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Kommentarer till befolkningsutvecklingen 

Sett ur ett längre tidsperspektiv så har Göteborgs folkmängd ökat oavbrutet sedan 

1950-talet med undantag för perioden 1970–1985. Mellan åren 2007 och 2019 var 

befolkningstillväxten stor och Göteborgs invånarantal ökade med i genomsnitt 

drygt 7 000 personer per år.  

 

 

Källa: SCB befolkningsstatistik, Göteborg stads prognos 2021, Stadsledningskontoret 

Coronapandemin har emellertid haft en stor påverkan på befolkningsutvecklingen. 

Göteborgs folkökning halverades år 2020 jämfört med hur det sett ut det senaste 

decenniet. I huvudsak berodde den lägre befolkningstillväxten på en minskad 

invandring. Även under 2021 förväntas befolkningstillväxten bli lägre än den var 

innan pandemin. 

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 128 000 invånare fram 

till år 2040 och    583 056 personer förväntas bli 711 000. Det är en genomsnittlig 

årlig folkökning med 6 400 personer. Befolkningsutvecklingen baseras på att de två 

delarna i av befolkningstillväxten, födelseöverskott (födda minus döda) och 

nettoinflyttning (inflyttade minus utflyttade) i stort återgår till mönster och nivåer 

som rådde innan pandemin.  

 

I den här bilagan vill vi visa på:   

• Befolkningsutveckling och prognos för olika åldersgrupper 

• Osäkerhetskällor som kan påverka utvecklingen 

• Två räkneexempel: vad skulle hända med befolkningen om flyttningarna 

inte återgår till nivåerna som rådde innan pandemin? 

 

 

 

  



Befolkningsutveckling och prognos för olika 

åldersgrupper 
 

Barn och ungdomar 

 

Källa: Göteborg stads prognos 2021, Stadsledningskontoret 

Förskoleåldrarna, 1-5 år 
Antalet barn i förskoleåldrarna har ökat med 3 300 (11 procent) de senaste tio åren 

som ett resultat av allt större födelsekullar och att flyttrörelserna varit stabila. 

Gruppen fortsätter att öka enligt den nya prognosen, men till en början inte alls i 

den snabba takt som skedde mellan åren 2000–2010.  De senaste åren har 

födelsekullarna varit ungefär lika stora. De närmsta fem åren väntas antalet 1–5-

åringar öka med 200 barn och fram till år 2040 med 6 500 barn till totalt 40 600. 

För Göteborgs del är det här en åldersgrupp där prognoser är behäftade med en stor 

osäkerhet. Dels är utvecklingen direkt kopplad till antalet födda barn, vilket är en 

komponent som snabbt kan förändras av exempelvis konjunktursvängningar. I en 

studie om barnfamiljernas flyttningar i Göteborg visade det sig att 3 av 10 barn 

flyttade från Göteborg innan skolan började. Historiskt sett har utflyttningen av 

barnfamiljer varit känslig för förändringar i ekonomiska utvecklingen. När 

ekonomin har varit god har dessa flyttningar ökat medan de har minskat när 

ekonomin försämrats.  

Grundskoleåldrarna, 6-15 år 

Under stora delar av 2000-talet minskade antalet barn i grundskoleåldrarna. Sedan 

några år tillbaka ökar emellertid åldersgruppen i en snabb takt eftersom större 

födelsekullar kommit in i åldersgruppen och avlöst mindre födelsekullar. Antalet 

barn i denna åldersgrupp har de senaste 10 åren ökat med 15 000 (31 procent).  

Åldersgruppen kommer att fortsätta att växa framöver, om än långsammare. De 

kommande fem åren ökar antalet barn med 2 100 (3 procent). Därefter avtar 

ökningen i några år innan den mot slutet av prognosperioden åter tar fart. År 2040 

antas antalet barn i grundskoleåldrarna ha ökat med 10 000 (16 procent) till 73 000. 

I dessa åldrar sjunker flyttintensiteten drastiskt jämfört med hur det ser ut bland 

barnen i förskoleåldrarna. Den viktigaste faktorn för hur antalet barn i 

grundskoleåldrarna utvecklas framöver kan därför sägas vara hur flyttrörelserna 

bland förskolebarnen utvecklas med tiden. Antalet barn i grundskolan från 2026 

och fram till år 2040 påverkas också av osäkerheten runt antalet födda.  



 

Gymnasieåldrarna, 16-18 år 

De senaste 10 åren har gruppen ökat med drygt 200 ungdomar och framöver 

förväntas gruppen att öka kraftigt när 2000-talets stora födelsekullar kommer in i 

åldersgruppen. De kommande åren ökar åldersgruppen årligen med cirka 500 

ungdomar. Fem år fram i tiden så kommer därmed antalet ungdomar att ha ökat 

med 2 500 (15 procent). 

Gruppen påverkas i större utsträckning av flyttningar än grundskolebarnen. I 

gymnasieåldrarna är inflyttningen viktigare för utvecklingen eftersom utflyttningen 

är låg. I princip alla barn som kommer upp i gymnasieåldrarna under 

prognosperioden fram till 2040 är redan födda.  

 

Förvärvsarbetande åldrarna, 19-64 år 

 

Källa: Göteborg stads prognos 2021, Stadsledningskontoret 

Hela 64 procent av dagens befolkning finns i de förvärvsarbetande åldrarna, 19–64 

år. Det är också i den här stora gruppen som över hälften av Göteborgs folkökning 

förväntas ske framöver. Trots den antalsmässigt stora folkökningen av de 

förvärvsarbetande åldrarna minskar gruppens andel av stadens befolkning med 

drygt en procentenhet. Göteborgs åldersstruktur, med en högre andel i de 

förvärvsarbetande åldrarna, kommer dock att vara mer gynnsam än genomsnittet 

för Sverige.     

Den stora befolkningstillväxten i de förvärvsarbetande åldrarna förutsätter att 

inflyttningen till Göteborg även framöver ligger på en hög nivå. En särskild viktig 

grupp är de unga vuxna, det vill säga de i åldrarna 19–27. Den här gruppen står för 

hälften av den inrikes inflyttningen till Göteborg. Om det blir mindre attraktivt 

eller svårare att bosätta sig i Göteborg för att studera eller arbeta kommer 

befolkningstillväxten snabbt komma att påverkas.  

Den största delen av invandringen sker i åldrarna 19–64 år. Antalet invandrare kan 

på kort tid förändras, vilket visade sig under flyktingkrisen 2014/2015 och under 

pandemin 2020. Sådana förändringar påverkar på kort sikt hur åldersgruppen 19–

64 år utvecklas. 

 

 



Pensionärer, 65 år och äldre 

Övergången mellan de förvärvsarbetande åldrarna och pensionärsåldern blir allt 

mer flytande, men vi sätter här gränsen vid 65 års ålder. Gruppen delas in i tre 

åldersklasser efter hur behovet för kommunal service ser ut idag. Som helhet 

förväntas gruppen öka snabbt, från dagens 91 000 till 124 000 år 2040. Det 

motsvarar en ökning på 37 procent eller 34 000 personer. 

Pensionärerna är den grupp som är minst flyttbenägen. De yngsta och de allra 

äldsta flyttar i något större utsträckning, men de flesta flyttningarna är korta och 

inom kommunen. När vi har studerat pensionärernas flyttningar syns det inga 

tecken på nya mönster utan det är lika stora andelar som flyttar idag som det var för 

tio år sedan. Inflyttningen från kommunerna runt Göteborg är fortsatt låg och visar 

inte några tecken på förändring. 

 
Källa: Göteborg stads prognos 2021, Stadsledningskontoret 

Eftersom flyttningarna i liten utsträckning påverkar pensionärsgrupperna så är det 

istället skillnader i födelsekullarnas storlek mellan 20-, 30-, 40-, 50, och 60-talister 

som har störst betydelse för hur många pensionärer som finns i olika åldersgrupper. 

Antalet pensionärer påverkas också av hur dödligheten utvecklas, eller annorlunda 

uttryckt om medellivslängden förändras. I prognosen antas att livslängden ökar 

något under hela prognosperioden i enlighet med de antaganden som Statistiska 

centralbyrån gjort i sin befolkningsprognos för riket. Effekterna av den ökade 

dödligheten under 2020 förväntas vara liten på några års sikt. 

Yngre pensionärer, 65-74 år 
Som ett resultat av att den stora gruppen med fyrtiotalister har kommit in i 

åldersgruppen, istället för den betydligt mindre gruppen som föddes under 1930-

talet, så har de yngre pensionärerna det senaste decenniet ökat med 10 200 personer 

(26 procent). De kommande åren är det 50-talisterna som fortsätter att komma in i 

gruppen yngre pensionärer och avlöser fyrtiotalisterna. 50-talisterna är relativt sett 

en lite större grupp i Göteborg än i riket. Därmed kommer de yngre pensionärerna 

att fortsätta öka i antal, fast i en långsammare takt än när fyrtiotalisterna trädde in i 

åldersgruppen. Från år 2025, när sextitalisterna når pensionsåldern börjar gruppen 

öka i en snabbare takt igen.  År 2040 så finns det 60 500 yngre pensionärer i 

Göteborg, en ökning med 11 000 eller 22 procent jämfört med idag. 

Pensionärer, 75-84 år 
I denna åldersgrupp börjar fler komma i kontakt med äldreomsorgen, framförallt 

med hemtjänsten. Gruppen kommer de närmaste åren att öka i mycket snabb takt 



och om fem år har antalet ökat med 6 200 personer, från dagens 30 000 till 36 200 

personer. Den stora ökningen beror på att fyrtiotalisterna fortsätter komma in i 

gruppen. Den årliga ökningen mattas av efter år 2025, men gruppen fortsätter att 

öka och uppgår till 43 300 personer vid prognosperiodens slut. 

Äldre pensionärer, 85 år och äldre 

De kommande fem åren förväntas antalet personer över 85 år först vara oförändrad 

för att sedan öka något. När fyrtiotalisterna når åldern 85 år efter år 2025 så 

kommer ökningen att gå mycket fortare och år 2040 prognostiseras antalet personer 

över 85 år att vara 9 300 fler än idag, en ökning med nästan 83 procent. 

 

Några osäkerhetsfaktorer 

Invandring  

Under åren 2008–2019 stod nettoinvandringen för 55 000 av den totala 

folkökningen på 85 000. Särskilt hög var invandringen under mitten av 2010-talet 

när flyktinginvandringen var som störst. Även arbetskraftsinvandringen var hög 

under denna period. De senaste åren har dock flyktinginvandringen minskat 

betydligt.  

I spåren av Coronapandemin råder en stor osäkerhet runt hur den framtida 

invandringen utvecklas. Därutöver är läget i omvärlden osäkert och nya regelverk 

ska på plats både inom EU och i Sverige. Enligt Migrationsverket är osäkerheten 

förhållandevis stor för alla invandringsgrupper; studerande, flyktingar, arbetskraft 

och anhöriga. 

Inrikes flyttningar 

En effekt av pandemin är ett ökat hemarbete och det finns en tro att många kommer 

att fortsätta arbeta hemma även efter pandemin. Digitaliseringen har fått en rejäl 

knuff framåt, bland annat genomförs allt fler möten digitalt och den digitala 

handeln har ökat. I vilken utsträckning dessa förändringar har kommit för att stanna 

är ännu för tidigt att sia om, det finns en uppsjö av undersökningar som pekar både 

åt det ena och det andra hållet. I dagsläget behövs mer data för att analysera 

förändringarna. Vi vet inte fullt ut vilka grupper som ändrade sitt flyttbeteende 

under 2020 och i vilken grad dessa förändringar håller i sig. Det är inte givet att det 

enbart är de som har möjligheten att arbeta hemifrån som förändrat sitt 

flyttbeteende. Nyantagna studenter med distansundervisning, barnfamiljer som inte 

tar sig in på bostadsmarknaden, nyexaminerade studenter som inte får jobb, och 

personer med höga bostadslån som blivit arbetslösa är några andra exempel. Det är 

också viktigt att tänka på att trender som syntes redan innan pandemin förstärkts.  

 

Skulle arbetet utanför arbetsplatsen fortsätta även efter pandemin så öppnar det 

möjligheter för nya pendlings- och bosättningsmönster. När man bara åker till 

kontoret någon eller några gånger i veckan blir det möjligt och attraktivare att 

pendla betydligt längre sträckor än det varit tidigare. Det innebär att man kan 

bosätta sig längre från arbetsplatsen. När det blir möjligt att pendla från områden 

med betydligt lägre bostadspriser, skulle utflyttning från Göteborg kunna komma 

att öka. Man får inte glömma att möjligheten att arbeta hemma inte gäller alla. 

Många kommer även framöver dagligen bege sig till arbetsplatsen.  

 

 

 

Antal födda  



Variationer i antalet födda har stor betydelse för befolkningens åldersstruktur. 

Förskoleverksamheten är särskilt påverkad då många barn kommer till förskolan 

redan ett år efter födseln. Under det senaste decenniet har det årligen fötts mellan 

7 500 och 7 900 barn i Göteborg. Hur många barn som föds ett visst år beror dels 

på hur många kvinnor som finns i de barnafödande åldrarna, dels på benägenheten 

att skaffa barn. Under de sista 10 åren så har antalet kvinnor ökat samtidigt som 

fruktsamheten (benägenheten att skaffa barn) minskat. Bakom de till synes stabila 

födelsetalen de senaste åren döljer sig alltså två trender som gått emot varandra.   

De stora kullarna som är födda under den så kallade babyboomen runt 1990 är nu 

på väg in i de åldrar som föder flest barn. Det innebär att fler barn troligtvis 

kommer att födas eftersom av att antalet kvinnor ökar. Däremot är det svårare att 

bedöma den framtida benägenheten att skaffa barn. Statistiska centralbyrån räknar 

med att det finns ett uppskjutet barnafödande bland kvinnor födda på 1980- och 

1990-talen. Om dessa kvinnor börjar föda barn så kommer fruktsamheten att öka. 

Om fruktsamheten stiger, samtidigt som antal kvinnor ökar kan antalet födda öka 

snabbare än förväntat.  

Mot bakgrund av antagandet om att det finns ett uppskjutet barnafödande har SCB 

i alla sina prognoser för riket räknat med en snabb ökning av fruktsamheten. 

Utvecklingen har dock varit den motsatta, fruktsamheten har sjunkit sedan 2010. 

Göteborg, liksom flertalet andra kommuner, följer SCB:s antaganden om 

fruktsamhetsutvecklingen. Detta har inneburit att stadens prognoser har överskattat 

antalet födda flera år och att därmed även antalet barn i förskoleåldrarna.  

Barnfamiljernas flyttrörelser 

Till och med år 2019, innan pandemin, så har de övergripande flyttmönstren för 

barnfamiljerna varit stabila under hela 2000-talet. Tre av 10 barn som fötts i 

Göteborg har flyttat ifrån staden innan skolan börjar. Den största delen av 

utflyttningen går till kommunerna i Göteborgsregionen. 

Förändringar i den ekonomiska konjunkturen eller i bostadsbeståndet i regionen är 

exempel på faktorer som tidigare påverkat flyttmönstren för barnfamiljer. Under de 

kommande 10–15 åren väntar sannolikt ett större generationsskifte i många 

bostadsområden inom Göteborgsregionen. Detta är en av flera faktorer som kan 

komma att påverka barnfamiljernas flyttrörelser. Flyttmönstren kan också komma 

att förändras av förändrade attityder i pandemins fotspår.  

 

Två räkneexempel med en lägre nettoinflyttning 

Alternativa framskrivningar 

Mot bakgrund av osäkerheten runt den framtida invandringen och den inrikes 

utflyttningen har två alternativa framskrivningar tagits fram som visar effekten av 

en lägre nettoinflyttning (inflyttning minus utflyttning). Frånsett nettoinflyttningen 

är alla antaganden i dessa alternativa prognoser de samma som i den aktuella 

kommunprognosen.  

Alternativ 1: nettoinflyttningen är halverad jämfört med den aktuella prognosen 

Alternativ 2: nettoinflyttningen är noll 

Nedan visas hur stora skillnaderna är i olika åldersgrupper mellan den aktuella 

kommunprognosen och de två alternativen. Även om antagandena om 

benägenheten att skaffa barn, fruktsamheten, och dödligheten inte förändrats i 



alternativen så påverkas antalet födda och döda av att den totala folkmängden 

förändras. 

Alternativa framskrivningar – skillnader mot aktuell prognos 

 

Källa: Stadsledningskontoret 2021 

Alternativa framskrivningar – påverkan på kommunala verksamheter 

Den lägre befolkningstillväxten som de två alternativa framskrivningarna ger 

skulle påverka Göteborg på många sätt. Bland annat minskar såväl efterfrågan på 

kommersiell som offentlig service och utbudet av arbetskraft blir lägre. Det innebär 

att kommunens övergripande planering för byggande av bostäder och infrastruktur 

samt investeringar måste anpassas. 

Det minskade behovet av kommunal service är tydligt inom förskola, grundskola, 

och gymnasium. Äldreomsorgen påverkas också på sikt, men i betydligt mindre 

utsträckning än de övriga verksamheterna.  

Det finns andra förändringar av Göteborgs befolkningsutveckling som kan få minst 

lika stora effekter på behovet av kommunal service som en minskning av 

nettoinflyttningen. Om in- och utflyttarnas åldersstruktur förändras, till exempel 

om unga vuxna i mindre eller större utsträckning väljer att flytta till Göteborg, kan 

hela stadens åldersstruktur påverkas. Om antalet födda utvecklas på ett annat sätt 

än som antagits kan framförallt antalet förskolebarn förändras men även antalet 

barn i grundskolan på några års sikt.  

Alternativa prognoser - påverkan på den demografiska försörjningskvoten 

Försörjningskvoten är ett mått som visar förhållandet mellan den ekonomiskt 

aktiva (förvärvsarbetande) befolkningen och befolkningen som inte är ekonomiskt 

aktiv. I den demografiska försörjningskvoten jämförs antal i åldern 20-64 år med 

antalet som är 0-19 och 65 år eller äldre. Hänsyn tas bara till ålder och inte till om 

befolkningen de facto är ekonomiskt aktiv eller inte. Detta mått är ett sätt att 

jämföra utvecklingen mellan kommuner.  

Göteborgs försörjningskvot ligger idag på 60. Det innebär att på 100 personer i 

åldrarna 20–64 år finns det 60 personer som är yngre eller äldre. Fram till 2040 

kommer försörjningskvoten att öka till 63 enligt stadens befolkningsprognos. 

Göteborg tillhör tillsammans med Stockholm och Malmö de kommuner som har 

lägst försörjningskvot både idag och 2040.  Riksgenomsnittet är 77 och väntas öka 

till 83 år 2040. Många mindre kommuner ligger på en hög nivå och kommer 

dessutom att öka i snabb takt. Idag finns det 25 kommuner med värden på över 

100, år 2040 kommer det att vara 127 kommuner.  

Försörjningskvoten påverkas bara om åldersgrupperna 0-19, 20-65 och 65 år och 

äldres andel av befolkningen förändras. Folkmängdens storlek i sig har ingen 



betydelse. Att befolkningens åldersstruktur förändras i räkneexemplen beror på 

inflyttarnas och utflyttarnas åldersfördelning inte är lika.  

 

Källa: SCB riks- och kommunprognoser 2020, Göteborgs stads prognos 2021, Stadsledningskontoret 

Göteborgs har alltså en gynnsam åldersstruktur jämfört med riksgenomsnittet och 

det stora flertalet andra kommuner. Försörjningskvotens utveckling baseras på 

stadens befolkningsprognos. I befolkningsprognosen antas att Göteborg kommer 

att ha en fortsatt stor nettoinflyttning. Vad händer med försörjningskvoten om 

nettoinflyttningen minskar eller helt upphör? 

I den ordinarie kommunprognosen ökar folkmängden med 128 000 personer fram 

till år 2040. I alternativet med en halverad nettoinflyttning stannar 

befolkningstillväxten på 99 000 och i nollalternativet på 72 000. Trots skillnaderna 

i befolkningstillväxt förändras försörjningskvoten bara marginellt. Enligt 

kommunprognosen ökar försörjningskvoten till 63 år 2040. I alternativet med en 

halverad inflyttning kommer den att stiga till 64 och i nollalternativet till 65.  Det 

är tydligt att storleken på nettoinflyttningen inte spelar någon större roll. Däremot 

om in- och utflyttarnas åldersstruktur förändas så skulle det kunna få en större 

effekt på hur försörjningskvoten utvecklas. 

 

Att jämföra utvecklingen i Göteborg med andra kommuner 

Ett sätt att jämföra utvecklingen i Göteborg med utveckling i landet och andra 

kommuner är att se hur Göteborgs andel av befolkningen i hela landet utvecklas. 

Stadens andel av landets befolkning har ökat sedan början av 1990-talet, det vill 

säga tillväxttakten har varit högre i Göteborg än i Sverige. Den utvecklingen 

kommer enligt stadens befolkningsprognos att fortsätta. Även Stockholm och 

övriga   Göteborgsregionen kommer fortsätta att växta snabbare. Stockholm har 

växt i en snabbare takt än Göteborg och deras prognos visar att detta kommer att 

fortsätta. Övriga Göteborgsområdet utvecklas ungefär som Göteborg. Utmärkande 

för storstäderna och storstadsområden är att man har en ung befolkning och relativt 

få äldre. Detta innebär att födelseöverskotten kommer vara stora och driva på 

befolkningstillväxten.  



 

Källa: Prognos Stockholms stad 2020, SCB kommunprognoser 2020, Göteborgs stads prognos 2021, 

Stadsledningskontoret 

 


