
 
 

 
10 sammanfattande slutsatser om Åboregionens nationella och 
internationella ställning 

 

1. Åbo-regionen är en av de största vinnarna vad gäller regional och demografisk utveckling under 2010-
talet.   
Åboregionens ställning i konkurrensen mellan olika regioner har blivit starkare under 2010-talet enligt alla centrala 
indikatorer som hänför sig till vitalitet och attraktivitet jämfört med andra stora och medelstora stadsregioner, föru-
tom Helsingforsregionen. 

2. Av Åboregionens kommuner hör Åbo, S:t Karins och Lundo till de 20 kommuner som har fått mest kvalitativ och 
relativ flyttningsvinst vid landets inre migration på 2010-talet. I nettoinvandring växte Åboregionen med sam-
manlagt ungefär 23 200 personer på 2010-talet, det vill säga på fjärde plats bland alla stadsregioner efter 
Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. 

3. Inom en 60 minuters zon från Åbo bor 440 000 och inom en 90 minuters zon ungefär 900 000 invånare. 
Ur pendlingssynpunkt sträcker sig verkningsområdet cirka 100 kilometer runt Åbo. Till Åbo  
pendlar dagligen ungefär 33 000 sysselsatta från andra kommuner.  

4. Åboregionen får de facto en flyttningsvinst inom landet från alla regioner, förutom Helsingforsreg-
ionen. Åboregionen erhåller kvalitativt mest flyttningsvinst från övriga Egentliga Finland samt från Raumos, Björ-
neborgs och Raseborgs regioner. Ungefär tredjedel av Åboregionens in- och utflyttningsströmmar sker med Ny-
land, femtedel med övriga Egentliga Finland och femtedel med Satakunda och Birkaland.  

5. Åboregionen får som en nationell högskolekoncentration en flyttningsvinst inom landet huvudsakligen 
från unga 15–24-åringar och i liten mån från över 50-åringar. Åboregionen får en flyttningsvinst från ungdomar 
i alla regioner, inkl. Helsingforsregionen. Det är värt att notera att hälften av ungdomars flyttningsvinst kommer 
från studerande men över tredjedelen från sysselsatta.  

Åboregionens flyttningsförluster koncentreras helt till 25–34-åriga unga vuxna och arbetare. Unga vuxnas 
flyttningsförluster riktas huvudsakligen mot Helsingforsregionen. Utan de här flyttningsförlusterna mot Helsingfors-
regionen skulle Åboregionen få en flyttningsvinst också bland 25–34-åringar. 

6. Sysselsattas flyttningsvinster från Åboregionens arbetsföra befolkningen (15–64-åringar) har ökat märkbart 
efter år 2015. Detta är en av de viktigaste positiva förändringar i regionens migration efter långvariga och oav-
brutna förluster.  

7. Åbo får, ur utbildningsnivåperspektiv, klart mest flyttningsvinst från dem som har gått på mellansta-
diet och i liten mån från dem som har genomfört en lägre högskoleexamen. Åboregionens flyttningsförlus-
ter koncentreras till personer som har genomfört en lägre (YH-examen) samt högre högskoleexamen och fors-
karutbildning.  

8. Åboregionen fick nästan lika mycket flyttningsvinst från internationell migration som från landets inre 
migration på 2010-talet. Flyttningsvinsterna har dock minskat efter år 2013. Åboregionen får, granskat enligt 
årsklass, mest flyttningsvinst från 25–34-åriga unga vuxna och näst högst bland unga 15–24-åringar. Ungefär 
hälften av invandringen kommer från andra EU-länderna och ungefär två tredjedelar av utvandringen riktar sig till 
andra EU-länderna. 

9. Bland nettoflyttningen av arbetsför befolkning i Åboregionens internationella migration är något över en tredjedel 
i sysselsatt arbetsmarknadsställning, vilket är mer än för landets inre migration. Flyttningsvinster inriktas starkt 
på bara dem som har gått på grundskolan och flyttningsförlust på utbildade personer. 

10. Åboregionens ”hjärnflöde” när det gäller utbildade personer riktas i praktiken endast till huvudstadsregionen 
och i liten mån utomlands. Huvudstadsregionen är en kritisk faktor ur en synvinkel gällande Åbos förmågor i framti-
den. Om flödet av nyutexaminerade minskar till Helsingforsregionen förbättrar det Åboregionens position. Även om 
Åboregionen lider av flyttningsförlust när det gäller utbildade personer drar den ändå nytta av regionens starka 
kompetens- och utbildningsstruktur. Ungefär 50 procent av dem som utexaminerades från universitet och 75 
procent av dem som utexaminerades från yrkeshögskola bodde fortfarande i Egentliga Finland fem år efter 
utexamineringen. 


