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Förord 

SCB publicerar årligen en stor mängd information på www.scb.se, såväl i 

Statistikdatabasen som genom texter i olika format. I Statistikdatabasen 

uppdateras främst befintliga tabeller med nya årgångar, så även om 

informationsmängden ökar behöver inte antalet tabeller göra det. När 

det gäller rapporter och andra texter ökar däremot antalet för varje år 

som går, vilket kan göra det svårt att hitta relevanta texter.  

En stor del av användarna söker främst efter den senast tillgängliga 

statistiken. För att underlätta för användarna att hitta rapporter och 

texter på SCB:s webbplats är främst de som publicerats de närmast 

föregående åren tillgängliga. Rapporter som publicerats i PDF-format 

arkiveras, men finns ändå åtkomliga via webbplatsen genom en sökning 

av äldre statistik. Texter som publicerats direkt på webbplatsen, som 

statistiknyheter och korta analyser, kan däremot tas bort permanent 

efter några år. 

För att även denna typ av texter ska vara tillgängliga på längre sikt har 

vi i den här rapporten sammanställt det som publicerats inom 

befolkningsområdet under 2021 och planerar att göra motsvarande 

sammanställningar under kommande år. I rapporten ingår statistik-

nyheter, korta analyser, redaktionella texter och pressmeddelanden som 

publicerats inom befolkningsstatistik, befolkningsframskrivningar, 

demografisk analys, namnstatistik samt registerbaserad folk- och 

bostadsräkning, Census. Dessutom ges en kort översikt av den 

preliminära statistik över döda som publicerats återkommande under 

året. Statistiknyheter och pressmeddelanden ingår enbart om det är den 

enda text som publicerats kring statistiken. 

Utöver de texter som publiceras här har även följande rapporter 

publicerats inom befolkningsområdet under 2021, alla i serien 

Demografiska rapporter: 

- Sveriges framtida befolkning 2021–2070 

- Bilagor till Sveriges framtida befolkning 2021–207 

- Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–

2040 

- Livslängden i Sverige 2011–2020. Livslängdstabeller för riket och 

länen 

- Barnafödande för kvinnor i åldrarna 15–19 och 45–49 år 

SCB i februari 2022 

Marie Lideus 

Enhetschef 

Helena Sjödin 

Sektionschef 

http://www.scb.se/
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Alice och Noah populäraste 
namnen 

Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till 

nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest 

populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första 

gången toppar listan över det mest populära pojknamnet. 

Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 

flickor. Alice har varit populärt under flera år, namnet har funnits på 

topp tio-listan sedan 2005 och det är nionde gången namnet toppar 

listan som årets vanligaste namn givna till nyfödda. Maja var näst 

vanligast med totalt 670 namngivna flickor. Sedan 2000 har Maja 

flertalet år funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den 

tre gånger. 

Det tredje vanligaste namnet var Elsa, 643 flickor fick det namnet under 

2020. Även det namnet har flera gånger sedan 2008 funnits med bland 

de tio vanligaste namnen och har tidigare toppat listan två gånger. 

Namnet klättrar från plats elva förra året till årets tredje plats. 

Under 2020 var det vanligaste pojknamnet Noah, som gavs till 758 

pojkar. Noah har senaste fyra åren funnits med på topp tio-listan, men 

intar nu förstaplatsen för första gången. William innehar andraplatsen 

med 742 namngivna pojkar, William har tidigare toppat listan åtta 

gånger och funnit med på topp tio-listan sedan 1999. 

Det tredje vanligaste namnet är Hugo som gavs till 712 pojkar. Även 

detta namn har varit populärt under många år och funnits med på topp 

tio sedan 2005. Namnet klättrar från plats sex förra året till årets 

tredjeplats. 

  

Denna text om tilltalsnamn på 
nyfödda namngivna 2020 
publicerades som statistik-
nyhet på SCB:s webbplats den 
29 januari 2021. 

Kontaktpersoner: Ann-Marie 
Persson, Margareta Carlsson 
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Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2020, topp 10 

Plats 
2020 

Plats 
(2019) 

Flicknamn Antal Plats 
2020 

Plats 
(2019) 

Pojknamn Antal 

1 (1) Alice 794 1 (5) Noah 758 

2 (4) Maja 670 2 (3) William 742 

3 (11) Elsa 643 3 (6) Hugo 712 

4 (3) Astrid 607 4 (1) Lucas 709 

4 (8) Wilma 607 5 (2) Liam 698 

6 (13) Freja 596 6 (8) Oscar 671 

7 (2) Olivia 587 7 (7) Oliver 649 

8 (20) Selma 578 8 (10) Matteo 646 

9 (9) Alma 577 9 (4) Elias 642 

10 (7) Ella 575 10 (9) Adam 602 

Nya populära namn 
Flicknamnen Elsa, Freja och Selma är nytillkomna på topp tio-listan 

sedan 2019. Selma finns med på topp tio för första gången någonsin, 

medan Elsa och Freja tidigare år även haft en plats i listan. De namn 

som tvingades lämna plats på topp tio var Lilly, Vera och Ebba. 

Zoe, Ilse, Belle, Ayla och Idun är nya på flickornas topp 100-lista. 

Namnen som fick lämna plats för de nya var Wilda, Bella, My och 

Victoria. 

Nya namn på pojkarnas topp 100-lista är Jonathan, Alvar, Ted, Björn, 

Otis och Svante. Namnen Kevin, Ville, John, Ibrahim och Thor lämnade 

topp 100. 

Björn ökade mest i popularitet 
Pojknamnet Björn ökade mest i popularitet jämfört med föregående år. 

Namnet gavs till 139 pojkar under 2020, vilket är en ökning med 93 

procent jämfört med föregående år. Bland flickorna var det namnet 

Bonnie som ökade mest i popularitet. Det gavs till 191 flickor under 

2020, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med föregående år. 

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Wilmer för 

pojkarna och Bianca för flickorna. Det var 188 pojkar som fick namnet 

Wilmer under 2020, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med 

föregående år. Namnet Bianca gavs till 130 flickor, vilket är en 

minskning med 31 procent jämfört med föregående år. 

Unika namn och stavningar 
Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något 

av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det cirka 85 

procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020. För pojkarna 
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är skillnaden något mindre, det var cirka 74 procent fler som fick 

toppnamnet 1998 jämfört med 2020. 

I dag verkar det som att föräldrar i större utsträckning vill ge sitt barn 

ett mer unikt namn. Om namnet i sig inte är helt unikt kan stavningen 

vara det. Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många 

olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av 

ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel 

namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans. 

Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 7 045 olika namn till 

54 755 flickor under 2020. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 625 

stycken, men namnvariationerna var färre, 6 594 stycken. 

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2020 var 

det 4 489 flickor och 4 199 pojkar som fick ett helt unikt namn eller 

stavningen av det. 

Toppnamnen i länen 
Flicknamnet Elsa var det mest populära namnet för nyfödda i sex av 

landets 21 län. I övriga län varierar det en del vilka namn som var mest 

populära. Flicknamnen Signe, Märta och Lilly är vanligaste namnen i 

några län men återfinns inte på topp tio för riket. 

Det varierar även en del vilka pojknamn som var mest populära i olika 

län. Liam var det pojknamn som populärast i flest län, det toppade fem 

av landets 21 län. Pojknamnen Adam, Alfred, Harry, Oliver, Walter, 

Leon och Frans är vanligast i vissa län men återfinns inte på topp tio för 

riket. 
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Vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda namngivna 2020 efter län 

Län Flicknamn Antal Pojknamn Antal 

Blekinge Elsa 18 Adam 14 

Dalarna Signe 29 Oliver 24 

Gotland Alice/Märta[1] 6 Alfred 6 

Gävleborg Selma 27 William 24 

Halland Elsa 31 Matteo/Liam[1] 35 

Jämtland Maja/Wilma[1] 16 Harry/Alfred/Oliver[1] 11 

Jönköping Elsa 36 Liam 33 

Kalmar Elsa 24 Hugo 21 

Kronoberg Elsa 25 Liam 22 

Norrbotten Alice 26 Walter 29 

Skåne Alice 109 Elias 118 

Stockholm Olivia 174 Noah 229 

Södermanland Alice 28 Liam 23 

Uppsala Freja/Maja/Selma[1] 32 Hugo 39 

Värmland Signe 24 Alfred/Hugo[1] 22 

Västerbotten Selma 27 Liam 30 

Västernorrland Lilly 23 Leon/Lucas[1] 25 

Västmanland Elsa 25 Frans 27 

Västra Götaland Alice 137 Noah 143 

Örebro Maja 24 Lucas 28 

Östergötland Maja/Wilma[1] 37 Walter 39 

1) Delad förstaplats 

Namnstatistik för nyfödda 2020 finns på SCB:s 

webbplats 
Namnstatistik (scb.se) 

Definitioner och förklaringar 
Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över total-

befolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2020. Då 

anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre 

månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2020 och 

även under slutet av 2019. I statistiken för 2020 är det 12 procent av de 

nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2019. 

Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men 

samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet. 

De namn som ökat snabbast respektive minskat mest på 2020 års 

topplista är beräknat som procentuell förändring mellan 2019 och 2020. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-statistik/namnstatistik/
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Kärlek på lasarett = sant 

Längtar du efter någon att fira alla hjärtans dag med? Är du 

kanske hemligt förälskad i en kollega? I så fall har du störst chans 

att lyckas om du jobbar som läkare, i restaurangbranschen eller 

vid produktionsbandet på en bilfabrik. Men det finns också andra 

yrken där kärleken spirar lite extra. Vi vet vilka. 

Den 14 februari är det alla hjärtans dag, som av många förknippas med 

kärlek och tvåsamhet. Om man nu är singel och längtar efter att ha 

någon att fira med, var är bästa stället att leta? 

En ganska utbredd uppfattning är att det är vanligt att hitta sin partner 

på jobbet, eftersom man där – åtminstone när det inte pågår en 

pandemi – träffas i princip varje dag och har möjlighet att lära känna 

varandra under lång tid. 

Det är på jobbet man träffas – eller? 
I Sverige finns sammanlagt 86 500 par där båda arbetar på samma 

arbetsplats. Betyder det att många faktiskt träffas på jobbet? 

– Vi kan se att under 2019 blev 3 700 personer sambos efter att ha 

jobbat ihop året innan. En intressant upptäckt är att de som arbetar 

ihop, oftare också håller ihop, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB. 

Statistiken visar att det är dubbelt så vanligt att par med olika jobb 

separerar, än att par som arbetar på samma arbetsplats gör det. 

– En bidragande förklaring kan vara att de som jobbar ihop i genomsnitt 

är lite äldre, säger Lena Lundkvist. 

Kärlek på lasarett och på kontor 
Begreppet ”Kärlek på lasarett” är ett vanligt tema såväl i Harlequin-

romaner som i tv-serier. Men finns det fog i verkligheten för att 

sjukhusmiljöer ger upphov till spirande romanser? 

– Det verkar faktiskt så, åtminstone inom sluten sjukvård. Den 

vanligaste yrkeskombinationen i de par som arbetar på samma arbets-

plats är att båda är specialistläkare. 

Branschvis är det annars vanligast att bli ihop med en kollega om man 

jobbar inom restaurang eller motorfordonstillverkning. Men även 

kontor tycks vara en het dejtingarena, eftersom det kan vara en plats 

där flera olika yrkesgrupper möts. 

Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 11 februari 
2021. 

Kontaktperson: Lena Lundkvist 
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– Av de par som jobbar på samma arbetsplats men har olika yrken, är 

det vanligast att den ena i paret arbetar som ekonomiassistent, någon 

annan typ av kontorsassistent eller som sekreterare, säger Lena 

Lundkvist. 

Mindre chans att träffa kärleken på jobbet har enligt statistiken de som 

jobbar inom grundskola, förskola och vård och omsorg. Trots det är 

grundskollärare, näst efter specialistläkare, den yrkesgrupp där flest par 

har samma yrke. Det beror på att grundskollärare är ett av landets 

vanligaste yrken. 

Storleken har betydelse 
I landets största kommuner – Stockholm, Göteborg och Malmö – finns 

flest par som jobbar på samma arbetsplats. 

– Men Fagersta, Ludvika, Strömstad, Älmhult och Gnosjö toppar 

faktiskt listan procentuellt – i dessa kommuner arbetar 11 procent av 

alla par på samma jobb, säger Lena Lundkvist. 

Mindre vanligt att träffas på jobbet är det i Älvkarleby, Kil och Säffle, 

där drygt fyra procent av paren delar arbetsplats. 

Storleken på själva arbetsplatsen tycks också ha en viss betydelse. 

Sämst grogrund för kollegial kärlek verkar mellanstora arbetsplatser ha. 

Vanligast är att de par som jobbar ihop gör det på stora arbetsplatser 

med fler än 500 anställda (18 000 par), eller på små, med färre än tio 

anställda (17 000 par). Det är också vanligt att par jobbar tillsammans 

på en arbetsplats där de två är de enda anställda (12 000 par). 

Kommuner med högst andel par på samma arbetsplats 

Kommun Antal par totalt Andel på samma arbetsplats, procent 

Fagersta 1 514 12,0 

Ludvika 3 119 11,9 

Strömstad 1 359 11,4 

Älmhult 2 547 11,3 

Gnosjö 1 550 11,0 

 
Kommuner med lägst andel par på samma arbetsplats 

Kommun Antal par totalt Andel på samma arbetsplats, procent 

Älvkarleby 1 219 4,1 

Kil 1 766 4,1 

Säffle 1 876 4,2 

Kävlinge 5 040 4,2 

Staffanstorp 4 043 4,4 
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Fakta om undersökningen 
Kärlek och relationer kan vara komplicerat. Likaså att definiera ett par. 

Att två personer är tillsammans syns av naturliga skäl inte alltid i 

statistiken. 

Men för att kunna ta fram statistik om kärlek på jobbet definieras par i 

det här sammanhanget som personer som är gifta med varandra eller 

har gemensamma barn, eller som personer över 18 år som bor i samma 

lägenhet om de är av olika kön, har mindre än 15 års åldersskillnad och 

inte är släkt med varandra. I den här undersökningen ingår bara par där 

båda i paret förvärvsarbetar. 

Fakta om alla hjärtans dag 
Det råder inte full enighet om hur seden att fira alla hjärtans dag, eller 

Valentindagen, uppstod. En vanlig förklaring är att den firas till minne 

av den kristne prästen Sankt Valentin som på 200-talet dog 

martyrdöden efter att ha trotsat den romerske kejsaren Claudius II:s 

förbud att viga unga par. Innan han avrättades lyckades han smuggla ut 

ett kort (ett ”Valentinkort”) till fångvaktarens dotter, som han var 

förälskad i. Under medeltiden högtidlighölls hans minne genom lekar 

där ungdomar parades ihop på skoj, och på 1800-talet trycktes de första 

kända Valentinkorten. I dag har firandet av alla hjärtans dag i stora 

delar av världen blivit något av en massindustri med hjärtan, blommor 

och presenter. 

Källa: Wikipedia 
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Den minsta folkökningen 
på 15 år 

Vid årsskiftet 2020/2021 var 10 379 295 personer folkbokförda i 

Sverige. Befolkningen bestod av 49,7 procent kvinnor och 50,3 

procent män. Under året ökade befolkningen med 51 706 

personer, vilket var den minsta folkökningen sedan 2005 och 

nästan en halvering jämfört med folkökningen året före. Att 

folkökningen var lägre än tidigare berodde både på en minskad 

naturlig folkökning och på att invandringsnettot var lägre. 

Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 

samtidigt som något fler utvandrade än året före. 

Sveriges befolkning ökade med 0,5 procent under 2020, vilket var 

betydligt lägre än åren före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en 

mindre folkökning, både vad gäller relativ ökning som ökning i absoluta 

tal. Under 2005 ökade Sveriges folkmängd med 36 360 personer, vilket 

motsvarade 0,4 procent. 

Relativ folkökning fördelat på födelse- och invandringsöverskott, 2000 – 2020 

 

Jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som stod för den 

största förändringen, det uppgår till knappt hälften av invandrings-

överskottet året före. Födelseöverskottet har minskat med 41,9 procent. 

Den minskade naturliga folkökningen beror nästan helt på att antalet 

döda ökade med 10,5 procent (9 358 dödsfall) jämfört med året före. 

Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019. 
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Denna text om befolknings-
statistik för helåret 2020 
publicerades som statistik-
nyhet på SCB:s webbplats den 
22 februari 2021. 

Kontaktpersoner: Tomas 
Johansson, Linus Garp  
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Födelseöverskott och invandringsöverskott 2020 jämfört med 2019 

 

Jämfört med 2019 var folkökningen 2020 lägre under samtliga årets 

månader. Det är tre månader under 2020 där skillnaderna mot förra året 

är särskilt stora. Det är april, november och december. I december 

minskade folkmängden i Sverige med 2 980 personer. En folkminskning 

under en månad har noterats endast en gång tidigare under 2000-talet, i 

januari år 2000. Då minskade folkmängden med 1 836 personer.  

Folkmängdens förändring per månad 2019 och 2020 

 

Under förra året avled 98 124 personer. Något fler var män, 49 381 mot 

48 743 kvinnor. Mellan 1998 och 2019 har det varje år dött fler kvinnor 

än män. Dessförinnan hade fler män än kvinnor dött varje år sedan 

1948. 
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Döda per år 1990 – 2020, efter kön 

 

Hur många som dör under ett år förändras över tid. Det har varit tydligt 

under de senaste åren. Det genomsnittliga antalet döda under perioden 

2000–2009 var 92 186 personer och under perioden 2010–2019 dog i 

genomsnitt 90 655 per år. 

Jämfört med de två föregående åren är det särskilt tre månader förra 

året med många dödsfall: april, maj och december. 2018 var ett år med 

relativt många avlidna, det högsta antalet sedan 2003. Det var främst i 

februari och mars 2018 många avled. År 2019 däremot var ett år då 

relativt få avled, det lägsta antalet sedan 1977. 

Jämfört med antalet döda under de två föregående åren dog 39,2 proc-

ent fler i april, 26,5 procent fler i maj och 28,1 procent fler i december. 

Döda per månad och år under perioden 2018–2020  
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Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noteras 7,9 

procent fler döda, och det var 10,5 procent fler döda än år 2019. 

Jämfört med genomsnittet de föregående fem åren så noterar samtliga 

län utom Västerbotten fler döda under förra året. Sex län hade en 

överdödlighet som översteg rikssnittet: Stockholm, Kronoberg, Uppsala, 

Jönköping, Västmanland och Södermanland. 

Antal döda under 2020 och genomsnittligt antal döda 2015–2019 och procentuell 
jämförelse efter län 

Region Genomsnitt 2015–2019 2020 Differens i procent 

Stockholms län 15 826 18 429 16,4 

Kronobergs län 1 857 2 091 12,6 

Uppsala län 2 793 3 098 10,9 

Jönköpings län 3 350 3 676 9,7 

Västmanlands län 2 690 2 929 8,9 

Södermanlands län 2 949 3 198 8,4 

Västernorrlands län 2 884 3 082 6,9 

Gävleborgs län 3 196 3 411 6,7 

Norrbottens län 2 837 3 015 6,3 

Dalarnas län 3 113 3 307 6,2 

Skåne län 11 951 12 691 6,2 

Östergötlands län 4 246 4 507 6,2 

Västra Götalands län 15 139 16 053 6,0 

Jämtlands län 1 446 1 527 5,6 

Hallands län 2 905 3 057 5,2 

Gotlands län 625 654 4,7 

Blekinge län 1 723 1 794 4,1 

Kalmar län 2 713 2 814 3,7 

Örebro län 2 930 3 023 3,2 

Värmlands län  3 143 3 159 0,5 

Västerbottens län 2 648 2 609 ‑1,5 

Sverige 90 962 98 124 7,9 

 

Under förra året var det särskilt i äldre åldrar som antalet avlidna var 

fler än de närmast föregående åren. Det ökade antalet döda drabbade 

dessutom män i större utsträckning än kvinnor. Överdödligheten under 

förra året var störst bland män som var äldre än 75 år, i åldersgruppen 

75–84 år dog 20,6 procent fler än under jämförelseperioden. Bland 

yngre kvinnor 0–34 år var det ingen överdödlighet, -8,9 procent färre 
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avled jämfört med jämförelseperioden. För kvinnorna, precis som 

männen, var skillnaderna störst i de äldsta åldersgrupperna, i gruppen 

75–84 år noterades 14,7 procent fler avlidna än genomsnittet de senaste 

fem åren. 

Döda efter ålder 2020 jämfört med genomsnittet under 2015–2019  

 

Det är inte enkelt att sätta antalet döda i en längre historisk kontext. 

Inte minst eftersom den demografiska sammansättningen och 

folkmängden i landet har förändrats. Utvecklingen av antalet döda över 

tid påverkas dels av den medicinska utvecklingen, dels av utvecklingen 

av olika sjukdomar och levnadsvanor. Antalet döda under olika perioder 

påverkas dessutom av hur många som är i de åldrar då flest avlider. 

Sveriges folkmängd har växt mycket över tid men förändringen av 

antalet döda över tid har inte förändrats i samma utsträckning. Det 

beror till viss del på att folkmängden vuxit mycket på grund av 

invandringsöverskottet, en ökning som främst påverkar den yngre delen 

av folkmängden och alltså endast påverkat antalet döda marginellt. Men 

mest beror det på att sannolikheten att avlida i olika åldrar har minskat 

mycket över tid, under senare decennier mest i äldre åldrar, och längre 

tillbaka mest i yngre åldrar. Variationerna mellan åren har också varit 

stabilare under de senaste decennierna än tidigare, bortsett från bland 

annat 2019–2020. 

I grafen nedan jämförs antalet döda per år med det genomsnittliga 

antalet döda de närmast fem föregående åren. När den blå stapeln är 

över jämförelseperioden i rött noteras ett större antal döda än 

föregående fem år och staplar under den röda linjen visar färre antal 

döda än åren före. År 2020 var antalet döda 7,9 procent högre än 

jämförelseåren. 
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Döda per år, jämfört med genomsnittet de fem föregående åren, 1900–2020 

 

Antalet födda något lägre än under 2019 
Under 2020 föddes 113 077 barn i Sverige, av dessa var 51,5 procent 

pojkar och 48,5 procent flickor. Antalet födda var något färre än året 

före då 114 523 barn föddes, vilket var en minskning med 1,3 procent. 

Födda per år, 2000–2020 efter kön 

 

Vid tre tillfällen under 2020, i januari, februari och i maj föddes fler än 

under motsvarande månad 2019. De månader som noterade den största 

förändringen jämfört med föregående år var april och juli då det föddes 

3,5 respektive 3,4 procent färre barn.  
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Födda per månad under 2019 och 2020 

 

Den lägsta invandringen på 15 år 
Antalet personer som flyttade till Sverige och blev folkbokförda var det 

lägsta på 15 år. Totalt registrerade 82 518 personer sin flytt till Sverige 

2020, jämfört med 115 805 personer året före. Det var en större 

minskning av män än av kvinnor. De invandrade männen var 30,7 

procent färre än året före, antalet invandrade kvinnor minskade med 

26,5 procent. Invandringen har minskat varje år sedan 2016 då 163 005 

personer invandrade till Sverige. 

Den minskade invandringen var den främsta orsaken till det minskade 

invandringsöverskott 2019. Antalet utvandringar var något fler än året 

före vilket gav ett invandringsöverskott på 33 581 personer, det lägsta 

sedan 2005. 

In- och utvandringar samt invandringsöverskott 2000–2020 
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Under samtliga årets månader var det färre invandringar än 2019. 

Skillnaden jämfört med året före var störst under april (-50 procent), 

maj (-56 procent) och juni (-41 procent). Under de två efterföljande 

månaderna, juli (-16 procent) och augusti (-17 procent) noterades de 

minsta skillnaderna jämfört med 2019. 

Invandringar per månad under 2019 och 2020 

 

Färre personer från Afrika och Asien flyttar till 

Sverige 
Det minskade antalet invandringar 2020 jämfört med 2019 beror främst 

på en minskning av personer födda i Asien (-42,2 procent) och Afrika (-

37,4 procent) som flyttade till Sverige. Det minskade antalet var spritt 

på samtliga födelseregioner. Minst förändring står dock födda i Sverige 

för (-2,5 procent). Minskningen av invandrade personer från de nordiska 

grannländerna uppgår till –15,2 procent och de födda i ett annat EU-

land minskade med 17,5 procent. 

Bland födelseländerna för de som under 2020 flyttade till Sverige var 

återvändande svenskar flest. Näst vanligast var personer födda i Indien, 

4 061 personer, det är en minskning jämfört med året före på 45 

procent. Av de tio vanligaste födelseländerna var det bara invandrare 

födda på de brittiska öarna som ökade. 

Flera av de länder varifrån Sverige har haft den största flykting-

invandringen från återfinns bland de länder som minskat mest. Utöver 

Syrien, Irak och Afghanistan, som finns med i tabellen nedan, så 

minskade invandringen från Eritrea (–55 procent), Somalia (-54 

procent) och Etiopien (-46 procent). 
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10 vanligaste födelseländerna bland invandrade 2020 och differensen jämfört med 2019 

Födelseland 2019 2020 Differens, antal Differens, procent 

Sverige 11 955 11 660 ‑295 ‑2,5 

Indien 7 389 4 061 ‑3 328 ‑45,0 

Syrien 6 128 3 293 ‑2 835 ‑46,3 

Polen 3 177 2 530 ‑647 ‑20,4 

Pakistan 3 225 2 441 ‑784 ‑24,3 

Tyskland 2 614 2 393 ‑221 ‑8,5 

Irak 3 601 2 271 ‑1 330 ‑36,9 

Afghanistan 6 845 2 270 ‑4 575 ‑66,8 

Förenade kungariket 2 072 2 084 12 0,6 

Iran 3 485 2 082 ‑1 403 ‑40,3 

Sorterat efter antal invandrade under 2020 

Det vanligaste födelselandet bland de som utvandrande under 2020 var 

Sverige, totalt 15 538 utvandrare, vilket var 3,1 procent färre än året 

före. Av de svenskfödda utvandrarna så flyttade 11,1 procent till 

Förenade kungariket, vanligt var även att flytta till ett av våra grann-

länder, till Danmark och Norge utvandrade 9,6 respektive 8,5 procent av 

de svenskfödda utvandrarna. 

En stor del av de utrikesfödda utvandrarna återvänder till sitt födelse-

land. Under förra året återvände 54 procent av de utrikesfödda 

utvandrarna till sitt födelseland, det är något färre jämfört med de två 

föregående åren då 57 respektive 59 procent återvände. 

10 vanligaste födelseländerna för utvandrade 2020 och differensen jämfört med 2019 

Födelseland 2019 2020 Differens, antal Differens, procent 

Sverige 16 028 15 538 ‑490 ‑3,1 

Polen 2 057 2 241 184 8,9 

Finland 2 001 1 994 ‑7 ‑0,3 

Indien 2 025 1 926 ‑99 ‑4,9 

Tyskland 1 586 1 564 ‑22 ‑1,4 

Danmark 1 531 1 534 3 0,2 

Irak 1 429 1 514 85 5,9 

Kina 927 1 082 155 16,7 

Norge 1 130 1 060 ‑70 ‑6,2 

Förenade kungariket 1 027 1 006 ‑21 ‑2,0 

Sorterat efter antal utvandrade under 2020 

I motsats till den minskade invandringen så ökade utvandringen från 

Sverige under 2020 jämfört med året före, om än marginellt. Under 2020 
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utvandrade 48 937 personer, vilket var 2,6 procent fler än under före-

gående år. Utvandringen av kvinnor var dock relativt oförändrad (+0,8 

procent) medan utvandringen av män ökade något mer (+4,1 procent). 

Hur antalet utvandringar fördelar sig över årets tolv månader skiljer sig 

något jämfört med året före. Under årets tre inledande månader så var 

utvandringen högre. Det var särskilt tydligt i februari med 21 procent 

fler utvandringar än under motsvarande månad 2019. 

I samband med att många länder helt eller delvis stängdes ned och 

resandet försvårades under 2020 så minskade även antalet utvandringar 

jämfört med föregående år. I april minskade antalet utvandringar med 

20 procent och i maj med 18 procent. Mot slutet av året ökade antalet 

utvandrare återigen och i november noterades en ökning med 19 

procent och för december 12 procent fler jämfört med året före. 

Utvandringar per månad under 2019 och 2020 

 

Befolkningsminskning i 42 procent av Sveriges 

kommuner 
Under 2020 ökade folkmängden i 17 av 21 län och i 167 av 290 

kommuner. Det är något färre än 2019 då 18 län och 181 kommuner 

hade en folkökning. Samtliga län utom Gotlands län hade en lägre 

folkökning under 2020 jämfört med 2019. 

Trots den minskade invandringen under 2020 hade samtliga län fler 

invandrare än utvandrare. Det som påverkade folkökningen mest var ett 

minskat invandringsöverskott. Nästan hälften av länen hade mer än ett 

halverat invandringsöverskott jämfört med året före. Inget län hade ett 

invandringsöverskott som är nära föregående års nivåer. 

Under 2020 hade nio län fler flyttningar inom Sverige från länet än till 

länet. Högst nettoutflyttning hade Stockholms län med 5 596 personer, 
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följt av Västra Götalands län med 1 799 personer. För de båda länen 

hade nettoutflyttningen ökat jämfört med 2019. Under 2019 var 

nettoutflyttningen 1 676 från Stockholms län och 1 342 från Västra 

Götalands län. 

Störst nettoinflyttning hade Skåne län med 3 500 personer, vilket är en 

ökning jämfört med 2019. Under 2019 hade Skåne län en nettoinflytt-

ning med 2 217 personer. Stockholms och Skåne län var de län med 

störst folkökning, 14 909 respektive 11 509 personer. För Stockholms 

län förklarar födelseöverskottet folkökningen i högre grad än 

invandringsöverskottet och flyttnettot. I Skåne län förklarar istället 

födelseöverskottet folkökningen i mindre grad än invandrings-

överskottet och flyttnettot. 

Den relativt största folkökningen hade Uppsala län, där ökade befolk-

ningen med 4 681 personer, vilket motsvarar 1,2 procent. Liksom år 

2019 var den enskilt största faktorn bakom folkökningen för Uppsala län 

en stor nettoinflyttning från andra län i Sverige. 

Fyra län hade en minskad folkmängd under år 2020. Blekinge län hade 

den största befolkningsminskningen i relativa tal. Där minskade 

befolkningen med 550 personer eller 0,3 procent. I absoluta tal 

minskade folkmängden i Västernorrlands län mest, -793 personer. 

Malmö var den kommun som hade störst folkökning (3 783), följt av 

Göteborg (3 775), Uppsala (3 072) och Haninge (1 595). 2019 hade 

Stockholm kommun störst folkökning (11 919). Därefter Göteborg och 

Uppsala kommun (7 413 respektive 5 603). För första gången på 15 år 

hade inte Stockholms kommun störst folkökning av alla kommuner 

under 2020. Det förklaras främst av en ökad utflyttning till övriga 

Sverige och en minskad invandring. Den totala nettoutflyttningen från 

Stockholms kommun var 4 618 personer vilket kan jämföras med år 

2019 då kommunen hade nettoinflyttning på 4 870 personer. Störst 

relativ folkökning noterades i Trosa (562 personer eller 4,1 procent), 

Upplands-Bro (849 personer eller 2,9 procent), Lekeberg (238 personer 

eller 2,9 procent) och Åre (322 personer eller 2,7 procent). 

I 123 kommuner noterades en minskad folkmängd. Det är 14 fler 

kommuner än 2019. Den största befolkningsminskningen hade Gislaved 

(- 328), Ludvika (-294) och Sollefteå (-268). Den relativt största 

befolkningsminskningen hade Högsby där befolkningen minskade med 

190 personer eller 3,2 procent. Därefter följer Arjeplog, Gullspång och 

Dorotea. 

Sveriges minsta kommun sett till folkmängd är Bjurholm med en 

befolkning på 2 387 personer. Tre kommuner i Västerbottens län, 

Bjurholm, Sorsele och Dorotea, har färre än 2 500 invånare. 
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Hälften av Sveriges kommuner hade 16 063 eller färre invånare, den 

sammanlagda folkmängden i de 114 kommuner med minst folkmängd 

var mindre än folkmängden i Sveriges största kommun, Stockholm. 

Definitioner och förklaringar 
Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i 

statistiken ska man någon gång under året ha varit folkbokförd i 

Sverige. 

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets 

början och årets slut. Folkökningen kan vara positiv eller negativ. 

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2020, 

men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men 

redovisas inte som händelser under 2020. Detta medför att folk-

ökningen skiljer sig från summan av födelseöverskott och invandrings-

överskott. Sveriges folkmängd ökade under 2020 med 3 172 personer till 

följd av händelser som har rapporterades under året men inträffat före 

2020. Det var en ovanligt hög siffra och berodde till största del på att 

invandringar registrerades i efterhand. 

Födelsenettot (överskott och underskott) är differensen mellan antal 

levande födda och antal döda under året. 

Invandringsnettot (överskott och underskott) är differensen mellan 

antalet invandringar och antalet utvandringar under året. 

Utrikes född är en person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat 

land. 

Invandring avser en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, 

och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte i 

statistiken över invandrade förrän de har fått uppehållstillstånd och 

folkbokfört sig i Sverige. 

Utvandring avser en varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, 

och som registreras i folkbokföringen. 

Statistikdatabasen 
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen under Befolkning, 

Befolkningsstatistik 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
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Lägsta antalet giftermål i 
Sverige på 20 år 

Pandemiåret 2020 var inget bra år för bröllop. Antalet giftermål 

var det lägsta i Sverige på 20 år, visar ny statistik från SCB. 

Samtidigt ökade skilsmässorna ordentligt i och runt Göteborg 

medan de minskade i Stockholmsområdet. 

Den nuvarande statistiken sträcker sig tillbaka till år 2000. Aldrig under 

den perioden har så få giftermål registrerats som under 2020. Det 

närmaste var 2001, med 39 157 giftermål. 

Förra året blev det bara 37 591. 

– Det är knappt 10 900 färre än 2019 och nästan 19 000 färre giftermål 

än 2010, som är året med flest giftermål under 2000-talet. Då registre-

rades drygt 56 500 stycken, säger Malin Forsberg, befolkningsstatistiker 

på SCB. 

– Förra året blev totalt 70 427 personer nyblivna gifta, av alla som var 

folkbokförda i Sverige. Av dessa var 546 kvinnor och 372 män i 

samkönade par. 

Minskade i alla län 
Antalet giftermål minskade i samtliga län förra året jämfört med 2019. I 

relativa tal minskade de allra mest i Blekinge län (-29,8 procent), 

Västernorrlands län (-26,7) och Stockholms län (-26,2). 

Procentuellt minskade giftermålen minst i Västmanlands län (-13,5 

procent), Norrbottens län (-16,2) och Jönköping län (-17,8). 

– Men det finns kommuner där giftermålen faktiskt ökade. 37 

kommuner såg ett större antal i fjol än 2019. Det rör sig främst om 

mindre kommuner, så de procentuella skillnaderna kan bli lite 

missvisande, säger Malin Forsberg. 

I såväl Stockholm (-29,0 procent), Göteborg (-25,4) som Malmö (-26,0) 

minskade antalet giftermål med ungefär en fjärdedel. 

Skilsmässorna ökade i väst 
Antalet skilsmässor landade förra året på 25 619, vilket är i nivå med 

2019. Då registrerades 25 407 skilsmässor. 

– Förra året var det 1 314 färre skilsmässor än år 2013, vilket är det år 

under 2000-talet med flest skilsmässor. Då registrerades 26 933 stycken. 

Denna text publicerades som 
pressmeddelande på SCB:s 
webbplats den 26 februari 
2021. 

Kontaktperson: Malin Forsberg 
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I kommunerna med störst procentuell förändring under 2020 rör det sig 

om låga totalsiffror. Men i Stockholm och Malmö minskade antalet 

skilsmässor med 1,3 respektive 5,1 procent jämfört med 2019. 

– I Göteborg ökade skilsmässorna samtidigt med 13,4 procent. Där 

registrerades det 200 skilsmässor fler under 2020 än 2019, säger Malin 

Forsberg. 

Även flera kommuner nära Göteborg såg relativt stora ökningar av 

antalet skilsmässor, som Mölndal (+26,0 procent), Kungälv (+15,5) och 

Borås (+14,1). 

Samtidigt var mönstret det motsatta i några av Stockholms grann-

kommuner, som i Solna (-15,5 procent) och Järfälla (-11,7). 

I Skåne noterades stora förändringar i Hässleholm (-28,6 procent), 

Trelleborg (+27,0) och Kristianstad (+16,8). 

I en av landets 290 kommuner verkar samtliga äktenskap ha hållit under 

2020. I alla fall på pappret. 

– I Dorotea registrerades inga skilsmässor förra året. Men så är det 

också Sveriges tredje minsta kommun, med knappt 2 500 invånare, 

säger Malin Forsberg. 

Fakta: Om statistiken 
Statistiken över giftermål bygger på uppgifter om samtliga folkbokförda 

personer i Sverige som har gift sig under året. 

Skillnader i statistiken mellan antal giftermål och antal gifta beror på 

att en del av dem som gift sig har gjort det med någon som inte var 

folkbokförd i Sverige. I de fallen räknas det som ett giftermål, men det 

är bara en folkbokförd person som har gift sig. Den här principen gäller 

även statistiken över skilsmässor. 

Länkar 
Antal giftermål och skilsmässor efter region och typ. År 2000 - 2020. 

PxWeb (scb.se) 

Befolkningsstatistik (scb.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101L/GiftSkilsmassaTyp/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101L/GiftSkilsmassaTyp/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
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Sverige bland de länder i 
Europa med högst 
barnafödande 

Trots att barnafödandet i Sverige har sjunkit det senaste 

decenniet, har Sverige ett av de högsta födelsetalen i Europa. 

Lägst är barnafödandet i Italien, Spanien och Malta.  

Barnafödandet i Europa skiljer sig åt i olika länder. Under de senaste 

trettio åren har det varit ett högre barnafödande i norra Europa, 

framförallt i Norden, än i södra Europa. Familjepolitiken i länderna är 

en bidragande faktor till det.  

Sverige i toppen 
Sverige hör till de länder med flest födda barn per kvinna. Men under 

det senaste decenniet har födelsetalen sjunkit i stort sett varje år sedan 

2010. År 2010 låg barnafödandet på 1,98 enligt det mått som kallas 

summerat fruktsamhetstal. År 2020 låg det på 1,67 barn per kvinna.  

Perioder av högt barnafödande har följts av perioder av lågt barna-

födande. I början av 1990-talet var barnafödandet högt, men i samband 

med den ekonomiska krisen en bit in på 1990-talet sjönk barnafödandet. 

Det berodde mycket på att fler kvinnor började studera och därför sköt 

barnafödandet på framtiden.  

I slutet av 1990-talet var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige. 

Efter det ökade barnafödandet igen fram till år 2010. Den ekonomiska 

krisen runt år 2008/2009 gjorde att barnafödandet minskade ett par år 

senare och har sedan dess fortsatt att minska.  

Högre barnafödande i norr än i söder 
Generellt sett är barnafödandet lägre i södra Europa än i Norden. 

Förklaringen till det är inte enbart ekonomiska upp-och nedgångar, 

utan också hur samhället är uppbyggt. En orsak som ofta nämns är 

möjligheten för kvinnor att kombinera arbete med familjeliv. Barn-

omsorg och föräldraförsäkring är sämre utbyggd i södra Europa, vilket 

gör att många kvinnor tvingas välja mellan att göra karriär eller få barn.  

  

Denna text publicerades som 
kort analys på SCB:s webbplats 
den 16 mars 2021. 

Författare: Johan Tollebrant 
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Fruktsamhetstal för länderna Europa 2010 och 2019 
 

 
 

 
För ett fåtal länder avses 2018 istället för 2019. Källa: Eurostat 

Genomsnittligt antal födda barn
för kvinnor i Europa, 2010

1,8 -  2,2
1,6 - 1,8
1,5 - 1,6
1,3 - 1,5
1,2 - 1,3

Genomsnittligt antal födda barn
för kvinnor i Europa, 2019

1,8 -  2,2
1,6 - 1,8
1,5 - 1,6
1,3 - 1,5
1,2 - 1,3
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År 2019 hade Malta det lägsta barnafödandet i EU på 1,14 barn per 

kvinna. Spanien hade näst lägst med 1,23 barn per kvinna och Italien 

låg på 1,26 barn per kvinna. Andelen barnlösa kvinnor är också högre i 

södra än i norra Europa.  

Frankrike är ett undantag. Där har barnafödandet varit bland de högre i 

Europa varje år under 2000-talet, även om barnafödandet sjunkit på 

senare år. År 2019 låg siffran på 1,86 barn per kvinna. Det har troligtvis 

att göra med att familjepolitiken i Frankrike är lik den i de nordiska 

länderna.  

Barnafödandet ökar igen i öst 
I Östeuropa var barnafödandet förhållandevis högt fram till Berlin-

murens fall 1989. Där fanns en etablerad barnomsorg som gjorde att 

många kunde kombinera arbete och familj. När marknadsekonomin 

infördes efter Sovjettiden bidrog det dels till att fler valde att arbeta 

istället för att få barn tidigt, eller fick välja mellan arbete och barn. 

Barnafödandet sjönk då drastiskt, och åldern för barnafödande ökade.  

Födelsetalen i många länder i Östeuropa var låga i flera decennier men 

började öka igen runt 2010. Mellan 2010 och 2019 var de länder med 

störst uppgång i födelsetal Ungern, Lettland och Tjeckien. I Ungern har 

barnafödandet ökat med nästan 25 procent under det senaste decenniet, 

från 1,25 till 1,55 barn per kvinna. I Tjeckien ökade det från 1,51 till 1,71 

barn per kvinna.  

Nedgång i Norden 
Födelsetalen har minskat mest i några av de nordiska länderna, 

framförallt i Finland, Island och Norge. Finlands barnafödande har 

minskat med 28 procent det senaste decenniet, från 1,87 till 1,35 barn 

per kvinna. I Norge har det minskat från 1,95 till 1,53 barn per kvinna. I 

Sverige har det också sjunkit, men inte lika mycket som i våra 

grannländer. 

Färre länder har ett högt barnafödande nu 
Generellt sett har barnafödandet i Europa minskat det senaste 

decenniet. Ungefär lika många länder har ett lågt barnafödande, medan 

de länder som haft ett högt barnafödande har blivit färre.  
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Fruktsamhetstal för länderna i Norden och EU, 2019 jämfört med 2010 

 
Sorterat efter fruktsamhetstalet 2019. Källa: Eurostat 
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Fakta 
I denna artikel ges en bild av hur fruktsamheten har utvecklats i olika 

europeiska länder de senaste åren och hur bilden ser ut idag. För de 

flesta länder finns endast uppgifter fram till år 2019, varför det är 

senaste året som presenteras här.  

Definitioner 
Barnafödande mäts ofta med hjälp av ett summerat fruktsamhetstal. 

Det summerade fruktsamhetstalet ställer antalet födda barn i relation 

till antalet kvinnor i barnafödande åldrar. Måttet avser benägenheten 

att föda barn ett visst år eller en viss period. Måttet anger det antal barn 

kvinnor skulle få i genomsnitt under hela sitt liv om fruktsamheten 

förblev densamma som under det år beräkningen görs.  

Det antal barn som exempelvis alla 25-åringar föder ett visst år sätts i 

relation till antalet 25-åriga kvinnor i befolkningen. På så vis får man 

ett åldersspecifikt fruktsamhetstal. Det summerade fruktsamhetstalet 

tas fram genom att lägga ihop samtliga åldersspecifika fruktsamhetstal.  

Källa: Eurostat - Data Browser Fertility rates 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_FRATE__custom

_159214/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_FRATE__custom_159214/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_FRATE__custom_159214/default/table
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Allt fler beviljade 
medborgarskap 

Under 2020 ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 

25 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade antalet 

invandringar till Sverige med 29 procent. Det höga antalet döda 

under 2020 medförde att medellivslängden för män sänktes till 

samma nivå som 2016. Kvinnornas medellivslängd sjönk till 2018 

års nivå. 

De senaste åren har antalet personer som beviljats svenskt medborgar-

skap ökat och under 2020 beviljades 80 175 personer svenskt 

medborgarskap. Det var 15 969 personer, eller 25 procent, fler än 2019 

då 64 206 personer beviljades svenskt medborgarskap. Drygt hälften av 

de nyblivna svenska medborgarna var män, 42 390 personer, och 37 785 

var kvinnor. Jämfört med 2019 ökade antalet kvinnor mer än männen. 

Nya svenska medborgare efter kön, åren 1970–2020 

 

Närmare var tredje person som beviljades svenskt medborgarskap under 

2020 var syrisk medborgare. Totalt beviljades 24 472 syrier ett svenskt 

medborgarskap. Det var 4 406 personer fler än 2019 då 20 066 syriska 

medborgare beviljades svenskt medborgarskap. 

Sedan kriget i Syrien inleddes 2011 har drygt 160 000 syriska 

medborgare invandrat till Sverige. För att få svenskt medborgarskap 

krävs vanligtvis att man varit bosatt i Sverige i minst fyra år om man 

kommit som flykting. De senaste årens invandring från Syrien började 

därför synas i statistiken om nyblivna svenska medborgare under 2015, 
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då 1 370 syriska medborgare beviljades svenskt medborgarskap. Under 

åren 2015–2020 har totalt 69 648 syriska medborgare beviljats svenskt 

medborgarskap. 

Under 2019 beviljades 4 495 medborgare i Förenade kungariket svenskt 

medborgarskap. Det ser ut att ha varit kulmen efter flera års ökning som 

en följd av Brexit-omröstningen 2016. Antalet minskade till 2 151 under 

2020, en halvering jämfört med året före. 

Under 2020 hade 9 länder en ökning av antalet nya svenska medborgar-

skap med minst 500 personer jämfört med 2019. Förutom Syrien hade 

Polen och Norge den största ökningen. Under 2020 beviljades 2 722 

polska medborgare och 1 725 norska medborgare svenskt medborgar-

skap. Jämfört med året före var det mer än en fördubbling av de polska 

medborgarna och närmare fem gånger fler norska medborgare. Andra 

länder som ökade mycket jämfört med 2019 var Rumänien, Tyskland 

och Grekland. 

De fem länder med störst relativ ökning av nya svenska medborgare mellan 2019 och 
2020 

 
Anm. Länder med minst 500 nyblivna svenska medborgare fler jämfört med 2019. 

Alla grupper av invandrare minskade 
Under 2020 minskade den totala invandringen till Sverige jämfört med 

året före. Från 115 805 personer 2019 till 82 518 personer 2020. Det var 

en minskning med 33 287 personer eller 29 procent. Jämfört med 2019 

var antalet invandrare under 2020 färre alla månader, men skillnaden 

mot 2019 var som störst under andra kvartalet när effekterna av corona-

pandemin var stor och det var svårt att korsa gränserna i många delar av 

både Europa och övriga världen. 

Den minskade invandringen under förra året visar sig i alla typer av 

invandringsskäl. Men det var invandringar av personer som är flyktingar 
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och skyddsbehövande som hade den största minskningen i absoluta tal. 

Antalet i denna grupp mer än halverades från 16 724 personer 2019 till 7 

626 personer 2020. Det beror främst på de senaste årens minskning av 

asylsökande. 

Den relativt största minskningen jämfört med 2019 återfinns bland 

invandrare som kom till Sverige som anhöriga till flyktingar. De 

minskade från 7 826 personer 2019 till 3 367 personer 2020. Det var en 

minskning med 4 459 personer eller 57 procent jämfört med 2019. Den 

kraftiga minskningen av flyktingar/skyddsbehövande och deras 

anhöriga medförde att anhöriginvandrare som inte hade koppling till 

flyktingar var den största gruppen med ett registrerat beslut under 

2020, trots att de minskade från 23 353 personer 2019 till 16 810 

personer 2020. 

Invandringen av studerande och arbetskraft minskade under 2020 efter 

några år av ökad invandring. Under 2020 invandrade 3 776 personer 

med studier som grund för bosättning och 7 343 personer med arbete 

som skäl. Det var en minskning med 1 334 personer, eller 26 procent, 

för studerande och 4 428 personer, eller 38 procent, för arbete. 

Svenska medborgare och medborgare i EU/EES har i regel inte någon 

registrerad grund för bosättning (Läs mer under definitioner och 

förklaringar), och även i den här gruppen hade de flesta medborgarskap 

en minskad invandring. 

Invandrare efter grund för bosättning 2004–2020 

 

Fortsatt minskning av asylsökande under 2020 
Sedan 2015, då närmare 163 000 personer sökte asyl i Sverige, har 

antalet asylsökande minskat betydligt. Under 2019 skedde en liten 

ökning jämfört med 2018 men under 2020 minskade antalet asyl-

sökande återigen. Under 2020 ansökte 12 991 personer asyl (5 081 
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kvinnor och 7 910 män), vilket är det lägsta antalet som uppmätts sedan 

SCB blev statistikansvarig myndighet för statistiken över asylsökande 

2002.  

Asylsökande 2002–2020 

 

Jämfört med 2019 minskade antalet asylsökande med 8 967 personer 

eller 41 procent. Under varje månad 2020 var antalet asylsökande färre 

än under 2019, och det var efter att stora delar av såväl Europa som 

övriga världen stängde gränserna på grund av coronapandemin som den 

stora minskningen började. Från april var antalet asylsökande varje 

månad i princip halverat jämfört med motsvarande månad året före. 

Asylsökande per månad 2019 och 2020 
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Den största gruppen bland de asylsökande i Sverige under 2020 var 

syriska medborgare: 1 209 personer. Sedan 2012 har syriska medborgare 

varje år varit den enskilt största gruppen asylsökande. Efter Syrien var 

medborgare i Uzbekistan, Irak, Iran, Afghanistan och Ukraina de 

vanligaste grupperna. Av de tio vanligaste medborgarskapen för 

asylsökande 2020 var det endast medborgare i Mongoliet som ökade, 

från 399 personer 2019 till 461 personer. 

Nästan hela folkökningen utgjordes av personer 

med utländsk bakgrund 
Den 31 december 2020 hade 2 686 040 personer, eller 25,9 procent av 

den folkbokförda befolkningen, utländsk bakgrund. En person med 

utländsk bakgrund är en person som antingen är född utomlands eller 

född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Majoriteten av de med 

utländsk bakgrund är utrikes födda, 2 046 731 personer. Övriga 639 309 

personer är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. 

Under 2020 ökade Sveriges befolkning med 51 706 personer. Personer 

med utländsk bakgrund stod för 98,8 procent av folkökningen, eller 

51 073 personer. Personer med svensk bakgrund utgjorde 1,2 procent, 

eller 633 personer, av folkökningen. 

Medelåldern för personer med utländsk bakgrund var vid årsskiftet 37,1 

år vilket i genomsnitt är nästan 6 år yngre än personer med svensk 

bakgrund som i genomsnitt var 42,9 år. Det är främst personer födda i 

Sverige med två utrikes födda föräldrar som sänkte medelåldern för 

personer med utländsk bakgrund. Den 31 december 2020 var de genom-

snitt 20,9 år gamla. 

Det är stora skillnader mellan kommunerna. I tre kommuner – 

Botkyrka, Södertälje och Haparanda – hade drygt hälften av befolk-

ningen utländsk bakgrund. Lägst andel personer med utländsk bakgrund 

hade Öckerö kommun, 7,9 procent. 

I 16 län ökade de inrikes utflyttningarna 
Antalet inrikes flyttningar mellan Sveriges län ökade något 2020 jämfört 

med 2019. Under året noterades 237 525 flyttningar över länsgränserna 

vilket var 4,9 procent fler än under året före. De tre län med störst 

ökning av antalet utflyttningar var Uppsala, Stockholms och Hallands 

län med ökningar på 11,3 procent, 10,7 procent respektive 9,1 procent. 

I 12 av 21 län flyttade fler in till länet än ut. Skåne var det län med störst 

positiv skillnad, dit flyttade 3 500 personer fler till än från länet. I den 

andra änden av skalan återfinns Stockholms län varifrån 5 596 personer 

fler flyttade från än till länet. 
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Antal in- och utflyttningar inom Sverige samt nettot för de län med högst respektive lägst 
nettoflyttningar 2020 

Rang Län Inflyttningar Utflyttningar Netto 

1 Skåne län 24 673 21 173 3 500 

2 Uppsala län 17 420 15 115 2 305 

3 Södermanlands län 11 094 9 698 1 396 

4 Hallands län 11 069 9 786 1 283 

5 Västmanlands län 8 633 8 075 558 

.. .. .. .. .. 

17 Blekinge län 4 527 5 056 ‑529 

18 Dalarnas län 7 045 7 701 ‑656 

19 Norrbottens län 5 198 5 894 ‑696 

20 Västra Götalands län 27 925 29 724 ‑1 799 

21 Stockholms län 42 794 48 390 ‑5 596 

 

Utflyttningen från Stockholms län till övriga län i landet har ökat i 

absoluta tal under 11 av de 12 senaste åren. Jämfört med 2019 flyttade 

10,7 procent fler från länet förra året. De tre vanligaste länen att flytta 

till för stockholmare var Uppsala (7 945 personer), Skåne, (5 788) och 

Södermanland (5 581). 

Flyttningar från Stockholms län 2019 och 2020 sorterat efter antal utflyttningar 2020 

 

Den största relativa ökningen från Stockholm mellan 2019 och 2020 

stod flyttningarna till Norrbotten för. Antalet som gjorde den flytten, 

1 227 personer, är antalsmässigt inte många jämfört med flyttar till 

andra län, men det är 20 procent fler än året före. Nästan lika stor 

procentuell ökning var det till Skåne och Jämtland som båda hade 
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19 procent fler inflyttare/-inflyttningar från Stockholm jämfört med 

2019. Från Stockholms län var det bara utflyttningen/-utflyttningar till 

Blekinge som minskade jämfört med 2019.  

Största minskningen av medellivslängden sedan 

1940-talet 
Under 2020 dog 98 124 personer vilket var 9 358 personer fler än under 

2019 då 88 766 personer dog. Den stora ökningen jämfört med 2019 kan 

främst förklaras av två faktorer. Dels dog det ovanligt få personer under 

2019, bland annat beroende på en mild influensasäsong, dels dog 

ovanligt många under 2020, bland annat till följd av coronapandemin. 

Det låga antalet dödsfall under 2019 medförde att medellivslängden 

ökade med omkring ett halvår för både män och kvinnor. Det var den 

största ökningen sedan 1994 då medellivslängden ökade med 0,6 år för 

både män och kvinnor. Det höga antalet dödsfall under 2020 medförde 

att ökningen av medellivslängden 2019 raderades ut. Jämfört med 2019 

minskade medellivslängden i Sverige med 0,7 år för män och 0,4 år för 

kvinnor. 

Medellivslängden för män (80,6 år) är nu i nivå med 2016 medan 

medellivslängden för kvinnor (84,3 år) är ungefär som 2018. Den 

kraftiga minskningen av medellivslängden under 2020 var den största 

sedan 1940-talet. 

Coronapandemin slog väldigt olika i olika delar av landet. Den ettåriga 

livslängdstabellen per län visar att medellivslängden minskade mest för 

män i Kronobergs län och för kvinnor i Stockholms län. I Kronoberg 

minskade medellivslängden från 82,3 år 2019 till 80,7 år 2020. För 

kvinnorna i Stockholm minskade medellivslängden från 85,5 år 2019 till 

84,5 år 2020. Endast i Västerbottens län ökade medellivslängden både 

för män och kvinnor. Västerbotten hade tillsammans med Jämtlands län 

den största ökningen för män (0,2 år) och Gotlands län hade den största 

ökningen för kvinnor (0,5 år). 
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Medellivslängd 2019 och 2020 efter län och kön, ettårig livslängdstabell 

 Medellivslängd Förändring 

 2019 2020  

Län Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Hela riket 84,7 81,3 84,3 80,6 ‑0,4 ‑0,7 

Stockholms län 85,5 81,9 84,5 80,3 ‑1,0 ‑1,5 

Uppsala län 85,4 82,2 84,6 81,5 ‑0,8 ‑0,7 

Södermanlands län 84,1 80,7 83,5 79,7 ‑0,6 ‑1,0 

Östergötlands län 84,4 81,7 84,2 80,8 ‑0,2 ‑0,9 

Jönköpings län 85,5 81,9 84,6 80,6 ‑0,9 ‑1,2 

Kronobergs län 84,8 82,3 84,2 80,7 ‑0,6 ‑1,6 

Kalmar län 85,0 81,6 84,7 80,8 ‑0,3 ‑0,8 

Gotlands län 84,6 81,4 85,1 80,1 0,5 ‑1,2 

Blekinge län 83,9 81,8 83,9 80,6 0,1 ‑1,2 

Skåne län 84,7 81,4 84,3 81,0 ‑0,4 ‑0,4 

Hallands län 85,7 82,7 85,7 82,5 0,1 ‑0,2 

Västra Götalands län 84,4 81,1 84,3 80,6 ‑0,1 ‑0,6 

Värmlands län  84,6 81,0 84,4 80,8 ‑0,2 ‑0,2 

Örebro län 84,5 80,8 84,2 80,7 ‑0,3 ‑0,1 

Västmanlands län 84,5 80,2 84,0 80,0 ‑0,5 ‑0,2 

Dalarnas län 84,9 80,8 84,6 80,5 ‑0,3 ‑0,3 

Gävleborgs län 83,8 80,4 83,6 79,7 ‑0,2 ‑0,7 

Västernorrlands län 83,6 80,3 83,2 79,4 ‑0,5 ‑0,9 

Jämtlands län 84,0 80,2 83,5 80,5 ‑0,6 0,2 

Västerbottens län 84,4 80,9 84,5 81,1 0,1 0,2 

Norrbottens län 82,9 80,1 83,2 79,8 0,3 ‑0,3 

Anm. Statistiken publiceras inte i SCB:s Statistikdatabas. 

Definitioner och förklaringar 

Medborgarskap/Medborgarskapsbyten 
Många länder, däribland Sverige, tillåter en person att ha mer än ett 

medborgarskap. I Skatteverkets folkbokföring kan upp till tre 

medborgarskap registreras, men om ett av dem är svenskt är endast det 

svenska medborgarskapet registrerat. I befolkningsstatistiken redovisas 

sedan länge endast ett medborgarskap och ett tidigare medborgarskap 

per person. Om det finns flera medborgarskap bestäms vilket som 

registreras efter en prioriteringslista. Mer om detta finns att läsa i: 

Kvalitetsdeklaration för SCB:s befolkningsstatistik 2020 

https://scb.se/contentassets/9299bfcd87ba4c828a8d46b4db49d67a/be0101_kd_2020_amp_210222.pdf
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Grund för bosättning 
För att invandra till Sverige behöver man i många fall ansöka om 

uppehållstillstånd. Det gäller inte för svenska och nordiska medborgare 

som har fri rörlighet och för EU-medborgare räcker det att ansöka om 

uppehållsrätt hos Skatteverket. För medborgare i övriga länder prövar 

Migrationsverket olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd. En 

person som bor i Sverige med ett godkänt tillstånd gällande minst 12 

månader ska folkbokföras i Sverige. 

Asylsökande 
En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars 

ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller 

Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår 

därför inte i folkmängden. 

Flykting/skyddsbehövande 
En person som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket 

eller Migrationsdomstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i 

landet. Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen 

(2005:716). 

Invandring 
För att räknas som invandrad krävs att man folkbokför sig i landet. Det 

ska man göra om man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv 

månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska 

medborgare). 

Här redovisas grund för bosättning i följande grupper: 

• Flyktingar/skyddsbehövande 

• Anhöriga till flyktingar/skyddsbehövande 

• Anhöriga till andra 

• Arbete 

• Studier 

• Övriga 

I gruppen Övrigt ingår följande tillstånd: 

Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land 

Tillräckliga medel EU/EES-medborgare 

Adoptivbarn ej EU/EES-medborgare 

Övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare 

Permanent uppehållsrätt 

Okänt 

Personer med utländsk bakgrund 
Avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes 

födda föräldrar. 
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Då uppgift om förälders födelseland saknas gäller följande: 

- För person född i Sverige antas förälder vara inrikes född 

- För utrikes född person antas förälder vara utrikes född 

Medellivslängd 
Medellivslängd är ett demografiskt mått som visar hur länge en man 

eller kvinna skulle leva i genomsnitt om risken att dö i samtliga åldrar 

är densamma som under det år som beräkningen görs. 

Livslängdstabeller för län beräknas vanligtvis endast baserat på data för 

fem år för att minska risken att ett fåtal dödsfall får ett kraftigt 

genomslag på regioner med liten befolkning och få döda. För att visa de 

regionala skillnaderna under 2020 har vi i denna statistiknyhet gjort ett 

undantag. 

Statistikdatabasen 
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen under Befolkning, 

Befolkningsstatistik 

 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
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Överdödlighet i Europa 
under 2020 

Covid-19 innebar att det dog betydligt fler personer i Europa 

under förra året än normalt. Överdödligheten i Sverige var lägre 

än i de flesta länder på kontinenten men högre än i övriga 

nordiska länder. 

I början av 2020 låg siffrorna över antal döda lägre än de föregående 

fyra årens genomsnitt i de flesta europeiska länder. Även när pandemin 

tog fart dröjde det ett tag innan dödligheten ökade i Sverige. I flera 

länder noterades en markant överdödlighet redan i mars, en månad då 

Sverige låg nära normal dödlighet. 

Svårt jämföra olika länder 
– Att jämföra effekterna av covid-19 i olika länder är väldigt svårt. Vi 

har det senaste året noterat att dödligheten under pandemin ökat mer i 

de äldre åldersgrupperna, och eftersom länder har olika åldersstruktur 

kan det vara en viktig orsak till att de har drabbats olika hårt. Genom att 

relatera dödligheten under 2020 till de föregående åren kan vi dock se 

hur många fler eller färre än vanligt som dött under pandemin, säger 

Linus Garp, befolkningsstatistiker på Statistikmyndigheten SCB. 

I Spanien och Italien nådde överdödligheten upp till nivåer kring 50 

procent i mars. Under de följande månaderna skulle dock överdödlig-

heten i Sverige bli både högre och mer ihållande än i många andra 

länder, bland annat jämfört med EU:s genomsnitt och övriga nordiska 

länder. 

– Statistiken visar att covid-19 spreds några veckor senare i Sverige än i 

länder i framförallt Syd- och Centraleuropa, men vi hade jämförelsevis 

höga nivåer i Sverige under våren fram till midsommar ungefär, säger 

Linus Garp. 

Denna text publicerades som 
kort analys på SCB:s webbplats 
den 9 april 2021. 

Författare: Linus Garp 
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Överdödlighet 2020 

 
Med EU menas samtliga EU-länder exklusive Irland (som inte redovisat någon dödlighetsstatistik). 
Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein ingår också i undersökningen. 

Källa: Eurostat. 

Sverige bland Europas toppar i april 2020 
Under april förvärrades situationen på många håll i Europa och det var 

också den månad som noterade den högsta överdödligheten under 

första halvåret. Högst överdödlighet i april hade Spanien med 79 

procent och Belgien med 74 procent. Sverige låg i april på 38 procent 

och var i och med detta ett av de sex länder som noterade en över-

dödlighet som översteg 35 procent. 

De sex länder som hade högst överdödlighet i april 2020 

 
Källa: Eurostat. 
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Under sommaren gick överdödligheten i Europa ned, under maj-juli var 

den lägre än 3 procent per månad. Sverige närmade sig mer normala 

nivåer men låg fortfarande högre än i övriga Europa under maj och juni. 

I juli låg Sverige på samma nivå som Europa totalt. Jämfört med flera av 

Europas mest folkrika länder hade alltså Sverige under första halvåret 

inte lika höga toppar i dödligheten men den var mer ihållande. 

Ökad dödlighet i östra Europa 
Under andra halvan av 2020 började dödstalen öka ordentligt i länder 

som inte berördes i så stor utsträckning under första halvåret, till 

exempel Rumänien, Polen, Grekland och Tjeckien. I september 2020 

hade överdödligheten i EU ökat till 8 procent, vilket dock fortfarande 

var långt under första halvårets topp på 25 procent i april. Mot slutet av 

året ökade överdödligheten på nytt i många länder som tidigare 

drabbats hårt under våren, till exempel Spanien, Belgien och Frankrike. 

I november var överdödligheten i Europa den högsta under 2020, drygt 

40 procent. Men det var inte samma länder som noterade högst över-

dödlighet i november som under den första toppen i april. I november 

toppades överdödligheten av länder i östra Europa, som till exempel 

Polen, Bulgarien och Slovenien. Samtliga av dessa länder hade normal 

dödlighet i april. 

De sex länder som hade högst överdödlighet i november 2020 

 
Källa: Eurostat. 

Under december 2020 fortsatte överdödligheten uppåt i Sverige 

samtidigt som den sjönk något i Europa. Flera länder hade dock sin 

högsta nivå för året i december, till exempel Tyskland. 

Dödligheten i de nordiska länderna 
Medan våra nordiska grannländer har haft en dödlighet som varit 

relativt normal jämfört med andra år, har Sverige upplevt ett år som 

avvikit kraftigt från det normala. Framför allt i april, maj och december 
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hade Sverige en betydligt högre överdödlighet än de övriga nordiska 

länderna. De svenska siffrorna låg dessa månader på 38, 24 respektive 

25 procent. Finland hade sin högsta överdödlighet i april med 8 procent, 

Danmark i december med 11 procent och Norge i september med 5 

procent. 

– Man ska också komma ihåg att denna statistik inte enbart bygger på 

antalet döda i covid-19, statistiken redovisar hur många fler som dött 

jämfört med de föregående åren. Det är en robust metod som inte berörs 

av skillnader i klassificering av dödsorsaker, säger Linus Garp. 

Om statistiken 
Eurostat publicerar sedan årsskiftet 2020/2021 statistikportalen 

European Statistical Recovery Dashboard. Syftet med portalen är att 

samla viktiga covid-19-relaterade indikatorer. Överdödligheten är ett 

tydligt och enkelt sätt att mäta utvecklingen av antalet dödsfall. 

Indikatorn bygger på samtliga inrapporterade dödsfall, oavsett 

dödsorsak, och belyser direkta och indirekta effekter av pandemin. Den 

överdödlighet som avses i denna artikel avser alltså det totala antalet 

inrapporterade dödsfall oavsett dödsorsak och statistiken berörs därför 

inte av till exempel ländernas olika hantering av inrapportering av 

dödsorsaker. Överdödligheten mäts i procentuell förändring av antalet 

dödsfall och sätts i relation till genomsnittet för motsvarande period de 

föregående fyra åren. Överdödlighet anses vara den mest användbara 

indikatorn för att visa förändringar i antalet dödsfall. 
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”Barnen bädda, sopa, laga 
mat och diska” på mors dag 

”Mor bjudas före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av 

barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva”. Så skulle 

mors dag firas för 100 år sedan. Den 30 maj står Sveriges nära tre 

miljoner mödrar åter i centrum. 

Sedan 1919, i 102 år, har vi firat mors dag i Sverige. Att vi började fira 

våra mödrar den sista söndagen i maj har enligt uppgift att göra med att 

det då ”fanns gott om blommor och grönt att plocka i hela landet”.* 

800 kvinnor har tio barn eller fler 
Kanske kan också många av Sveriges 2 912 718 mödrar vänta sig 

blommor på mors dag. Nära hälften av dem, knappt en och en halv 

miljon, har två barn. Näst vanligast är att ha ett barn, vilket är fallet för 

nära 700 000 kvinnor i Sverige. Hack i häl kommer trebarnsmammorna, 

de är nästan 600 000, men därefter blir det ett litet hopp. 

– Knappt 155 000 kvinnor har fyra barn och sedan sjunker antalet 

mödrar drastiskt i takt med att antalet barn stiger. Bara 804 kvinnor i 

Sverige har tio barn eller fler, säger Ann-Marie Persson, statistiker på 

SCB. 

Tabell 1. Antal barn som antal mammor i Sverige har, mars 2021 

Antal barn Antal mammor Andel 

1 barn 689 029 23,7 

2 barn 1 410 514 48,4 

3 barn 592 109 20,3 

4 barn 154 639 5,3 

5 barn 42 706 1,5 

6 barn 14 162 0,5 

7 barn 5 350 0,2 

8 barn 2 381 0,1 

9 barn 1 024 0,0 

10+ barn 804 0,0 

  2 912 718   

Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB). 

 

Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 28 maj 2021. 

Kontaktperson: Ann-Marie 
Persson 
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Medelålders mammor 
Nära 50 000 kvinnor i Sverige kommer att kunna fira sin första mors dag 

som mamma i år. Men de flesta mödrarna har hängt med ett bra tag – 

medelåldern på Sveriges nära tre miljoner mammor är knappt 57 år. 

– Sammanlagt har dessa mammor drygt sex miljoner barn, vilkas 

medelålder är knappt 29 år, säger Ann-Marie Persson. 

Tabell 2. Mödrar och barn i Sverige, antal och medelålder, mars 2021 

Antal mödrar 2 912 718 

Antal barn 6 277 820 

Barn per mor 2,2 

Medelålder mor (vid mors dag) 55,6 

Medelålder barn (vid mors dag) 27,6 

Antal förstagångsmammor 47 785 

Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB). 

Lillemor och Rigmor toppar mor-namnlistan 
Är man extra benägen att fira skulle man också kunna tänka sig att fira 

mors dag om man har ordet ”mor” i sitt tilltalsnamn, kanske som en 

extra namnsdag? I Sverige toppas morlistan av sammanlagt 4 663 

kvinnor som lystrar till namnet Lillemor. Tvåa ligger Rigmor, med 1 745 

namnbärare. Betydligt färre kvinnor heter Mor och Amorina. Båda 

namnen innehas av 13 kvinnor vardera. 

Tabell 3. Kvinnor vars namn innehåller ”mor”, topplista mars 2021 

Tilltalsnamn Antal  Tilltalsnamn Antal 

Lillemor 4 663  Samorn 20 

Rigmor 1 746  Ringmor 18 

Amornrat 49  Annemor 18 

Morsal 46  Morin 17 

Morvarid 33  Moria 16 

Morgan 31  Ingemor 16 

Morgane 25  Amorina 13 

Morena 23  Mor 13 

Källa: SCB, Namnstatistik 2020. 

”Barnen bädda, sopa, laga mat och diska” 
På vilket sätt lämpar det sig då bäst att fira våra mödrar på mors dag? 

För 101 år sedan, 1920, gavs det ut ett litet häfte i Sverige som innehöll 

instruktioner för hur mors dag kunde firas. För att förstå anvisningarna 

för firandet måste det nämnas att det vid den här tiden var ovanligt för 

en kvinna att få ledigt från hushållets alla sysslor. 
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*Utdrag ur häftet Mors dag: 

• Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång. 

• Mor hälsas om morgonen med sång av barnen. 

• Hon bjudas före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av 

barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva. 

• Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt 

hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och 

diska. 

• Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten 

högtidlighet, där far i huset medverkar. 

• Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller 

vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag. 

Källor 
SCB: Registret över totalbefolkningen (RTB) respektive Namnstatistik. 

*Historik kring mors dag i denna artikel är hämtad från hemsidan SO-

rummet: Mors dag | Historia | SO-rummet 

https://www.so-rummet.se/kategorier/mors-dag
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Medellivslängden minskade 
i de flesta grupper 2020 

Mellan 2012 och 2019 ökade medellivslängden i samtliga 

utbildningsgrupper, men 2020 sjönk medellivslängden och var i 

vissa grupper lägre än 2012. 

Medellivslängden är högre för kvinnor än för män, högre för 

sammanboende än för ensamstående och högre för de med längre 

jämfört med kortare utbildning. Medellivslängden har ökat stadigt i 

Sverige för både kvinnor och män. Det gäller även de flesta andra 

länder. Men 2020 minskade medellivslängden i Sverige till följd av höga 

dödstal i covid-19. 

År 2020 var den återstående medellivslängden räknat från 30 års ålder 

54,7 år för kvinnor och 51,4 år för män. 

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön, utbildningsnivå och år 
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Denna text om återstående 
medellivslängd efter 
utbildningsnivå publicerades 
som statistiknyhet på SCB:s 
webbplats den 4 juni 2021. 

Kontaktperson: Örjan 
Hemström  
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Jämfört med 2012 har medellivslängden från 30 års ålder ökat med 0,7 

år för både kvinnor och män. Men år 2020 sjönk medellivslängden för 

både kvinnor och män jämfört med åren innan. Nedgången märktes 

både för grupper med förgymnasial, med gymnasial och med efter-

gymnasial utbildning. Skälet till nedgången var hög dödlighet i spåren 

av covid-19 i Sverige. För kvinnor med förgymnasial och gymnasial 

utbildning samt för män med förgymnasial och eftergymnasial 

utbildning var medellivslängden 2020 något lägre än den var år 2016. 

Medellivslängden för alla kvinnor och män var totalt sett ändå något 

högre 2020 än 2016. Det beror främst på att en ökande andel av 

befolkningen har eftergymnasial utbildning. 

Det är tydliga skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika 

utbildningsnivå. Personer med gymnasieutbildning har några års högre 

medellivslängd än de med förgymnasial utbildning och de med efter-

gymnasial utbildning har i sin tur några års högre medellivslängd än de 

med högst gymnasieutbildning. Under perioden 2012 till 2020 har 

skillnaderna mellan grupperna ökat något, särskilt för kvinnor. Det 

beror främst på att medellivslängden sedan 2012 har ökat tydligt för 

kvinnor med eftergymnasial utbildning men inte för kvinnor med 

gymnasial och förgymnasial utbildning. År 2020 var skillnaden mellan 

grupperna med eftergymnasial och förgymnasial utbildning drygt 5 år 

för både kvinnor och män. Mellan grupperna med eftergymnasial och 

gymnasial utbildning var skillnaden 2,6 år för kvinnor och 2,8 år för 

män, vilket för båda könen är en något större skillnad än 2012. 

Större skillnader för födda i Sverige 
Medellivslängden är ungefär samma för födda i Sverige och utrikes 

födda i grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildning. I 

gruppen med högst förgymnasial utbildning är medellivslängden 

däremot tydligt högre för utrikes födda än för födda i Sverige. 
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Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter födelseland, utbildningsnivå och år 

 

Det finns tydliga skillnader i medellivslängd efter utbildningsnivå både 

för födda i Sverige och utrikes födda. Under perioden 2012–2020 har 

medellivslängden för födda i Sverige med förgymnasial respektive 

gymnasial utbildning varit nästan oförändrad medan den ökat för 

personer med eftergymnasial utbildning. För utrikes födda har 

förändringen varit mer lika, oberoende av utbildningsnivå. Skillnaden 

mellan grupperna med högst och lägst medellivslängd var 2012 5,2 år 

för födda i Sverige och 3,5 år för utrikes födda. År 2020 hade skillnaden 

ökat till 6,3 år för födda i Sverige och till 3,7 år för utrikes födda. 

År 2020 märktes en viss skillnad i hur mycket medellivslängden 

minskade jämfört med åren innan. Nedgången var tydligt större för 

utrikes födda än för födda i Sverige. Medellivslängden för utrikes födda 

var 0,3 till 0,5 år lägre i de olika utbildningsgrupperna 2020 jämfört med 

2016. För födda i Sverige var det endast personer med 

gymnasieutbildning som hade lägre medellivslängd 2020 än 2016. 
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Publicering 
Statistiken publiceras som hela livslängdstabeller från 30 års ålder i 

statistikdatabasen på SCB:s webbplats i följande tabeller 2012–2020: 

Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, födelseregion, kön och 

ålder. År 2012 - 2020. PxWeb (scb.se) 

Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, hushållstyp, kön och 

ålder. År 2012 - 2020. PxWeb (scb.se) 

Femårig livslängdstabell efter län, utbildningsnivå, kön och ålder. 

Årsintervall 2012-2016 - 2016-2020. PxWeb (scb.se)  

Definitioner och förklaringar 
Återstående medellivslängd brukar kallas ”medellivslängd”. Det är ett 

index som sammanfattar dödligheten i alla åldrar för ett år eller en 

period. Sammanfattningen av dödligheten görs i en livslängdstabell och 

antalet i medeltal återstående år beräknas för alla åldrar. Här används 

antalet återstående år från 30 års ålder. 

Statistiken avser personer som var 30 år och äldre som också var 

folkbokförda i Sverige mellan 2011 och 2020. 

Denna statistik är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolknings-

register, hushållsregister och utbildningsregister. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbLan/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbLan/
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Fortsatt låg folkökning i 
Sverige under första 
halvåret 2021 

Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 

personer, vilket var 5 152 personer fler än första halvåret 2020. 

Den 30 juni 2021 uppgick Sveriges folkmängd till 10 409 248 

personer. Jämfört med året före var antalet födda under första 

halvåret 2021 marginellt fler samtidigt som antalet döda var 

betydligt färre. 

Till följd av coronapandemin sjönk Sveriges folkökning under första 

halvåret 2020 till den lägsta sedan 2005. Under första halvåret 2021 var 

folkökningen större än året innan, men lägre än alla andra år sedan 

2008. Under första halvåret var folkökningen 29 953 personer, vilket 

medförde att Sveriges befolkning den 30 juni var 10 409 248 personer. 

Folkökning första halvåret 2000–2021 

 

Jämfört med 2020 har antalet födda ökat något samtidigt som antalet 

döda har minskat betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade 

från 6 860 första halvåret 2020 till 11 681 första halvåret 2021. 

Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, har fortsatt att 

minska under första halvåret 2021. Samtidigt har utvandringen ökat. 

Jämfört med 2020 har invandringsöverskottet minskat från 14 769 till 

9 818 personer. 
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Justering påverkar folkökningen 
Födelseöverskott och invandringsöverskott under första halvåret var 

tillsammans marginellt lägre än 2020. Att folkökningen ändå var större 

än året före beror på att det under första halvåret 2021 har 

inrapporterats ovanligt många invandringar före årsskiftet. Dessa 

invandringar ingår inte i invandringsöverskottet under 2021 utan 

redovisas i en justeringspost som är den hittills största under 2000-

talet. 

Högt antal döda under januari har följts av låg 

dödlighet 
Under andra kvartalet 2020 dog ovanligt många personer, till stor del 

beroende på coronapandemin. Allra högst var dödligheten under april 

då 10 555 personer, eller 102,0 personer per 100 000 invånare, dog. Efter 

halvårsskiftet 2020 sjönk dödligheten till normala nivåer innan den 

återigen steg under november för att i december och januari nå nästan 

samma höga nivåer som under april 2020. I januari 2021 dog 10 169 

personer, eller 94,8 personer per 100 000 invånare. 

Från februari och framåt har dödligheten under 2021 varit lägre än 

motsvarande månader under 2020. Det har medfört att det under första 

halvåret 2021 dog 46 785 personer, vilket är 4 620 döda färre än under 

motsvarande period året innan då 51 405 personer dog. Drygt hälften av 

dödsfallen drabbade män, 23 808 män och 22 977 kvinnor dog. 

Antal döda per 100 000 invånare, januari 2018–juni 2021  

 

Anm. Statistiken för tidigare år baseras på slutliga befolkningsregister. 

Under första halvåret 2021 föddes 58 466 barn, vilket är marginellt fler 

än under 2020 då 58 265 barn föddes. Jämfört med första halvåret 2020 

föddes fler flickor och färre pojkar. 
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Födda under första halvåret 2010–2021, efter kön 

 

Under januari 2021 föddes 9 070 barn, vilket är 607 färre än samma 

månad föregående år. Samtidigt var det ovanligt många som dog, vilket 

medförde att 1 099 fler personer dog än vad som föddes. Efter januari 

har varje månad haft fler födda än döda.  

Födda och döda per månad 2021 

 

Lägsta invandringen sedan 2005 
Under första halvåret 2021 invandrade 32 900 personer, vilket är den 

lägsta invandringen sedan 2005. Sedan 2016, när 163 005 personer 

invandrade under hela året, har invandringen minskat. Minskningen 

fortsatte i början av 2020, men det var först i april 2020 som den 

dramatiska minskningen skedde. Invandringen halverades då jämfört 

med 2019. Under 2021 har invandringen fortsatt legat på en låg nivå 
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även om det under kvartal 2 var en liten ökning jämfört med 2020. 

Totalt minskade invandringen under första halvåret 2021 med 3 158 

personer jämfört med 2020, vilket motsvarar en minskning på 8,8 

procent. 

Invandring per månad januari–juni, år 2016–2021. Antal 

 

Den största gruppen invandrade var personer födda i Sverige. Totalt 

invandrade 4 499 inrikes födda under första halvåret 2021. Det var 850 

personer färre än under 2020. Det näst vanligaste födelselandet för 

invandrare under första halvåret 2021 var Indien. Totalt invandrade 

1 904 personer födda i Indien. 

Invandrare födda i Syrien minskade för femte året i rad. Under första 

halvåret invandrade 1 197 personer födda i Syrien, vilket var 493 

personer färre än under 2020. Trots minskningen var Syrien det tredje 

vanligaste födelselandet för invandrare. 

Invandrare födda i Somalia, som har varit en av de största invandrings-

grupperna under det senaste decenniet, har minskat kraftigt de senaste 

åren och finns nu inte längre på listan över de 20 vanligaste födelse-

länderna för invandrare. Under första halvåret 2021 invandrade 394 

personer, vilket kan jämföras med att 6 664 personer födda i Somalia 

invandrade till Sverige under första halvåret 2013. 
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Invandring efter födelseland första halvåret 2010–2021. Antal 

 
Anm. Vanligaste födelseländerna första halvåret 2021. 

Under första halvåret 2021 flyttade 23 082 personer från Sverige till 

utlandet. Det var den högsta utvandringen sedan 2015. Jämfört med 

första halvåret 2020 ökade utvandringen med 1 793 personer. 

Den största gruppen utvandrare var personer födda i Sverige. Drygt var 

tredje utvandrare under första halvåret 2021 var inrikes född. Totalt 

utvandrade 7 739 personer födda i Sverige, vilket var 1 342 personer fler 

än under samma period 2020. Den näst största gruppen utvandrare var 

personer födda i Finland och Indien. Båda dessa födelseländer hade 912 

utvandrare. Jämfört med 2020 minskade utvandringen av personer 

födda i Finland medan utvandringen av personer födda i Indien ökade. 

Den minskade invandringen och den ökade utvandringen under första 

halvåret 2021 medförde det lägsta invandringsöverskottet sedan 2005. 

Invandringsöverskott under första halvåret 2000–2021 

 
Anm. Statistiken för åren 2000–2009 baseras på slutliga årsregister. 
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Antalet giftermål är fortfarande på en låg nivå 
Under första halvåret 2020 minskade antalet giftermål drastiskt i 

samband med de restriktioner som infördes för att bekämpa corona-

pandemin. Nedgången syntes redan i mars även om det främst kan 

förklaras av att mars 2020 endast hade fyra lördagar. Under 2021 har 

antalet giftermål fortsatt ligga på en låg nivå och jämfört med första 

halvåret 2020 har giftermålen minskat från 16 390 till 14 194. 

Giftermål per månad, år 2016–2021 

 

Under första halvåret 2021 skilde sig 12 081 par, vilket var 918 par färre 

än föregående år. 

Folkökning i 18 av 21 län 
I 18 av Sveriges 21 län har befolkningen ökat sedan årsskiftet. Störst 

folkökning har Stockholms län med 10 619 personer. I övriga tre län har 

befolkningen minskat. Störst är minskningen i Norrbottens län, 187 

personer. 

13 län hade fler födslar än dödsfall och 15 län hade större inflyttning än 

utflyttning. Högst födelseöverskott hade Stockholms län. Tvärtom är 

Gävleborg det län som haft flest dödsfall i förhållande till födslarna. 

Skåne län hade störst nettoinflyttning och Västerbottens län hade störst 

nettoutflyttning. Trots att invandringsöverskottet på riksnivå minskade 

jämfört med 2020 hade samtliga län fler invandrare än utvandrare. När 

det gäller omflyttning inom Sverige hade 12 län fler inflyttare än 

utflyttare. 

Störst folkökning i förhållande till folkmängden under första halvåret 

hade Hallands län, där befolkningen ökade med 0,5 procent eller 1 845 

personer. 
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Folkmängd och befolkningsförändringar per län första halvåret 2021 

 
Folkmängd Folk-

ökning 
Födelse-
överskott 

Flyttningsnetto Juste-
ringar1 

        Totalt Därav mot  

Län 

        Övriga 
län i 
Sverige 

Ut-
landet 

 

Riket 10 409 248 29 953 11 681 9 818 . 9 818 8 454 

Blekinge 158 974 ‑82 ‑124 ‑51 ‑135 84 93 

Dalarna 288 382 706 ‑82 701 451 250 87 

Gotland 60 388 264 ‑45 228 166 62 81 

Gävleborg 287 905 403 ‑291 485 231 254 209 

Halland 338 593 1 845 230 1 499 985 514 116 

Jämtland 131 418 263 24 186 72 114 53 

Jönköping 366 029 1 019 348 490 234 256 181 

Kalmar 246 637 627 ‑6 441 251 190 192 

Kronoberg 202 330 67 153 ‑277 ‑429 152 191 

Norrbotten 249 427 ‑187 ‑248 ‑149 ‑532 383 210 

Skåne 1 394 444 5 108 1 588 1 890 1 121 769 1 630 

Stockholm 2 402 609 10 619 6 839 699 ‑2 672 3 371 3 081 

Södermanland 300 616 1 215 17 988 986 2 210 

Uppsala 390 158 1 764 636 778 579 199 350 

Värmland 282 911 26 ‑277 176 ‑11 187 127 

Västerbotten 273 075 ‑117 135 ‑483 ‑770 287 231 

Västernorrland 244 824 270 ‑244 381 173 208 133 

Västmanland 278 360 1 219 110 915 716 199 194 

Västra 
Götaland 

1 738 570 4 127 2 266 1 149 ‑843 1 992 712 

Örebro 305 832 189 248 ‑151 ‑349 198 92 

Östergötland 467 766 608 404 ‑77 ‑224 147 281 

1 Se beskrivning av justeringspost under definitioner och förklaringar 

Malmös folkmängd har ökat varje månad sedan 

sommaren 2003 
Under första halvåret 2021 ökade folkmängden i 206 av 290 kommuner. 

Störst folkökning hade Malmö kommun, en ökning med 1 355 personer. 

Malmö är även den kommun som har den längsta perioden med 

folkökning. Sedan juli 2003 har befolkningen i Malmö ökat varje månad. 

Näst längst period av kontinuerlig folkökning har Strängnäs kommun 

där folkmängden har ökat varje månad sedan september 2017. Den 
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största minskningen under första halvåret hade universitetskommunen 

Umeå vars befolkning har minskat med 541 personer sedan årsskiftet. 

Störst folkökning i förhållande till folkmängden hade Österåkers 

kommun, där folkmängden ökade med 1,7 procent eller 799 personer. 

Störst relativ minskning av folkmängden hade Munkfors kommun, där 

folkmängden minskade med 1,4 procent eller 54 personer. 

Antal kommuner med folkökning, folkminskning m.m. första halvåret 2021 

  Antal kommuner Totalt 

  Överskott Underskott +/0   

Folkökning/-minskning 206 78 6 290 

Födelseöverskott 111 173 6 290 

Flyttningsnetto totalt 206 80 4 290 

Därav         

    Inrikes totalt 184 105 1 290 

        Flyttnetto eget län 164 124 2 290 

        Flyttnetto övriga län 166 121 3 290 

    Invandringsöverskott 249 36 5 290 

 

Folkökningen i Stockholms kommun, som har varit stabil under 2000-

talet, började hacka under 2020. Från att ha haft en folkökning under 

första halvåret 2006–2019 på mellan 4 606 och 8 483 personer sjönk den 

till 1 175 personer första halvåret 2020. Den minskade folkökningen har 

fortsatt och under första halvåret 2021 stannade folkökningen på 268 

personer, eller 0,03 procent. I absoluta tal hade 37 kommuner större 

folkökning än Stockholms kommun. Den främsta orsaken till den låga 

folkökningen är en stor nettoutflyttning till grannkommunerna i 

Stockholms län. 

Örebro kommun har under många år haft en stadig folkökning och 

passerade Västerås kommun som Sveriges sjätte folkrikaste kommun 

under december 2017. De två senaste åren har dock tillväxten avtagit 

och under första halvåret 2021 har befolkningen till och med minskat 

med 211 personer. Det har medfört att Västerås under juni 2021 

återigen har blivit Sveriges sjätte folkrikaste kommun. 
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Diverse nyckeltal första halvåret 2021 för kommuner 

  Högsta värde Lägsta värde 

  Kommun Värde Kommun Värde 

Folkmängd Stockholm 975 819 Bjurholm 2 394 

Folkökning/-minskning Malmö 1 355 Umeå ‑541 

Födda Stockholm 6 884 Arjeplog 8 

Döda Stockholm 3 184 Åsele 17 

Födelseöverskott Stockholm 3 700 Norrtälje ‑87 

Flyttningsnetto, totalt Järfälla 690 Stockholm ‑4 618 

Därav     

    Inrikes totalt Österåker 618 Stockholm ‑5 969 

        Flyttnetto eget län Nacka 785 Stockholm ‑5 514 

        Flyttnetto övriga län Strängnäs 459 Umeå ‑884 

    Invandringsöverskott Stockholm 1 351 Katrineholm ‑56 

    Folkökning, % Österåker 1,71 Munkfors ‑1,45 

Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängd och 

befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något 

vartefter sena aviseringar inkommer. Jämförelser mot tidigare år sker 

om inte annat anges mot preliminär statistik. 

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 

december 2020 och den 30 juni 2021. 

Justeringsposten är händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett 

före 2021, men som rapporterades under året. Dessa påverkar 

folkmängden per den 30 juni 2021 men redovisas inte som händelser 

under året. De redovisas som en justeringspost. Under första halvåret 

2021 var justeringsposten 8 454 personer, vilket var betydligt högre 

jämfört med 2020 då den var 3 172 personer. Orsaken till den höga 

justeringsposten är främst invandringar under fjärde kvartalet 2020 som 

inrapporterats till SCB efter den 1 februari 2021. 

Födelseöverskottet/Födelsenetto definieras som antalet födda minus 

antalet döda. 

Flyttningsöverskott/Flyttningsnetto är summan av inrikes flyttnings-

överskott och invandringsöverskott. 

Invandringsöverskottet/invandringsnetto definieras som antalet 

invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet. För att 

räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i 
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minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller 

inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet. 

Inrikes flyttningsöverskott/Inrikes flyttningsnetto definieras som 

antalet inrikes inflyttade minus antalet inrikes utflyttade. 

Döda per 100 000 invånare För att månader med olika längd ska gå att 

jämföra är beräkningen standardiserad. Det genomsnittliga antalet döda 

per dag under en månad multipliceras med 30 så att alla månader antas 

bestå av 30 dagar. 

Giftermål/skilsmässor baseras på antalet folkbokförda par som under 

perioden registrerats som gifta eller skilda. Statistiken inkluderar par 

där minst en i paret var folkbokförd när civilståndshändelsen 

registrerades. 

Länkar 
På SCB:s webbplats publiceras läns- och kommuntabeller med 

folkmängden den 30 juni och befolkningsförändringar under första 

halvåret för de senaste två åren, under rubriken Tabeller och diagram: 

Befolkningsstatistik (scb.se) 

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen under Befolkning, 

Befolkningsstatistik 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/#_Tabellerochdiagram
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101
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Indier största gruppen 
utrikes födda invandrare 

Sedan några år är den största gruppen utrikes födda invandrare 

till Sverige födda i Indien. De invandrar ofta för att arbeta eller 

studera, och de bosätter sig i högre grad än andra invandrar-

grupper i Stockholms län. 

Sedan 2019 har invandrare födda i Indien varit den största invandrar-

gruppen efter svenskar som återvänt efter att ha bott utomlands. Det 

beror både på att det är fler som invandrar från Indien och att det blivit 

färre som invandrar till exempel från Syrien och Afghanistan. 

Första halvåret 2021 invandrade 1 904 personer födda i Indien till 

Sverige. Det var det vanligaste födelselandet för utrikes födda 

invandrare. Därefter följde Syrien med 1 197 personer och Polen med 

1 094 personer. 

– Den allra största gruppen invandrare är dock personer födda i Sverige, 

som flyttar tillbaka efter att ha bott utomlands. Under de första sex 

månaderna 2021 var de 4 499 personer, säger Tomas Johansson, 

statistiker på SCB. 

Personer som är födda i Sverige har varit den största invandrargruppen 

under stora delar av 2000-talet, med undantag för åren 2007 och 2014 

till 2018. Invandrare födda i Irak var vanligast 2007 och invandrare 

födda i Syrien var fler än återinvandrade svenskar under åren 2014–

2018. 

Corona påverkade invandringen 2020 
– Först och främst kan man se att Covid-19 påverkade invandringen, 

som sjönk med 29 procent till den lägsta på 15 år. Invandringen från 

Indien sjönk ännu mer, med 45 procent, säger Tomas Johansson. 

Trots det var gruppen födda i Indien fortfarande störst, förutom 

svenskar som återvände. 

Många indier arbetar och många bor i Stockholm 
De invandrare som har sitt ursprung i Indien invandrar ofta till Sverige 

för att arbeta eller studera. Helåret 2020 var det 1 361 indiska 

medborgare som invandrade för arbete, och 714 som invandrade för 

studier. 1 747 indier invandrade som anhöriga och endast 4 var 

flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. 

Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 2 september 
2021. 

Kontaktperson: Tomas 
Johansson 
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Under 2020 bosatte sig nästan hälften av invandrarna födda i Indien, 45 

procent, i Stockholm län och 15 procent i Stockholms stad. 

– Det är en stor andel när man jämför med andra stora grupper 

invandrare. Till exempel bosatte sig 17 procent av invandrarna som 

fötts i Syrien i Stockholms län, och 30 procent av dem med ursprung i 

Polen, säger Tomas Johansson. 
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Många bor kvar i eller 
återvänder till sin 
födelsekommun 

Var fjärde person som föddes år 1970 och fortfarande bor i 

Sverige har alltid bott i sin födelsekommun. Några har också 

flyttat från sin födelsekommun, men flyttat tillbaka igen.  

I den här analysen har vi följt de som föddes 1970 fram till 2020 och 

noterat när de har flyttat över en kommungräns. Flytten kan exempelvis 

ha skett i unga åldrar när de flyttat med sina föräldrar eller så har de 

flyttat själva för att studera, arbeta eller till en bostad som passar 

livssituationen. 

Det vi kan se är att det är lite vanligare att män bor kvar i sin födelse-

kommun. 27 procent av männen och 22 procent av kvinnorna bor kvar. 

Det är också vanligare att de som bor kvar är ogifta, men det betyder 

inte att de är ensamboende i större utsträckning än de som lämnat 

kommunen. 

De som har flyttat tillbaka till sin födelsekommun är i högre grad både 

ensamboende och ensamstående föräldrar jämfört både med de som bor 

kvar och de som lämnat kommunen. 

Det går också att se tydliga trender efter utbildningsnivå och de som 

flyttar från födelsekommunen. De med eftergymnasial utbildning har i 

större uträckning flyttat, antagligen för att den utbildning de gått 

saknas i födelsekommunen. 

Många stannar kvar i Varberg och Årjäng 
Det är stora skillnader mellan olika kommuner. Varberg och Årjäng är 

två kommuner där mer än hälften av de som föddes i kommunen för 

50 år sedan aldrig har flyttat därifrån. 

Dessutom har några återvänt, så i Varberg bor nästan 70 procent av de 

som föddes i kommunen där idag. Det är också populärt att bo kvar i 

Årjäng. Drygt 60 procent av de som föddes i Årjäng 1970 bor där även 

idag. 

Gotland, Piteå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Karlskrona är kommuner 

som inte i samma grad har en kvarboende befolkning. Dock flyttar 

många tillbaka, så mer än 60 procent av de som föddes i de kommun-

erna bor där 50 år senare. 

Denna text publicerades som 
kort analys på SCB:s webbplats 
den 21 oktober 2021. 

Författare: Lena Lundkvist 

 



 

  SCB – Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året 64 

Det finns också kommuner där få bor i sin födelsekommun vid 50 års 

ålder. Det är tre kommuner i Stockholms län som sticker ut, Salem, 

Solna och Sundbyberg. Färre än 10 procent av de som föddes i dessa 

kommuner bor där vid 50 års ålder. 

I diagrammen nedan visas andelen som alltid bott i kommunen och 

andelen som återvänt. I tabellen längre ner finns motsvarande uppgifter 

för alla kommuner. 

De 10 kommuner där flest av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år 
senare 

 

De 10 kommuner där färst av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år 
senare 
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Förutom rent personliga skäl och den anknytning man har till födelse-

orten så påverkas flyttmönstret av kommunens tillgång till bostäder av 

olika typ och storlek, arbete och utbildning. Kommunens närhet till 

andra kommuner har också betydelse, då det blir enklare att arbeta och 

bo i olika kommuner. 

Västerbottningarna flyttar till Umeå 
För nästan alla som föddes 1970 är den kommun som flest bor i vid 50 

års ålder födelsekommuner. Det är bara i 21 kommuner som fler bor i en 

annan kommun idag. 

Det gäller för 13 kommuner i Stockholms län där Stockholms kommun 

är den vanligaste kommunen och för fyra kommuner i Västerbottens 

län, där fler bor i Umeå än i födelsekommunen. Av de som föddes i 

Burlöv bor idag fler i Malmö och av de som föddes i Partille bor fler i 

Göteborg. Av de som föddes i Bräcke bor fler i Östersund och av de som 

föddes i Överkalix bor fler i Luleå än i sina födelsekommuner. 

Minst benägna att flytta från sitt födelselän är de som föddes i Skåne, 

där bor åtta av tio kvar. Andelen är högst i Skurup, Sjöbo och Svalöv, där 

mer än 90 procent bor i Skåne vid 50 års ålder. 

Fakta om statistiken 
I den här artikeln har vi följt de personer som föddes 1970 fram till 2020 

och noterat när de flyttat över en kommungräns. 

Indelningen är dagens kommun- och länsindelning, de förändringar 

som skett sedan 1970 har vi hanterat med hjälp av församlingar. Det kan 

vara vissa mindre felaktigheter där dagens och gårdagens kommuner 

inte exakt följer församlingsgränser. 

Av de som föddes 1970 har 3,8 procent avlidit och 6,2 procent 

utvandrat. De är inte med i de siffror som presenteras i artikeln. 
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Antal födda 1970 som finns kvar i Sverige, andel som alltid bott i kommunen, andel som återvänt till kommunen, andel som bor i 
annan kommun i länet och andel som bor i ett annat län. 

Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Ale 253 16,6 15,4 48,6 19,4 

Alingsås 367 27,2 21,0 35,1 16,6 

Alvesta 227 22,9 12,8 28,2 36,1 

Aneby 68 19,1 8,8 38,2 33,8 

Arboga 200 20,0 8,0 17,5 54,5 

Arjeplog 39 17,9 15,4 33,3 33,3 

Arvidsjaur 56 39,3 16,1 16,1 28,6 

Arvika 281 43,8 17,1 17,1 22,1 

Askersund 98 29,6 14,3 28,6 27,6 

Avesta 314 30,9 16,2 13,4 39,5 

Bengtsfors 135 24,4 15,6 27,4 32,6 

Berg 73 32,9 15,1 30,1 21,9 

Bjurholm 26 7,7 7,7 61,5 23,1 

Bjuv 170 11,2 12,4 59,4 17,1 

Boden 305 29,5 16,1 20,7 33,8 

Bollebygd 56 16,1 14,3 51,8 17,9 

Bollnäs 290 30,3 22,8 16,6 30,3 

Borgholm 97 27,8 11,3 33,0 27,8 

Borlänge 501 29,5 19,6 20,2 30,7 

Borås 1 194 36,2 15,9 23,7 24,2 

Botkyrka 501 8,0 7,8 52,3 31,9 

Boxholm 57 21,1 10,5 33,3 35,1 

Bromölla 166 20,5 13,3 34,3 31,9 

Bräcke 101 16,8 9,9 36,6 36,6 

Burlöv 204 4,9 6,4 70,1 18,6 

Båstad 115 24,3 11,3 40,9 23,5 

Dals-Ed 59 30,5 10,2 33,9 25,4 

Danderyd 283 3,5 13,8 57,2 25,4 

Degerfors 106 17,0 16,0 29,2 37,7 

Dorotea 29 6,9 13,8 31,0 48,3 

Eda 89 25,8 11,2 40,4 22,5 

Ekerö 226 9,3 11,9 55,3 23,5 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Eksjö 217 24,4 14,7 24,4 36,4 

Emmaboda 141 16,3 9,2 17,0 57,4 

Enköping 453 34,2 15,9 8,8 41,1 

Eskilstuna 1 113 34,3 16,8 5,8 43,0 

Eslöv 344 21,8 15,1 46,5 16,6 

Essunga 62 16,1 11,3 58,1 14,5 

Fagersta 206 16,5 16,5 11,7 55,3 

Falkenberg 363 39,4 16,8 14,6 29,2 

Falköping 381 38,8 10,5 28,9 21,8 

Falun 541 30,7 17,0 16,6 35,7 

Filipstad 169 26,6 6,5 24,3 42,6 

Finspång 337 30,0 11,0 23,4 35,6 

Flen 183 21,3 12,6 23,0 43,2 

Forshaga 87 17,2 12,6 39,1 31,0 

Färgelanda 56 26,8 14,3 46,4 12,5 

Gagnef 82 18,3 15,9 37,8 28,0 

Gislaved 359 35,4 11,1 12,3 41,2 

Gnesta 64 15,6 12,5 18,8 53,1 

Gnosjö 120 26,7 9,2 35,0 29,2 

Gotland 617 42,3 19,6 0,0 38,1 

Grums 103 35,9 12,6 33,0 18,4 

Grästorp 55 14,5 20,0 50,9 14,5 

Gullspång 87 19,5 5,7 36,8 37,9 

Gällivare 313 24,0 12,8 21,7 41,5 

Gävle 943 39,3 16,9 8,0 35,8 

Göteborg 5 696 17,7 18,8 34,3 29,3 

Götene 136 19,1 16,9 48,5 15,4 

Habo 83 16,9 22,9 30,1 30,1 

Hagfors 178 29,8 12,4 31,5 26,4 

Hallsberg 220 20,0 9,1 39,5 31,4 

Hallstahammar 243 14,4 14,4 28,4 42,8 

Halmstad 857 39,7 18,1 11,1 31,2 

Hammarö 101 9,9 18,8 45,5 25,7 



 

  SCB – Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året 68 

Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Haninge 1 010 9,4 9,7 53,1 27,8 

Haparanda 97 22,7 14,4 27,8 35,1 

Heby 134 21,6 13,4 20,1 44,8 

Hedemora 160 30,6 16,3 18,8 34,4 

Helsingborg 1 128 26,4 22,7 32,1 18,8 

Herrljunga 100 34,0 7,0 42,0 17,0 

Hjo 81 30,9 14,8 38,3 16,0 

Hofors 151 21,9 15,2 25,2 37,7 

Huddinge 869 5,8 11,6 57,0 25,7 

Hudiksvall 430 28,8 24,2 13,7 33,3 

Hultsfred 209 21,1 9,6 24,4 45,0 

Hylte 120 27,5 10,8 28,3 33,3 

Håbo 125 19,2 9,6 14,4 56,8 

Hällefors 131 27,5 6,9 20,6 45,0 

Härjedalen 94 33,0 18,1 6,4 42,6 

Härnösand 307 25,7 13,4 18,9 42,0 

Härryda 284 13,0 17,3 45,1 24,6 

Hässleholm 607 35,7 15,2 30,0 19,1 

Höganäs 220 20,9 18,2 46,8 14,1 

Högsby 76 23,7 9,2 42,1 25,0 

Hörby 104 23,1 10,6 47,1 19,2 

Höör 96 16,7 15,6 50,0 17,7 

Jokkmokk 97 24,7 14,4 29,9 30,9 

Järfälla 901 6,7 8,8 53,7 30,9 

Jönköping 1 446 33,3 16,9 13,1 36,7 

Kalix 192 30,7 20,3 16,1 32,8 

Kalmar 661 25,9 17,4 20,1 36,6 

Karlsborg 97 20,6 6,2 41,2 32,0 

Karlshamn 424 37,0 13,2 13,9 35,8 

Karlskoga 513 25,7 17,7 13,5 43,1 

Karlskrona 689 38,5 22,5 6,1 32,9 

Karlstad 901 21,1 23,4 23,4 32,1 

Katrineholm 366 26,8 16,7 14,2 42,3 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Kil 114 28,1 15,8 37,7 18,4 

Kinda 126 28,6 12,7 20,6 38,1 

Kiruna 515 28,3 13,2 19,8 38,6 

Klippan 192 21,9 9,4 51,0 17,7 

Knivsta 85 10,6 12,9 30,6 45,9 

Kramfors 264 26,1 11,7 20,5 41,7 

Kristianstad 817 35,3 17,5 27,3 20,0 

Kristinehamn 299 35,5 15,7 15,4 33,4 

Krokom 131 16,0 26,0 27,5 30,5 

Kumla 197 18,8 19,3 33,5 28,4 

Kungsbacka 471 30,8 21,9 5,9 41,4 

Kungsör 102 14,7 11,8 20,6 52,9 

Kungälv 364 24,2 17,6 41,8 16,5 

Kävlinge 224 18,3 12,9 53,6 15,2 

Köping 367 19,1 12,5 18,8 49,6 

Laholm 199 36,2 18,6 16,1 29,1 

Landskrona 402 24,4 16,7 44,0 14,9 

Laxå 121 14,0 3,3 33,9 48,8 

Lekeberg 60 10,0 18,3 43,3 28,3 

Leksand 104 28,8 20,2 25,0 26,0 

Lerum 385 10,6 15,6 48,1 25,7 

Lessebo 91 25,3 15,4 26,4 33,0 

Lidingö 422 10,4 14,0 54,7 20,9 

Lidköping 445 36,0 19,8 23,1 21,1 

Lilla Edet 93 15,1 10,8 52,7 21,5 

Lindesberg 252 34,9 13,9 19,4 31,7 

Linköping 1 409 31,0 20,2 15,7 33,1 

Ljungby 340 40,3 8,5 9,1 42,1 

Ljusdal 186 25,8 21,0 13,4 39,8 

Ljusnarsberg 77 33,8 11,7 20,8 33,8 

Lomma 159 10,1 17,0 51,6 21,4 

Ludvika 369 20,1 14,9 19,2 45,8 

Luleå 872 30,3 19,4 17,2 33,1 



 

  SCB – Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året 70 

Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Lund 1 108 11,6 15,8 37,5 35,1 

Lycksele 163 24,5 14,1 27,0 34,4 

Lysekil 160 26,9 11,9 37,5 23,8 

Malmö 2 979 16,9 16,9 47,3 18,9 

Malung-Sälen 126 42,1 14,3 19,0 24,6 

Malå 52 13,5 13,5 50,0 23,1 

Mariestad 362 25,4 12,2 29,3 33,1 

Mark 338 30,5 12,1 23,4 34,0 

Markaryd 134 20,9 9,0 16,4 53,7 

Mellerud 108 32,4 8,3 47,2 12,0 

Mjölby 328 22,6 13,7 32,0 31,7 

Mora 194 35,6 17,5 12,4 34,5 

Motala 549 36,8 14,8 19,1 29,3 

Mullsjö 45 17,8 8,9 22,2 51,1 

Munkedal 108 27,8 18,5 44,4 9,3 

Munkfors 42 19,0 11,9 40,5 28,6 

Mölndal 718 8,9 14,1 42,1 35,0 

Mönsterås 188 26,6 16,5 36,7 20,2 

Mörbylånga 85 29,4 23,5 24,7 22,4 

Nacka 730 7,5 12,2 57,1 23,2 

Nora 104 37,5 7,7 28,8 26,0 

Norberg 66 9,1 12,1 25,8 53,0 

Nordanstig 100 25,0 16,0 24,0 35,0 

Nordmaling 115 26,1 9,6 41,7 22,6 

Norrköping 1 467 36,1 18,7 14,2 30,9 

Norrtälje 424 41,0 15,3 21,0 22,6 

Norsjö 84 22,6 10,7 41,7 25,0 

Nybro 265 25,7 10,9 24,9 38,5 

Nykvarn 96 4,2 22,9 35,4 37,5 

Nyköping 581 22,9 16,2 9,5 51,5 

Nynäshamn 292 16,8 11,0 38,7 33,6 

Nässjö 391 30,7 14,3 19,7 35,3 

Ockelbo 75 21,3 13,3 37,3 28,0 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Olofström 245 19,2 13,1 20,4 47,3 

Orsa 55 30,9 20,0 25,5 23,6 

Orust 70 35,7 8,6 45,7 10,0 

Osby 169 25,4 16,0 29,0 29,6 

Oskarshamn 315 35,6 17,8 12,1 34,6 

Ovanåker 136 41,2 17,6 15,4 25,7 

Oxelösund 185 8,6 17,8 29,7 43,8 

Pajala 111 14,4 9,9 43,2 32,4 

Partille 399 7,5 11,0 60,7 20,8 

Perstorp 102 20,6 10,8 47,1 21,6 

Piteå 408 42,6 19,1 9,1 29,2 

Ragunda 66 18,2 21,2 28,8 31,8 

Robertsfors 64 14,1 9,4 54,7 21,9 

Ronneby 354 32,8 15,5 13,8 37,9 

Rättvik 87 24,1 17,2 25,3 33,3 

Sala 192 33,3 12,5 13,0 41,1 

Salem 282 2,1 3,9 62,1 31,9 

Sandviken 512 31,3 15,4 19,1 34,2 

Sigtuna 534 14,6 8,1 37,5 39,9 

Simrishamn 209 28,2 10,5 44,5 16,7 

Sjöbo 126 29,4 13,5 49,2 7,9 

Skara 228 27,2 12,7 41,7 18,4 

Skellefteå 825 44,1 17,5 10,1 28,4 

Skinnskatteberg 57 14,0 8,8 29,8 47,4 

Skurup 99 34,3 13,1 46,5 6,1 

Skövde 577 28,1 20,1 29,8 22,0 

Smedjebacken 139 15,1 11,5 33,1 40,3 

Sollefteå 257 25,3 14,0 19,5 41,2 

Sollentuna 573 7,7 9,6 55,0 27,7 

Solna 653 3,1 3,4 65,4 28,2 

Sorsele 41 19,5 9,8 29,3 41,5 

Sotenäs 68 32,4 13,2 38,2 16,2 

Staffanstorp 195 5,1 12,8 60,0 22,1 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Stenungssund 208 13,5 18,8 45,7 22,1 

Stockholm 6 548 13,3 22,9 38,6 25,1 

Storfors 68 11,8 11,8 36,8 39,7 

Storuman 87 21,8 11,5 35,6 31,0 

Strängnäs 219 32,0 16,0 8,2 43,8 

Strömstad 84 28,6 19,0 36,9 15,5 

Strömsund 175 26,9 12,6 22,9 37,7 

Sundbyberg 266 3,4 4,9 59,0 32,7 

Sundsvall 1 114 35,4 19,7 10,8 34,1 

Sunne 118 38,1 19,5 24,6 17,8 

Surahammar 122 13,9 11,5 38,5 36,1 

Svalöv 131 15,3 11,5 64,1 9,2 

Svedala 121 10,7 15,7 55,4 18,2 

Svenljunga 101 25,7 4,0 33,7 36,6 

Säffle 233 34,3 9,9 18,9 36,9 

Säter 109 16,5 19,3 37,6 26,6 

Sävsjö 140 40,0 10,7 25,7 23,6 

Söderhamn 328 32,9 13,7 16,8 36,6 

Söderköping 107 17,8 18,7 36,4 27,1 

Södertälje 1 159 13,5 11,8 32,0 42,6 

Sölvesborg 166 36,1 12,7 15,1 36,1 

Tanum 88 30,7 13,6 47,7 8,0 

Tibro 127 24,4 16,5 34,6 24,4 

Tidaholm 166 39,2 14,5 27,1 19,3 

Tierp 249 33,3 17,3 17,7 31,7 

Timrå 214 16,8 17,8 33,2 32,2 

Tingsryd 133 26,3 9,0 24,1 40,6 

Tjörn 99 35,4 15,2 39,4 10,1 

Tomelilla 116 19,8 10,3 56,0 13,8 

Torsby 131 36,6 16,8 28,2 18,3 

Torsås 70 20,0 21,4 35,7 22,9 

Tranemo 124 21,0 12,9 37,1 29,0 

Tranås 270 21,9 16,3 17,0 44,8 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Trelleborg 440 33,9 15,2 35,0 15,9 

Trollhättan 673 24,7 18,3 39,8 17,2 

Trosa 65 20,0 12,3 16,9 50,8 

Tyresö 603 9,1 11,3 54,2 25,4 

Täby 683 6,7 10,5 55,3 27,4 

Töreboda 102 25,5 11,8 43,1 19,6 

Uddevalla 559 30,4 16,5 37,4 15,7 

Ulricehamn 228 44,7 11,8 25,9 17,5 

Umeå 1 128 32,2 19,3 9,4 39,1 

Upplands Väsby 344 15,7 10,8 41,3 32,3 

Upplands-Bro 226 5,8 6,2 46,9 41,2 

Uppsala 1 904 27,4 14,8 9,6 48,3 

Uppvidinge 117 29,1 14,5 17,1 39,3 

Vadstena 106 20,8 17,0 30,2 32,1 

Vaggeryd 124 35,5 8,9 29,0 26,6 

Valdemarsvik 105 20,0 14,3 40,0 25,7 

Vallentuna 220 15,0 13,2 49,5 22,3 

Vansbro 91 34,1 16,5 23,1 26,4 

Vara 176 26,1 17,0 38,6 18,2 

Varberg 490 53,7 13,7 10,2 22,4 

Vaxholm 66 18,2 12,1 54,5 15,2 

Vellinge 170 10,6 17,6 51,2 20,6 

Vetlanda 343 37,6 13,1 16,3 32,9 

Vilhelmina 64 18,8 21,9 34,4 25,0 

Vimmerby 200 35,0 10,5 14,0 40,5 

Vindeln 53 20,8 13,2 45,3 20,8 

Vingåker 112 18,8 12,5 21,4 47,3 

Vårgårda 99 20,2 24,2 36,4 19,2 

Vänersborg 391 29,4 17,4 31,5 21,7 

Vännäs 47 8,5 17,0 48,9 25,5 

Värmdö 194 18,0 14,9 40,2 26,8 

Värnamo 403 35,0 12,4 14,6 38,0 

Västervik 538 30,5 15,2 8,7 45,5 
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Kommun 

Antal födda i 
kommunen 1970 som 
bor i Sverige 2020 

Andel som: 

Alltid bott i 
kommunen 

Har återvänt till 
kommunen 

Bor i en annan kommun i 
födelselänet 

Bor i annat län 
i Sverige 

Västerås 1 640 29,0 18,0 7,5 45,4 

Växjö 867 30,4 14,1 10,4 45,1 

Ydre 25 8,0 16,0 20,0 56,0 

Ystad 242 31,8 18,6 38,8 10,7 

Åmål 122 31,1 9,0 22,1 37,7 

Ånge 115 22,6 17,4 26,1 33,9 

Åre 84 10,7 19,0 34,5 35,7 

Årjäng 116 53,4 8,6 19,0 19,0 

Åsele 36 13,9 5,6 44,4 36,1 

Åstorp 163 10,4 15,3 59,5 14,7 

Åtvidaberg 171 28,1 7,6 31,0 33,3 

Älmhult 165 30,9 9,7 18,8 40,6 

Älvdalen 67 29,9 14,9 25,4 29,9 

Älvkarleby 110 19,1 14,5 9,1 57,3 

Älvsbyn 103 27,2 11,7 36,9 24,3 

Ängelholm 316 31,0 19,3 30,7 19,0 

Öckerö 113 29,2 23,9 31,0 15,9 

Ödeshög 67 16,4 10,4 35,8 37,3 

Örebro 1 487 27,2 21,3 14,6 36,9 

Örkelljunga 106 19,8 13,2 44,3 22,6 

Örnsköldsvik 645 43,9 17,5 6,7 31,9 

Östersund 580 24,1 19,7 16,6 39,7 

Österåker 310 16,1 12,9 41,3 29,7 

Östhammar 209 32,5 13,4 20,1 34,0 

Östra Göinge 206 21,8 15,0 38,8 24,3 

Överkalix 47 12,8 2,1 44,7 40,4 

Övertorneå 59 18,6 6,8 47,5 27,1 

Riket 98 206 24,3 16,0 28,7 31,0 
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Varje år flyttar fler från 
Göteborg till Stockholm än 
tvärtom 

Stockholm växer på Göteborgs bekostnad. Varje år sker fler 

flyttar från Sveriges andra stad till huvudstaden än tvärtom. 

Oavsett riktning är det vanligast att kvinnor flyttar. 

Sedan 2015 har över 10 300 flyttar gått från Göteborg till Stockholm, 

visar SCB:s befolkningsstatistik. 

– Vi räknar flyttar snarare än personer eftersom en person i teorin kan 

flytta flera gånger, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på 

SCB. 

Samtidigt har det gjorts lite drygt 7 500 flyttar åt andra hållet. 

– Alla åren under perioden 2015 till 2020 är det fler som flyttar från 

Göteborg till Stockholm än vice versa. 

Mönstret är detsamma även längre bak i tiden. 

– Sedan 1974 har Stockholm varit vinnare alla år det här avseendet. 

Brasklappen är att det var många kommunsammanslagningar i början 

av 1970-talet, vilket kanske delvis kan förklara mönstret. 

Bruttoflyttningar mellan Stockholm och Göteborg 1970–2020 
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Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 4 november 
2021. 

Kontaktperson: Tomas 
Johansson 
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En annan detalj som går igen de senaste fem åren är könsmönstret: Fler 

flyttar görs av kvinnor än av män, oaktat år och riktning. 

– Totalt har 53 procent av flyttarna gjorts av kvinnor mellan 2015 och 

2020. Och mönstret är mer eller mindre detsamma oavsett riktning eller 

år, säger Tomas Johansson. 

Trots ett flyttminus gentemot Stockholm har Göteborgs kommun vuxit 

något mer än Stockholms kommun i relativa mått sedan 2014: 7,7 

procent mot Stockholms 7,0 procent. Gemensamt för båda kommunerna 

är att det tillkommit fler män än kvinnor. 

– Men det beror snarare på faktorer som födelseöverskott och 

invandringsöverskott av män snarare än på flyttar. 

Fakta: Om statistiken 
Befolkningsstatistiken bygger på var människor är folkbokförda. 

Personer med skyddade personuppgifter ingår inte i statistikunderlaget. 
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Nära en miljon pappor 
både firar och firas på fars 
dag 

Hur många av Sveriges pappor som får en slips i fars dag-present 

den 14 november har vi ingen statistik på. Däremot vet vi till 

exempel att det finns nära 2,5 miljoner fäder i vårt land, och att 

drygt 800 000 av dem fortfarande också kan fira sin egen far. 

Fars dag har firats i Sverige sedan 1931, men inte förrän på 1970-talet, 

ungefär samtidigt som även papporna gavs möjlighet att ta ut 

föräldraledighet i vårt land och begreppet velourpappa myntades, tog 

firandet fart även här. 

– I Sverige har vi 70 600 personer, 36 316 söner och 34 284 döttrar, som 

har sin pappa, farfar och farfars far i livet, säger Håkan Sjöberg, 

statistiker på SCB. 

Sammanlagt är det 128 798 fäder som har barnbarnsbarn i Sverige. 

Att fira och bli firad 
Gissningsvis förs traditionen att uppmärksamma fars dag vidare genom 

generationerna. 

– På fars dag i år kan 801 982 män i Sverige både fira sin egen pappa och 

själva bli firade som pappa, säger Håkan Sjöberg. 

Vanligast är att pappor i Sverige har två barn, men 995 av dem har tio 

barn eller fler, och har därmed ökat sina chanser att bli riktigt ordentligt 

firade. 

Olika datum 
Seden att uppmärksamma fars dag grundlades 1910 i USA, då Sonora 

Smart Dodd hedrade sin far som ensam tagit hand om henne och 

hennes syskon sedan modern dött i barnsäng. Firandet skedde på 

faderns födelsedag den 19 juni. Fortfarande firas fars dag i många länder 

i juni månad, men i till exempel Sverige, Norge och Finland flyttades 

dagen till andra söndagen i november för att inte ligga så nära mors 

dag, som firas i maj. 

Fakta: Om statistiken 
Våra beräkningar i den här artikeln grundar sig på biologiska pappor. Vi 

har inte tagit med adoptivpappor eller bonuspappor. 

Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 12 november 
2021. 

Kontaktperson: Håkan Sjöberg 
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Sveriges befolkning – från 
stora familjer till singlar 

När det 1749 stod klart att Sverige bara hade knappt två miljoner 

invånare blev det en så stor besvikelse för de styrande i landet att 

uppgifterna hemligstämplades. I dag har vi omkring tio miljoner 

invånare i vårt land och helt andra metoder att hålla räkningen. 

Följ med på en resa från 1700-talets kyrkböcker till dagens 

dataregister. 

Att veta hur många som bor i ett land eller i en region är av stor 

betydelse för planeringsarbetet både på lokal och på nationell nivå. 

Även uppgifter om till exempel hur många bostäder av olika storlekar 

det finns, är viktigt. För att få en heltäckande bild av detta har först 

folkräkningar och därefter folk- och bostadsräkningar genomförts i 

Sverige. 

1700-tal: Första folkräkningarna 
Förr var det prästerna som registrerade alla som bodde i församlingen 

och detta kan sägas vara de första folkräkningarna i Sverige. Syftet var 

främst att staten skulle veta hur många män i vapenför ålder det fanns 

att tillgå i landet och det gjorde det också lättare att driva in skatter. 

– Den första heltäckande folkräkningen 1749 kom fram till att Sverige 

hade 1 764 700 invånare. Det var betydligt färre än förväntat och 

uppgifterna hemligstämplades, berättar Margareta Carlsson, utredare 

på SCB. 

Sedan dess har folkräkningar genomförts åtminstone vart tionde år. 

Bostäder började registreras på 1910-talet. Kombinerade folk- och 

bostadsräkningar har genomförts i Sverige sedan 1960, men metoderna 

har ändrats över tid. 

1960–1990: Folk- och bostadsräkningar 
Under perioden 1960–1990 kallades undersökningarna för folk- och 

bostadsräkningar, eller FoB (FoB 60–FoB 90). Insamling skedde genom 

enkäter till folkbokförda personer samt till fastighetsägare. De 

insamlade uppgifterna användes bland annat för att skapa statistik över 

hushåll. Utöver de uppgifter som samlades in via enkäter hämtades även 

uppgifter om till exempel utbildning och sysselsättning in från register 

av olika slag. Användandet av registeruppgifter ökade successivt under 

dessa år. Resultaten från flera av undersökningarna hade även som syfte 

att kontrollera folkbokföringen, men från och med FoB 70 växte 

kritiken. 

Denna text publicerades som 
kort analys på SCB:s webbplats 
den 30 november 2021. 

Författare: Margareta Carlsson 
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– Många hävdade att undersökningen var ett angrepp på den personliga 

integriteten. Kritiken bidrog till att FoB 90 blev den sista folkräkningen 

där uppgifter samlades in direkt från befolkningen och fastighetsägarna, 

säger Margareta Carlsson. 

1995: Nytt register och komplettering av 

folkbokföringen 
År 1995 beslutade riksdagen att kommande folk- och bostadsräkning 

skulle baseras helt på uppgifter i register. För att göra detta möjligt 

behövdes register både över befolkning och över lägenheter. Uppgifter 

om alla folkbokförda personer fanns redan tillgängliga i folkbokförings-

registret, men ett register över alla lägenheter i landet saknades. Därför 

fattades ett beslut om att bygga upp ett lägenhetsregister över alla 

lägenheter i landet. Lantmäteriet blev ansvarig myndighet och 

uppbyggnaden av registret startade 2008. 

En viktig del i en folk- och bostadsräkning är att skapa statistik om 

familjer och hushåll. För att göra detta möjligt med hjälp av register 

behövdes en koppling mellan det redan existerande registret över den 

folkbokförda befolkningen och det nya lägenhetsregistret. För personer 

som bodde i flerbostadshus kompletterades folkbokföringen med 

uppgift om vilken lägenhet man bodde i. 

– Den nya kopplingen mellan personer och lägenheter gjorde det 

möjligt att se vilka personer som bodde tillsammans. När man vet vilka 

personer som bor tillsammans kan familjer och hushåll skapas med 

hjälp av uppgifter om civilstånd och förälder-barn-relationer, säger 

Margareta Carlsson. 

Arbetet med uppbyggnaden av det nya lägenhetsregistret samt 

kompletteringen av folkbokföringen var klart 2011. Förutom 

Lantmäteriet var Skatteverket, kommunerna och SCB delaktiga i 

uppbyggnadsarbetet. 

Nu: Census 
Sverige blev ett EU-medlemsland 1995 och fick i och med det vissa 

förpliktelser vad gäller redovisning av statistik. EU:s medlemsländer 

hade skyldighet att genomföra en folk- och bostadsräkning (Population 

and Housing Census) för år 2011. Medlemsländerna fick själva välja hur 

den skulle genomföras. 

– För Sveriges del blev det den första helt registerbaserade folk- och 

bostadsräkningen, numera kallad Census, säger Margareta Carlsson. 

Från 1990 till 2011 gick Sverige alltså från direktinsamling av uppgifter i 

kombination med registeruppgifter till en helt registerbaserad lösning. 

Förutom register över befolkningen och lägenheter användes även 

register över utbildning, sysselsättning och yrke. 
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Från stora hushåll till fler singelhushåll 
Vi ska avsluta denna resumé med lite statistik för att belysa 

utvecklingen i Sverige efter andra världskriget vad gäller hushållens 

storlek. År 1945 var det betydligt vanligare med stora hushåll. Cirka 

17 procent, eller vart sjätte hushåll, bestod av minst fem personer och 

60 procent av hushållen hade minst tre medlemmar. Endast 15 procent 

av hushållen var singelhushåll. I FoB 90 såg fördelningen helt annor-

lunda ut. Endast sex procent av hushållen bestod av fem personer eller 

fler och andelen hushåll med minst tre personer hade minskat till 

30 procent. Andelen singelhushåll hade mer än fördubblats och låg på 

40 procent. Mellan FoB 90 och Census 2011 däremot skedde inga större 

förändringar vad gäller hushållens storlekar. 

Källor 
Publikationer från tidigare folk och bostadsräkningar. Dessa hittas 

genom att söka efter ”folkräkningar” och markera Äldre statistik i 

sökfunktionen på SCB:s webbplats Sök (scb.se) 

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB) (scb.se) 

Registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census (scb.se) 

https://scb.se/hitta-statistik/sok/?Query=folkr%C3%A4kningar&Tab=older
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/tidigare-folk-och-bostadsrakningar-1960-1990-fob/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/
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Antalet äldre per arbetsföra 
invånare ökar i Sverige 

Befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den 

arbetsföra befolkningen i Sverige. Nu publicerar SCB ny statistik 

om hur det ser ut i samtliga kommuner – och skillnaderna är 

stora. 

Det bor närmare 36 personer i pensionsålder per 100 personer i 

arbetsför ålder i Sverige. Det är en ökning med över sex personer i den 

äldre gruppen jämfört med år 2000. 

– Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre har blivit större de 

senaste 20 åren. Antalet äldre växer i förhållande till antalet personer 

som kan arbeta, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB. 

Det här förhållandet kan mätas med ett mått som kallas ”demografisk 

försörjningskvot från äldre”. Det visar i antal hur många personer i 

pensionsålder (65+) det finns i relation till den arbetsföra befolkningen 

(20–64 år). 

– Sveriges försörjningskvot från äldre är nästan 36. Då talar vi i teorin 

om 136 personer, varav 36 är i pensionsåldern och 100 i arbetsför ålder. 

För 20 år sedan var kvoten knappt 30. Då handlade det om 130 personer, 

varav 30 i pensionsålder, säger Lena Lundkvist. 

Stora skillnader 
Försörjningskvoten från äldre skiljer sig mycket åt runt om i landet. I 

Borgholms kommun på Öland bor det nästan 79 personer i pensions-

ålder per 100 i arbetsför ålder, medan motsvarande siffra i Sundbyberg 

är 19. 

– I vissa kommuner är förändringarna dramatiska. I Borgholm har 

försörjningskvoten från äldre nästan fördubblats sedan år 2000. 

Bland kommunerna som har de högsta kvoterna finns flera som har en 

åldrande befolkning utan större inflyttning eller barnafödande, som 

Överkalix och Övertorneå. Men även välbärgade områden som Österlen 

och Båstad. 

– I vissa kommuner drivs utvecklingen av stor inflyttning av äldre som 

nyligen gått i pension eller håller på att avsluta sitt yrkesverksamma liv. 

Andra kommuner får en ökad obalans när unga vuxna flyttar ut, säger 

Lena Lundkvist. 

Denna text publicerades som 
pressmeddelande på SCB:s 
webbplats den 1 december 
2021. 

Kontaktperson: Lena Lundkvist 
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Lågt i storstäderna 
Bland kommunerna med lägst antal äldre i förhållande till de arbetsföra 

återfinns Stockholm, Göteborg och Malmö samt kommuner i stor-

städernas absoluta närhet. 

– Generellt har storstäderna många inflyttare som är unga vuxna samt 

personer runt 50 år. Samtidigt är många som flyttar därifrån över 65 år, 

säger Lena Lundkvist. 

Antal personer i pensionsålder (65+) per 100 personer i arbetsför ålder 

Kommun År 2020 År 2000 

1. Borgholm 79 46 

2. Övertorneå 78 47 

3. Pajala 77 51 

4. Simrishamn 72 47 

5. Överkalix 72 50 

6. Rättvik 70 50 

7. Sotenäs 68 47 

8. Dorotea 67 53 

9. Vadstena 66 40 

10. Valdemarsvik 65 38 

[...] [...] [...] 

281. Haninge 25 16 

282. Knivsta* 25 17 

283. Göteborg 25 26 

284. Malmö 25 31 

285. Sigtuna 24 18 

286. Stockholm 24 25 

287. Botkyrka 23 16 

288. Solna 23 29 

289. Huddinge 23 17 

290. Sundbyberg 19 23 

Riket 36 29 

*Knivsta kommun fanns inte år 2000. Statistiken i tabellen utgår från kommunindelningen år 2020. 

Fakta: Demografisk försörjningskvot från äldre 
Ett mått som visar antalet personer som är 65 år och äldre per person i 

åldern 20–64 år. 
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Måttet är rent demografiskt och tar bara hänsyn till antalet personer i 

olika åldrar. Antalet personer som i praktiken arbetar ingår inte i 

beräkningen. 

Om det bor 35 personer i åldern 65 år och äldre per 100 personer i 

åldern 20–64 är den demografiska försörjningskvoten från äldre 35. 

Måttet redovisar förhållandet i antal och ska inte förväxlas med 

andelar/procent. Exempel: Om den demografiska försörjningskvoten är 

35 handlar det i teorin om 135 personer, varav 35 är i pensionsålder och 

100 i arbetsför ålder. Om den demografiska försörjningskvoten är 47 

handlar det om 147 personer, varav 47 är i pensionsålder. 

Det finns även ett mått som är demografisk försörjningskvot från yngre. 

Det visar antalet personer som är 0–19 år per person i åldern 20–64 år. 

Den totala försörjningskvoten är antalet personer 0–19 år plus antalet 

personer som 65 år och äldre per person i åldern 20–64 år. 

Ytterligare publicering 
I SCB:s informationspanel, eller dashboard, kan man jämföra lokal och 

regional information om försörjningskvoten från äldre i hela Sverige. 

Förutom Sverige innehåller informationspanelen motsvarande statistik 

på regional nivå för EU, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. 

Informationspanel - Demografisk försörjningskvot (arcgis.com) 

Utöver det här pressmeddelandet skickades också pressmeddelanden till 

landets lokalredaktioner med lokal information om försörjningskvoten 

från äldre i Sveriges kommuner och län. 

https://experience.arcgis.com/experience/752c4df5ff224e39ac76684130664227/
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Kärt barn kan ha ett 
julnamn 

Visst känner du någon som heter Anna? Kanske också en Adam? 

Några namn i almanackan för december är lika populära år efter 

år. Andra är mer sällsynta som tilltalsnamn trots att de är så 

omsjungna. 

– Anna är populärt, namnet toppar listan över det vanligaste tilltals-

namnet bland kvinnor i hela befolkningen. Sammanlagt har 100 259 

kvinnor Anna som tilltalsnamn om man räknar med stavningsvarianter, 

säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB. 

Namnsdagen den 9 december kallades förr också för Annadagen. Enligt 

Institutet för språk och folkminnen var det dagen då många i allmoge-

samhället började med julförberedelserna, till exempel ölbryggningen. 

Anna den granna 

som kommer med kanna. 

Ty nu skulle julölet vara färdigbryggt. Då skulle man bjuda grannar och 

släktingar till sig för att dessa skulle få avsmaka det goda ölet. 

Berättat av: Man född 1860, Bohuslän (Isof, IFGH 4894:37) 

Adam, med namnsdag 23 december, har ökat i popularitet som tilltals-

namn under de senaste 20 åren. Totalt är det nu 24 701 personer i 

Sverige som har Adam som tilltalsnamn. I fjol låg namnet på plats 

nummer tio bland de vanligaste namnen för nyfödda pojkar. 

Ett annat omsjunget julnamn är Lucia, även känt som ett italienskt 

helgon från Sicilien. Sammanlagt 23 nyfödda flickor fick tilltalsnamnet 

Lucia under 2020. Men det finns inte med bland de 100 vanligaste 

flicknamnen i Sverige. 

På 24:e plats i topplistan över namn för hela befolkningen finns 

lämpligt nog namnet som tomten också kallas på många håll i världen: 

Niklas. Totalt är det 39 774 personer i Sverige som har Niklas som 

tilltalsnamn om man räknar med olika stavningsvarianter. 

Och så Eva förstås. Tvåa efter Anna som det vanligaste tilltalsnamnet 

bland hela befolkningen. I fjol fick 81 nyfödda barn tilltalsnamnet Eva – 

och totalt heter 85 432 det namn som firas på julafton. 

På trettondag jul får de tre vise männen Kasper, Melker och Baltasar 

samsas om namnsdagen. Bland dessa tre är Melker avgjort det mest 

Denna text publicerades som 
redaktionellt på SCB:s 
webbplats den 20 december 
2021. 

Kontaktperson: Ann-Marie 
Persson 
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populära namnet bland nyfödda. I fjol fick vi sammanlagt 265 nya 

Melker i Sverige.  

Tilltalsnamn i hela befolkningen 2020 

Namn Antal totalt 

Abraham 720 

Adam 24 433 

Anna 97 291 

Baltasar 18 

Eva 79 367 

Ibrahim 6 080 

Kasper 2 654 

Knut 4 473 

Lucia 894 

Melker 6 682 

Niklas 22 408 

Sylvester 152 

Nyfödda med decembernamn som 
tilltalsnamn 2020 

Namn Antal totalt 

Abraham 9 

Adam 592 

Anna 102 

Eva 81 

Ibrahim 122 

Kasper 67 

Knut 108 

Lucia 23 

Melker 265 

Niklas 14 

Sylvester 6 

Siffrorna i tabellen visar antalet med just den namnstavningen, precis som i SCB:s Namnsök. I texten 
finns siffror om dessa namn som innehåller fler stavningsvarianter. 

Fakta: Om namnstatistiken 
Källan till namnstatistiken är SCB:s befolkningsregister. Där finns bland 

annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till 

befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen. 

Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika 

stavningar. I namnstatistikens topplista ingår samtliga stavningar av ett 

namn som ett enda namn (till exempel Niklas, Nicklas och Niclaes). I 

andra tabeller och i SCB:s Namnsök visas antalet som har just den 

stavningen av ett namn. 

Länkar 
Sök på namn – Hur många heter ...? (scb.se) 

Nyfödda, de 10 och 100 vanligaste tilltalsnamnen efter namngivningsår. 

År 1998 - 2020. PxWeb (scb.se) 

Tilltalsnamn, de 10 och 100 vanligaste bland folkbokförda 31 december 

respektive år. År 1999 - 2020. PxWeb (scb.se) 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001__BE0001D/BE0001T05AR/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001__BE0001D/BE0001T05AR/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001__BE0001G/BE0001T06AR/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0001__BE0001G/BE0001T06AR/
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Stor minskning av medel-
livslängden under 2020 

Sveriges medellivslängd sjönk ovanligt mycket under 2020, i hög 

utsträckning på grund av att många äldre avled i covid-19. Allra 

mest sjönk medellivslängden bland utrikes födda män med 

förgymnasial utbildningsnivå. 

Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både 

kvinnor och män, liksom i de flesta andra länder. Till följd av höga 

dödstal i covid-19 minskade dock medellivslängden i Sverige ovanligt 

mycket under förra året. Särskilt drabbad var befolkningen över 64 år, 

och medelåldern för avlidna räknad från 65 års ålder sjönk från knappt 

86 år till drygt 85 år för båda könen sammantaget. Det var den största 

minskningen sedan 1931. 

Högre utbildningsnivå ökar chansen att leva längre 
Undersökningen visar att ju högre utbildningsnivå en individ har, desto 

större chans har individen att leva längre. Mellan 2012 och 2018 ökade 

medellivslängden för alla grupper, men mer för dem med efter-

gymnasial utbildning än för dem med lägre utbildningsnivåer. År 2019 

ökade medellivslängden mer än vanligt för samtliga grupper, bland 

annat tack vare få dödsfall under influensasäsongen. Inte heller de 

första månaderna av 2020 observerades någon förhöjd dödlighet på 

grund av influensa, innan covid-19-pandemin började göra avtryck och 

dödstalen sköt i höjden. 

Medelålder för avlidna i livslängdstabellen räknad från och med 65 års ålder efter 
utbildningsnivå för båda könen sammantaget, 2012–2020 
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Denna text publicerades som 
kort analys på SCB:s webbplats 
den 29 december 2021. 

Författare: Örjan Hemström 

 

 



 

87 SCB – Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året 

– De förhöjda dödstalen under 2020, först under månaderna mars till 

och med juni och sedan under november och december, fick 

medellivslängden att minska, säger Örjan Hemström, demograf på SCB. 

Med undantag för dem med eftergymnasial utbildning var medelåldern 

för avlidna från och med 65 års ålder år 2020 tillbaka på ungefär samma 

nivå som 2012, 85 år för dem med gymnasieutbildning och 84 år för dem 

med förgymnasial utbildning. För eftergymnasialt utbildade var 

avlidnas medelålder 86,5 år 2012 och 87 år 2020. 

Variation mellan grupper under 2020 
Intressant att studera är hur de olika gruppernas medellivslängd 

påverkades under 2020. 

Medellivslängden sjönk mer för män än för kvinnor under 2020 jämfört 

med de två föregående åren. Kvinnor med eftergymnasial utbildning, 

särskilt ensamstående, klarade sig bäst, för dem sjönk den med två och 

en halv månad, från 88 till knappt 88 år. För sammanboende kvinnor 

minskade medellivslängden ungefär lika mycket i alla utbildnings-

grupper, och för utrikes födda kvinnor minskade den mest bland dem 

med eftergymnasial utbildning – drygt sju månader – från 88,5 till 

knappt 88 år. 

– I samtliga utbildningsgrupper sjönk medellivslängden mer för utrikes 

födda än för personer födda i Sverige, säger Örjan Hemström. 

Förändring av medelåldern för avlidna i livslängdstabellen räknad från 65 års ålder 
mellan 2018–2019 och 2020 efter kön och utbildningsnivå i olika befolkningsgrupper 
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Medellivslängden bland utrikes födda män sjönk under 2020 generellt 

mer än för män födda i Sverige, och allra mest sjönk den bland utrikes 

födda män med förgymnasial utbildning – i den gruppen minskade 

medellivslängden med ett år jämfört med 2018–2019, från 83 till 82 år. I 

samtliga utbildningsgrupper bland män sjönk medellivslängden mer 

bland ensamstående än bland sammanboende. 

Ökade skillnader 
Generellt gäller att medellivslängden ökar över tid och att den är högre 

om utbildningsnivån är högre. Medellivslängden sedan 2012 har också 

ökat mer för dem med högst utbildningsnivå. För kvinnor med 

förgymnasial utbildning var medellivslängden till och med en månad 

lägre 2020 än 2012, den låg då på 85 år och två månader. 

– Den minskningen beror på en större nedgång av medellivslängden för 

ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning, säger Örjan 

Hemström. 

Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna har därmed ökat, och mest 

har de ökat bland ensamstående kvinnor. 

Även om skillnaderna mellan utbildningsnivåerna generellt har ökat så 

finns ett undantag för utrikes födda män, där de med förgymnasial 

utbildning haft en större ökning i medellivslängd än andra grupper. För 

sammanboende män har medellivslängden ökat ungefär lika mycket i 

samtliga utbildningsgrupper. 

– Det är också tydligt att medellivslängden från 65 års ålder har ökat 

mest för sammanboende män, oavsett utbildningsnivå, och för 

sammanboende kvinnor med eftergymnasial utbildning. Ökningen 

ligger på 0,7–0,8 år, vilket motsvarar 8–10 månader högre medelålder 

vid döden, säger Örjan Hemström. 

Fakta 
Återstående medellivslängd brukar kallas ”medellivslängd”. Det är ett 

index som standardiserar dödligheten över alla åldrar för ett år eller en 

period. Det är inte ett mått på hur länge vi kommer att leva utan ett 

standardiserat mått på observerad dödsålder. Sammanfattningen av 

dödligheten görs i en livslängdstabell och antalet i medeltal återstående 

år beräknas för alla åldrar. Här används antalet återstående år från 

65 års ålder, men i stället anges det som medelåldern för avlidna i 

livslängdstabellen räknat från 65 års ålder (65 + antalet återstående år). 

I artikeln beskrivs återstående medellivslängd hos personer som är 

folkbokförda i Sverige, 65 år och äldre. Det är också sedan flera år de 

äldre åldrarnas förändrade dödstal som bidrar mest till att medellivs-

längden förändras. 
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Medellivslängden jämförs hos grupper med olika utbildningsnivåer, så 

kallade utbildningsgrupper. Det finns tydliga skillnader i medellivslängd 

mellan utbildningsgrupper från 65 års ålder – mönstret är att ju högre 

utbildning personerna har, desto högre är medelåldern bland avlidna. 

På liknande sätt finns tydliga skillnader efter hushållstyp, där samman-

boende har högre medelålder bland avlidna än ensamstående. 

Statistiken avser personer som var 65 år och äldre som också var 

folkbokförda i Sverige de olika åren under perioden 2011 till 2020. 

Denna statistik är framtagen ur uppgifter från SCB:s befolknings-

register, hushållsregister och utbildningsregister. 

Källor 
Statistiken publiceras som hela livslängdstabeller från 30 års ålder i 

statistikdatabasen på SCB:s webbplats i följande tabeller 2012–2020: 

Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, födelseregion, kön och 

ålder. År 2012 - 2020. PxWeb (scb.se) 

Ettårig livslängdstabell efter utbildningsnivå, hushållstyp, kön och 

ålder. År 2012 - 2020. PxWeb (scb.se) 

Statistik publiceras även i tabeller och diagram med kommentarer för 

återstående medellivslängd vid 30 respektive 65 års ålder: Demografisk 

analys (scb.se) 

 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbFland/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0701/LivslUtbHushtyp/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/demografisk-analys/#_Tabellerochdiagram
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/demografisk-analys/#_Tabellerochdiagram
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Preliminär statistik över 
döda 

I Sverige noterades de första dödsfallen med covid-19 i mitten av 

mars 2020. Det var dock först i slutet av månaden som antalet 

dödsfall oavsett dödsorsak började öka. För att ytterligare ge 

möjlighet att följa utvecklingen har SCB sedan slutet av mars 

2020 varje vecka publicerat preliminär statistik över döda. Denna 

publicering har fortsatt under 2021 och den senaste statistiken 

avser uppgifter om döda till och med den 17 december 2021. 

Normal dödlighet under 2021 förutom i januari 
Baserat på den preliminära statistiken över döda har 87 006 dödsfall 

rapporterats under 2021. Jämfört med 2020, då 98 124 personer dog, är 

det en stor minskning. När den slutliga statistiken publiceras kommer 

dock skillnaden att minska. För 2021 är endast en mindre del av 

dödsfallen under årets sista veckor inrapporterade. Det kommer att 

tillkomma några tusen dödsfall innan den slutliga statistiken över döda 

fastställs.  

I Sverige har dödsfallen inte varierat särskilt mycket mellan åren och 

säsongsmönstren har också varit stabila. I regel noteras de flesta 

dödsfallen under kvartal 1 och 4 och lägst antal dödsfall sker under 

kvartal 3. Under 2020 dog ovanligt många och säsongsmönstret avvek 

från det normala. Sverige hade två perioder med höga dödstal under 

2020, andra kvartalet och november/december. Perioden med höga 

dödstal under november/december fortsatte under januari 2021 då 

10 174 personer avled. Båda perioderna sammanföll med många döda 

med konstaterad covid-19 enligt Folkhälsomyndigheten. Från februari 

har däremot dödstalen legat på en relativt normal nivå. 

Denna text har inte publicerats 
tidigare. Texten bygger på den 
preliminära statistiken över 
döda som publicerades den 20 
december 2020 och som 
innehåller inrapporterade döda 
till och med den 17 december. 

Författare: Tomas Johansson 
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Figur 1. Döda per vecka åren 2015–2021, jämfört med medelantalet döda samma vecka 
de fem föregående åren 

 

I genomsnitt dör omkring 250 personer per dag. Fler än 300 dödsfall är 

inte vanligt. Åren 2015–2020 har 139 dagar haft 300 dödsfall eller fler. 

Av dem noterades hälften under 2020. Under 2021 har 300 dödsfall eller 

fler registrerats under 22 dagar, alla i januari. 

Figur 2. Döda per dag under 2020 och 2021 

 

Högst dödstal i januari och lägst dödstal i juni 
Då både folkmängd och medellivslängd ökar i Sverige minskar i regel 

antalet dödsfall i förhållande folkmängden både för hela året och per 

månad. Mönstret är lite otydligare under vintermånaderna då kraften i 
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influensaepidemier kan variera mellan åren. Under 2020 var dödstalet1, 

antalet döda per 100 000 invånare, särskilt högt under fem månader, 

april till juni samt november och december. I januari 2021 avled 

95 personer per 100 000 invånare. Det var i nivå med dödstalet månaden 

före, men lägre än under april 2020 då det dog 102 personer per 100 000 

personer.  

Figur 3. Antal döda per 100 000 personer per månad åren 2015–2021 

 
Anm.: Måttet är standardiserad för att utjämna för månadernas olika längd. 

Förutom i januari har dödstalen under 2021 varit låga till normala. 

Särskilt få dödsfall var det under juni då 6 607 dödsfall rapporterades 

vilket motsvarar 63,5 dödsfall per 100 000 invånare. Det är den lägsta 

månadsnoteringen under hela 2000-talet. 

Jämfört med 2020 var dödstalen under 2021 högre under januari, 

februari samt augusti till oktober. Förutom januari är dock dödstalen för 

dessa månader endast marginellt högre än under motsvarande månader 

2020. 

Fler män än kvinnor dog under 2021 
Under 2021 har 102 män per 100 kvinnor dött, 43 991 män och 43 015 

kvinnor. Skillnaden är något större än under 2020 då 101 män per 100 

kvinnor dog. Innan dess har dock fler kvinnor än män dött varje år 

sedan 1998. 

I Sverige är medellivslängden för kvinnor omkring 3,5 år högre än för 

män. Kvinnor är därmed i genomsnitt äldre än män vid dödsfallet. De 

 

 

1 På årsbasis beräknas dödstalet vanligtvis per 1 000 personer. För att få större tal som är lättare att 

jämföra är beräkningen per månad baserad på 100 000 personer. 
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flesta dödsfall är koncentrerade till äldre åldrar och närmare 9 av 10 

dödsfall infaller efter 65-årsdagen. Andelen är något högre för kvinnor 

än för män. 

Under 2021 hade män i åldersgruppen 65–79 år flest döda, 15 538 

personer. Åldersgruppen 80–89 år hade dock bara några hundra färre 

dödsfall. Det har varit vissa skillnader under året. Antalet döda 80–89-

åringar var fler än antalet döda 65–79-åringar fram till vecka 6 och efter 

vecka 39. Övriga veckor har det varierat mellan åldersgrupperna. Det är 

främst beroende på den yngre åldersgruppen har fler döda med okänd 

dödsdag, och därmed inte går att fördela per vecka, som gör att den 

äldre åldersgruppen är vanligast flest veckor. Antalet döda män i den 

äldsta åldersgruppen, 90 år eller äldre, var fler än den yngsta ålders-

gruppen, 0–64 år, samtliga veckor förutom tre i början av sommaren 

2021. 

Figur 4 Antal döda män per vecka 2021, efter ålder 

 
Anm.: Vecka 1 inkluderar dödsfall den 28–31 december 2020. 

För kvinnor har åldersgruppen 80–89 år flest dödsfall under 2021. Totalt 

har 14 798 dödsfall i åldersgruppen registrerats, vilket är närmare 1 400 

dödsfall fler än den äldsta åldersgruppen, 90 år eller äldre. Det är främst 

i de två äldsta åldersgrupperna som de höga dödstalen i början av året är 

synliga för kvinnor. 
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Figur 5 Antal döda kvinnor per vecka 2021, efter ålder 

 
Anm.: Vecka 1 inkluderar dödsfall den 28–31 december 2020. 

Om statistiken 
Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg 

fyllas i av läkare. Dödsbeviset ska skickas till Skatteverket senast den 

första vardagen efter dödsfallet och dödsorsaksintyget ska skickas till 

Socialstyrelsen inom tre veckor efter dödsfallet. Dödsbeviset innehåller 

bara vissa administrativa uppgifter om den avlidne medan dödsorsaks-

intyget innehåller information om sjukdomar och annat som kan ha 

bidragit till dödsfallet. 

SCB får fem dagar i veckan information om dödsfallen från Skatte-

verkets folkbokföringsregister. Även om dödsbevisen ska rapporteras till 

Skatteverket den första vardagen efter dödsfallet så finns en efter-

släpning. Den är dock ganska liten och efter cirka två-tre veckor är 99 

procent av alla dödsfall registrerade och inrapporterade till SCB. 

Statistiken avseende 2021 är preliminär och baseras på uppgifter som 

rapporterats till SCB till och med den 18 december 2021. Den slutliga 

statistiken över döda kommer att publiceras av SCB den 22 februari 

2022. 

Länkar 
Den preliminära statistiken om döda publiceras under rubriken Tabeller 

och diagram på Befolkningsstatistik (scb.se). 
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SCB beskriver Sverige SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 
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