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Sammanfattning
•

Malmös befolkning växte med exakt 3 800 personer under 2021, vilket
var ungefär lika många som under 2020. Det betyder att Malmö vid
årets slut hade 351 749 invånare.

•

Tillväxttakten var den lägsta sedan 2005. Den låga tillväxten kan till
stor del förklaras av invandringen som, jämfört med på 2010-talet, var
på en låg nivå. Detta trots att den ökat jämfört med de ännu lägre nivåerna under pandemiåret 2020.

•

Under 2022 förväntas Malmö växa med 4 100 invånare, vilket är 300
fler än befolkningstillväxten under 2021.

•

I slutet av 2032 förväntas det finnas 47 000 fler Malmöbor än vad det
gjorde i slutet av 2021.

•

Situationen i Ukraina antas inte få några större konsekvenser för årets
befolkningsprognos. Detta eftersom de som får uppehållstillstånd
enligt massflyktsdirektivet inte folkbokförs och därmed inte heller ingår
i befolkningsstatistiken. Efter att massflyktsdirektivet går ut, som senast
våren 2025, ökar osäkerheten i prognosen. Frågan kommer följas
löpande av stadskontoret.

•

Unga i gymnasieåldern förväntas vara den snabbast växande åldersgruppen under prognosperioden, följt av gruppen 80 år eller äldre.
Långsammast förväntas grupperna i förskoleåldern samt grundskoleåldern att växa, även om den senare växer relativt snabbt i början av
prognosperioden.

•

Befolkningstillväxten förväntas fortsatt koncentreras till de tre delområdena Limhamns hamnområde, Hyllievång och Västra hamnen.
Stor tillväxt förväntas även ske i till exempel Elinelund, Holma och
Bunkeflostrand.
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Inledning
Stadskontoret på Malmö stad tar varje år fram en prognos över befolkningen i
Malmö kommun. Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag för planeringen
av många av stadens verksamheter. Prognosen för hela kommunen sträcker sig
över innevarande år och tio år framåt, i år alltså till och med 2032. För stadens
olika områden görs prognosen för innevarande år och fem år framåt. I år
sträcker sig alltså prognosen för de olika områdena fram till och med 2027. För
perioden 2028–2032 görs det en utblick som åskådliggör en trolig utveckling
för stadens olika områden. Osäkerheten i denna utblick är dock större än i
prognosen.
Prognosen gäller den folkbokförda befolkningen. Denna distinktion är av extra
stor vikt i årets prognos i och med de förväntade flyktingströmmarna i spåren
av Rysslands invasion av Ukraina. Personer som har flytt från Ukraina och
uppehåller sig i Sverige med hjälp av massflyktsdirektivet kommer generellt
inte att folkbokföras. Denna grupp kommer därmed inte heller att räknas in i
prognosen under denna period. Stadskontoret tar sedan tidigare varje år fram
en prognos för antalet asylsökande i Malmö i rapporten Migrationsdata Malmö.
Prognosen för asylsökande som görs i Migrationsdata Malmö kommer framöver
även om möjligt innefatta flyktingar enligt massflyktsdirektivet.
På längre sikt kan ett fortsatt instabilt läge i Ukraina innebära att den folkbokförda befolkningen i Malmö ökar. På kort sikt kan indirekta effekter uppstå, till
exempel genom att det ökade antalet flyktingar skapar ett mer ansträngt läge på
Malmös bostadsmarknad. Det är även möjligt att Migrationsverkets ledtider
ökar i och med det ökade trycket på deras handläggare. Längre ledtider kan påverka hur snabbt andra invandrare hinner registreras i den officiella statistiken.
Dessa potentiella effekter ökar osäkerheten i årets prognos. Rysslands invasion
av Ukraina och dess påverkan på årets befolkningsprognos diskuteras mer på
sidan 18.
För att prognosen ska hinna publiceras i tid för årets budget har stadskontoret
inte kunnat ta hänsyn till SCB:s uppdaterade antaganden i den nationella
befolkningsprognosen. Dessa antaganden används som underlag till att ta fram
lokala antaganden, framför allt om fruktsamhet och invandring. Ytterligare
statistik som inte hann komma i tid för att beaktas i årets prognos är officiell
befolkningsstatistik för första kvartalet, Migrationsverkets vårprognos för
asylsökande och kommunmottagna (som är extra viktig i år då Migrationsverkets förra prognos kom innan invasionen av Ukraina, läs mer på sidan 18)

samt viss hushållsstatistik (som används för att bryta ner hushållsprognosen
efter hushållstorlek).
Under 2020 och 2021 påverkades befolkningsutvecklingen i Malmö (och
världen) av coronapandemin. Framför allt hade pandemin en effekt på invandringen som minskade när länder runt om i världen stängde sina gränser. Även
om pandemin har mattats av fortsätter den att skapa osäkerheter i prognosen.
Främst då det ännu inte är klart hur invandringen kommer att påverkas av att
länder återigen öppnar upp sina gränser. Det kvarstår även en risk att pandemin återigen skulle ta fart, till exempel genom att en ny, vaccinresistent, variant
av viruset får spridning. Stadskontoret följer befolkningsutvecklingen
kontinuerligt under året och kommer vid behov uppdatera prognosen.
Resten av denna rapport är indelad i fem kapitel. Nästkommande kapitel går
igenom befolkningsutvecklingen i Malmö under förra året. Kapitlet därefter går
igenom prognosen för kommunen som helhet. Därefter presenteras prognosen
för de olika planeringsåldrarna. Därpå följer ett kapitel om bostads-marknaden.
Sista kapitlet går igenom den förväntade befolkningsutvecklingen i stadens
olika områden.
Till rapporten finns även ett Appendix. Där finns detaljerade tabeller för de
olika prognoserna samt en metodbeskrivning som mer i detalj förklarar hur
årets prognos har tagits fram.

Hur och varför växte Malmö 2021?
Detta kapitel ger en översikt av befolkningsutvecklingen i Malmö under 2021.
Under 2021 ökade antalet invånare i Malmö med exakt 3 800 personer enligt
den officiella statistik som tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Mätt i
absoluta tal var detta den näst största ökningen av alla kommuner under 2021,
bara befolkningen i Göteborg ökade med fler personer. Det betyder att Malmö
kommun i slutet av året hade 351 749 invånare. Befolkningsökningen var till
stor del koncentrerad till tre delområden: Hyllievång, Västra hamnen och
Limhamns hamnområde.

En gradvis återgång efter pandemin, men
fortsatt en låg befolkningstillväxt i Malmö
För Sverige som helhet fortsatte pandemin att sätta sina spår under 2021, även
om det går att skönja en viss återhämtning i befolkningsutvecklingen. Under
2021 ökade Sveriges befolkning med 73 000 personer. Detta var 21 000 fler än
under 2020 då befolkningsökningen var den lägsta på 15 år. Samtidigt var det
fortfarande 24 000 färre än befolkningsökningen 2019. Främst berodde den
låga befolkningstillväxten både 2020 och 2021 på en kraftig minskning av
invandringen till följd av stängda gränser runt om i världen.
För Malmös del går det inte att se någon sådan återhämtning jämfört med
2020. Befolkningsökningen på 3 800 var bara 17 personer fler än under 2020.
Tillväxttakten blev till och med marginellt lägre 2021 jämfört med 2020
(1,092 procent respektive 1,099 procent). Tillväxttakten i Malmö var 2021 därmed den lägsta sedan 2005. Detta kan jämföras med en genomsnittlig tillväxttakt på 1,7 procent under perioden 2006–2019.
Trots den, för Malmö, låga tillväxttakten behåller Malmö sin ställning som
Sveriges snabbast växande storstad sett till procentuell tillväxttakt. Däremot är
Malmö inte längre den kommun som ökar mest i absoluta tal, vilket kommunen var under 2020. År 2021 var det i stället Göteborg som växte med flest
invånare (4 500 invånare). Stockholm ökade med 3 200 invånare. Figur 1 visar
hur snabbt befolkningen i de tre storstäderna har ökat jämfört med
befolkningsökningen i Sverige som helhet sedan 1990.
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Figur 1 Den snabbast växande storstaden. Diagrammet visar tillväxttakten för
befolkningen i de tre storstäderna och Sverige som helhet sedan 1990 som ett index. Malmös värde
för 2021 är 150, vilket betyder att Malmös befolkning var 50 procent större i slutet av 2021
jämfört med i slutet av 1990. Källa: SCB

Precis som de senaste åren var det stadens tre största utbyggnadsområden som
såg den största befolkningsökningen: Hyllievång (1 450 fler invånare), Västra
hamnen (930) och Limhamns hamnområde (760). Som en följd av detta var det
också de tre stadsdelarna där dessa delområden ligger som växte snabbast:
Hyllie (1 480), Centrum (1 410) respektive Limhamn-Bunkeflo (1 310). Även
bland CTC-områdena 1 var de tre områden med störst ökning de med de tre utbyggnadsområdena: område K Kroksbäck, Holma med flera (där Hyllievång
ligger, 1 390), område H Västra hamnen med flera (1 010) och G Limhamn,
Djupadal med flera (1 000).
I andra änden av skalan hittar vi delområdena Möllevången, Östra Sorgenfri
och Augustenborg vars respektive befolkning minskade med 160–170 personer
under året. Detta ledde till att även befolkningen i stadsdelarna (Södra innerstaden respektive Fosie) samt de CTC-områden (A Möllevången med flera och
B Hermodsdal med flera) där dessa delområden ligger minskade mest under
2021.

1 CTC-områden är en indelning av staden i 14 olika områden. Dessa finns närmare
beskrivna i Appendix.

Minskad invandring under pandemin
Figur 2 sammanfattar befolkningsförändringarna under 2021 för Malmö.
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Figur 2 Befolkningsförändringar i Malmö under 2021 Diagrammet visar hur Malmös
befolkning ändrades under 2021. Negativa värden (streckade ljusblå staplar) representerar dödsfall
och utflyttningar medan positiva värden (helfärgade gröna staplar) representerar födslar och
inflyttning. Källa: SCB

Totalt flyttade det in mer än 600 fler personer till Malmö under 2021 än vad
det gjorde under 2020. Antalet som flyttade in från andra skånska kommuner
minskade marginellt, från drygt 10 700 till knappt 10 700. Antalet som flyttade in
från andra län ökade med nästan 200 från knappt 6 600 till knappt 6 800.
Resterande ökning utgjordes av invandring som ökade med 500 personer, från
drygt 5 500 år 2020 till drygt 6 000 under 2021. Invandringen har alltså delvis
återhämtat sig från den låga nivån under pandemiåret 2020. Det är dock en bit
kvar till nivåerna innan pandemin: år 2019 invandrade det 7 300 personer till
Malmö 2.
Antalet personer som flyttade ut ur Malmö under 2021 ökade med 1 100
personer jämfört med året innan. Antalet personer som flyttade till en annan
Det är möjligt att siffran på 6 000 är en underskattning av antalet som invandrade till
Malmö 2021. Varje år utgör en del av befolkningsökningen i SCB:s data av en
justeringspost. Denna består av personer som bor i kommunen vid angiven tidpunkt,
men som egentligen kom till kommunen vid ett tidigare tillfälle. För statistiken för
helåret 2021 gäller detta alltså personer som kom till kommunen under 2020 men av
olika anledningar registrerades för sent för att ingå i befolkningsökningen det året. På
grund av eftersläpningar hos Skatteverket var justeringsposten ovanligt stor för 2021:
622 personer. Detta är nästan uteslutande invandrare. Eftersläpningen har fortsatt
även för månadsstatistiken för 2021 och det kan vara så att ett antal personer som
egentligen invandrat under slutet av 2021 därför kommer hamna i 2022 års
justeringspost.
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skånsk kommun ökade med 650 personer till drygt 12 500. Antalet som
flyttade till ett annat län ökade med drygt 500 till 6 100. Samtidigt minskade utvandringen med knappt 100 personer till 3 900 personer.
Under 2021 föddes det cirka 4 900 barn i Malmö, tolv fler än under 2020.
Detta är, efter 2020, det lägsta antalet sedan 2009. I ett längre perspektiv är
detta dock fortfarande ett stort antal födda, vilket visas i Figur 3. Antalet födda
2021 var till exempel fortfarande 1 700 fler än vad som föddes per år i Malmö
under babyboomen i början på 1990-talet. Detta kan jämföras med Sverige
som helhet där inget år efter babyboomen på 1990-talet sett lika många födda
som det föddes då. Antalet födda i Malmö har legat relativt stabilt runt 5 000
sedan 2010 och antalet födda 2021 avviker bara marginellt från den nivån, även
om det finns en sakta sjunkande trend sedan 2014.
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Figur 3 Antalet födda i Malmö och Sverige 1968-2021. Diagrammet visar antalet
levande födda barn i Malmö (vänster axel, heldragen grön linje) och Sverige (höger axel, streckad
ljusblå linje). Källa: SCB

Det dog knappt 2 700 personer i Malmö under 2021, vilket var ungefär 70
personer färre än under 2020. Detta var relativt högt; undantaget 2020 var
detta det högsta antalet döda sedan 2010.
I mångt och mycket var utvecklingen i Malmö snarlik den i de andra två storstadskommunerna under 2021. Även Göteborg och Stockholm såg en ökning
av både antalet utflyttningar och inflyttningar jämfört med året innan. Den
ökade inflyttningen berodde främst på en ökad invandring. Den ökade utflyttningen drevs i stället i alla de tre storstäderna av en ökad utflyttning till andra
kommuner. Det är dock värt att påpeka att både Göteborg och speciellt Stockholm såg en kraftigt ökad inrikes utflyttning redan under 2020, vilket Malmö
inte gjorde. Jämfört med 2019 var de inrikes utflyttningarna från Stockholm

nitton procent fler år 2021, från Göteborg tretton procent fler men från
Malmö bara knappt sex procent fler.

Prognosen för 2021 träffsäker på totalen,
men det föddes färre än väntat
Träffsäkerheten för prognosen för 2021 var totalt sett mycket god: Malmö
stads prognos för 2021 var en folkökning med 3 730 personer, vilket bara var
70 personer färre än vad utfallet blev. Detta motsvarar två procent av den
prognostiserade ökningen eller 0,2 promille av totalbefolkningen. Detta ska
jämföras med Göteborg och Stockholms stads prognoser där prognosavvikelsen var tre respektive 34 procent av den prognostiserade ökningen.
Antalet inflyttade till Malmö blev tre procent högre än vad som prognostiserats. Samtidigt blev utflyttningen ungefär fyra procent högre. Detta gjorde
att flyttnetto bara blev knappt 300 högre än väntat eftersom de två förändringarna i stort tog ut varandra.
För alla planeringsåldrar förutom två hamnade antalet Malmöbor inom
0,8 promille från det prognostiserade antalet. De två undantagen var antalet
Malmöbor 90 år eller äldre samt antalet nollåringar. För antalet Malmöbor
90 år eller äldre blev utfallet 79 personer (tre procent) högre än prognostiserat.
Detta beror till största del på att antalet döda överskattades något. Antalet nollåringar blev hela sju procent lägre än prognostiserat. Detta motsvarar 373 nollåringar. Detta analyseras vidare i rutan nedan.

Varför överskattades antalet nollåringar?
Antalet födda blev lägre än väntat
Att antalet nollåringar blev lägre än väntat beror till allra största del på att antalet födda blev lägre än prognostiserat. I 2021 års prognos förutsattes det
att antalet födda skulle öka med drygt 300 bebisar jämfört med den relativt
låga siffran 2020. Detta baserades på att den preliminära siffran för antalet
födda det första kvartalet var hög. Samtidigt hade antalet inskrivna i barnmorskemottagningar i Malmö ökat månad för månad fram till januari 2021
(den senaste månaden som data var tillgänglig för när prognosen fastställdes). Allt detta pekade på att antalet födda skulle öka jämfört med 2020.
Alla dessa preliminära siffror bekräftades också när den officiella statistiken
för det första kvartalet kom (vilket skedde efter att prognosen hade fastställts): undantaget rekordåret 2014 hade det inte fötts så många barn under

årets första tre månader på åtminstone 20 år. Men därefter sjönk antalet
födda markant. Speciellt i slutet av året var antalet födda lågt: under det
fjärde kvartalet föddes det färre barn i Malmö än vad det gjorts något fjärdekvartal sedan 2008. Efterhand som mer data blev tillgängligt visade det sig
också att antalet inskrivna i barnmorskemottagningar i januari 2021 varit en
topp som följdes av en kraftig minskning.
Flyttmönstret påverkade också
Utöver att antalet födda blev lägre än prognostiserat späddes prognosavvikelsen på av att nollåringarnas flyttmönster avvek något från vad som
antogs i prognosen. Både antalet nollåringar som flyttade in till Malmö från
en annan kommun och antalet som invandrade blev något lägre än prognostiserat. Detta trots att både invandring och inhemsk inflyttning totalt sett
ökade. När det gäller invandringen kan detta till stor del förklaras av en fördröjning av invandringen från 2020: antalet ettåringar som invandrade 2021
jämfört med 2020 ökade med nästan lika mycket som antalet nollåringar
minskade under samma period.
Samtidigt som inflyttningen av nollåringar var lägre än väntat var det också
något fler nollåringar som flyttade från Malmö jämfört med vad som prognostiserades, vilket ytterligare minskade antalet nollåringar i kommunen.
Var och en av dessa förändringar i flyttmönster var relativt små, men
eftersom alla slog i samma riktning blev påverkan ändå märkbar. Totalt kan
de förändrade flyttmönstren tillsammans förklara ungefär en fjärdedel av
prognosavvikelsen för nollåringar.
De andra storstäderna och Sverige som helhet såg alla fler födda
Flera andra större kommuner förutsåg också en kraftig ökning av antalet
nollåringar. Både Göteborg och Uppsala prognostiserade en ökning på
fyra procent jämfört med 2020. Till skillnad mot Malmö blev dock utfallet
där just en ökning, på fyra respektive fem procent. Stockholm förutsåg i
stället en modest ökning av antalet nollåringar på ungefär en halv procent.
Utfallet blev en ökning på en procent. Intressant nog diskuterar Stockholm i
sin prognosrapport att antalet födda 2021 förväntades öka relativt mycket
jämfört med 2020. Detta eftersom de preliminära siffrorna för de första
månaderna och antalet inskrivna på barnmorskemottagningarna var höga,
precis som i Malmö. Antalet födda ökade också med två procent jämfört
med året innan. Att Stockholm trots detta prognostiserade ett relativt lågt
antal nollåringar verkar bero på att prognosen (korrekt) antagit att en större

andel av nollåringarna skulle lämna Stockholms kommun jämfört med året
innan.
I landet som helhet ökade antalet födda barn mellan 2020 och 2021 med
ungefär 1 200 barn, eller drygt en procent. Fruktsamheten i Sverige, ett mått
på hur vanligt det är att skaffa barn, ökade, om än ytterst marginellt. Detta
efter att ha sjunkit sedan 2010. Men ökningen i fruktsamhet drevs enbart av
kvinnor födda i Sverige; för utrikesfödda kvinnor fortsatte fruktsamheten att
sjunka. Ökningen var dessutom koncentrerad till kvinnor med högre
inkomst 3. Detta ger en delförklaring till varför antalet födda i Malmö inte
ökade trots att det gjorde det i andra större städer: andelen utrikesfödda
kvinnor och andelen kvinnor med låg inkomst är högre i Malmö än i Stockholm, Göteborg och Uppsala.
Sammantaget kan alltså förra årets prognosavvikelse för nollåringar i Malmö
förklaras av att antalet födda sjönk kraftigt efter det första kvartalet. Detta
späddes i sin tur på av en rad mindre prognosavvikelser för flyttmönster.

Det är antagligen troligt att svenskfödda kvinnor är överrepresenterade bland de som
arbetade hemma under pandemin, vilket kan ha skapat en bättre balans mellan
arbetsliv och privatliv och kanske också gett en större vilja att skaffa barn. Detta gäller
troligtvis än mer för kvinnor med höga inkomster. Se SCB: Barnafödande i coronatider för
mer information om olika gruppers fruktsamhet under pandemin.
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Hur förväntas Malmö växa framöver?
Detta kapitel ger en översikt av den prognostiserade befolkningsutvecklingen i
Malmö 2022–2032 samt en genomgång av de underliggande orsakerna. I
Appendix finns en mer detaljerad metodbeskrivning samt tabeller över utvecklingen 4.
Årets prognos ligger på totalen marginellt över 2021 års prognos, dock skiljer
sig utvecklingen för olika åldersgrupper åt jämfört med föregående års
prognos. Det mesta av ökningen jämfört med föregående prognos är koncentrerad till åldersspannet 20–64. Åldersgrupperna som är yngre än 20 eller över
64 år ligger i stället något lägre än i föregående års prognos. I slutet av 2022
förväntas det finnas drygt 4 100 fler Malmöbor än vad det gjorde året innan.
Fram till 2032 förväntas Malmö växa med knappt 47 000 invånare. Vid slutet
av 2032 förväntas Malmö därmed ha knappt 398 000 invånare.
Rysslands invasion av Ukraina ökar osäkerheten i årets prognos. Eftersom
flyktingar som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet inte
folkbokförs räknas dessa inte med i den officiella befolkningsstatistiken. Dessa
påverkar därför inte prognosen på kort sikt, annat än undantagsvis. Men
massflyktsdirektivet kan vara aktivt som längst fram till 2025. Att avgöra vad
som kommer hända efter det är inte möjligt i dagsläget. Utvecklingen för
antalet flyktingar som bor i Malmö kommer att följas i rapportserien
Migrationsdata Malmö. Detta diskuteras vidare i faktarutan på sidan 18.
Utöver situationen i Ukraina skapar även den ökade internationella rörligheten
när coronapandemin mattas av osäkerhet i årets prognos. Detta handlar
framför allt om hur snabbt, och till vilka nivåer, invandringen kommer öka från
den låga nivån den legat på under pandemin.

Årets prognos ligger i nivå med förra årets
för totalbefolkningen
Totalt sett förväntas Malmö växa med i snitt knappt 4 200 invånare per år
under perioden 2022–2032. Som Figur 4 visar är detta en låg tillväxt jämfört
med de flesta åren under perioden 2006–2019. Samtidigt är det en ökning från
det låga antalen under pandemiåren 2020–2021. Den årliga befolkningsökningen förväntas vara minst i början av perioden för att sedan öka något i
4 I Appendix finns även prognosen uppdelad på kön. Över lag är den förväntade
förändringen av könsfördelningen fram till 2032 väldigt liten; även 2032 förväntas det
finnas marginellt fler kvinnor än män i staden.

takt. Under 2022 förväntas befolkningsökningen bli ungefär 4 100 personer.
Totalt förväntas Malmö befolkning växa med nästan 47 000 invånare fram till
slutet av 2032. Det betyder att det förväntas finnas 398 000 Malmöbor i slutet
av 2032.
8000
7000
6000
5000
4000

Prognos 2022

3000

Utfall

2000
1000
0

Figur 4 Malmös årliga befolkningsökning 2000-2021 samt prognos 2022-2032.
Diagrammet visar med hur många invånare Malmös befolkning har växt per år sedan
millennieskiftet (helfärgade gröna staplar) samt den prognostiserade befolkningsökningen per år i årets
prognos (streckade ljusblå staplar). Källa: SCB, stadskontoret

Figur 5 visar hur årets prognos jämför sig med förra årets prognos. Generellt
ligger de två prognoserna nära varandra. Den största skillnaden är för år 2022
och även där är skillnaden bara knappt 300 personer. Trots detta sker det en
del förändringar mellan de två prognoserna, vilket diskuteras i nästa kapitel.
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Figur 5 Jämförelse mellan årets och föregående års prognos. Diagrammet visar den
prognostiserade befolkningsökningen mätt i antal nya invånare per år i årets (helfärgade gröna
staplar) samt förra årets prognos (streckade ljusblå staplar). Källa: stadskontoret

Varför förväntas Malmö växa framöver?
En befolkning kan öka av två anledningar. Den kan öka för att det är fler som
föds än som dör och den kan öka för att det är fler som flyttar till än från området som studeras. Malmö har de senaste två decennierna växt av båda dessa
anledningar 5 och förväntas så göra även framöver.

Flyttmönster – både in- och utflyttningen förväntas öka
Inflyttning
Figur 6 visar inflyttningen till Malmö uppdelat efter varifrån personen flyttat:
övriga Skåne, övriga Sverige eller övriga världen 6. Inflyttningen från andra
kommuner är större än invandringen; ungefär två tredjedelar av inflyttningen
till Malmö 2010–2019 skedde från en annan svensk kommun. Med andra ord:
för varje person som invandrade till Malmö under 2010-talet flyttade det in två
personer från en annan kommun i Sverige. Under pandemiåren 2020 och 2021
kom hela tre av fyra inflyttare till Malmö från en annan svensk kommun.
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Figur 6 Historisk inflyttning till Malmö 2000–2021 samt prognos för inflyttning
2022–2032. Diagrammet visar hur många individer som har flyttat till Malmö år 2000–2021
(helfärgade staplar) samt en prognos för antalet inflyttade år 2022–2032 (streckade staplar),
uppdelat på inflyttade från övriga skånska kommuner (mörkgrönt, underst), från svenska kommuner
utanför Skåne (ljusblått, mitten) samt från utlandet (rosa, överst). Källa: SCB, stadskontoret

Malmö har haft ett positivt flyttnetto (antalet inflyttade minus antalet utflyttade) sedan
1984 och ett positivt födelsenetto (antalet födda minus antalet döda) sedan 2001.
6 Notera att inflyttningssiffror inte tar hänsyn till födelseland: en person som är född
och uppväxt i Sverige som återvänder till Sverige efter att ha bott utomlands räknas
som invandrare här.
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Inflyttning från andra kommuner
Inflyttningen till Malmö från andra kommuner har ökat från 11 000 personer
år 2000 till drygt 17 000 personer år 2021. Under 2020 ökade den inhemska inflyttningen med över 800 personer. Under 2021 var ökningen bara drygt
100 personer. Även framöver förväntas inflyttningen från övriga kommuner att
öka. Prognosen räknar inte med några förändringar i flyttmönster utöver de
som fångas i olika historiska snitt (se Appendix). Ökningen drivs i stället av
den prognostiserade befolkningsökningen i Skåne respektive Sverige.
Under hela prognosperioden förväntas drygt tre av fem inrikes flyttar komma
från de andra skånska kommunerna.
Invandring
I februari 2022 invaderade ryska trupper Ukraina. Detta har lett till den största
flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. Årets befolkningsprognos
kommer dock i stort inte påverkas av denna humanitära kris. Detta eftersom
de skyddsbehövande som förväntas anlända till Sverige på kort sikt inte
kommer att folkbokföras. På längre sikt är osäkerheten så pass stor att det är
svårt att göra en prognos. I stället kommer, om möjligt, flyktingar från Ukraina
att prognostiseras i en lokal flyktingprognos senare i vår. Detta förklaras
närmare i rutan nedan. Årets prognos för invandringen kommer därför i stället
bygga på liknande antaganden som tidigare år.
Under pandemin minskade invandringen till Sverige kraftigt som en följd av att
många länder stängde sina gränser. Mellan 2019 och 2020 sjönk antalet
invandrare till Sverige med nästan 30 procent. Under 2021 ökade invandringen
efterhand som gränshindren återigen började mildras, både nationellt och i
Malmö. Även om invandringen förväntas fortsätta öka under 2022 är det
osäkert hur snabbt och hur länge ökningen kommer pågå.
Prognosen för kommunmottagna (tidigare asylsökande och kvotflyktingar som
fått uppehållstillstånd, samt deras familjer) 2022 har ökat jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på att situationen i Afghanistan har förvärrats vilket har ökat Migrationsverkets prognos för hur många asylsökande
därifrån som kommer att få uppehållstillstånd.
Totalt sett så antas invandringen öka jämfört med vad som antogs för föregående års prognos. Men jämfört med nivåerna innan pandemin är invandringen fortfarande relativt låg; inte förrän 2031 förväntas invandringen till
Malmö vara tillbaka på samma nivå som 2019.

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina årets
prognos?
Miljontals människor på flykt
Sedan invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har miljontals människor
tvingats lämna sina hem i Ukraina. UNHCR uppskattade i mitten av april att
över fyra och en halv miljon ukrainare flytt landet 7.
Som ett svar på den humanitära krisen aktiverade EU:s medlemsländer den
4 mars EU:s massflyktsdirektiv 8. Detta direktiv innebär att en viss grupp
omedelbart ska erbjudas tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd av
EU:s medlemsländer. I detta fall gäller massflyktsdirektivet samtliga
ukrainska medborgare boende i Ukraina innan den 24 februari och deras
familjer samt flyktingar som befann sig i Ukraina innan den 24 februari och
deras familjer. Det aktuella massflyktsdirektivet ger för tillfället en person
uppehållstillstånd till och med den fjärde mars 2023. Denna period kan förlängas i upp till ytterligare två år, alltså som längst till den 4 mars 2025.
När Migrationsverket den 10 mars presenterade tre scenarion för regeringen
för antalet personer från Ukraina som förväntas söka skydd i Sverige under
perioden mars-juni angavs spannet 27 000 – 212 000 personer. Detta pekar
på vilken osäkerhet det ännu finns runt vilken effekt invasionen av Ukraina
kommer att få på invandringen till Sverige, även på kort sikt. Personer från
Ukraina får också uppehålla sig i Sverige i 90 dagar viseringsfritt vilket gör
att antalet ukrainska medborgare som i praktiken befinner sig i Sverige och
antalet som är anmälda hos Migrationsverket kan skilja sig åt, speciellt de
närmsta månaderna. På längre sikt ökar osäkerheten ännu mer, inte minst
beroende på osäkerheten i hur situationen i Ukraina kommer att utvecklas.
Hur påverkas Malmö stads befolkningsprognos av invasionen av Ukraina?
Malmö stads befolkningsprognos är, likt de flesta andra befolkningsprognoser, en prognos för den folkbokförda befolkningen. Detta är den befolkningen som ingår i SCB:s officiella statistik. Enligt folkbokföringslagen
ska en person med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som kan antas
komma att vistas i Sverige med stöd av detta tillstånd i kortare tid än tre år
inte bokföras. Eftersom massflyktsdirektivet inte kan förlängas längre än tre
år betyder detta att de som får uppehållstillstånd i Sverige med hjälp av
Operation data portal, Ukraine refugee situation, data hämtad 12 april 2022.
Detta stycke bygger på artiklar från Migrationsverket: Information om massflyktsdirektivet
till kommuner, regioner och apotek samt EU har aktiverat massflyktsdirektivet.
7UNHCR:
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massflyktsdirektivet inte kommer att folkbokföras i landet 9. De som får ett
uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet kommer därför inte heller att ingå i
befolkningsprognosen.
Vad som händer när massflyktsdirektivet slutar att gälla (senast mars 2025)
är svårt att sia om. Om situationen i Ukraina skulle stabilisera sig är det
möjligt att merparten av de som flytt vill återvända hem. Detta kommer
dock antagligen bero på vilka områden i Ukraina som fortfarande befinner
sig under ukrainsk kontroll. En person som har fått uppehållstillstånd med
hjälp av massflyktsdirektivet kan även när som helst söka asyl. Asylsökande
folkbokförs inte heller och ingår därmed inte heller i befolkningsprognosen.
Däremot räknas den som beviljas asyl in i befolkningsstatistiken. Under
veckan mellan att Rysslands invasion inleddes till dess att massflyktsdirektivet aktiverades ansökte dagligen ett par hundra personer från Ukraina
om asyl i Sverige. Veckorna efter aktiveringen av massflyktsdirektivet sjönk
denna siffra till 40–50 personer per dag. Men i en situation där massflyktsdirektivet går ut samtidigt som läget i Ukraina fortsatt är osäkert, eller om
landet blir ockuperat, kan det tänkas att många från Ukraina återigen väljer
att söka asyl. I ett sådant läge är det även möjligt att de som kan söka uppehållstillstånd på andra grunder, till exempel arbete, familjeanknytning eller
studier, också gör så i en högre utsträckning än annars.
Sammanfattningsvis kommer alltså situationen i Ukraina inte att påverka
årets befolkningsprognos. På kort sikt beror detta på att flyktingar från
Ukraina i regel inte kommer att folkbokföras och därmed inte heller ingå i
den officiella befolkningsstatistiken. På medellång till lång sikt beror detta
på att det är svårt att i dagsläget säga någonting om situationen längre fram.
Att anta att invasionen av Ukraina inte kommer att påverka Malmös
befolkningsutveckling är ett val som görs under extrem osäkerhet och en
fråga stadskontoret kommer följa löpande.
Vad kan vi säga om antalet flyktingar i Malmö, nu och framöver?
De som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har i princip
samma rättigheter som asylsökande. Till exempel har barn med uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet rätt till skolgång. Det är därför viktigt
för kommunen att ha en framförhållning för denna grupp även om den inte
ingår i befolkningsprognosen.

9 Detta enligt Folkbokföringslagen, 4§, andra stycket. Det går att läsa mer om detta på
Skatteverket: Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina.

Stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen publicerar redan
sedan tidigare en rapport om antalet asylsökande och kommunmottagna i
Malmö, Migrationsdata Malmö. I denna rapport ansvarar stadskontoret för att
ta fram en prognos för antalet asylsökande i Malmö. I år kommer
prognosen i årets första Migrationsdata Malmö, Migrationsdata Malmö mars
2022, baseras på Migrationsverkets nationella prognos från i februari, vilken
inte inkluderar flyktingarna från Ukraina. Prognosen för kommunmottagna
från Migrationsdata Malmö mars 2022 är den som använts som underlag till
årets befolkningsprognos 10. På grund av de stora flyktingströmmar som
väntas i och med invasionen av Ukraina kommer stadskontoret i år att
publicera en uppdaterad lokal prognos redan i vår. Denna prognos, som
förväntas bli klar i maj/juni, kommer om möjligt att inkludera personer med
uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet och kommer att bygga på
Migrationsverkets prognos från april-maj.

Utflyttning
I Figur 7 nedan visas utflyttningen från Malmö 2000–2021 uppdelat på vart
personerna har flyttat. Figuren visar också prognosen för utflyttning 2022–
2032 11. Precis som inflyttningen har utflyttningen ur Malmö ökat kraftigt sedan
millennieskiftet; från 12 000 personer år 2000 till drygt 22 000 personer 2021.
Över 80 procent av all utflyttning från Malmö går till en annan svensk
kommun.
Utflyttningen från kommunen förväntas öka i linje med befolkningsökningen.
Ökningen är något snabbare i slutet av perioden då den stora generationen
född i Malmö under 2010-talet kommer upp i 20–30-årsåldern vilket är den
ålder då det är som vanligast att flytta från Malmö. De närmsta åren förväntas
antalet invånare i Malmö och Sverige som befinner sig i åldrarna 20–30 år i
stället öka relativt långsamt. Detta då de årskullar som fyller 20 år de närmsta
åren är relativt liten.

Se Appendix för en beskrivning av hur invandringen prognostiseras i årets
befolkningsprognos.
11 Den mjukvara som stadskontoret använder särskiljer inte utflyttare beroende på vart
de flyttar. Prognosen görs därför för utflyttare som helhet. Detta beskrivs närmare i
Appendix.
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Figur 7 Historisk utflyttning från Malmö 2000–2021 samt prognos för utflyttning 2022–2032. Diagrammet visar var individer som flyttat från Malmö flyttat till mellan
år 2000 och 2021 (helfärgade staplar) uppdelat på inflyttade från övriga skånska kommuner
(mörkgrönt, underst), från svenska kommuner utanför Skåne (ljusblått, i mitten) samt från utlandet
(rosa, överst). Därefter visar diagrammet prognosen för den framtida utflyttningen (gula streckade
staplar). Källa: SCB, stadskontoret

Som diskuterats ovan ökade den inhemska utflyttningen i alla storstadskommunerna mellan 2019 och 2021. Malmö såg den klart minsta ökningen av
de tre, sex procent jämfört med Göteborgs tretton och Stockholms hela nitton
procent. Detta var antagligen i alla fall delvis en pandemieffekt; distansarbete
och ett nedstängt kultur- och nöjesliv gav ökade incitament att lämna storstäderna. Det finns i skrivande stund inga tecken på att Malmö skulle se en
liknande ökning av utflyttning under 2022 som de övriga två storstäderna har
sett de senaste åren, men precis som i föregående års prognos är detta en
osäkerhetsfaktor.

Dödsfall och födslar - färre födda framöver, men
också färre döda
Figur 8 nedan visar antalet födda och döda i Malmö sedan 2000 samt årets
prognos för perioden 2022–2032.
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Figur 8 Födda och döda i Malmö 2000–2021 samt prognos för 2022–2032.
Diagrammet visar antalet födda och döda åren 2000–2021 (heldragna linjer) samt årets prognos för
åren 2022–2032 (streckade linjer). Källa: SCB, stadskontoret

Födda
Hur många barn som föds beror dels på fruktsamheten (hur vanligt det är att
skaffa barn i olika åldrar), dels på hur många kvinnor det finns i dessa åldrar.
Fruktsamheten i Malmö har sjunkit sedan 2010. Liknande trender finns även i
Sverige som helhet 12 och stora delar av resten av världen. Trots detta har det
fötts många barn i Malmö de senaste åren. Detta beror på att det har funnits
ett stort antal kvinnor i de åldrar då det är vanligast att föda barn. Detta är i sin
tur till stor del ett resultat av babyboomen runt 1990.
I årets prognos antas fruktsamheten i Malmö följa den av SCB:s prognostiserade nationella utvecklingen de närmsta åren. Detta betyder en sänkning av
fruktsamheten på kort sikt, men en höjning på lite längre sikt. Jämfört med
samma år i föregående års prognos är detta en sänkning med i snitt knappt 300
födda per år de första tre åren i årets prognos. I förra årets prognos antogs antalet födda öka under 2021. Detta baserades på ett ökat antal gravida inskrivna
i barnmorskemottagningar. Men som diskuteras mer utförligt tidigare i
rapporten uteblev ökningen för året som helhet, trots ett högt antal födda i
början av året. Antalet gravida inskrivna vid barnmorskemottagningar i Malmö
har också fortsatt minska under början av 2022. Det finns alltså i dag inte
längre några tecken på att antalet födda skulle öka. Detta trots att antalet
kvinnor i åldern 30–35 år (de vanligaste åldrarna att föda barn i Malmö) förväntas öka med över 100 under 2022 och med ytterligare 250 under 2023.

Utvecklingen för fruktsamheten i Sverige planade dock ut under 2021, se SCB:
Barnafödande i coronatider.
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Antalet födda barn i Malmö under 2022 förväntas bli 4 900, strax under utfallet
för 2021.
Döda
Antalet döda har sjunkit i Malmö sedan år 2000. Detta beror delvis på en allt
högre medellivslängd som följer på Malmöbornas allt bättre hälsa. Till stor del
beror den minskande trenden dock på att de som idag tillhör den allra äldsta
gruppen i Malmö tillhör en relativt liten generation 13. Det har därför funnits
relativt få äldre i Malmö, och resten av Sverige, de senaste åren.
På grund av pandemin ökade dödligheten under 2020 och 2021. Framöver förväntas antalet döda i princip att återgå till nivån i tidigare prognoser: Jämfört
med prognosen 2019, den sista prognosen innan pandemin, skiljer sig antalet
döda i årets prognos med mindre än en procent för de år som täcks av båda
prognoserna. Att antalet döda förändras över tid i prognosen beror främst på
att antalet äldre förändras. Ökningen av antalet döda i slutet av prognosperioden förklaras av att de så kallade fyrtiotalisterna vid det laget börjar
komma upp i åldrar med hög dödlighet.

Det gäller generationen född under mellankrigstiden. De olika generationernas
relativa storlek diskuteras vidare i nästa kapitel, se Figur 9.

13

Hur förväntas olika åldersgrupper i
Malmö växa?
I detta kapitel presenteras prognosen för de olika planeringsåldrarna 0 år, 1–
5 år, 6–15 år, 16–19 år, 20–64 år, 65–79 år samt 80 år eller äldre 14. Snabbast
förväntas gruppen i gymnasieåldern växa (drygt 32 procent fram till 2032), följt
av åldersgruppen över 80 år (31 procent).
Hur snabbt olika åldersgrupper växer beror till stor del på skillnader mellan
antalet födda barn tidigare år. Figur 9 visar antalet barn som fötts i Sverige
varje år sedan 1920. Som vi kan se finns det snabba och stora svängningar
mellan åren: 1933 föddes 85 000 barn i Sverige. Tolv år senare, år 1945, var det
över 135 000. År 1991 föddes 124 000 barn och år 2000 inte ens 90 000. Även
om inrikes och utrikes flyttmönster och en allt längre livslängd påverkar åldersfördelningen inom en kommun har dessa historiska skillnader fortsatt stor påverkan på hur de olika åldersgrupperna utvecklas.
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Figur 9 Antalet levande födda barn i Sverige 1920–2021. Diagrammet visar hur många
levande barn som föddes i Sverige som helhet respektive år. Notera att den vertikala axeln är bruten.
Källa: SCB

Nyfödda och förskoleåldern (0 respektive
1–5 år)
Hur många nyfödda barn som finns i Malmö i slutet av ett år beror givetvis till
allra största del på hur många barn som föds i kommunen under året. Men
antalet påverkas också märkbart av hur många nyfödda som flyttar in och ut.
Prognosen finns uppdelad på ettårsklasser. Dessa tabeller förmedlas av statistik och
analys-enheten.
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Det är vanligt att flytta mellan kommuner i samband med att familjen växer,
vilket innebär att flyttströmmarna in och ut ur Malmö (och andra kommuner)
är förhållandevis stora för nollåringar. Historiskt sett är det fler nollåringar som
flyttar från än till storstäderna. Det kommer därför som regel att finnas något
färre nollåringar i Malmö vid årets slut än vad det har fötts barn i kommunen
under året.
Precis som antalet födda förväntas antalet nollåringar vara relativt stabilt de
första åren i prognosen för att sedan öka. Jämfört med föregående års prognos
är detta på kort sikt en sänkning. Framemot slutet av 2020-talet förväntas dock
antalet 0-åringar vara nästan lika högt som enligt antagandena i föregående års
prognos.
De som fyller 1–5 år under 2022 föddes under åren 2021–2017 Dessa år
föddes det i snitt 5 000 barn per år i Malmö. Eftersom antalet födda förväntas
vara lägre än så framöver förväntas även antalet barn i förskoleålder minska i
Malmö fram till 2024. Efterhand som antalet födda därefter prognostiseras öka
förväntas även åldersgruppen 1–5 år öka, men inte förrän 2028 förväntas det
finnas lika många förskolebarn i Malmö igen som det gjorde år 2021.
I förskoleåldern är det precis som för nyfödda generellt sett fler som flyttar
från än till storstäderna. Antalet barn i förskoleåldern blir därför mindre än
summan av födda de föregående fem åren. Men eftersom flyttmönstret för
denna grupp förväntas vara relativt stabilt under prognosperioden är det antalet födda som bäst förklarar utvecklingen i åldersspannet framöver.
Totalt sett beräknas det finnas ungefär 500 fler 0-åringar i Malmö år 2032 än
vad det gjorde i slutet av 2021. Detta motsvarar en ökning på elva procent.
Antalet förskolebarn förväntas öka med ungefär 1 000 personer, fem procent,
under samma period, se Figur 10 nedan.

Grundskoleåldern (6–15 år)
Antalet barn i grundskoleåldern förväntas öka snabbt fram till 2024. Därefter
dämpas tillväxttakten rejält. Detta beror till stor del på att de som går i de äldre
årskurserna i grundskolan tillhör de relativt små årskullarna som föddes åren
efter millennieskiftet (se Figur 9). Samtidigt är de årskullar som börjar grundskolan under prognosperioden relativt stora. Så när små årskullar slutar grundskolan och stora årskullar börjar växer gruppen. Från och med 2024 är det i
stället relativt stora årskullar som slutar grundskolan och tillväxttakten avtar
därför.

Totalt förväntas det finnas drygt 1 200 fler Malmöbor i grundskoleåldern 2032
än vad det gjorde i slutet av 2021. Detta motsvarar en ökning på ungefär
tre procent.
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Figur 10 Index (2021=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna,
0–19 år. Diagrammet visar hur de fyra yngsta planeringsåldrarna utvecklas jämfört med hur stora
de var 2021. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent större det
året än vad den var 2021. Källa: stadskontoret

Gymnasieåldern (16–19 år)
Antalet unga i åldrarna 16–19 år förväntas öka kraftigt under prognosperioden.
Precis som för grundskolebarnen beror detta på att det föddes få barn åren
efter millennieskiftet (se Figur 9). Även om de allra minsta årskullarna redan
har lämnat gymnasieåldern nu är det fortfarande relativt små årskullar som befinner sig i gymnasieåldern idag. På så sätt är den snabba ökningen vi ser delvis
en återgång till tidigare nivåer; antalet Malmöbor i gymnasieåldern har ökat
sedan 2014, men det fanns 2021 fortfarande bara drygt 100 fler Malmöbor i
åldersspannet än vad det gjorde 2009 15.
Totalt förväntas antalet Malmöbor i gymnasieåldern öka med 4 400 personer
fram till 2032. Eftersom detta är en relativt liten grupp är detta en stor ökning
jämfört med 2021, ungefär 32 procent. Mer än fyra femtedelar av ökningen
förväntas ske fram till 2027. I slutet av perioden förväntas tillväxttakten sakta
ner efterhand som barn födda efter 2010 kommer upp i gymnasieåldern; fram
till och med 2027 förväntas antalet Malmöbor i åldrarna 16–19 år öka med

15 Det fanns faktiskt också färre Malmöbor i detta åldersspann år 2021 än vad det
gjorde när den nya gymnasieskolan infördes som skolform för 50 år sedan (se Figur 9).

drygt 600 per år i snitt. Därefter förväntas ökningen ”bara” bli i snitt 150
personer om året.
Alla ungdomar i gymnasieåldern går inte på gymnasiet och det är idag också
vanligt att studera på en gymnasieskola utanför sin bostadskommun. Antalet
gymnasieelever kan därför skilja sig från antalet Malmöbor i åldrarna 16–19,
både när det gäller nivå och utveckling. Dock kommer antalet invånare i
gymnasieåldern öka även i övriga Skåne (och hela Sverige) framöver. Om inget
dramatiskt skulle hända i pendlingsströmmarna så kommer alltså antalet elever
på gymnasieskolor i Malmö öka snabbt under prognosperioden.

Malmöbor i arbetsför ålder (20–64 år)
Den arbetsföra gruppen är det största åldersspannet i rapporten och även den i
särklass största gruppen sett till antal personer; fler än tre av fem Malmöbor
tillhörde denna grupp år 2021. Denna grupp förväntas öka i en relativt stadig
takt under prognosperioden. De kraftiga variationerna i årskullar som syns i
Figur 9 märks inte av här eftersom gruppen täcker in en blandning av årskullar
av olika storlek. År 2021 innefattade gruppen 20–64-åringar till exempel
personer både från topparna i mitten av 1960-talet och början av 1990-talet
och dalarna i början av 1960-talet och början av 1980-talet.
Fram till 2032 förväntas gruppen i åldrarna 20–64 år växa med 30 000
personer, en ökning med 14 procent, se Figur 11 nedan. Detta är lika snabbt
som befolkningen som helhet vilket betyder att den arbetsföra befolkningen
kommer utgöra en ungefär lika stor andel av Malmös total befolkning då som
den gjorde 2021.

Yngre äldre Malmöbor (65–79 år)
De som tillhörde gruppen 65–79 år i slutet av 2021 var de som var födda åren
1942–1956, en period då antalet födda barn i Sverige skiftade kraftigt (se Figur
9). Detta ger effekter på prognosen. I början av prognosperioden förväntas
gruppen öka relativt snabbt. Detta eftersom det är Malmöborna från den
relativt lilla årskullen född 1942 som fyller 80 år och därmed trillar ur åldersspannet. Därefter sjunker tillväxttakten efterhand som de årskullar som fyller
80 år blir allt större. I mitten av 2020-talet har de allra största årskullarna fyllt
80 år. Samtidigt blir det allt fler som fyller 65 år efterhand som 60-talisterna
börjar komma upp i pensionsåldern. Därför ökar tillväxttakten igen i slutet av
prognosperioden. I slutet av 2032 kommer gruppen innefatta de som är födda
1953–1967.

Det är värt att påpeka att utöver storleken på årskullarna spelar även en ökad
medellivslängd in i utvecklingen. Medellivslängden förväntas öka under
prognosperioden vilket gör att en allt mindre andel Malmöbor förväntas dö
innan de fyller 80 år.
Totalt förväntas Malmös befolkning i detta åldersspann växa med knappt 6 000
personer, eller 14 procent, fram till 2032.
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Figur 11 Index (2021=100) för befolkningsutvecklingen för planeringsåldrarna,
20 år eller äldre. Diagrammet visar hur de tre äldre planeringsåldrarna utvecklas jämfört med
hur stora de var 2021. Ett värde på axeln på till exempel 105 innebär att gruppen är fem procent
större det året än vad den var 2021. Källa: stadskontoret

De äldsta Malmöborna (80+ år)
Antalet Malmöbor som är 80 år eller äldre förväntas öka kraftigt under åren
2021–2032. Detta är till viss del ett resultat av att den genomsnittliga livslängden förväntas öka under perioden. Men framförallt beror den stora
ökningen på att alla fyrtiotalister hinner fylla 80 år under prognosperioden. Det
första året i prognosen förväntas dock antalet Malmöbor 80 år eller äldre
enbart öka marginellt. Som diskuterats ovan beror detta på att det under 2022
är en relativt liten årskull (den som föddes 1942, se Figur 9) som fyller 80 år.
Efter 2022 förväntas tillväxttakten öka och vid slutet av prognosperioden förväntas det finnas över 4 000 fler Malmöbor som är minst 80 år än det fanns år
2021. Detta motsvarar en ökning på 31 procent.

Vad antar prognosen om
bostadsmarknaden?
Antalet färdigställda bostäder antas
minska
Prognosen över var i kommunen den väntade befolkningstillväxten kommer
att ske bygger till stor del på ett antagande om var och när det kommer att
byggas bostäder i olika delar i staden. Bostadsantagandet för befolkningsprognosen tas fram av stadskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret
och fastighets- och gatukontoret 16. Figur 12 visar hur antagandet i årets
prognos ser ut för kommunen som helhet.
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Figur 12 Bostadsbyggnadsantagande i delområdesprognosen. Diagrammet visar
hur många bostäder som färdigställts varje år 2016–2021 (helfärgade mörkgröna staplar) samt hur
många som antas slutföras varje år 2022–2032 (streckade ljusblå staplar). Antagandet utgör ett av
flera underlag till delområdesprognoserna. Källa: stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret,
stadskontoret

Bostadsbyggandet antas de närmsta åren falla från de väldigt höga nivåer
Malmö har legat på de senaste åren. Byggandet antas dock hålla sig på nivåer
som, historiskt sett, är relativt höga för Malmö. I slutet av prognosperioden
antas byggandet återigen öka efterhand som antalet färdigställda bostäder i nya
utbyggnadsområden, som till exempel Jägersro, Amiralsstaden och hamnarna
norr om Malmö C, ökar.
Även om det under prognosperioden förväntas byggas i stora delar av Malmö
står de tre största utbyggnadsområdena fortsatt ut jämfört med de andra om16

I Appendix går det att läsa mer om hur bostadsantagandet tas fram.

rådena. De tre delområdena är Hyllievång (området runt Hyllie station),
Limhamns hamnområde (vilket också innefattar Ön) samt Västra hamnen
(vilket innefattar bland annat Varvsstaden och Neptunigatan). I slutet av
prognosperioden förväntas dock byggandet i flera andra områden öka och nybyggnationen sprids då något mer jämnt över kommunen.

25 000 fler hushåll fram till 2032
Utifrån totalprognosen går det att beräkna antalet bostäder som behövs för att
täcka det demografiska bostadsbehovet, alltså det bostadsbyggnadsbehov som uppstår på grund av att befolkningen ökar och att åldersstrukturen ändras.
För att få fram det totala bostadsbehovet beräknas antalet hushåll som förväntas uppstå givet det framtida antalet Malmöbor i olika åldrar och kön i
prognosen. Därefter går det att beräkna antalet bostäder som hade behövts
byggas för att alla dessa hushåll skulle få en egen bostad. Antalet beror både på
hur många fler människor som förväntas bo i staden och hur ålderssammansättningen ser ut; om till exempel antalet barn är det enda som ökar
behövs det inte så många fler bostäder (men antagligen större), men om antalet
äldre ökar behövs det byggas fler bostäder då äldre oftare bor ensamma 17.
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Figur 13 Prognos för det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. Diagrammet
visar hur många bostäder som behöver byggas varje år för att den prognostiserade befolkningen ska
kunna bo så som Malmöbor gör idag. Källa: stadskontoret

Figur 13 visar årets prognos för det demografiska bostadsbyggnadsbehovet.
Bostadsbehovsprognosen visar bara vad som skulle krävas för att upprätthålla
läget på dagens bostadsmarknad, fast med fler Malmöbor. Den räknar alltså
inte med att det finns Malmöbor som redan idag behöver en bostad, till
17

Det går att läsa mer om metoden bakom hushållsprognosen i Appendix.

exempel hemlösa hushåll, unga som ofrivilligt bor hemma hos sina föräldrar
med flera.
Årets bedömning av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet är något högre
än föregående års. Totalt förväntas det behövas byggas knappt 25 000 bostäder
i Malmö under prognosperioden jämfört med 23 000 i förra årets bedömning.
På lång sikt beror ökningen delvis på att bostadsbyggnadsbehovet bedömdes
vara relativt lågt år 2021 (som ingick i förra årets bedömning men inte årets)
men relativt högt år 2032 (som ingår i årets bedömning men låg utanför förra
årets bedömningshorisont). Vidare så byggdes det mycket i Malmö under 2021
sett till den relativt modesta befolkningsökningen samma år. Detta gjorde att
det genomsnittliga antalet Malmöbor per hushåll minskade något jämfört med
år 2020. Eftersom det demografiska bostadsbyggnadsbehovet utgår från
situationen på bostadsmarknaden föregående år leder mindre hushåll till att
samma befolkningsökning kräver fler nya bostäder.
För de första åren i prognosen kan ökningen jämfört med föregående års
prognos även delvis förklaras av att det förväntade antalet födda barn är lägre i
årets prognos. Att antalet födda barn förväntas vara lägre i årets prognos gör
att bostadsbyggnadsbehovet ökar: bebisar bor aldrig själv så antalet bostäder
behöver inte öka om det föds en ny person. Eftersom befolkningsökningen i
årets prognos till större del drivs av fler vuxna leder det till ett ökat bostadsbyggnadsbehov jämfört med föregående års prognos trots att totalökningen är
ungefär densamma.
I år hann uppdaterade siffror om hushållsstorlekar inte publiceras innan
prognosen gjordes. Årets bedömning av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet finns därför inte uppdelat på hushållsstorlek. Detta kan beställas av
stadskontoret senare i vår.

Delområdesprognos och utblick –
vilka delar av Malmö förväntas växa
mest?
I detta kapitel bryts prognosen för hela Malmö ner på stadens olika områden.
Delområdesprognosen sträcker sig över innestående år samt fem år framåt, i år
alltså till år 2027. Därefter görs även en utblick över den troliga utvecklingen
de sista fem åren i totalprognosen, 2028–2032. Utblicken bygger på liknande
antaganden som delområdesprognosen, men då osäkerheten ökar markant, inte
minst för bostadsbyggnadsantagandet, görs en distinktion mellan de två
perioderna 18. Först presenteras de viktigaste resultaten för stadens 136 delområden. Därefter presenteras resultatet för de tio stadsdelarna och sist för de
14 CTC-områdena 19.
Presentationen nedan gäller prognosen och utblicken för befolkningen som
helhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att befolkningen i ett område kan
förändras utan att totalen förändras; det sker tiotusentals flyttningar inom
kommunen varje år och över tjugotusen in-, respektive utflyttningar. I
Appendix finns även de större områdenas prognostiserade befolkning uppdelad efter planeringsåldrarna. Mer detaljerad data kan fås genom att kontakta
statistik och analys-enheten.

Delområden – tillväxten koncentrerad till
de tre stora utbyggnadsområdena
Befolkningstillväxten framöver förväntas vara ojämnt fördelad över staden.
Figur 14 visar var staden förväntas växa, och krympa, fram till 2027. De tre utbyggnadsområdena Limhamns hamnområde, Hyllievång och Västra hamnen
fortsätter att vara de områden som växer med flest invånare. Ungefär hälften
av Malmös befolkningstillväxt fram till 2027 förväntas ske i dessa tre områden.
Men det sker också se en snabb befolkningstillväxt i till exempel Elinelund,
Holma, Bunkeflostrand, Segevång och Norra Sorgenfri.

Metoden diskuteras närmare i Appendix.
I Appendix finns en karta som visar gränserna för CTC-områdena. Delområden och
stadsdelar går att hitta på malmo.se/karta.
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Figur 14 Karta över prognostiserad befolkningsutveckling i delområdena fram
till 2027 jämfört med 2021. Kartan visar hur befolkningen förväntas utvecklas i respektive
delområde mellan 2021 och 2027. Källa: SCB, stadskontoret

I stora delar av västra Malmö förväntas befolkningen i stället minska, även om
utvecklingen för det mesta är marginell. Befolkningsminskningar förväntas inte
bero på att lägenheter rivs, utan att det blir färre som bor per lägenhet. En
vanlig anledning till detta är att det i ett område finns många hemmaboende
barn och unga som under prognosperioden förväntas flytta hemifrån och till
andra delar av staden (eller till andra kommuner).
Även fram till 2032 förväntas Limhamns hamnområde, Hyllievång och Västra
hamnen stå för knappt hälften av tillväxten i staden. På denna lite längre sikt
förväntas dock fler större utbyggnadsområden minska dominansen av dessa tre
utbyggnadsområden. Utöver de områden som nämnts ovan innefattar dessa
nya utbyggnadsområden till exempel Jägersro, Fortuna Hemgården, Inre
hamnen och Kirsebergsstaden.

Stadsdelarna – fortsatt snabb tillväxt i
Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Hyllie
Figur 15 visar den förväntade framtida befolkningen i de tio stadsdelarna.
Precis som i föregående års prognos förväntas tillväxten i Malmö fram till 2027
vara koncentrerad till de tre stadsdelarna Centrum, Limhamn-Bunkeflo och

Hyllie. Drygt fyra femtedelar av kommunens befolkningstillväxt fram till 2027
förväntas ske i dessa tre stadsdelar. Detta är inte så förvånande med tanke på
att delområdena Västra hamnen, Limhamns hamnområde respektive Hyllievång ligger i dessa stadsdelar. I Centrum ligger dessutom delar av utbyggnaden
runt Östervärn och Norra Sorgenfri där det kommer att byggas mycket framöver. I Limhamn-Bunkeflo ligger utöver Limhamns hamnområde också
Elinelund och Kalkbrottet där det finns stora byggplaner.
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Figur 15 Prognos och utblick för befolkningsutvecklingen i stadsdelarna fram
till 2027 respektive 2032. Diagrammet visar hur många som förväntas bo i respektive stadsdel
2027 respektive 2032 samt hur många som bodde där 2021. Antalet 2032 ska betraktas som en
utblick. Källa: SCB, stadskontoret

Totalt förväntas dessa tre stadsdelar växa med 21 000 invånare till 2027. Även i
utblicken fram till 2032 sticker samma tre stadsdelar ut, men i detta tidsspann
börjar även andra stadsdelar växa. Bland annat förväntas bostadsbyggandet i
Jägersro och i Fortuna hemgården, båda i Husie, samt i Amiralsstaden i Rosengård göra att befolkningen ökar i respektive stadsdel. Södra och Västra innerstaden förväntas som enda stadsdelar minska fram till 2027 medan Oxies
befolkning förblir i princip oförändrad.

CTC-områdena – fyra områden står för
nästan all tillväxt fram till 2027
Figur 16 visar det förväntade antalet invånare i de 14 CTC-områdena i

prognosen för år 2027 samt utblicken för år 2032. Även bland CTC-områdena
finns det en stor variation i tillväxttakt. Fyra områden står för totalt nästan nio
tiondelar av tillväxten: C Kirseberg (som innefattar bland annat Segevång och
Ellstorp, men också Norra Sorgenfri), G Limhamn, Djupadal med flera (där
bland annat Limhamns hamnområde och Elinelund ligger), H Västra hamnen

med flera och K Kroksbäck, Holma med flera (som också innefattar Hyllievång). Totalt rör det sig om knappt 22 000 fler invånare i dessa fyra områden
fram till 2027.
Samma fyra områden sticker ut även i utblicken fram till 2032. Men på denna
lite längre sikt förväntas även område D Bunkeflostrand med flera, I Rosengård med flera och J Jägersro, Videdal med flera börja växa.
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Figur 16 Prognos och utblick för befolkningsutvecklingen i CTC-områdena
fram till 2027 respektive 2032. Diagrammet visar hur många som förväntas bo i respektive
CTC-område 2027 respektive 2032 samt hur många som bodde där 2021. Antalet 2032 ska
betraktas som en utblick. Källa: SCB, stadskontoret

