liknar den kring andra storstäder i 
Sverige, vars dragningskraft minskade under pandemiåret 
2020. När fler arbetar på distans ser den utvecklingen ut att 
fortsätta.

FLER FÖDS I ÖREBROREGIONEN 

Stabila födelseöverskott, det vill säga att fler föds än dör, är 
det i Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsberg. I resten av 
länets kommuner är det tvärtom, fler dör än det föds vilket 
är naturligt när de har en stor andel äldre i befolkningen.

I Askersund, Karlskoga och Nora vägde inflyttning upp de 
negativa födelsetalen så att kommunerna ändå slutade på 
plus 2021.
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Befolkningsförändring

Minus 5–10 procent

Minus 0–5 procent

Ökning 0–5 procent

Ökning 5–10 procent

Mer än 10 procent

Örebro län: + 9,5 procent

Riksgenomsnitt: + 11,0 procent.

Antal invånare 31 dec 2021 och 
befolkningsförändring 2010–2021

Källa: SCB

Ljusnarsberg
4 604

– 6,6 %

Lekeberg
8 603

+ 20,6 %

Laxå
5 582

– 1,8 %

Hallsberg
16 196
+ 6,0 %

Degerfors
9 534

– 1,1 %

Hällefors
6 849

– 5,1 %

Örebro
156 987
+ 15,9 %

Kumla
22 144
+ 8,3 %

Askersund
11 534
+ 2,3 %

Karlskoga
30 437
+ 2,6 %

Nora
10 721
+ 2,6 %

Lindesberg
23 601
+ 2,5 %

Antal invånare 1970–2021
1000-tal, Örebro län
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Folkökningen bromsar in i Örebro 

Det är framför allt Örebroregionen som vuxit det senaste 
decenniet. 

Länets befolkning har ökat med nära 
27 000 personer sedan 2010. 

Forts. nästa sida
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forts.
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Örebro län 2021

Födda + 3 297

Döda – 2 856

Födelsenetto + 441

Inflyttade
Därav fr övriga Sverige
Därav fr utlandet

+ 10 373
8 825
1 548

Utflyttade – 9 755

Därav till andra län 8 899

Därav till utlandet 856

Flyttningsnetto + 618

Total förändring* + 1 149

Antal invånare 306 792

*Födelsenetto + flyttningsnetto, justerat med sent 
inrapporterade händelser. 

Källa: SCB

LJUSNARSBERG OCH LAXÅ BACKAR MEST 

I Ljusnarsberg, Laxå, Hällefors, Lindesberg och Degerfors är det inte bara 
födelseunderskott som bidrar till befolkningstappet. När nu inflyttningen från andra 
länder minskat kraftigt blir det också minus i det så kallade flyttnettot – fler flyttar ut än 
in.

År 2021 var Ljusnarsberg och Laxå bland de kommuner som minskade mest i Sverige i 
relation till sin befolkning.

STARK URBANISERING

Mer än hälften av länets befolkning bor i Örebro kommun. Det är också där antalet 
invånare ökat mest. Sedan 2010 har invånarna i Örebroregionen – Örebro med 
grannkommunerna Kumla och Lekeberg – ökat med nära 25 000. 

I övriga nio kommuner har den sammanlagda befolkningen bara ökat med cirka 1 900 
under samma tid.


