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Låg folkökning första 

halvåret 2021 
 

• Den lägsta befolkningstillväxten sedan 2005 

• Stor ökning av utflyttningen  

• Antalet födda ökar 

 

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik för  

Sveriges kommuner visar att pandemin har fortsatt stor 

påverkan på befolkningsutvecklingen. Göteborgs 

folkökning under det första halvåret i år stannade på 

702 personer. Det innebär en halvering jämfört med 

motsvarande period 2020 och det är den lägsta 

folkökningen sedan 2005. Även Stockholm och Malmö 

har låga folkökningar. De senaste veckorna har 

emellertid inflyttningen varit högre än förra året och 

om distansundervisningen vid högskolan minskar 

kommer fler studenter flytta till Göteborg jämfört med 

hösten 2020. Traditionellt är inflyttningen större under 

det andra halvåret än under det första. Vid årets slut  

förväntas befolkningsökningen att ligga på samma nivå  

som 2020.  
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Jämfört med hur de årliga befolkningsökningarna sett ut 

decenniet innan pandemin så är befolkningstillväxten i 

princip halverad de senaste två åren. Utifrån 

planeringsförutsättningarna som rådde 2019 kommer 

Göteborg att ha ca 7 000 färre invånare i slutet av året, 

jämfört med vad som förväntades innan pandemin. Det 

innebär bland annat att efterfrågan på bostäder och 

kommunal service blir lägre än förväntat. På kort sikt 

påverkas såväl barnomsorg, grundskola som äldreomsorg 

av att befolkningen blir mindre än vad som antogs innan 

pandemin.  

 

De förändringar av flyttströmmarna som kom under  

2020 har fortsatt och i vissa fall förstärkts under 2021.  

De inrikes flyttningarna fortsatte att öka, både in- och  

utflyttningen är större än de någonsin varit. Det är  

framförallt utflyttningen som ökat, både till Göteborgs- 

området (GR) och till övriga landet.  

 

Under 2021 skärptes reglerna för inresor till Sverige. Trots 

detta ökade invandringen något. Ökningen var liten och 

invandringen är fortfarande avsevärt lägre än åren innan 

pandemin. Även utvandringen har ökat under det första 

halvåret i år. Eftersom utvandringen ökat mer än 

invandringen så är nettoinvandringen, skillnaden mellan in- 

och utvandring, lägre hittills i år jämfört med samma period 

2020.  

 

Antalet födda ökade något och det finns tecken på riksnivå 

att den långvariga trenden med en sjunkande fruktsamhet 

kan komma att brytas. Dessutom är trycket på 

förlossningsklinikerna i Göteborg stort just nu. Huruvida 

detta är tillfällig effekt av pandemin eller trendbrott är 

ännu för tidigt att säga. SCB har dock under flera år 

förutspått att trenden med en sjunkande fruktsamhet ska 

brytas.  

 

Antalet döda är betydligt lägre än första halvåret 2020 och 

ligger på samma nivå som åren innan pandemin. 

 

Har du frågor kring statistiken? 

Är du intresserad av mer detaljerad information så kan du kontakta oss inom Statistik och Analys: 
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se 
Ytterligare statistik hittar du via vår webbplats: http://statistik.goteborg.se 

Födda 

Döda 

In 

Ut 

Ut 

In 

mailto:statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
http://statistik.goteborg.se/

