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invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal
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Rekordmånga nya göteborgare!
Under 2016 växte Göteborgs befolkning med 8 400 invånare. Det är den största folkökningen i
absoluta tal i modern tid! Procentuellt sett var Göteborgs befolkningstillväxt dock större när
flyktingströmmen från balkankriget var som störst i mitten av 1990‐talet. Det stora antalet
asylsökande som kom under slutet av 2015 bidrog till att befolkningsutvecklingen var mer i fokus än
på många år. Frågorna var många vid ingången till 2016, kommer antalet asylsökande fortsätta ligga
kvar samma höga nivå som i slutet av 2015? Hur många kommer till Göteborg? Vilka åldersgrupper
kommer till Göteborg?
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Folkmängd och befolkningsförändringar
Under 2016 ökade stadens folkmängd med 8 400 till 556 640 personer. Det är nionde året i rad som
stadens folkmängd har ökat snabb takt. I genomsnitt har folkmängden växt med 7 000 personer per
år sedan 2008.
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Folkmängdens förändringar bestäms av hur många som föds och dör samt flyttar till och från
kommunen. Skillnaden mellan antal födda och döda kallas födelsenetto och skillnaden mellan
inflyttade och utflyttade kallas flyttningsnetto. Födelsenettot har efter en uppgång i början av 2000‐
talet legat stabilt på 3 000‐3 500 sedan år 2009. Även nettoflyttningen har varit positiv under hela
2000‐talet, men den har varierat mer mellan enskilda år. Variationen i nettoflyttningen beror på
förändringar i inrikes och utrikes flyttströmmar.
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Fler födda – färre döda
Antalet födda ökade med närmare 200 till 7 824. Det är första gången på sex år som antalet födda
uppvisar en tydlig ökning. Prognoser för första halvåret 2017 från mödrahälsovården tyder dock på
att det kan vara en tillfällig uppgång.
Antalet döda, 4 261 personer, var på samma låga nivå som de närmast föregående åren. Att det dör
få personer beror till en del på att antalet äldre är färre och till en del på andra faktorer som kan
påverka dödlighet bland de äldsta, exempelvis väderlek och influensor.
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Ökad utflyttning till GR‐kommunerna
De inrikes flyttningarna kan delas in i två huvudströmmar, GR‐området (de 12 kommuner som ingår i
Göteborgsregionen förutom Göteborg) och övriga landet. Gentemot GR‐området har Göteborg som
regel ett stort negativt flyttnetto, det vill säga fler flyttar ut än in. Det är framförallt barnfamiljer som
lämnar staden för GR‐området. Högkonjunktur och bostadsbyggande i GR‐området brukar innebära
att utflyttningen från staden ökar. Dessa båda variabler förklarar sannolikt att det negativa
flyttnettot gentemot GR‐området blev rekordstort 2016, hela – 3 600.
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Mot övriga landet är nettoflyttningen positiv, det vill säga fler flyttar till Göteborg än som flyttar från
staden. Det är i stor utsträckning unga, i åldern 20‐25 år som flyttar till staden för att studera eller
arbeta. Under 2016 låg flyttnettot mot övriga landet på 2 300, vilket motsvarar en genomsnittsnivå
för de senaste åren. Sammanlagt blev det inrikes flyttnettot, GR‐området och övriga landet, negativt,
‐ 1 300.

Högre invandring – lägre utvandring
Under 2016 var invandringen en stor fråga, framförallt flykting‐ och arbetskraftsinvandringen. Det
fattades en rad politiska beslut som minskade asylströmmen till Sverige, gränskontroller,
tidsbegränsade uppehållstillstånd blev mer regel än undantag och nya regler för anhöriginvandringen
infördes. Dessutom försvårades möjligheterna att komma till Sverige genom att flera länder i Europa
stängde sina gränser. Dessutom kom EU överens med Turkiet om att flyktingar som kom via Turkiet
skulle återföras till landet. Resultatet blev att asylströmmen till Sverige minskade kraftigt från
162 000 år 2015 till 29 000 och hamnade närmare den ”normala” nivån på 2000‐talet.
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Asylsökande ingår inte i befolkningsstatistiken
Kommunernas ansvar för skolutbildning för alla, även asylsökande som ännu inte fått sitt ärende
prövat, innebar att det fanns ett behov av att se närmare på vilka personer som ingår i den officiella
befolkningsstatistiken och vilka som inte ingår. Asylsökande, det vill säga personer som väntar på
besked om de får asyl, ingår inte i den befolkningsstatistiken. Under 2016 minskade denna grupp
(som inte tidigare haft asyl) f i Göteborg från 5 700 till 4 400.
De kommunmottagna, de personer som har fått sin asyl beviljad och blivit folkbokförda i en
kommun, ingår i befolkningsstatistiken. Antalet kommunmottagna ökade kraftigt i hela landet i takt
med att Migrationsverket prövade asylansökningar från 2015. I Göteborg blev 3 300 mottagna, vilket
bidrog till en ökning av den totala invandringen till staden. En ännu större effekt för
nettoinvandringen hade dock utvandringen som minskade med 1 000 personer. Minskningen av
utvandringen beror till viss del på att arbetsmarknadsläget för ungdomar förbättrats i Sverige, så
färre söker sig till jobb utomlands. Till viss del beror minskiningen också på att Skatteverket skrev av
färre personer som inte längre finns i landet än tidigare år. Sammantaget innebar den ökade
invandringen och den minskade utvandringen att invandringsnettot blev rekordhögt och hamnade på
6 200 personer.

Nästan alla åldrar ökar
Även om flyttningar, födslar och antal döda påverkar befolkningsutvecklingen så är det viktigaste
som händer varje år att befolkningen åldras ett år. Ett tydligt exempel är den stora gruppen
fyrtiotalister, som alltid påverkat åldersstrukturen. Den åldersgrupp som de befinner sig i ökar
markant i storlek jämfört med hur det var innan fyrtiotalisterna uppnådde den åldern. För
kommunala verksamheter som barnomsorg eller skola påverkar naturligtvis förändringar i
flyttningarna verksamheten men de riktigt stora förändringarna beror på att befolkningen blir ett år
äldre varje år.
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Under 2016 ökade alla åldersgrupper utom förskoleåldrarna som minskade marginellt och 19‐24‐
åringarna som blev 1 000 färre. Minskningen av antal barn i förskoleåldrarna beror bland annat på
den ökade utflyttningen av barnfamiljer till GR‐området. Personer i åldrarna 19‐24 utgör en stor del
av inflyttningen till Göteborg. På grund av låga födelsetal i mitten av 1990‐talet så finns det färre
personer i landet i dessa åldrar, vilket har fört med sig att antalet inflyttare minskat de senaste åren.
Den åldersgrupp som har växt mest förutom de förvärvarbetande åldrarna är 6‐15‐åringarna, det vill
säga barnen som går i grundskolan. Den stora ökningen med 1 800 personer är en följd av de ökande
födelsetalen under hela 2000‐talet fram till 2011. Gruppen har ökat snabbt de senaste åren och
förväntas fortsätta växa i samma takt ytterligare några år. Ökningen av födelsetalen börjar nu även
märkas av i gymnasieåldrarna som ökar efter flera år av minskningar. Invandringen av
ensamkommande barn bidrog också till ökningen.
Pensionärsåldrarna växte också. Det beror på att fyrtiotalisterna nu är i dessa åldrar, men också på
att femtiotalisterna som börjar komma in i dessa åldrar också är en stor grupp i Göteborg.

Har du frågor kring statistiken?
Kontakta oss inom Statistik och Analys: statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Mer statistik hittar du via vår webbplats: http://statistik.goteborg.se
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