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Historiskt hög befolkningstillväxt! 
2022 växte Göteborg med 9 292 invånare, vilket är den största befolkningstillväxten sedan 1947. Vid 
årsskiftet uppgick stadens befolkning till 596 841 personer. Göteborg växte mest av alla kommuner i 
landet. Det var betydligt mer än Stockholm som hade den näst största folkökningen och växte med knappt 
6 000 invånare.  
Befolkningstillväxten kan delas upp i två delar, nettoflyttning och födelseöverskott. Nettoflyttningen som 
motsvarar inflyttning minus utflyttning bidrog med 6 112 personer och födelseöverskottet som är antal 
födda minus antal döda uppgick till 2 681 personer.  
 
Befolkningstil lväxten uppdelad på födelseöverskott och nettoflyttning 2000–2022 
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En eftersläpning i folkbokföringen, en så kallad justeringspost, bidrog med ytterligare 499 personer till 
folkökningen. Justeringsposten består huvudsakligen av invandring som gjordes under 2021, men 
registrerades för sent för att ingå i statistiken under 2021. 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur olika demografiska variabler utvecklats under 2022 samt i 
ett lite längre tidsperspektiv. I slutet finns även en tabell med befolkningsförändringarna de 10 senaste 
åren. 
 

Stor minskning av antalet födda 

Antalet födda har legat på en stabil nivå på mellan 7 400 och 7 800 barn i över 10 år. Under 2022 bröts 
denna utveckling när antalet födda minskade till 6 922. Det är en minskning med 10 procent eller 700 
barn jämfört med år 2021. Även om antalet födda varit stabilt fram till 2022 så har fruktsamheten, det vill 
säga benägenheten att skaffa barn, minskat från 1,78 barn per kvinna 2011 till 1,56 år 2021. Att antalet 
födda ändå varit stabilt beror på att antalet kvinnor i de barnafödande åldrarna ökat och jämnat ut 
effekten av den sjunkande fruktsamheten. För 2022 visar preliminära siffror att fruktsamheten har 
minskat till 1,39.  
Utvecklingen är den samma på riksnivå, en nedgång under flera år med ett stort tapp under 2022. 
Statistiska centralbyråns demografer och forskningen kan inte säkert förklara vad som ligger bakom den 
sjunkande fruktsamheten. Om det beror på ett uppskjutet barnafödande kan antalet födda komma att 
öka i snabb takt. Om det beror på en förändrad inställning till att skaffa barn kan antalet födda barn 
komma att kvar ligga på en lägre nivå.  
 



 

   
 

2 www.goteborg.se 

 
Antal födda 2000–2022  
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 Fruktsamhet 2000–2012 
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Döda 

Under 2022 avled 4 241 personer. Det var nivå med åren innan pandemin. Antalet döda har sedan år 2000 
haft en nedåtgående trend. Den främsta förklaringen är att befolkningen i de äldsta åldrarna, där 
dödligheten är som störst, har minskat. Om några år vänder utvecklingen när befolkningen i äldsta 
åldrarna börjar att öka så kommer också kommer antalet döda att bli fler.  
 

Stor ökning av inflyttningen och stor minskning av utflyttningen 

De senaste åren har varit händelserika ur ett demografiskt perspektiv. Den stora flyktinginvandringen 
2015 och senare pandemin har haft stor påverkan på flyttningarna från och till Göteborg och på 
befolkningstillväxten. Den höga flyktinginvandringen var en starkt bidragande orsak till att stadens 
folkmängd årligen ökade med över 7 000 invånare åren innan pandemin. När pandemin kom 2020 
försvårades möjligheterna att invandra och invandringen minskade. Samtidigt så ökade utflyttningen från 
Göteborg, framför allt till kommuner som ligger utanför Göteborgsregionen. Om detta var en effekt av de 
förbättrade möjligheterna att arbeta hemma som infördes under pandemin är dock oklart. Sammantaget 
innebar den minskade invandringen och den ökade utflyttningen att nettoflyttningen minskade markant 
och därmed också stadens befolkningstillväxt under de två pandemiåren.  
 
Under 2022 förändrades flyttströmmarna jämfört med pandemiåren och i vissa avseenden även jämfört 
med åren då flyktinginvandringen var hög. Inflyttningen till Göteborg ökade från alla områden; 
Göteborgsregionen, övriga Sverige och utlandet. Samtidigt minskade utflyttningen till Göteborgsregionen 
och övriga Sverige. Endast utvandringen ökade något. Sammantaget innebar det att flyttnettot, det vill 
säga skillnaden mellan in- och utflyttning ökade till 6 112, vilket är den högsta nivå som registrerats i 
statistiska centralbyråns databas, som sträcker sig tillbaka till 1968. 
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Nettoflyttning efter område 2000–2020 
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Källa: SCB/stadsledningskontoret 

 

Största bostadsbyggandet sedan miljonprogrammets dagar 
Det finns inte något entydigt svar på varför svängningarna i flyttningarna varit så stora 2022. Det finns 
sannolikt flera orsaker. En av dessa är det stora bostadsbyggandet de senaste åren. Under pandemiåren 
färdigställdes det nästan 10 000 bostäder samtidigt som nettoflyttningen till Göteborg var låg. Under 2022 
färdigställdes det ytterligare 5 930 bostäder. För att hitta ett så stort bostadsbyggande får man gå tillbaka 
till det så kallade miljonprogrammets dagar på 1970-talet. 
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Källa: Fastighetskontoret 
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Att inflyttningen av studenter och arbetskraft, både inrikes och utrikes, dämpades av pandemin kan ha 
bidragit till en större inflyttning än normalt av dessa grupper under 2022. Göteborgs goda arbetsmarknad 
kan också ha gett upphov till en större arbetskraftsinvandring. 
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Göteborg växte mest i landet 
I absoluta tal ökade Göteborgs 
befolkning betydligt mer än 
Stockholms och Malmös. Medan 
Göteborg växte både tack vare en 
ökad inflyttning och en minskad 
utflyttning, så växte de andra 
storstäderna framför allt på grund av 
att utflyttningen minskade.  
Den relativa folkökningen låg på 1,6 
procent i Göteborg och Malmö, 0,7 
procent i Stockholm medan 
genomsnittet för hela landet var 0,6 
procent. 
Ser man till hela storstadsområdena 
jämnas skillnaderna ut något, Stor-
Göteborg (vilket motsvarar  
Göteborgsregionen) och Stor-Malmö  
växte med vardera 1,2 procent. Stor-Stockholm växte med 1,0 och riket med 0,7 procent. 
 
 
Årliga befolkningsförändringar 2012-2021 
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Har du frågor kring statistiken? 
 

Är du intresserad av mer detaljerad information så kan du kontakta oss inom Statistik och Analys: 

 
Ytterligare statistik hittar du via vår webbplats: http://statistik.goteborg.se 

 

statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se 
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