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Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Förord 

Förord  
Sverige har en lång tradition av att beskriva befolkningen och dess 
utveckling i form av statistik. Kunskap om befolkningsutvecklingen 
och dagens befolkning är viktig då den utgör grunden för morgon-
dagens befolkning.  

Denna publikation ger en samlad bild av landets befolkning och 
dess förändringar under 2008 i form av text, tabeller och diagram. 
Boken innehåller inte enbart information om befolkningen år 2008 
utan omfattar även tidsserier från omkring 1749 som var det år då 
Statistiska centralbyråns föregångare, Tabellverket, började samla in 
statistik över befolkningen.  

Publikationen har tagits fram i samarbete mellan olika författare 
som alla arbetar med befolkningsstatistik vid Statistiska central-
byrån. Anna-Karin Nylin har svarat för att hålla samman arbetet och 
Inga-Lill Kvist har ansvarat för layouten. 

Statistiska centralbyrån i oktober 2009 

 

Stina Andersson 

 

 Kajsa Swenson 
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Sammanfattning  
Visste du att … 
• Sveriges folkmängd ökade med 73 400 personer under förra året. 

Detta gav en folkmängd på 9 256 300 personer vid slutet av 2008. 
Av folkökningen stod invandringsöverskottet för 76 procent och 
födelseöverskottet för 24 procent. 

• För sjunde året i rad ökade antalet giftermål och under 2008 sade 
50 300 par ja till varandra. 

• Johansson är det vanligaste efternamnet i Sverige. 

• Under år 2008 föddes 109 300 barn i Sverige, 56 400 pojkar och 
52 900 flickor.  

• Svenska medborgare som återvänder till Sverige har i genomsnitt 
varit bosatta utomlands i drygt fyra år.  

• En sjundedel av Sveriges utrikes födda befolkning kommer 
ursprungligen från Finland.  

• 101 200 personer invandrade till Sverige under 2008. Det är den 
högsta siffran sedan SCB började mäta invandringen i slutet av 
1800-talet. 

• En kvinna förväntas flytta i genomsnitt tolv gånger under sitt liv 
och en man i genomsnitt elva gånger. 

• Nästan 200 olika medborgarskap finns representerade i Sverige. 

• Spädbarnsdödligheten har de senaste 20 åren mer än halverats. 
År 2008 avled 2,47 flickor och 2,50 pojkar av 1 000 levande födda. 

• Det finns 9 800 som bärs av både män och kvinnor. tilltalsnamn 

• Sydkorea är det land som flest adopterade är födda i förutom 
Sverige. 

• Äktenskapen i Grästorp
i Stockholm   

 varar dubbelt så länge som äktenskapen
 innan paren går skilda vägar.
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Folkmängden och dess 
förändringar 
Inge Göransson 

”Population growth is the single most important set of events  
ever to occur in human history.” 
John R. Weeks 

 

Folkmängden i Sverige ökar till följd av att barn föds och att perso-
ner flyttar in i landet och folkbokförs medan dödsfall och utflytt-
ningar till andra länder gör att folkmängden minskar. Den 31 decem-
ber 2008 var Sveriges folkmängd  9 256 300. Under året ökade befolk-
ningen med 73 400 personer, den största ökningen sedan 1970. Av 
folkökningen 2008 stod invandringsöverskottet för 76 procent och 
födelseöverskottet för 24 procent. 

Befolkningsförändringar i ett historiskt perspektiv 
I Sverige är det ovanligt att folkmängden minskar från ett år till ett 
annat. Senast Sverige hade en folkminskning var 1880, då folk-
mängden till följd av utvandring till främst Nordamerika minskade 
med drygt 13 000 personer. 

Mellan 1900 och 1974 berodde folkökningen i Sverige till största 
delen på födelseöverskott, dvs. det var fler som föddes än som dog. 
Från 1975 och framåt har folkökningen i stället främst berott på ett 
invandringsöverskott, dvs. att fler invandrat än utvandrat. I början 
av 1990-talet hade vi dock en kort period där födelseöverskottet 
översteg invandringsöverskottet. Under 2000-talet har folkökningen 
återigen till största delen berott på invandring.  
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Folkökning i Sverige, 1750–2008 

 
 

Antalet födda ökar 
Det föddes många barn i början av 1990-talet, men från mitten av 
årtiondet sjönk antalet dramatiskt för att nå en bottennotering 1999. 
Det året föddes 88 200 barn, det lägsta antalet sedan 1935. Efter 1999 
har antalet födda ökat konstant. År 2008 föddes 109 300 barn, en 
ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar 
1 880 barn. 

Under de senaste fem åren har antalet avlidna per år legat runt 
91 000 och år 2008 avled 91 400 personer. 

Sedan 2002 har Sverige haft ett positivt födelseöverskott. År 2008 
var det 17 900 personer. För att hitta ett högre överskott får vi gå 
tillbaka till 1994, då det föddes 20 400 fler personer än det avled. 

Åren 1997-2001 hade Sverige ett födelseunderskott, vilket är anmärk-
ningsvärt eftersom det dessförinnan inte förekommit sedan början 
av 1800-talet. 

Antalet döda varierade mycket på 1700- och 1800-talen medan 
antalet födda var relativt stabilt. Under 1900-talet var förhållandet 
det motsatta och man kan numera ana en stabilisering av antalet 
döda medan antalet födda varierar över tiden. 
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Årskullar med många barn leder till att det föds många barn i nästa 
generation. De höga födelsetalen under 1940-talet ledde till höga 
födelsetal under 1960-talet, eftersom det då fanns många kvinnor i 
reproduktiv ålder. Eftersom vi från och med senare delen av 1900-
talet i genomsnitt blivit äldre innan vi skaffar barn, har nästa topp i 
barnafödandet kommit först runt 1990. De ökande födelsetalen 
sedan 1999 ser ut att vara början på en ny topp i barnafödandet. 

Rekordstor invandring 
Antalet in- och utvandrare påverkas till stor del av händelser utan-
för Sverige och varierar kraftigt mellan åren. Sverige var länge ett 
utvandringsland. Först 1930 blev vårt land ett invandringsland och 
antalet invandrade har sedan dess, med undantag för åren 1972 och 
1973, överstigit antalet utvandrade.  

Under den senaste femtioårsperioden har invandringen varierat i 
betydligt högre grad än utvandringen. Åren 1969 och 1970 hade 
Sverige en stor arbetskraftsinvandring från Finland och i början av 
1990-talet, främst 1994, var invandringen hög på grund av orolig-
heterna i det forna Jugoslavien. År 2006 nådde invandringen rekord-
nivå, 95 800 personer, men det rekordet slogs både 2007 och 2008. 
Skälen de senare åren är till stor del situationen i Irak och den 
tillfälliga asyllag som gav många asylsökande som tidigare fått 
avslag tillfälle till ny prövning om uppehållstillstånd. 

  

Antal födda och döda, 2008 
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Invandringen uppgick 2008 till 101 200 personer, vilket är den högsta 
siffra som noterats sedan SCB började mäta invandringen i slutet av 
1800-talet. 

Även utvandringen är stor och har legat över 30 000 personer per år 
sedan 1994. Totalt utvandrade 45 300 personer under 2008, en margi-
nell minskning sedan året före. Trots stor utvandring under de 
senaste åren är det en bit kvar till nivåerna i emigrationsvågen i 
slutet av 1800-talet. Rekordåret 1887 utvandrade 50 800 personer 
men även åren 1882 och 1888 var utvandrarna fler än 50 000. Detta 
av en befolkning på endast ca 4,7 miljoner. 

Under den senaste femtioårsperioden var utvandringen särskilt stor 
åren 1971-1973. Det berodde på sjunkande konjunktur i Sverige med 
viss återutvandring av arbetskraft, främst till Finland. Den förhöjda 
utvandringen under de senaste åren kan tänkas bero på EU:s ut-
vidgning och underlättandet av arbetskraftens rörlighet inom EU. 

2008 är det år som uppvisar det största invandringsöverskottet, 
55 900 personer, men även åren 1994, 2006 och 2007 har Sverige haft 
mer än 50 000 fler invandrare än utvandrare. 

Sveriges befolkning allt äldre 
Sverige har under den senaste hundraårsperioden fått en förändrad 
åldersstruktur där en allt större andel av befolkningen tillhör de 
äldre. Detta beror dels på att medellivslängden ökar, dels på att den 
summerade fruktsamheten för kvinnor länge legat under den nivå 
vid vilken befolkningen ska kunna reproducera sig själv, dvs. öka 
utan hänsyn till in- och utvandring. 

In- och utvandring, 2008 
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Befolkningspyramid för Sverige 31 dec år 1900, åldrar i 
femårsgrupper, andelar av hela folkmängden 

Män  Kvinnor 

 
 

 

 

Befolkningspyramid för Sverige 31 dec år 2008, åldrar i 
femårsgrupper, andelar av hela folkmängden 
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Vad gäller könsfördelningen i olika åldrar finns ett klart mönster. 
Männen är fler i nästan alla åldrar upp till 65 år, medan kvinnorna 
är fler från 65 år och uppåt. Förklaringen är att det föds fler pojkar 
än flickor och att kvinnorna lever längre än männen. 

Stora skillnader i åldersstrukturen 
I slutet av år 2008 var medelåldern i befolkningen 41,0 år, densamma 
som i slutet av 2007. 21 procent var i åldersgruppen 0-17 år, 61 pro-
cent i åldersgruppen 18-64 år och 18 procent av befolkningen var 
65 år eller däröver.  

Det finns tydliga regionala skillnader i åldersstrukturen. Befolk-
ningen i Stockholms län hade den lägsta medelåldern, 39,0 år 2008, 
medan Kalmar län hade den högsta, 43,5 år. Bland kommunerna 
hade Knivsta den lägsta medelåldern, 36,1 år, och Pajala den högsta, 
48,3 år. 

Andelen barn (0-17 år) är ganska lika mellan länen. Andelen i 
åldersgruppen 18-64 år varierar en del, men det är för den grupp 
som är 65 år och äldre som de största skillnaderna mellan länen 
finns. I den sistnämnda åldersgruppen har Stockholms län lägst 
andel av sin totala befolkning, 14 procent. I nio av länen – Blekinge, 
Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Kalmar, Norrbotten, 
Värmland och Västernorrland – är mer än 20 procent 65 år eller mer, 
och här ligger Kalmar län högst med 21 procent. 

Ökande andel utrikes födda 
Vid utgången av år 2008 var andelen utrikes födda 14 procent av 
Sveriges befolkning. Andelen ökar stadigt och var t.ex. 11 procent år 
2000 och så låg som 4 procent år 1960.  

Även här finns det stora regionala skillnader. Stockholms län ligger 
högst med 20 procent utrikes födda av folkmängden medan Got-
lands län ligger lägst med 4 procent. Den kommun som har högst 
andel utrikes födda är dock Haparanda med 39 procent, nästan helt 
beroende på det stora antalet finlandsfödda där. Ovanåkers kom-
mun i Gävleborgs län har den lägsta andelen utrikes födda av alla 
kommuner, 3 procent. 
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Födda barn och fruktsamhet 
Michael Franzén 

”Det är en sak jag uppskattar hos små barn. De går inte runt och visar 
fotografier på sina föräldrar.” 
Tage Danielsson 

 

År 2008 föddes 109 300 barn i Sverige, 56 400 pojkar och 52 900 flickor. 
Det var 1 900, 1 100 pojkar och 800 flickor, fler än år 2007. Antalet 
födda barn har ökat under hela 2000-talet sedan bottennoteringen år 
1999 på 88 100 födda. Dessförinnan sjönk barnafödandet under hela 
1990-talet från den tidigare toppnoteringen år 1990 på 124 000 födda. 

Antal födda flickor och pojkar, 1988–2008 
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Fler pojkar än flickor 
I stora delar av världen gäller att det föds fler pojkar än flickor1. 
Detta antas ha biologiska orsaker: det behöver födas fler pojkar 
eftersom dödligheten bland dem är större än bland flickorna.2

Fler flickor bland de födda i Jämtland 

 I 
Sverige har det inte under något enskilt år sedan 1750-talet, då man 
började föra statistik över födda barn, fötts fler flickor än pojkar. 
Andelen födda pojkar har varierat mellan 51 och 52 procent. 

I följande tabell visas andelen födda pojkar och flickor i Sveriges län i 
förhållande till det totala antalet födda under tidsperioden 1999-2008. 
I hela riket var 51,5 procent av de födda pojkar och 48,5 procent 
flickor. Förhållandet gäller i samtliga län även om andelarna varie-
rar en del. Störst andel pojkar, 52,1 procent, har det fötts i Blekinge 
län. I Jämtlands län föds det nästan lika många flickor som pojkar. 
Där är skillnaden som minst, 0,4 procent.  

  

                                                      
1 Relationen mellan antalet födda flickor och pojkar för olika länder kan studeras på 
FN:s webbplats: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006.htm [2009-06-23] 
2 Persson, Lotta (2006). Vilket kön får barnet? Välfärd. SCB:s tidskrift om arbetsliv, 
demografi och välfärd. Nummer 1, s. 20-21. Tillgänglig http://www.scb.se/.  
[2009-06-12] 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006.htm�
http://www.scb.se/�
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Andel (procent) födda flickor och pojkar per län, 1999–2008  

Län Flickor Pojkar 

Blekinge  47,9 52,1 
Kalmar  48,1 51,9 
Kronoberg 48,2 51,8 
Jönköping 48,3 51,7 
Norrbotten 48,4 51,6 

Uppsala  48,4 51,6 
Gävleborg 48,4 51,6 
Värmland 48,4 51,6 
Örebro  48,4 51,6 
Västra Götaland 48,4 51,6 

Halland 48,4 51,6 
Västmanland 48,5 51,5 
Riket 48,5 51,5 
Gotland 48,6 51,4 
Skåne 48,6 51,4 

Stockholm 48,6 51,4 
Västerbotten 48,7 51,3 
Dalarna 48,7 51,3 
Södermanland 48,7 51,3 
Östergötland 48,8 51,2 

Västernorrland 48,9 51,1 
Jämtland 49,8 50,2 

 

Fruktsamhet mäts oftast bara för kvinnor 
För att mäta hur många barn som föds i förhållande till den repro-
duktiva befolkningen3

  

 används måttet fruktsamhet. Traditionellt 
avser man då kvinnors fruktsamhet. Den definieras ofta som för-
hållandet mellan antalet födda och antalet kvinnor i fertil ålder. 
Eftersom fruktsamheten är kopplad till kvinnors barnafödande är 
detta det vanligaste sättet att mäta reproduktion på. Det går även att 
beräkna mäns fruktsamhet, men det ger ett något osäkrare mått: av 
de 109 300 som föddes 2008 hade 1 500 okänd far, medan alla som är 
födda i Sverige har en registrerad mor. 

                                                      
3 Den del av befolkningen som har möjlighet att skaffa barn d.v.s. reproducera sig. 
Här har åldersgruppen 14-60 år använts för båda könen. 
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Den åldersspecifika fruktsamheten beskriver hur många barn som 
föds i förhållande till antalet kvinnor eller män i moderns respektive 
faderns ålder. I diagrammet nedan visas den åldersspecifika frukt-
samheten för kvinnor och män.  

Åldersspecifik fruktsamhet för kvinnor och män, 2008 

 
 

Störst fruktsamhet hade 31-åringar av båda könen. För kvinnor i 
denna ålder var fruktsamheten 147 per 1 000 och för män i samma 
ålder 126 per 1 000. Fruktsamheten är större för kvinnor i alla åldrar 
t.o.m. 33 år. Därefter är mäns fruktsamhet större.  

Kurvan för män är mer utdragen än den för kvinnor. Det beror på 
att män har längre reproduktionstid än kvinnor, och i större 
utsträckning får barn i högre åldrar. Män kan i princip bli fäder 
under hela sitt vuxna liv, medan kvinnor slutar att vara fertila efter 
klimakteriet.  

Kvinnor får fler barn än män 
Summan av de åldersspecifika fruktsamheterna är den s.k. summe-
rade fruktsamheten. Den beskriver hur många barn som en kvinna 
respektive en man beräknas få under sin reproduktiva tid. År 2008 
var den summerade fruktsamheten 1,91 för kvinnor och 1,77 för män. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Män

Kvinnor



Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Födda barn och fruktsamhet 

Statistiska centralbyrån 21 

Summerat fruktsamhetstal för kvinnor och män, 1970–2008 

 
 

I diagrammet ovan visas den summerade fruktsamheten för kvinnor 
och män sedan 1970. Utvecklingen följer samma mönster för båda 
könen, men männens kurva ligger konstant under kvinnornas. Det 
beror dels på att alla födda inte har en känd far, dels att det finns fler 
män i fruktsam ålder.  

Föräldrarna blir äldre 
I följande diagram kan man se att medelåldern för barnaföderskor 
under de senaste årtiondena ökat och att mödrarna har blivit äldre. 
Ökningen av äldre mödrar har dock stannat av de senaste åren och 
varit i stort sett oförändrad sedan 2004. Samma trend gäller även för 
fäderna. Medelåldern var år 2008 30,9 år för mödrar och 33,8 år för 
fäder. Fäderna är i snitt tre år äldre än mödrarna.  
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Föräldrarnas medelålder efter kön 1970–2008 

 
Medelåldern för män finns inte tillgänglig före år 1999. 

 
Skillnaden i medelålder mellan könen varierar något i de olika länen. 
Minst skillnad är det i Uppsala och Gotlands län där männens 
medelålder är 2,6 år högre än kvinnornas. I Västmanlands län är 
differensen som störst, 3,2 år.  

Sju av tio pappor är äldre än mamman 
Bland föräldraparen som fick barn under 2008 varierar åldern 
mellan mamman och pappan något. Ca 60 procent av föräldrarna är 
inom åldersspannet 3 år. Vanligast är att mannen är 1 år äldre än 
modern. Så var förhållandet för 12 750 av de 107 800 födda barnen4

  

. 
Det är betydligt vanligare att papporna är äldre än mammorna. I sju 
fall av tio är pappan äldre än mamman. I de fall åldersskillnaden 
mellan föräldrarna är stor är det oftast mannen som är den äldre 
föräldern. Det är endast i enstaka fall modern är tio år äldre än 
fadern men för 9 570 av de födda barnen är fäderna minst tio år 
äldre än mödrarna. 

                                                      
4 Födda barn utan känd fader finns ej med i diagrammet.  
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Antal födda barn 2008 efter föräldraparets åldersskillnad 

 
 Fadern - moderns ålder 
 
Till höger om nollan redovisas antalet födda barn vars fader är äldre än modern och till vänster 
om nollan redovisas antalet barn vars moder är äldre än fadern. 
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Dödlighet 
Tomas Johansson 

”Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.”  
Det sjunde inseglet 

 

Antalet döda per år varierade mycket kraftigt under 1700- och 1800-
talen, men under 1900-talet, och framförallt de senaste årtiondena, 
har de årliga variationerna varit relativt små. Av befintlig statistik 
över dödsorsaker kan man se orsaken till varför antalet döda är 
extremt högt under vissa perioder. Åren 1772–1773 dog många på 
grund av missväxt, hungersnöd och dysenteri. Kombinationen av 
krig och dysenteri medförde ett högt antal avlidna åren 1808–1809. 
Det höga antalet döda år 1857 berodde på att många avled av 
dysenteri eller kolera. Senast Sverige hade ovanligt många döda i 
förhållande till de omkringliggande åren är under epidemin av 
spanska sjukan 1918–1919.  

Antalet avlidna per år, 1750–2008 

 
 

I ett historiskt perspektiv är antalet döda de senaste åren högt. Det 
beror dock inte på grund av epidemier utan på en växande och 
åldrande befolkning. 

Fler kvinnor än män avlider 
Under år 2008 avled 47 400 kvinnor och 44 100 män. Det var något 
färre kvinnor och något fler män än året innan då 47 800 kvinnor 
och 44 000 män avled. 
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Antal avlidna efter kön, 1910–2008 

 
 

Huruvida det är fler kvinnor än män eller tvärtom som avlider ett 
visst år beror på den demografiska strukturen befolkningen har. 
Sedan 1998 har årligen fler kvinnor än män dött.  

Det är framförallt i de högre åldrarna som fler kvinnor än män 
avlider. Detta beror på att det finns fler kvinnor i högre åldrar, 
männen har nämligen redan gått bort i lägre åldrar.   

Antalet döda män och kvinnor efter ålder vid dödsfallet, 2008 

 
 

Förutom en förhöjd dödsrisk för nyfödda så är antalet döda låg upp 
till 50-årsåldern. Därefter ökar dödsriskerna. Av de som avled under 
2008 hade hälften av männen upplevt sin 80-årsdag och hälften av 
kvinnorna upplevt sin 85-årsdag. 
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Medellivslängden ökar i Sverige 
Den förväntade medellivslängden för nyfödda har ökat något under 
2008 jämfört med föregående år. För kvinnor var den förväntade 
medellivslängden 83,15 år och männens förväntade medellivslängd 
var 79,10 år. Jämfört med år 2007 var det en ökning med 0,16 år för 
både kvinnor och män. 

Kvinnorna lever längre 
Under hundraårsperioden fram till mitten av 1800-talet ökade den 
förväntade medellivslängden för 0-åringar ganska långsamt: för 
kvinnorna med knappt åtta år och för männen med knappt sju år. 
Därefter skedde en tydlig ökning av medellivslängden under de 
påföljande 100 åren: från 44 till 74 år för kvinnorna och från 40 till 71 
år för männen. Sedan 1950 har de förväntade medellivslängderna 
åter stigit långsammare särskilt för männen.  

Återstående medellivslängd efter kön under perioden 1751–2008 

 
 

Skillnad i förväntad medellivslängd mellan könen var i stort sett 
konstant fram till 1950. Därefter och fram till mitten av 1970-talet 
ökade kvinnors förväntade medellivslängd med fyra år samtidigt 
som männens förväntade medellivslängd endast ökade med drygt 
ett år. Från 1980-talet och framåt har skillnaderna mellan könen 
minskat då männens medellivslängd har ökat två år mer än 
kvinnornas. 
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Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd 2008 var fyra 
år. Som störst var skillnaden åren runt 1980, sex år, och som lägst på 
1920-talet då skillnaden var två år.  

Antalet avlidna spädbarn ökade marginellt år 2008 
Historiskt sett har spädbarnsdödligheten, som definieras som anta-
let barn som dör under sitt första levnadsår i förhållande till antalet 
levande födda, minskat kraftigt. I början av 1900-talet avled nästan 
var tionde nyfödd under sitt första levnadsår. Spädbarnsdödlighe-
ten har sedan dess successivt avtagit. År 1960 dog 18,95 pojkar och 
14,17 flickor på 1 000 levande födda och år 2008 hade spädbarnsdöd-
ligheten sjunkit till 2,49 barn per 1 000 levande födda. För flickor var 
spädbarnsdödligheten 2,47 och för pojkar 2,50. Trots att spädbarns-
dödligheten i en internationell jämförelse var låg redan på 1980-talet 
har den mer än halverats de senaste 20 åren.  

Spädbarnsdödlighet per 1 000 levande födda, 1751–2008 

 
 

År 2008 dog 270 barn under sitt första levnadsår, vilket var ett fåtal 
mer än under 2007. Av de 270 var 140 pojkar och 130 flickor. Det 
följer normalt mönster då det föds fler pojkar än flickor samtidigt 
som spädbarnsdödligheten är något högre för pojkar. Skillnaden 
mellan könen avseende spädbarnsdödligheten var dock ovanligt 
liten år 2008 även om differensen minskat betydligt de senaste 50 
åren. Endast ett år, 1983, har spädbarnsdödligheten för flickor varit 
lika hög som för pojkar, 7,04 döda per 1 000 födda. 

Många som avlider under sitt första levnadsår gör det kort efter 
födelsen. Två tredjedelar av de som avled under sitt första levnadsår 
gjorde det inom fyra veckor efter födelsen, 100 pojkar och 90 flickor. 
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Antalet döda spädbarn per 1 000 levande födda efter kön, 1960–2008 

 
 

Ändrad definition av ”dödfödd” påverkar 
statistiken 
Antalet dödfödda har i likhet med spädbarnsdödligheten minskat 
över tiden. Under 2008 föddes det 400 stycken dödfödda barn. Detta 
var 30 flickor och 40 pojkar mer än under 2007. Denna markanta 
ökning beror på att reglerna för registrering av dödfödda ändrades 
under 2008. Från och med den 1 juli 2008 räknas ett barn som död-
fött om den avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskaps-
veckan. Dessförinnan var ett barn dödfött om barnet avled efter 
utgången av den tjugoåttonde havandeskapsveckan. Den ändrade 
definitionen framträder tydligt i diagrammet nedan där man ser att 
antalet dödfödda barn per månad ökat relativt kraftigt från och med 
juli 2008. 

Antalet dödfödda barn per månad, 2006–2008 
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Hallänningar lever längst 
Kvinnorna och männen i Hallands län har de högsta förväntade 
medellivslängderna vid födelsen. Kvinnornas förväntade medellivs-
längd är 83,9 år och männens 79,7 år. Medellivslängden för männen 
i Norrbottens län är den kortaste i riket, 77,6 år. Det är en skillnad på 
2,1 år jämfört med de halländska männen. Bland kvinnorna är det 
de som bor i Gävleborgs län som har kortast medellivslängd, 82,0 år, 
vilket är knappt två år kortare än för kvinnorna i Halland. 

Trots stora variationer i förväntad medellivslängd mellan länen är 
skillnaden mellan könen större. I det län där kvinnorna har kortast 
medellivslängd, Gävleborg, har de trots allt 2,2 år längre medellivs-
längd än vad männen i Halland har, Halland som är det län där 
männen har högst medellivslängd. 

Störst skillnad mellan könen i förväntad medellivslängd är det i 
Norrbotten, 4,6 år, och minst är skillnaden i Östergötland, 3,6 år. 

Förväntad medellivslängd vid födelsen per län, 2008 
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Antalet döda i länen följer i stort befolkningsstorlekar och ålders-
sammansättning vilket innebär att det län där flest avled under 2008 
var Stockholms län med 15 500 döda fördelat på 8 200 kvinnor och 
7 300 män. Lägst antal döda hade Gotland med 320 avlidna kvinnor 
och 290 avlidna män. 

15 500 döda är dock inte så många i förhållande till att det bor när-
mare två miljoner personer i Stockholms län. Under 2008 avled 8,2 
kvinnor och 7,6 män per 1 000 av medelfolkmängden5

Flest döda i förhållande till folkmängden hade Gävleborgs län. Totalt 
dog 12,3 personer per 1 000 av medelfolkmängden. När det gäller 
döda per kön så är det två andra län som framträder. I Värmlands 
län dog 12,5 kvinnor per 1 000 av medelfolkmängden och i Väster-
norrlands län 12,3 män per 1 000 av medelfolkmängden.  

 i Stockholms 
län. Totalt avled 7,9 personer på 1 000 av medelfolkmängden. Det är 
minst i riket och kan jämföras med riksgenomsnittet på 9,9 döda på 
1 000 personer av medelfolkmängden.  

Att skillnaden är så stor mellan länen beror till största delen på 
skillnader i befolkningens ålderssammansättning. Till exempel kan 
noteras att Stockholms län med lägst antal döda per 1 000 av medel-
folkmängden också är det län som har lägst medelålder. I norra 
Sverige är dödligheten generellt sett högre än i övriga riket och det 
är även medelåldern. 

  

                                                      
5 Den genomsnittliga folkmängden under 2008. 
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Döda per 1 000 av medelfolkmängden per län och kön, 2008 
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In- och utvandring 
Therese Karlsson 

”Amerika har visserligen äfven detta år lockat flertalet emigranter, men af 
dem har dock nu lika som förra året ett långt större antal gått till Norge och 
Danmark tillsammans. Immigranter från dessa 2 sistnämnda länder utgöra 
ock, lika som förra året, mer än dubbelt så stort antal, som de från Amerika 
återkomne.” 
Statistiska Centralbyråns Underdåniga berättelse 1876 

 

Under andra hälften av 1800-talet och ända fram till 1930-talet 
utvandrade drygt 1,4 miljoner svenskar, de flesta för att finna lyckan 
i Amerika. Sedan 1930-talet, med undantag för åren 1972 och 1973, 
har Sverige haft en högre invandring än utvandring och därmed 
gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett inflyttningsland. 

För att räknas som invandrare i SCB:s statistik krävs att man har för 
avsikt att stanna i Sverige i tolv månader samt har uppehålls-
tillstånd/uppehållsrätt (gäller ej nordiska medborgare) och folkbok-
för sig i landet. 

Under 2008 invandrade 101 200 personer, 48 700 kvinnor och 52 500 
män. Det är den högsta invandringen Sverige har haft sedan SCB 
började mäta invandringen i slutet av 1800-talet. Invandringen till 
Sverige har de senaste tre åren legat på en mycket hög nivå och 
beror till stor del på situationen i Irak och den tillfälliga asyllag som 
gällde mellan den 15 november 2005 och den 30 mars 2006. Den gav 
många asylsökande som tidigare fått avslag tillfälle till en ny pröv-
ning om uppehållstillstånd. 

Åren efter 2006 har antalet personer som fått uppehållstillstånd på 
grund av familjeband ökat. Uppehållstillstånd på grund av familje-
band innebär återförening med anhöriga, familjebildning eller 
adoption.  
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In- och utvandring, 1851–2008 

 
Uppgifter om invandring saknas för åren 1851–1874 
 

Medborgare från 168 länder invandrade 
Bland de invandrade 2008 fanns 168 medborgarskap representerade. 
Nästan var femte invandrare var svensk medborgare. Knappt fyra 
av tio var medborgare i ett annat europeiskt land och drygt fyra av 
tio var medborgare i ett land utanför Europa. De som invandrar till 
Sverige är ofta unga personer; så många som fyra av fem invand-
rade under året var under 40 år. Kvinnor och män är ungefär lika 
gamla när de invandrar till Sverige; den genomsnittliga åldern för 
kvinnor var 27,2 år och för männen 27,8 år. De svenska medborgare 
som invandrade under året var något äldre. Svenska kvinnor som 
invandrade var i genomsnitt 28 år och svenska män 30 år. Bland de 
25 största invandrarländerna var invandrarna från Somalia yngst 
med en medelålder på 20 år. Den äldsta gruppen var invandrare 
från Norge med drygt 35 år i genomsnitt. 
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Invandrare efter medborgarskap 2008 
 Kvinnor Män 

  
 

Precis som tidigare år utgjordes den största invandrargruppen år 
2008 av svenska medborgare. Den bestod av 17 900 personer. Där-
näst kom gruppen om 12 100 irakiska medborgare. Mellan åren 2007 
och 2008 ökade invandringen av svenska medborgare med 12 pro-
cent medan invandringen av irakiska medborgare minskade med 
20 procent. Denna minskning förklaras dels av ett minskat antal 
asylsökande från Irak, dels av att bifallsandelen för gruppen minskat.  

Störst skillnad mellan könen uppvisar invandringen av thailändska 
och danska medborgare. Bland de thailändska medborgarna som 
invandrade var hela 82 procent kvinnor och endast 18 procent män. 
Bland de danska medborgarna rådde det omvända förhållandet, om 
än inte lika starkt, då invandringen i denna grupp till 39 procent 
utgjordes av kvinnor och 61 procent av män.  

Invandring år 2008 efter de tio vanligaste medborgarskapsländerna 

Medborgarskapsland Kvinnor Män Totalt 

Sverige 8 613 9 240 17 853 
Irak 6 278 5 825 12 103 
Polen 3 150 3 820 6 970 
Danmark 1 600 2 529 4 129 
Somalia 2 162 1 902 4 064 
Tyskland 1 626 1 779 3 405 
Thailand 2 514 546 3 060 
Kina 1 499 1 178 2 677 
Rumänien 1 129 1 415 2 544 
Finland 1 239 1 166 2 405 
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Många svenskar åter från Norge 
Svenska medborgare som återvänder till Sverige har i genomsnitt 
varit bosatta utomlands i drygt fyra år och återvänder främst från 
Norge (17 procent), Storbritannien (13 procent) och USA (10 pro-
cent). Totalt 28 procent av de återvändande svenska medborgarna 
under 2008 kom från de nordiska länderna. 

Var femte invandrare hade tidigare bott i Sverige 
Nästan var femte invandrare under 2008 hade någon gång tidigare 
bott i Sverige. Bland de 15 största grupperna invandrare hade de 
amerikanska kvinnorna i genomsnitt varit bosatta utomlands under 
längst tid innan de återvände till Sverige. De hade i genomsnitt varit 
bosatta utomlands i tio år. De amerikanska männen återvände efter 
åtta år utomlands. Även medborgare från Island, Italien och Neder-
länderna hade varit bosatta utomlands under en längre tid innan de 
återvände. Indiska medborgare återvände efter ett år utomlands.  

Antal år sedan senaste utvandring för invandrare efter de 15 största 
medborgarskapsländerna 20086

 

 

 

  

                                                      
6 Personer som under sin utlandsvistelse avsagt sig sitt svenska medborgarskap 
redovisas under det nya medborgarskapet.  
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Familjeskäl vanligaste anledningen till invandring 
Under 2008 invandrade 74 100 utomnordiska medborgare till Sverige, 
varav 36 000 kvinnor och 38 100 män. Det motsvarar 73 procent av 
den totala invandringen. Av de utomnordiska invandrarna fick 
47 procent uppehållstillstånd på grund av familjeband, vilket där-
med var den vanligaste anledningen till invandring. Denna grupp 
ökade med 6 100 personer under 2008 jämfört med 2007. Samtidigt 
minskade antalet personer som invandrade på grund av skydds-
behov eller synnerligen ömmande omständigheter med 4 830 res-
pektive 2 000 personer. 

Av de utomnordiska invandrarna fick nio procent uppehållstillstånd 
för arbete. Bland dessa var mer än en femtedel polska medborgare, 
1 060 män och 390 kvinnor. 

Grund för bosättning för utomnordiska medborgare 2008 
 Kvinnor Män 

 
 

Invandrarna flyttar till storstäderna 
Drygt tre av fem invandrare som kom till Sverige under 2008 valde 
att bosätta sig i något av de tre storstadslänen (Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne). Bland de invandrare som är födda i Sverige 
och som flyttade tillbaka under 2008, valde drygt tre av fem att 
återvända till sitt födelselän, detta gällde både för kvinnor och för 
män.  

Stockholms kommun var den kommun som tog emot flest invand-
rare under 2008. Totalt invandrade 14 100 personer, varav 6 850 kvin-
nor och 7 270 män. Bland de invandrade till kommunen utgjorde de 
utrikes födda 85 procent. Den största enskilda gruppen invandrare 
till kommunen var personer födda i Sverige, därefter kommer per-
soner födda i Polen, Irak och Somalia. Göteborgs kommun tog emot 
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åtta procent av Sveriges invandring under 2008. Totalt invandrade 
3 730 kvinnor och 4 420 män till kommunen. Även i Göteborgs kom-
mun var den enskilt största gruppen personer födda i Sverige. Näst 
efter svenskfödda personer utgjorde personer från Irak, Rumänien 
och Polen de största invandrargrupperna. Till Malmö kommun 
invandrade 7 540 personer, varav 3 410 kvinnor och 4 130 män, 
under 2008. Den största enskilda gruppen invandrare till kommu-
nen utgjordes av danskfödda personer. Även personer födda i Irak 
var en större invandrargrupp än de svenskfödda som kommer först 
på tredje plats. De kommuner som hade lägst antal invandrare 
under 2008 var Bjurholm, Ydre, Norberg och Skinnskatteberg.  

Tio-i-topp kommuner efter antalet invandrare 2008 

  Kvinnor Män Totalt 

Stockholm 6 851 7 266 14 117 
Göteborg 3 731 4 420 8 151 
Malmö 3 411 4 132 7 543 
Uppsala 1 151 1 225 2 376 
Lund 1 043 1 061 2 104 
Helsingborg 897 980 1 877 
Södertälje 886 847 1 733 
Huddinge 759 903 1 662 
Botkyrka 734 875 1 609 
Linköping 758 796 1 554 

 

De kommuner som, under 2008, hade den största invandringen i 
relation till antalet invånare var Högsby, Uppvidinge och Malmö. 
Högsby och Uppvidinge kommun hade 28 invandrare per 1 000 
invånare. För Malmö kommun var motsvarande siffra 27 per 1 000. 
Södertälje kommun, som ofta omnämns som en stor mottagare av 
invandrare, hade under 2008 en invandring på 21 invandrare per 
1 000 invånare och placerar sig därmed på sjätte plats bland Sveriges 
kommuner sett till antalet invandrare i relation till befolkningen. 
Stockholms kommun, dit de flesta invandrare flyttade, hade en 
invandring som motsvarade 18 per 1 000 invånare.  

Utvandring 
Under 2008 utvandrade 45 300 personer, varav 45 procent kvinnor 
och 55 procent män. För att hitta lika höga nivåer på utvandringen 
som Sverige haft de senaste tre åren, får man gå tillbaka så långt 
som till slutet av 1800-talet.  
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Nästan varannan person som utvandrade 2008 var född i Sverige. 
Totalt lämnade 9 900 inrikes födda kvinnor och 10 700 inrikes födda 
män landet för att bosätta sig utomlands. 6 500 utvandrare var födda 
i Finland, Danmark eller Norge. Totalt var 170 födelseländer repre-
senterade bland utvandrarna 2008. 

Utvandring efter de vanligaste födelseländerna, 2008 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 

Sverige 9 902 10 746 20 648 
Finland 1 142 1 405 2 547 
Danmark 984 1 369 2 353 
Norge 762 839 1 601 
Polen 472 637 1 109 
Tyskland 467 578 1 045 
Irak 394 586 980 
Iran 361 496 857 
USA 341 405 746 
Indien 251 489 740 

 

Utrikes födda flyttar till födelselandet 
Bland svenskfödda utvandrare var nordiska samt engelskspråkiga 
länder mest populära. Mer än var tredje flyttade till Norge, Danmark 
eller Finland, medan Storbritannien och USA lockade en femtedel av 
dem. Totalt flyttade svenskfödda utvandrare till 146 olika länder. 
Av dem som utvandrade under 2008 var 54 procent utrikes födda 
och dessa spred sig på något fler länder, 151 stycken. Vanligast för 
utrikes födda är att de återvänder till sitt födelseland. Bland de 
finsk-, dansk- och norskfödda personer som lämnade Sverige 
flyttade nästan nio av tio hem till födelselandet. 

Totalt sett går de flesta flyttningarna utomlands till länder i Norden 
eller övriga Europa. Att det saknas så många uppgifter om till vilket 
land utvandrare flyttar, beror på att många utvandrar utan att 
meddela folkbokföringen vart de flyttar. 
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Utvandring efter 2008 världsdel kvinnor och män flyttar till 
 Kvinnor Män 

 
 

Utvandrarna något äldre än invandrarna 
De som utvandrade 2008 var något äldre än de som invandrade. 
Medelåldern för utvandrarna var 29 år för kvinnor och 32 år för män. 
Den äldsta gruppen flyttar till Sydamerika. Medelåldern för kvinnor 
och män som flyttade dit var 33 respektive 35 år. Utvandrarna till 
Oceanien var yngst med 26 respektive 29 år i genomsnittlig ålder för 
kvinnor respektive män. 

Invandrarna stannar i genomsnitt sju år i Sverige 
Nästan två av tre utvandrare under 2008 hade tidigare någon gång 
invandrat till Sverige. Både kvinnorna och männen i denna grupp 
hade i genomsnitt tillbringat drygt sju år i Sverige. Bland de 15 största 
födelseländerna hade personer födda i Iran, Finland och Somalia 
stannat längst i Sverige innan de återutvandrade 2008. Svenskfödda 
utvandrare som tidigare bott utomlands och återigen lämnade 
Sverige hade i genomsnitt bott här i drygt sex år sedan senaste 
utvandringen.  
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Antal år sedan senaste invandring för utvandrare efter de 15 största 
födelseländerna 2008 
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Utrikes födda 
Anna-Karin Nylin 

”Det här är ditt land, det här är mitt land 
från Ales stenar till norra Lappland 
från Bohus klippor till Gotlands raukar 
Landet, det tillhör dej och mej” 
Mikael Wiehe 

 

Efter många år av invandring har Sverige en mångkulturell befolk-
ning. Personer födda utanför Sverige utgjorde 14 procent av Sveriges 
befolkning 2008. För tio år sedan var elva procent av befolkningen 
född utomlands. 

Befolkning efter bakgrund och kön. Antal den 31 december 2008 

 
 

Finland vanligaste födelselandet 
De flesta utrikes födda, nära 60 procent, har ett ursprung i Europa. 
Det vanligaste födelselandet är Finland. En sjundedel av de utrikes 
födda kommer ursprungligen därifrån. Det näst största födelse-
landet är Irak följt av Jugoslavien.  
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De tio vanligaste födelseländerna efter kön, antal och andel (procent) 
den 31 december 2008 

 Antal Andel 

  Kvinnor Män Båda 
könen 

Kvinnor Män 

Finland 103 848 71 265 175 113 59,3 40,7 
Irak 48 880 60 566 109 446 44,7 55,3 
Jugoslavien 35 538 36 747 72 285 49,2 50,8 
Polen 37 234 26 588 63 822 58,3 41,7 
Iran 27 162 30 501 57 663 47,1 52,9 
Bosnien-Hercegovina 28 353 27 607 55 960 50,7 49,3 
Tyskland 24 965 21 889 46 854 53,3 46,7 
Danmark 21 355 24 812 46 167 46,3 53,7 
Norge 24 945 19 365 44 310 56,3 43,7 
Turkiet 18 104 21 126 39 230 46,1 53,9 

 

För alla de tio största födelseländerna utom Bosnien-Hercegovina 
och Jugoslavien är könsfördelningen ojämn. Från Finland och Polen 
finns betydligt fler kvinnor än män, nästan 60 procent mot 40. Av de 
som är födda i Irak är däremot en betydligt större andel män, 55 pro-
cent mot 45 procent kvinnor. 

Ökning av personer födda i Somalia 
Efter Europa är Asien den världsdel som de flesta utrikes födda 
kommer från. Knappt en fjärdedel av dem är födda i Asien. 

Andel utlandsfödda den 31 december 2008 efter världsdel 
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Därifrån kom många under 1970-talet, då Sydkorea var ett vanligt 
ursprungsland, och framförallt under 1980-talet då iranier var den 
största gruppen. År 2008 var Irak det vanligaste födelselandet bland 
alla som var födda i Asien, då nära en tredjedel av denna grupp 
kom härifrån. 

På senare år har antalet personer från Afrika ökat. Därifrån är det 
främst somalier följt av etiopier och eritreaner som kommit. Av de 
som var födda i Afrika var, år 2008, nära en tredjedel från Somalia 
och omkring en femtedel från Etiopien eller Eritrea7

Utlandsfödda den 31 december 2008 efter världsdel och 
invandringsår. Andel 

.  

 
Av de utrikes födda är det procent som saknar uppgift om invandringsår. två 
 

Finländarna äldst 
En stor del av de utrikes födda var år 2008 mellan 25 och 44 år. 
Åldersklasserna 25-34 och 35-44 år utgjorde vardera 19 procent av 
den utrikes födda befolkningen. Även ålderklasserna 45-54 och 65 år 
och äldre var stora grupper, 17 respektive 15 procent.  

  

                                                      
7 Enligt uppgifter från registret över totalbefolkningen fanns det år 2008 13 procent 
med födelseland Etiopien och nio procent med födelseland Eritrea av den utrikes 
födda befolkningen. Då Eritrea deklarerades självständigt 1993 innebär det att en 
del av de som folkbokförts som födda i Etiopien i själva verket är födda i dagens 
Eritrea. 
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Utrikes födda den 31 december 2008 efter ålder och kön. Andel 

 
 

Vilken medelålder man har varierar mellan födelseländer bland de 
utrikes födda och speglar när en grupp kom till Sverige. Finländarna 
har den högsta medelåldern bland de utrikes födda från vanliga 
födelseländer. Många unga finländare som invandrade till Sverige 
för arbete under främst 1970-talet har nu kommit upp i åren. År 2008 
var medelåldern bland dem 59 år för kvinnorna och 57 år för männen. 
Bland jugoslaverna, varav en stor grupp kom som arbetskrafts-
invandrare under 1970-talet, men också som en stor grupp flyktingar 
under krigen på 1990-talet, var kvinnorna i genomsnitt 46 år och 
männen 45 år.   

Medelålder efter de 15 största födelseländerna, 2008 

  Kvinnor Män 

Finland 59 57 
Irak 32 33 
Jugoslavien 46 45 
Polen 44 39 
Iran 42 42 
Bosnien-Hercegovina 42 41 
Tyskland 54 50 
Danmark 52 49 
Norge 55 50 
Turkiet 42 42 
Chile 44 42 
Thailand 35 22 
Somalia 29 29 
Libanon 38 39 
Storbritannien och Nordirland 41 42 
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Irakierna, där många kom till Sverige för asyl i början av 2000-talet 
och senare även som anhöriginvandrare, är något yngre än finlän-
darna och jugoslaverna. År 2008 hade de Irakfödda kvinnorna en 
medelålder på 32 år och männen var i genomsnitt 33. Bland per-
sonerna från Somalia, som är det största födelselandet bland de 
senast invandrade från Afrika, var både kvinnorna och männen 
i genomsnitt 29 år. Etiopierna och eritreanerna var något äldre med 
en medelålder på 33 år för kvinnorna och 38 år för männen. 

Medelåldern mellan kvinnorna och männen skiljer sig åt. Bland de 
största födelseländerna har thailändarna den största åldersskillna-
den då kvinnorna är betydligt äldre än männen. Detta beror på att 
en betydande del av männen som är födda i Thailand i själva verket 
är barn som kommit till Sverige tillsammans med sina mödrar. 

Utrikes födda väljer storstäderna 
Vilket födelseland man kommer från varierar inom Sverige. I många 
delar är Finland det vanligaste födelselandet, men i Stor-Malmö och 
övriga Sydsverige är det vanligaste födelselandet Danmark.  

De tre vanligaste födelseländerna bland utrikes födda, per region,  
den 31 december 2008 

 Vanligaste 
födelselandet 

Näst vanligaste 
födelselandet 

Tredje vanligaste 
födelselandet 

Riket Finland  175 113 Irak  109 446 Jugoslavien  72 285 

Stor-Stockholm Finland  58 600 Irak  33 561 Polen  22 854 
Stor-Göteborg Iran  12 821 Finland  12 773 Irak  12 766 
Stor-Malmö Danmark  14 176 Jugoslavien  12 264 Irak  11 066 
Mellansverige i övrigt Finland  40 989 Irak  22 892 Bosnien-

Hercegovina  
10 012 

Västsverige i övrigt Finland  14 489 Jugoslavien  11 265 Norge  7 987 
Sydsverige i övrigt Jugoslavien  19 323 Bosnien-

Hercegovina  
15 784 Irak  14 224 

Norra Sverige Finland  31 936 Norge  12 675 Irak  8 695 

Siffrorna anger antalet utrikes födda från respektive födelseland. 
 

I norra Sverige var 24 procent av den utrikes födda befolkningen från 
Finland år 2008, medan befolkningen med finländskt ursprung i Syd-
sverige inte var mer än sju procent. I Sydsverige var danskarna fler än 
finländarna. Åtta procent av de utrikes födda var från Danmark 
medan knappt två procent i norra Sverige var födda i Danmark. 
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Generellt sett är det vanligare bland utrikes födda att bo i storstads-
områdena än i övriga delar av landet. I både Stor-Stockholm och 
Stor-Malmö utgjorde den utrikes födda befolkningen 20 procent av 
den totala folkmängden. I Stor-Göteborg var 16 procent av den totala 
folkmängden född utanför Sverige. I övriga delar av Sverige utgjorde 
den utlandsfödda befolkningen omkring tio procent. Lägst andel 
utlandsfödda, åtta procent, fanns i norra Sverige. Men trots att norra 
Sverige har lägst andel utrikes födda finns den kommun med högst 
andel i denna region, nämligen Haparanda som år 2008 hade 39 pro-
cent av sin befolkning född utanför Sverige. 

Integration 
De 14 procent som är födda utomlands förväntas öka framöver. År 
2060 beräknas omkring 18 procent av befolkningen vara utrikes 
född.8 Integration kommer därmed att bli än viktigare i framtiden 
och med den ökande försörjningsbördan9 är det av stor vikt att de 
många utrikes födda får lika möjligheter som övriga befolkningen 
att få utbildning och arbete. I dagsläget uppnår elever födda i 
Sverige bättre studieresultat än utrikes födda elever. Det finns även 
skillnader i sysselsättningsnivåer mellan inrikes och utrikes födda. 
Läs mer om detta i rapporten Integration – en beskrivning av läget i 
Sverige10

 

.  

 

 

                                                      
8 Statistiska centralbyrån (SCB) (2009). Sveriges framtida befolkning 2009-2060. 
Demografiska rapporter 2009:1 
9 Den demografiska försörjningsbördan beräknas som relationen mellan antalet 
personer i de arbetsföra åldrarna 20-64 år och summan av befolkningen 0-19 år 
samt 65 år och äldre. Se Statistiska centralbyrån (SCB) (2009) Sveriges framtida 
befolkning 2009-2060. Demografiska rapporter 2009:1 
10 Statistiska centralbyrån (SCB) (2008). Integration  - en beskrivning av läget i Sverige. 
Integration: Rapport 1 



Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Inrikes flyttningar 

Statistiska centralbyrån 49 

Inrikes flyttningar 
Therese Karlsson 

”En resa på 100 mil startar med ett steg” 
Koreanskt ordspråk 

 

Varje dag registreras i genomsnitt cirka 3 600 flyttningar hos Skatte-
verket. Under 2008 flyttade totalt 1 156 000 personer, 580 000 kvinnor 
och 576 000 män, vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 
Hela 134 000 av dem flyttade mer än en gång, vilket innebär att 
antalet flyttningar totalt var 1 310 000. Det är en minskning med 
knappt 18 500 flyttningar jämfört med 2007. De allra flitigaste 
flyttarna flyttade 10 gånger under året. Den genomsnittliga åldern 
för både kvinnliga och manliga flyttare var 31 år. Kvinnor flyttar 
något fler gånger än män. En kvinna förväntas enligt statistiken 
flytta i genomsnitt tolv gånger under sitt liv, en man i genomsnitt 
elva gånger. 

Under 2008 gjordes drygt 795 000 flyttningar över Sveriges 1 800 
församlingsgränser. De senaste 30 åren har antalet flyttningar över 
församlingsgränser ökat med 36 procent, detta trots att många för-
samlingar slagits samman. Flyttningar över församlingsgräns men 
inom kommunen har ökat med 34 procent och antalet flyttningar 
över kommungräns men inom länet har ökat med 52 procent. Flytt-
ningar till ett annat län har ökat med 26 procent på 30 år och låg 
2008 på drygt 193 000. 
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Antal inrikes flyttningar över församlingsgräns 1978–2008 

 
Antalet flyttningar inom fastigheter finns endast från 1998 och framåt vilket gör att det totala 
antalet flyttningar endast kan redovisas för åren 1998–2008. 
 

De flesta flyttar korta sträckor, men yngre flyttar 
långt 
De flesta flyttningar görs inom den egna kommunen och i denna 
grupp är flyttningar inom den egna församlingen i majoritet. Var 
tredje som flyttar byter kommun, men av dessa flyttar knappt hälften 
utanför länet. Bland de som flyttar till ett annat län är hälften i åldern 
20 till 30 år och flyttningar i dessa åldrar är oftast kopplade till studier 
eller byte av arbete. Under denna period i livet flyttar både kvinnor 
och män i genomsnitt fyra gånger. Allra mest flyttar 21-åriga kvinnor 
och 23-åriga män. Efter 30-årsåldern är flyttningarna färre och också 
kortare. Endast elva procent av alla flyttningar bland personer äldre 
än 30 år går utanför länet.  

  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

 Över församlings-
 gräns

 Inom kommun över 
 församlingsgräns

 Inom län över 
 kommungräns

 Över länsgräns

 Samtliga flyttningar



Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Inrikes flyttningar 

Statistiska centralbyrån 51 

Inrikes flyttningar efter ålder, 2008 
 Kvinnor Män 

  
 

Storstadsregionerna vinner på omflyttningen 
Under 2008 var inflyttningen större än utflyttningen i de tre stor-
stadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö 
vilket alltså gav ett positivt flyttningsnetto. Till Stor-Stockholm 
flyttade 4 430 personer fler än vad som flyttade därifrån. Stor-
Göteborg och Stor-Malmö hade ett flyttningsnetto på 2 260 respek-
tive 2 100 personer. Även Mellansverige i övrigt hade ett positivt 
flyttningsnetto på 1 010 personer. Västsverige och Sydsverige i 
övrigt samt norra Sverige hade fler utflyttare än inflyttare och 
tappade därför befolkning på grund av omflyttningen.  

Bland de enskilda kommunerna var det inte helt oväntat Stockholm 
som hade det största flyttningsöverskottet. Antalet inflyttare dit var 
2 300 personer fler än antalet utflyttare. Solna kommun placerade sig 
på andra plats med ett flyttningsnetto på 820 personer. Göteborgs 
kommun, som under 2007 hade ett negativt flyttningsnetto, kunde 
under 2008 notera ett positivt netto på 600 personer.  

De kommuner som under 2008 tappade mest befolkning på grund 
av inrikes omflyttning var Botkyrka, Södertälje, Skellefteå och 
Boden. De hade ett negativt flyttningsnetto på mellan 740 och 460 
personer. Totalt hade 193 av landets 290 kommuner ett negativt 
flyttningsnetto under 2008.  

En positiv utveckling hade 18 kommuner. Malmö och Arjeplogs 
kommun vände under 2008 en fem år lång trend med negativt 
flyttningsnetto till ett överskott av inrikes flyttare på 530 respektive 
64 personer. 
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Inrikes flyttningsnetto, 2008 

 
 

Växer Stockholmsregionen på övriga landets 
bekostnad? 
Att Stockholmsregionen växer på övriga landets bekostnad är en 
vanlig föreställning som dock var mer sann för 50 år sedan än den är 
i dag. Från början av 1900-talet fram till 1960-talet var inflyttningen 
till Stockholms län betydande för befolkningsutvecklingen, då över-
skottet nästan var 100 000 personer per decennium. Denna utveckling 
bröts dock i och med den så kallade gröna vågen under 1970-talet. 
Först på senare år har inflyttningen till länet kommit upp i samma 
nivåer som på 1960-talet. Ställer man inflyttningen till länet i relation 
till invånarantalet, ser man att den hade större påverkan på befolk-
ningsutvecklingen under första halvan av 1900-talet än under senare 

Inrikes f lyttningsnetto
2008

> 250   (26)
0 - 249   (71)
< 0   (193)
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år. Idag växer åter Stockholms län tack vare flyttningar från övriga 
landet, men inte i lika stor utsträckning som i början av 1900-talet.11

Ungdomars flytt hemifrån 

 

Generellt sett flyttar kvinnor hemifrån tidigare än män, men dessa 
skillnader har minskat under de senaste åren. Kvinnor födda 1965 
flyttade hemifrån vid 20 års ålder och män vid 22 år. Medianåldern 
vid flytt hemifrån för personer födda i mitten av 1980-talet är 21 år 
för kvinnor och 22 år för män. Unga kvinnor och män som bor i 
storstadsområden flyttar hemifrån senare än ungdomar i övriga 
delar av landet. Medianåldern för flytten hemifrån har ökat för 
personer i storstadsregionerna, vilket medfört att de regionala 
skillnaderna blivit större.12

Det finns även skillnader mellan personer med svensk och utländsk 
bakgrund. Den grupp som lämnar föräldrahemmet senast är perso-
ner födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Även skillnader 
i familjeförhållanden påverkar vid vilken ålder man flyttar hemifrån. 
De ungdomar som vuxit upp med båda sina föräldrar lämnar 
föräldrahemmet senare än de som varit med om en separation. Per-
soner som vuxit upp med en ensamstående mor flyttar hemifrån 
allra tidigast. Ungdomar med flera syskon väljer att flytta i lägre 
åldrar än de som inte har några syskon.

 

13

Tre av fyra bor kvar i födelselänet 

 

Trots att vi flyttar allt mer, så bor de flesta kvar i det län där de är 
födda. Den sista december 2008 bodde 74 procent av den svensk-
födda befolkningen kvar i sitt födelselän. Samtliga län i Sverige har 
en högre andel kvarboende män än kvinnor. Skillnaden är som 
störst i Stockholms, Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Uppsala 
län, där andelen kvarboende män är fyra procentenheter högre än 
andelen kvarboende kvinnor. Av de inrikes födda i Uppsala län är 
nästan hälften av alla kvinnor och män inflyttade från andra län. 

  

                                                      
11 Hela stycket är hämtat från Regionplane- och Trafikkontoret (RTK) (2007). 
Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet. 
12 Här bör man ha i åtanke att alla som flyttar hemifrån inte anmäler detta till 
folkbokföringen enligt de regler om folkbokföring som finns. Reglerna för 
folkbokföring har även ändrats över tid. 
13 Statistiska centralbyrån (SCB) (2008). Ungdomars flytt hemifrån.  
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Andel (procent) svenskfödda med samma födelselän som boendelän  
den 31 december 2008 

Län Kvinnor Män Totalt 

Norrbotten 86 87 87 
Västra Götaland 80 83 82 
Skåne 80 82 81 
Västerbotten 78 80 79 
Värmland 77 79 78 

Västernorrland 76 79 78 
Gävleborg 75 77 76 
Jönköping 72 76 74 
Gotland 73 75 74 
Blekinge 74 75 74 

Östergötland 72 74 73 
Kalmar 72 75 73 
Dalarna 72 74 73 
Jämtland 71 74 72 
Stockholm 68 72 70 

Kronoberg 68 72 70 
Örebro 69 72 70 
Västmanland 66 69 67 
Södermanland 63 66 64 
Halland 57 61 59 
Uppsala 52 56 54 

Totalt 73 76 74 
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Civilståndsändringar 
Tomas Johansson 

”Där det finns äktenskap utan kärlek, där finns också kärlek utom 
äktenskapet.” 
Benjamin Disraeli 

 

För sjunde året i rad ökade antalet giftermål. Under 2008 ingicks 
50 300 äktenskap, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 
året innan. Så många nya äktenskap har inte ingåtts i Sverige sedan 
1968, med undantag för 1989 då förändringar i änkepensionen 
bidrog till att hela 108 900 par valde att gifta sig.   

Antal giftermål och skilsmässor, 1900–2008 

 
Det höga antalet skilsmässor åren 1974 och 1975 beror till stor del på förändringar i 
skilsmässolagen. Den nya lagen som trädde i kraft 1974, innebar att det gick fortare att få 
skilsmässa från den dag makarna tagit beslutet. Om paret var överens att skiljas och inte hade 
barn under 16 år behövdes inte längre någon betänketid. I övriga fall blev betänketiden sex 
månader mot tidigare minst ett års hemskillnad. 

 

Antalet skilsmässor ökade för tredje året i följd. Totalt skilde sig 
21 400 par under 2008 vilket var en ökning med 710 skilsmässor 
jämfört med år 2007. Sedan 1976 har antalet skilsmässor varit ganska 
stabilt runt 20 000 per år. 
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Skilsmässor inträffar ofta kort tid efter vigseln 
De flesta skilsmässor inträffar inom ett fåtal år efter vigseln. Ungefär 
hälften av skilsmässorna under 2008 gällde äktenskap ingångna 
under 2000-talet. Det vanligaste vigselåret för de upplösta äkten-
skapen under 2008 var 2004. 

Antal skilsmässor år 2008 efter äktenskapets längd  

 
 

Vigsel och skilsmässa under ett och samma år förekommer, men är 
inte särskilt vanligt. År 2008 upplöstes 137 äktenskap, eller 0,3 pro-
cent, av de äktenskap som ingicks under 2008.  

I diagrammet ovan ser man att det var ovanligt många skilsmässor 
bland de som varit gifta i 19 år, 1 100 äktenskap upplöstes under 
2008. Detta beror på det rekordhöga antalet vigslar under 1989.14

Många giftermål i augusti 

 
Skilsmässorisken för personer som gifte sig 1989 är däremot inte 
högre än för omkringliggande vigselår, den är tvärtom lägre. 

En stor del av giftermålen sker under sommarmånaderna. Nästan 
hälften, 46 procent, av äktenskapen under 2008 ingicks under juni, 
juli och augusti. 

Den vanligaste vigselmånaden under 2008 var augusti då 10 600 par 
gifte sig. Det motsvarar drygt vart femte giftermål under 2008. Den 
vanligaste vigseldagen var fredagen den 8 augusti med 1 900 gifter-
mål.  

                                                      
14 Avskaffandet av änkepensionen den 1 januari 1990 ledde till att antalet giftermål 
ökade kraftigt 1989 från omkring 50 000 giftermål till en tillfällig topp med över 
100 000 giftermål. Gifta kvinnor födda före 1944 skulle nämligen kunna få pension 
enligt de gamla reglerna. 
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Antalet giftermål och skilsmässor per månad, 2008 

 
 

I motsats till giftermålen som är väldigt säsongsbundna, är skils-
mässorna spridda över året. Flest skilsmässor under 2008 inträffade 
i oktober då 2 000 par skiljde sig. 

Vi är allt äldre när vi gifter oss 
Under 2008 var medelåldern vid första giftermålet 35,1 år för män 
och 32,5 år för kvinnor. Det var en ökning med 0,2 år för männen 
och 0,3 år för kvinnorna jämfört med 2007. Ökningen mellan 2007 
och 2008 är en del av en trend som pågått sedan mitten av 1960-talet, 
nämligen att man gifter sig i allt högre åldrar. 

I genomsnitt är brudgummen något äldre än bruden. Åldersskill-
naden var som minst i början av 1900-talet och 1970-talet när det 
endast skilde lite drygt två år mellan männen och kvinnorna. Störst 
åldersskillnad var det åren kring 1930 och 1960 när det skilde tre år 
mellan männen och kvinnorna. Det är således inte några större 
variationer som uppvisats sedan 1901. 
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Medelålder vid första giftermålet per kön, åren 1901–2008 

 
 

Medelåldrarna vid första giftermålet år 1989 är betydligt högre än 
medelåldrarna de omkringliggande åren. Det beror på ändringen i 
änkepensionen vilket medförde att ett stort antal sambopar passade 
på att gifta sig. Dessa hade i regel bott tillsammans under äkten-
skapsliknande former i flera år innan de gifte sig. 

Högsta antalet nyregistrerade partnerskap 
någonsin 
År 1995 infördes den lag som gjorde det möjligt för personer av 
samma kön att registrera partnerskap. De första åren efter att detta 
blev möjligt var det fler män än kvinnor som registrerade partner-
skap. Åren 2001–2004 var det marginella skillnader mellan könen. 
Sedan 2005 har dock kvinnorna stått för majoriteten av de nyregistre-
rade partnerskapen. 

Under 2008 registrerade 810 personer partnerskap varav 500 kvinnor 
och 310 män. Det är det högsta antalet registrerade partnerskap 
någonsin. Under toppåret 1995, då lagen infördes, registrerade 
670 personer partnerskap, 170 kvinnor och 500 män.  
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Personer som registrerat partnerskap efter kön, 1995–2008 

 
 

Under år 2008 upplöste 86 kvinnor och 95 män sina partnerskap. Det 
var totalt sett något färre än 2007 men för männen var det en ökning 
med 17 avregistreringar och för kvinnor en minskning med 25 av-
registreringar.  

Det är inte så många partnerskap som upplöses genom dödsfall. 
Under 2008 upplöstes 18 mäns och 3 kvinnors partnerskap på grund 
av dödsfall. Att det är så få som blir efterlevande partner, beror på 
att personer i registrerade partnerskap i regel är ganska unga. I slutet 
av 2008 levde 2 700 män och 2 600 kvinnor i registrerade partner-
skap. Av dessa var endast 18 procent av männen och 6 procent av 
kvinnorna 60 år eller äldre.  

49 procent av männen och 42 procent av kvinnorna som ingick part-
nerskap under 2008 var folkbokförda i Stockholms län. Det kan jäm-
föras med att befolkningen i Stockholms län står för 21 procent av 
Sveriges totala folkmängd. Också en stor andel av de personer som 
lever i registrerade partnerskap är folkbokförda i Stockholms län. 
Vid utgången av 2008 bodde 46 procent av männen och 37 procent 
av kvinnorna i Stockholms län. Personer i registrerade partnerskap 
finns i samtliga län, men under 2008 var det fem län där ingen man 
ingick i registrerat partnerskap och tre län där ingen kvinna ingick 
registrerat partnerskap. 
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Fler nyblivna änkor än änklingar 
Eftersom kvinnor generellt sett lever längre än män, samtidigt som de 
i genomsnitt är något år yngre än sina makar, så är antalet nyblivna 
änkor ett visst år alltid större än antalet nyblivna änklingar. Först i 
åldrar över 90 år är antalet nyblivna änklingar fler än nyblivna änkor. 
Under 2008 blev 20 300 kvinnor änkor och 9 400 män änklingar. 

Antal nyblivna änkor/änklingar efter ålder, 2008 

 
 

Äktenskap som upplöses på grund av dödsfall har i regel varit 
långa, och de flesta som blir änkor eller änklingar har hög ålder. År 
2008 hade drygt hälften av de nyblivna änkorna fyllt 76 år och hälf-
ten av de nyblivna änklingarna fyllt 78 år. Det enskilt vanligaste 
vigselåret för nyblivna änkor år 2008 var 1953. För männen var det 
vanligaste vigselåret 1951. Hälften av äktenskapen hade varat i 51 år 
eller mer. Man kan notera en viss förhöjning av antalet änkor och 
änklingar med vigselår 1989. Det beror på att antalet ingångna 
äktenskap det året var rekordhögt. 

Antal nyblivna änkor/änklingar efter äktenskapets längd, 2008 
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Medborgarskapsbyten 
Lena Bernhardtz 

”Jag är en medborgare, inte i Aten eller Grekland, utan i världen.” 
Sokrates 

 

Det finns flera sätt att bli svensk medborgare på: med automatik vid 
födseln, via adoption eller genom en förälders giftermål. Det kan 
också ske genom naturalisering, vilket betyder att medborgarskap 
beviljas efter en ansökan eller anmälan.  

För naturalisering krävs i princip att man har fyllt 18 år, har uppe-
hållstillstånd (gäller ej medborgare i de nordiska länderna) samt har 
bott i Sverige i fem år i följd (flyktingar fyra år, nordiska medborgare 
två år). För den som sedan minst två år är gift, sambo eller registre-
rad partner med en svensk medborgare räcker det med tre år i 
Sverige. Barn under 15 år behöver inte ha bott i Sverige en viss tid, 
det räcker med att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Barn 
mellan 15 och 18 år måste ha varit bosatta i Sverige i minst tre år och 
ha permanent uppehållstillstånd15

Den svenska medborgarskapslagen tillåter dubbla eller flerfaldiga 
medborgarskap. Den som blir svensk medborgare får behålla sitt 
utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. 
Om en person har flera medborgarskap prioriteras ett av dessa som 
sedan används i SCB:s register. Prioriteringen är densamma som 
Försäkringskassan använder och i korthet prioriteras svenskt med-
borgarskap först. 

. 

Medborgare från hundratals länder samsas i 
Sverige 
År 2008 var 562 100 personer med utländskt medborgarskap folk-
bokförda i Sverige (273 700 kvinnor och 288 500 män). Det mot-
svarar drygt sex procent av Sveriges befolkning. Nästan 200 olika 
medborgarskap är representerade i landet. Länge har finskt, danskt 

                                                      
15 Migrationsverket. (Elektronisk) Medborgarskap. Tillgänglig: 
http://www.migrationsverket.se. [2009-06-23] 

http://www.migrationsverket.se/�
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och norskt medborgarskap varit de tre vanligaste, men från år 2007 
har irakiskt medborgarskap blivit vanligare än både danskt och 
norskt.  

De tio största utländska medborgarskapsländerna, antal  
den 31 december 2008 

Medborgarskapsland Kvinnor Män Totalt 

Finland 44 385  32 678  77 063 
Irak 21 275  27 294  48 569 
Danmark 16 503  23 214  39 717 
Norge 17 981  17 503  35 484 
Polen 17 706  17 027  34 733 

Tyskland 12 640  13 947  26 587 
Somalia 9 101  9 164  18 265 
Storbritannien och Nordirland 4 942  11 597  16 539 
Thailand 12 618  2 921  15 539 
Iran 5 105  5 516  10 621 

 

Av de utländska medborgarna är drygt elva procent födda i Sverige. 
Av de som är födda utomlands är 61 procent svenska medborgare. 
Födelseländer med en hög andel svenska medborgare är Sydkorea, 
92 procent och Jugoslavien, 90 procent. Länder med låg andel svenska 
medborgare är bland annat Serbien och Myanmar (Burma). 

Färre medborgarskapsbyten under 2008 
I Sverige bor nästan 944 300 personer som erhållit svenskt med-
borgarskap, varav ungefär hälften kvinnor och hälften män. Sedan 
början av 1990-talet har antalet personer som erhåller svenskt med-
borgarskap legat runt 35 000 per år. Några år har dock antalet över-
stigit 40 000. Rekordåret var 2006 då över 51 200 personer erhöll 
svenskt medborgarskap. 
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Antal utländska medborgare som fått svenskt medborgarskap 
1940-2008, tusental 

 
 

Under år 2008 fick nära 30 500 utländska medborgare svenskt med-
borgarskap. Det är en minskning med nio procent jämfört med 2007. 
Av de som fick svenskt medborgarskap under 2008 var ca 56 pro-
cent kvinnor och 44 procent män.  

Medborgare från länder i Asien stod för en dryg tredjedel av alla 
medborgarskapsbyten, nästan 11 000. Ungefär lika stor andel stod 
europeiska medborgare för. Den största enskilda gruppen som bytte 
till svenskt medborgarskap var irakiska medborgare, 4 220 personer. 
Största gruppen bland de europeiska länderna var finländare där 
2 540 personer bytte till svenskt medborgarskap. 

Hur lång tid tar det för utländska medborgare 
innan de byter till svenskt medborgarskap?  
Personer födda i något annat nordiskt land, är den grupp som tar 
längst tid på sig efter invandringen till Sverige innan de byter till 
svenskt medborgarskap. De som var födda i ett nordiskt land och 
som bytte under 2008, hade i genomsnitt bott här i tio år, varav de 
som var födda i Finland i drygt elva år. 

Bland personer från EU länderna som bytte till svenskt medborgar-
skap var polackerna flest. De hade väntat i 4,9 år i genomsnitt. Bland 
övriga europeiska länder var personer födda i Bosnien-Hercegovina 
största enskilda grupp. Dessa hade i genomsnitt väntat 3,8 år innan 
de bytte till svenskt medborgarskap.  
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Personer från Asien, den största gruppen, hade i genomsnitt väntat 
2,8 år innan de år 2008 bytte till svenskt medborgarskap. Största 
grupp från Asien var irakierna. De bytte till svenskt medborgarskap 
efter 2,7 år. 

Utrikes födda som bytt till svenskt medborgarskap 2008, efter 
födelseregion och tid i Sverige sedan senaste invandring 

Region Antal personer Genomsnittligt antal  
år per person 

Norden utom Sverige 1 653  9,9 
EU27 utom Norden 2 230  5,6 
Oceanien 90  4,5 
Sovjetunionen 44  4,5 
Nordamerika 594  4,1 

Sydamerika 1 353  3,9 
Europa utom EU27 och Norden 5 650  3,5 
Asien 10 610  2,8 
Afrika 2 663  2,8 
Okänt 23  2,1 

Skillnaden mellan antal utländska medborgare och antal utrikes födda som erhållit svenskt 
medborgarskap beror på att en del utländska medborgare är födda i Sverige 
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Namnstatistik 
Inge Göransson 

”Vem kallar barnet vid sitt rätta namn?” 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

Förnamn är de namn som våra föräldrar gett till oss. Inom tre måna-
der från barnets födsel måste föräldrarna anmäla de namn som man 
vill att det nyfödda barnet ska ha till Skatteverket16

Det finns vissa regler att hålla sig till när man ska ge sitt barn namn. 
Namnet får inte vara sådant att det kan väcka anstöt eller kunna bli 
till obehag för barnet eller ha efternamnskaraktär. Ett namn får inte 
heller hämtas från skyddade litterära verk eller skyddade varu- eller 
firmanamn. Brunstgnägg, Krakel och Lovejoy är exempel på namn 
som underkänts av dessa skäl. Typiska flicknamn får inte heller ges 
till pojkar eller tvärtom. Så kallade könsneutrala förnamn kan dock 
få ges till såväl flickor som pojkar

.  

17

107 800 barn fick 10 700 olika namn 

. De vanligaste könsneutrala 
namnen är Hanna, Robin och Kim. År 2008 bars 9 800 tilltalsnamn

Under 2008 namngavs nära 107 800 barn i Sverige. De fick mer än 
10 700 olika namn varav 2 060 var helt nya namn, dvs. de förekom 
överhuvudtaget inte i befolkningen tidigare. För en del av dessa 
namn är det dock bara stavningen som är ny. Under de senaste 10-
20 åren har det varit en trend bland föräldrar att ge sina barn ganska 
vanliga namn men med originella stavningar. Julija, Allis, Mayah, 
Viljam, Allexzhander och Izack är exempel på nu populära namn 
med ovanliga stavningar. Namnen Jakob och Jasmine finns med 
minst tio olika stavningar vardera. 

                                                      
16 Skatteverket. (Elektronisk) Namn och namnändring. Tillgänglig: 
<http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namnnamnandring.4.18e1b10
334ebe8bc80004083.html>. [2009-06-22] 
17 Patent- och registreringsverket. (Elektronisk) Krav på ditt personnamn. Tillgänglig: 
< http://www.prv.se/Personnamn/Att-tanka-pa-innan-ansokan/Krav-pa-ditt-
personnamn/>. [2009-06-22] 

av både kvinnor och män.

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namnnamnandring.4.18e1b10334ebe8bc80004083.html�
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namnnamnandring.4.18e1b10334ebe8bc80004083.html�
http://www.prv.se/Personnamn/Att-tanka-pa-innan-ansokan/Krav-pa-ditt-personnamn/�
http://www.prv.se/Personnamn/Att-tanka-pa-innan-ansokan/Krav-pa-ditt-personnamn/�
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Maja och Lucas i topp bland nyfödda 
Det vanligaste tilltalsnamnet som nyfödda flickor fick under 2008 
var Maja. Nästan två procent av alla namngivna flickor fick detta 
namn. Namnet låg i topp även 2006 men då i sällskap med Emma. 
Wilma som toppade 2007 rasade året därpå till en nionde plats.  

Pojkarna fick heta Lucas i första hand och två procent av pojkarna 
fick detta namn. Toppnamnet från 2007, William, hamnade på tredje 
plats.  

När topplistorna skapas lägger man ihop olika stavningar av samma 
namn. De två vanligaste stavningarna av till exempel Maja är Maja 
(630 st) och Maya (170 st). Lucas har också två vanliga stavningar, 
Lucas (590 st) och Lukas (490 st). 

Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2008, topp 10 

Rangordning   Rangordning  
2008 Namn Antal namn-

givna flickor 
 2008 Namn Antal namn-

givna pojkar 

 1 Maja  850   1 Lucas 1 090 
 2 Emma  827   2 Oscar 1 063 
 3 Julia  821   3 William 980 
 4 Ella  798   4 Elias 961 
 5 Elsa  776   5 Hugo 885 

 6 Alice  764   6 Alexander 860 
 7 Alva  722   7 Erik 788 
 8 Linnea 718   7 Isak 788 
 9 Wilma  703   9 Filip 783 
10 Klara  662  10 Emil 774 

Namnen redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det 
redovisade antalet. 
 

Namnen från förra sekelskiftet är tillbaka 
De namn som är gångbara nu, och har varit det under den senaste 
10-årsperioden, är i många fall de som var populära i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet. Flertalet av namnen på topplistorna 
är exempel på detta. Wilma är ett undantag, det namnet lär ha blivit 
populärt i samband med att TV-serien ”Skärgårdsdoktorn” sändes. 
Andra namn som blivit populära och som har kopplingar till medie- 
och kändisvärlden är Nellie, Smilla, Tilde, Neo, Liam och Viggo. 
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Helt ute är nu namnen från 1970- och 1980-talen, till exempel Jenny, 
Madeleine, Henrik och Niklas. Det är förståeligt, eftersom det ju är 
föräldrar med dessa namn som namnger sina barn nu. Ute är också 
namn som förknippas med ”tanter” och ”gubbar”, det vill säga 
namnen från 1930-, 1940- och 1950-talen, till exempel Gudrun, Inger, 
Kerstin, Bengt, Börje och Åke. Detsamma gäller de under samma 
tidsperiod så populära dubbelnamnen som Britt-Marie eller Lars-
Erik. Namn som Barbro, Berit och Gunilla betraktar vi som vanliga i 
befolkningen, men inte en enda av de flickor som namngavs 2008 
fick dessa tilltalsnamn. Samma öde mötte namnen Göran, Kjell och 
Roger bland pojkarna. 

Några namn kan betraktas som förhållandevis tidlösa, dvs. de har 
inte varit omoderna någon gång under de senaste hundra åren. 
Bland flicknamnen gäller det framför allt Anna, men i viss mån även 
Maria och Kristina, även om de båda sistnämnda hade en svacka 
under 1930-talet och nu verkar vara inne i en ny svacka. De genuina 
pojknamnen Erik, Karl och Nils har varit ständigt gångbara med 
minst 200 nya med vardera namnet varje år. Namn som Anders och 
Johan har heller aldrig varit helt omoderna även om de haft mindre 
nedgångar. 

Andra förhållandevis tidlösa namn är de bibliska. Namn som 
Hanna, Maria, Sara och Sofia är alltid populära, särskilt bland barn 
med utländsk bakgrund. Sara och Maria låg i topp bland 2008 års 
namngivna flickor med utländsk bakgrund. Bland barn med svensk 
bakgrund var Hanna det vanligaste namnet med biblisk anknytning 
men hamnade först på 28:e plats. De pojkar som namngavs 2008 och 
hade utländsk bakgrund fick även de ofta bibliska namn. Sju av de 
tio toppnamnen har biblisk anknytning, med Adam på andra plats. 
Bland barn med svensk bakgrund var Elias det vanligaste bibliska 
namnet med en tredjeplats. 

Vanligast med två förnamn 
Av alla folkbokförda personer i Sverige vid utgången av 2008 hade 
tolv procent endast ett förnamn, medan 29 procent hade minst tre 
förnamn. De flesta, 59 procent, har alltså två förnamn. Ett tiotal 
personer har så många som tolv förnamn. 

I folkbokföringen finns inte alltid uppgift om vilket av förnamnen 
som är tilltalsnamn. Inom namnstatistiken betraktas då det första 
förnamnet som tilltalsnamn, eftersom detta gäller för de allra flesta i 
befolkningen. 
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Anna och Lars vanligast 
De vanligaste förnamnen bland kvinnorna i hela befolkningen är 
Maria, Anna och Margareta medan de vanligaste tilltalsnamnen är 
Anna, Eva och Maria. Hos männen är förnamnen Karl och Erik 
vanligast om man räknar in även stavningarna Carl och Eric. På 
tredje plats kommer Lars. Bland tilltalsnamnen vinner dock Lars 
före Karl (inklusive Carl) och Anders. 

De vanligaste tilltalsnamnen, Anna och Lars, efter födelseår 

 
 
Eftersom diagrammet avser personer folkbokförda den 31 december 2008 får man ingen bra 
fingervisning om hur populära namnen var i början av 1900-talet. De flesta som föddes då har 
hunnit avlida och ingår därför inte. 
 

Johansson vanligaste efternamnet 
Kvinnorna i befolkningen står för 159 600 olika förnamn och männen 
för 132 700. Summan av olika förnamn blir dock något lägre, 267 100, 
vilket beror på att vissa namn bärs av både kvinnor och män. Anta-
let olika efternamn är 447 400. Johansson är det vanligaste efter-
namnet med Andersson som god tvåa. Karlsson håller tredjeplatsen 
och Nilsson ligger fyra. Nära hälften av de 100 vanligaste efternam-
nen är sådana som slutar på -son. Först på nittonde plats kommer 
det första namnet som inte slutar på -son, nämligen Lindberg. De 
närmast därpå följande icke son-namnen börjar också på Lind-, 
nämligen Lindström, plats 22, och Lindgren, plats 24. 
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Allt fler vill byta efternamn 
Många vill byta sina efternamn och gör då en ansökan till Patent- 
och Registreringsverket (PRV). Under 2008 fick myndigheten in nära 
6 000 sådana ansökningar. En fjärdedel av ansökningarna avser 
nybildade efternamn och resten ändringar av det befintliga namnet.18

Byta efternamn kan man förstås också göra då man gifter sig. Vid 69 
procent av 2008 års vigslar tog båda parterna mannens efternamn, 
vid 20 procent av vigslarna behöll var och en av parterna sina gamla 
efternamn, vid åtta procent av vigslarna valde båda kvinnans efter-
namn och vid resterande tre procent tog parterna ett helt nytt efter-
namn. De senaste åren har tendensen varit att parterna i allt större 
utsträckning behåller sina gamla efternamn eller väljer ett helt nytt 
namn. 

 
Personer med ett vanligt efternamn vill ibland byta det mot något 
mera originellt, eller kanske vill man bara ändra stavningen, till 
exempel från Lövdahl till Löwdahl.  

Den som gifter sig och antar sin partners efternamn men ändå vill 
ha kvar sitt gamla efternamn, kan behålla det som mellannamn. 
Mellannamn är enligt namnlagen ett tilläggsnamn vid sidan av för- 
och efternamnet. I de officiella registren läggs två efternamn inte 
längre in, och i folkbokföringen får inte heller bindestreck före-
komma mellan mellannamnet och efternamnet. I andra register är 
det dock vanligt att de båda namnen anges med ett bindestreck 
emellan. Mellannamn har framför allt två sorters bärare. Den ena är 
maken som tar den andra makens efternamn vid giftermål och den 
andra är barn till föräldrar med olika efternamn som tar det ena 
namnet som efternamn och det andra som mellannamn. 

 

 

                                                      
18 Patent- och registreringsverket. (Elektronisk) Statistik.  Tillgänglig: 
http://www.prv.se/Personnamn/Statistik/. [2009-06-22] 

http://www.prv.se/Personnamn/Statistik/�
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Adoptioner 
Lena Bernhardtz 

”Adoption handlar inte om att hitta barn till familjer, det handlar om att hitta 
familjer till barn.” 
Joyce Maguire Pavao 

 

När föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barn kan 
adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj. Varje adop-
tion ska komma till för barnets skull, för att barnet ska få föräldrar 
och ett hem att växa upp i. För att adoptionen ska gå till på ett bra 
sätt regleras den av svensk lagstiftning men också av internationella 
konventioner. Lagen om adoption ger det adopterade barnet samma 
rättigheter som barn som fötts inom familjen och slår fast att en 
adoption inte kan hävas. Ett adoptivbarn under 12 år får automatiskt 
svenskt medborgarskap om en av adoptivföräldrarna är svensk 
medborgare. 

Ända fram till början av 1970-talet var de flesta som adopterades 
födda i Sverige. Adoptioner av utländska barn började inte bli van-
liga förrän i mitten av 1960-talet. Innan en internationell adoption 
kan komma i fråga, ska myndigheterna i barnets ursprungsland 
först utreda om barnet kan få en ny familj i sitt hemland. Myndig-
heterna i mottagarlandet ansvarar för att adoptivföräldrarna är väl 
förberedda och lämpliga att ta emot ett barn från ett annat land. I 
Sverige sker det genom en obligatorisk föräldrautbildning och en 
hemutredning. Myndigheten för adoptionsfrågor (MIA) ger auktori-
sation till sammanslutningar i Sverige att hantera internationella 
adoptioner 19

Svenskfödda adopterade äldre än utrikesfödda  

. 

I Sverige finns 74 200 kvinnor och 64 400 män som är adopterade. 
Av dessa är 59 procent av kvinnorna och 64 procent av männen 
födda i Sverige. 

  
                                                      
19 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, (Elektronisk) Att adoptera. 
Tillgänglig: http://www.mia.eu/. [2009-06-23] 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_59037�
http://www.livet.se/ord/liknande/se_59037�
http://www.livet.se/ord/källa/Joyce_Maguire_Pavao�
http://www.mia.eu/�
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Två av tre adopterade har två adoptivföräldrar medan övriga har en 
adoptivförälder, där många är s.k. styvbarnsadoption. Nästan hälf-
ten av de adopterade med två adoptivföräldrar är födda i Sverige. 
Av de barn som har endast en adoptivförälder är drygt 90 procent 
födda i Sverige. Vanligast vid styvbarnsadoptioner är att det är 
fadern som adopterar. Nästan 85 procent av de barn som endast har 
en adoptivförälder har en adoptivfar. 

Antal adopterade efter födelseår och bakgrund den 31 december, 
2008 

 
 

Nästan två tredjedelar av alla som är adopterade och lever i Sverige 
är också födda i Sverige, där de flesta är födda mellan början av 
1930-talet och början av 1970-talet. Av de utrikesfödda personer som 
är födda på 1930-talet och 1940-talet är majoriteten födda i Finland. 
Efter andra världskriget är förutom Finland även Tyskland ett van-
ligt födelseland bland adopterade. I början av 1960-talet passeras de 
av personer födda i Sydkorea. Det är för övrigt det land som enskilt 
flest adopterade är födda i förutom Sverige. Som andra land kommer 
Indien varifrån personer födda på 1970- och 1980-talen ofta är adop-
terade. Land nummer tre är Colombia som är vanligt för personer 
födda på 1980- och 1990-talen. Under detta sekels början är det åter 
Sydkorea men framförallt Kina som är vanliga födelseländer. 
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De tio vanligaste födelseländerna för adopterade boende i Sverige 
den 31 december 2008 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 

Sverige 43 907 41 041 84 948 
Sydkorea 5 342 3 350 8 692 
Indien 4 710 2 125 6 835 
Colombia 2 271 3 004 5 275 
Finland 2 152 1 704 3 856 

Kina 3 147 292 3 439 
Sri Lanka 1 836 1 513 3 349 
Chile 1 015 1 153 2 168 
Thailand 972 1 013 1 985 
Polen 897 1 000 1 897 

 

Av alla adopterade i Sverige är hälften kvinnor. Det är en något större 
andel kvinnor bland de utrikes födda. Bland dem som är födda i Kina 
är andelen kvinnor så hög som 92 procent. Även bland dem som är 
födda i Indien är andelen kvinnor hög, 69 procent. Bland de födelse-
länder som har högre andel män finns de sydamerikanska länderna 
Colombia, Brasilien och Bolivia med 57 procent män. Även Indone-
sien och Ryssland har högre andel män, 59 respektive 58 procent. 

Något ökat antal adoptioner under 2008 
Under år 2008 adopterades 800 kvinnor och 630 män, totalt 1 430 per-
soner i Sverige. Det är en ökning jämfört med 2007 då 760 kvinnor 
och 570 män adopterades.  

Antal adopterade kvinnor och män, 2000–2008 
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Av de adopterade under 2008 var en något större andel födda utanför  
Sverige än i Sverige. 56 procent av de adopterade kvinnorna var födda

Antal adoptioner efter födelseland, 2008 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 

Sverige 356 255 611 
Kina 175 100 275 
Syd-Korea 23 56 79 
Vietnam 23 29 52 
Indien 37 10 47 

Etiopien 25 22 47 
Colombia 22 20 42 
Sydafrika 25 15 40 
Thailand 11 24 35 
Taiwan 14 8 22 
 

Största enskilda födelseland är Sverige. Därefter kommer Kina med 
175 kvinnor och 100 pojkar. 

Det är till största delen barn som adopteras men även adoptioner av 
vuxna förekommer. Under år 2008 adopterades 490 personer som 
var 18 år eller äldre varav 440 var födda i Sverige. Många adoptio-
ner av svenskar är styvbarnsadoptioner. Under 2008 adopterades 
enbart 63 personer födda i Sverige av två adoptivföräldrar och av 
dessa var enbart 18 under 18 år. 

Av de personer som var födda utomlands adopterades 660 personer, 
varav 650 var under 18 år av två föräldrar. Av alla, oavsett födelse-
land som adopterades under 2008 var 66 barn under sex månader. 

Antal personer adopterade av två respektive en förälder, 2000–2008 
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Tio-i-topp  
Lena Bernhardtz 

“The average person thinks he isn't.” 
Father Larry Lorenzoni 

 

I Sverige var 9 256 300 personer folkbokförda den 31 december 2008. 
Drygt en fjärdedel av dessa personer bodde i någon av de tio folk-
rikaste kommunerna. Knappt en halv procent av befolkningen 
bodde i någon av de tio befolkningsmässigt minsta kommunerna. 

De tio största kommunerna, De tio minsta kommunerna, 
den 31 december 2008  den 31 december 2008 

Kommun Antal 
personer 

 Kommun Antal 
personer 

Stockholm  810 120 
 

Bjurholm  2 516 
Göteborg  500 197 

 
Sorsele  2 733 

Malmö  286 535 
 

Dorotea  2 914 
Uppsala  190 668 

 
Arjeplog  3 146 

Linköping  141 863 
 

Åsele  3 180 

Västerås  134 684 

 

Malå  3 369 
Örebro  132 277 

 
Överkalix  3 715 

Norrköping  128 060 
 

Ydre  3 726 
Helsingborg  126 754 

 
Munkfors  3 814 

Jönköping  125 154 
 

Norsjö  4 363 

 

Lägst medelålder i Knivsta 
Åtta av tio kommuner med lägst medelålder fanns i Stockholms län. 
Detta gäller både för kvinnor och för män. Hälften av de tio kommu-
nerna med högst medelålder fanns i Västerbottens och Norrbottens 
län. 

  

http://www.livet.se/ord/källa/Father_Larry_Lorenzoni�
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Kommuner med lägst respektive högst medelålder, 31 dec 2008 

Kvinnor  Män 

Kommun Lägst 
medel- 

ålder 

  Kommun Högst 
medel- 

ålder 

  Kommun Lägst 
medel- 

ålder 

  Kommun Högst 
medel- 

ålder 

Knivsta 36,3 
 

Överkalix 49,3 
 

Knivsta 35,9 
 

Pajala 47,6 
Botkyrka 37,5 

 
Åsele 49,1 

 
Botkyrka 36,3 

 
Dorotea 47,4 

Värmdö 37,5 
 

Pajala 49,1 
 

Huddinge 36,3 
 

Överkalix 46,9 
Huddinge 37,6 

 
Hagfors 48,8 

 
Vallentuna 36,4 

 
Borgholm 46,1 

Salem 37,8 
 

Borgholm 48,6 
 

Salem 36,5 
 

Sorsele 46,0 
Vallentuna 38,0 

 
Sotenäs 48,6 

 
Lund 36,7 

 
Ragunda 45,9 

Nykvarn 38,1 
 

Rättvik 48,3 
 

Umeå 37,0 
 

Simrishamn 45,9 
Håbo 38,2 

 
Sorsele 48,3 

 
Haninge 37,1 

 
Gullspång 45,7 

Härryda 38,4 
 

Dorotea 48,3 
 

Tyresö 37,1 
 

Övertorneå 45,7 
Haninge 38,5   Simrishamn 48,2   Nacka 37,1   Ljusnarsberg 45,7 

 

Anna och Lars Johansson 
Det vanligaste tilltalsnamnet för kvinnor respektive män i Sverige är 
Anna respektive Lars. Vanligaste efternamnet är Johansson. Det 
finns personer som heter Anna respektive Lars i alla kommuner, men 
namnen är olika populära i olika delar av landet. Allra populärast är 
namnen i de tio nedanstående kommunerna. 

Antal kvinnor med tilltalsnamn Anna per 1 000 kvinnor,  
den 31 december 2008 
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Antal män med tilltalsnamn Lars per 1 000 män, den 31 december 
2008 

 
 

Antal personer som heter Johansson per 1 000 invånare,  
den 31 december 2008 

 
 

Vid vilken ålder gifter sig personer i de olika 
kommunerna? 

Genomsnittsåldern år 2008 för första äktenskapet var 35,1 år för män 
och 32,5 för kvinnor. Kvinnorna var alltså nästan tre år yngre än 
männen när de gifte sig för första gången. Skiljer det något mellan 
kommunerna20

                                                      
20 För att undvika slumpmässiga skillnader på grund av att vissa kommuner är 
väldigt små med få händelser, används ett genomsnitt av åren 2004–2008. För riket 
var genomsnittsåldern åren 2004-2008 34,7 år för män och 32,1 år för kvinnor vid 
första giftermålet. 

 vid vilken ålder man gifter sig för första gången? Ja, i 
Malmö är männen i genomsnitt 32,7 år och i Berg i Jämtlands län, är 
männen 40,3 år när de gifter sig för första gången, en skillnad på 
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nästan åtta år. För kvinnorna är största skillnaden mellan kommuner 
sju år. Yngst vid första giftermålet är kvinnorna i Sävsjö kommun i 
Jönköpings län. Den högsta genomsnittsåldern vid första giftermålet, 
såväl för kvinnor som för män, finns i Berg. 

Kommuner med lägst medelålder för första giftermålet, 2004–2008 

Kvinnor  Män 

Kommun Genom- 
snittlig ålder 

  Kommun Genom- 
snittlig ålder 

Sävsjö  29,3 
 

Malmö  32,7 
Landskrona  29,6 

 
Jönköping  32,8 

Gnosjö  29,9 
 

Mullsjö  32,8 
Vaggeryd  29,9 

 
Sävsjö  33,0 

Malmö  30,0 
 

Åstorp  33,1 

Örkelljunga  30,0 

 

Landskrona  33,1 
Nässjö  30,1 

 
Perstorp  33,1 

Botkyrka  30,2 
 

Örkelljunga  33,1 
Jönköping  30,2 

 
Lund  33,2 

Mullsjö  30,3 
 

Gnosjö  33,3 

 

Kommuner med högst medelålder för första giftermålet, 2004–2008 

Kvinnor  Män 

Kommun Genom- 
snittlig ålder 

  Kommun Genom- 
snittlig ålder 

Berg  36,5 
 

Berg  40,3 
Nordanstig  35,9 

 
Orsa  39,5 

Vaxholm  35,2 
 

Ragunda  39,5 
Dorotea  35,2 

 
Ljusnarsberg  39,2 

Bräcke  35,1 
 

Älvdalen  39,1 

Krokom  35,1 

 

Bräcke  39,1 
Ljusdal  34,9 

 
Munkfors  38,9 

Grästorp  34,9 
 

Ockelbo  38,8 
Sorsele  34,9 

 
Strömsund  38,4 

Sunne  34,7 
 

Torsås  38,4 
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När kommer storken till föräldrarna för första 
gången? 
Medelåldern för förstagångsmammor i Sverige 28,9 år 

örstagångspappor 31,4 år.
år 2008 var 

och förf 21

Yngsta mammorna finns i Dorotea i Västerbottens län, där kvinnorna 
i genomsnitt är 25,1 år när första barnet kommer. Äldsta förstagångs-
mammorna hittar vi i Danderyd, där kvinnorna i genomsnitt hinner 
bli 32,3 år innan storken kommer för första gången. 

 

Åtta av de tio kommuner som har äldsta förstagångsmammorna 
finns i Stockholms län. Där finns även sju av de tio kommuner som 
har de äldsta förstagångspapporna. Danderyd har både de äldsta 
mammorna och de äldsta papporna. I Dals-Eds kommun i Västra 
Götalands län, hittar vi de yngsta förstagångspapporna. 

Kommuner med yngsta förstagångsföräldrar, 2004–2008 

Förstagångsmödrar  Förstagångsfäder 

Kommun Genom- 
snittlig ålder 

  Kommun Genom- 
snittlig ålder 

Dorotea  25,1 
 

Dals-Ed  28,9 
Bjurholm  25,3 

 
Hofors  29,0 

Vilhelmina  25,4 
 

Töreboda  29,1 
Mellerud  25,9 

 
Överkalix  29,2 

Överkalix  26,0 
 

Smedjebacken  29,3 

Töreboda  26,0 

 

Laxå  29,4 
Dals-Ed  26,0 

 
Skinnskatteberg  29,5 

Skinnskatteberg  26,1 
 

Filipstad  29,5 
Gullspång  26,2 

 
Fagersta  29,5 

Filipstad  26,2 
 

Valdemarsvik  29,5 

 

  

                                                      
21 För riket var genomsnittsåldern åren 2004-2008 29,0 år för mödrar och 31,5 år för 
fäderna bland nyblivna förstagångsföräldrar. 
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Kommuner med äldsta förstagångsföräldrar, 2004–2008 

Förstagångsmödrar  Förstagångsfäder 

Kommun Genom- 
snittlig ålder 

  Kommun Genom- 
snittlig ålder 

Danderyd  32,3 
 

Danderyd  34,3 
Lidingö  31,8 

 
Lidingö  33,8 

Vaxholm  31,2 
 

Täby  33,4 
Vellinge  31,1 

 
Stockholm  33,2 

Stockholm  31,1 
 

Ekerö  33,2 

Lomma  31,1 

 

Storuman  33,1 
Solna  30,9 

 
Vaxholm  33,1 

Täby  30,9 
 

Nacka  33,1 
Ekerö  30,8 

 
Lomma  33,0 

Nacka  30,8 
 

Vellinge  33,0 

 

Var håller ett äktenskap längst? 
I Sverige håller ett äktenskap i genomsnitt i nästan tolv år. 

Längst varar de i Grästorps kommun i Västra Götalands län. Där har 
äktenskapen under senare tid i genomsnitt varat i nästan 18 år innan 
paren gått skilda vägar. Långa äktenskap hittar vi annars i många 
norrlandskommuner. Hälften av de tio kommuner äktenskapen 
varar längst i ligger i Norrland.  

Korta äktenskap finns i synnerhet i storstadskommunerna och dess 
förorter. Av de tio kommuner som har de mest kortvariga äktenska-
pen finns åtta i någon av storstäderna eller dess förorter. I Stockholms 
och Botkyrka kommun har äktenskapen på senare tid varat i nio år i 
genomsnitt. 
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Kommuner med längst och kortast varaktighet på äktenskap vid 
skilsmässa 2004–2008 

 
 

Var flyttar flest? 
Antalet personer som flyttar är naturligtvis störst i storstadskommu-
nerna, eftersom folkmängden är störst där. En bättre jämförelse får 
man om man sätter antalet personer som flyttat i relation till medel-
folkmängden. Under 2008 flyttade 13 procent av Sveriges befolkning 
någon gång. Högst andel kvinnor som flyttade fanns i Umeå kommun, 
17,7 procent och högst andel män i Solna kommun, 19,3 procent. 
Majoriteten av kommunerna med många som flyttar är studieorter 
där det är naturligt att personer flyttar in och ut vid skolstarter och 
avslutningar. 
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Kommuner med flest antal personer som flyttat i förhållande till 
medelfolkmängden, 2008 

Kvinnor  Män 

Kommun Procent   Kommun Procent 

Umeå 17,7 
 

Solna 19,3 
Solna 17,4 

 
Sundbyberg 18,1 

Sundbyberg 17,1 
 

Umeå 17,1 
Örebro 16,2 

 
Linköping 16,9 

Linköping 15,9 
 

Landskrona 16,5 
Gävle 15,8 

 
Lund 16,2 

Karlstad 15,6 
 

Göteborg 16,0 
Växjö 15,5 

 
Örebro 16,0 

Lund 15,5 
 

Norrköping 16,0 
Eskilstuna 15,5 

 
Stockholm 15,9 

 

Kommuner med låg andel personer som flyttar finns till största 
delen i Norrland. Kvinnorna i Överkalix och männen i Övertorneå 
flyttade minst av alla under år 2008. Endast sex procent av invå-
narna i dessa två kommuner flyttade under året. Bland de 14 kom-
muner som hade lägst andel kvinnliga respektive manliga flyttare är 
det bara fem kommuner som inte ligger i Norrland; Vellinge i Skåne 
län, Danderyd i Stockholms län, Öckerö i Västra Götalands län, 
Tingsryd i Kronobergs län och Älvdalen i Dalarnas län. Övriga 
kommuner finns alla i Norrbottens län eller Västerbottens län. 
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Kommuner med minst antal personer som flyttat i förhållande till 
medelfolkmängden, 2008 

Kvinnor  Män 

Kommun Procent   Kommun Procent 

Överkalix 6,3 
 

Övertorneå 6,0 
Övertorneå 7,0 

 
Pajala 6,8 

Pajala 7,6 
 

Bjurholm 7,7 
Bjurholm 8,0 

 
Överkalix 7,8 

Vellinge 8,2 
 

Nordmaling 7,9 
Åsele 8,2 

 
Sorsele 7,9 

Danderyd 8,4 
 

Vellinge 7,9 
Tingsryd 8,4 

 
Vindeln 8,0 

Sorsele 8,6 
 

Älvdalen 8,1 
Gällivare 8,7 

 
Öckerö 8,4 

 

I vilken kommun ska man bo för att få ett långt 
liv? 
Vill man ha chansen till ett långt liv ska man bo i Danderyds kom-
mun. Det gäller både för kvinnor och män. Förväntad livslängd 
i genomsnitt för riket är 83,15 år för kvinnor och 79,10 år för män.22

  

 I 
Danderyd förväntas dock en kvinna leva tills hon blir 85,9 år och en 
man tills han blir 82,3 år. Det betyder att om du bor i Danderyd får 
du som kvinna i genomsnitt nästan tre år mer att leva jämfört med 
genomsnittssvenskan och om du är man drygt tre år mer än genom-
snittssvensken. 

                                                      
22 För riket var medellivslängden för perioden 2004-2008 82,91 år för kvinnor och 
78,71 år för män. 
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Kommuner med längst förväntad medellivslängd, 2004–2008 

Kvinnor  Män 

Kommun År   Kommun År 

Danderyd 85,94 
 

Danderyd 82,25 
Båstad 85,34 

 
Lidingö 81,52 

Ekerö 85,21 
 

Salem 81,18 
Lomma 85,03 

 
Norberg 81,11 

Bollebygd 84,95 
 

Båstad 81,11 
Täby 84,80 

 
Vellinge 80,91 

Gnosjö 84,74 
 

Knivsta 80,83 
Lidingö 84,73 

 
Ydre 80,77 

Vaxholm 84,70 
 

Bollebygd 80,73 
Vellinge 84,68 

 
Täby 80,70 

 

I Ånge kommun, Västernorrlands län, lever kvinnor i genomsnitt 
80,30 år vilket är nästan tre år kortare än genomsnittet för riket och 
drygt fem år kortare än kvinnorna i Danderyd. Männen i Överkalix 
lever i genomsnitt 73,01 år vilket är sex år kortare livslängd än 
genomsnittet i riket och drygt nio år kortare än männen i Danderyd. 

Kommuner med kortast förväntad medellivslängd, 2004–2008 

Kvinnor  Män 

Kommun År   Kommun År 

Ånge 80,30 
 

Överkalix 73,01 
Arvidsjaur 80,44 

 
Haparanda 74,26 

Gällivare 80,57 
 

Pajala 74,69 
Haparanda 80,61 

 
Nordanstig 75,36 

Vansbro 80,67 
 

Kramfors 75,54 
Vingåker 80,68 

 
Torsås 75,56 

Strömsund 80,68 
 

Vilhelmina 75,62 
Torsås 80,71 

 
Sorsele 75,63 

Älvdalen 80,82 
 

Gullspång 76,02 
Norberg 80,83 

 
Gällivare 76,08 
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Fakta om statistiken  
Statistiken ska i beskrivande texter belysa Sveriges befolkning. En 
fullständig kvalitetsredovisning av befolkningsstatistiken finns i 
”Beskrivning av statistiken” på SCB:s webbplats.  

Detta omfattar statistiken 
Boken innefattar avsnitt om folkmängden och dess förändringar, 
födda, döda, invandring, utvandring, utrikes födda, inrikes omflytt-
ning, civilståndsändringar samt medborgarskapsbyten. Dessutom 
finns avsnitt om namnstatistik, adoptioner och tio-i-topplistor. 

Definitioner och förklaringar 
Asylsökande 
En person som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, 
men som ännu inte fått sin ansökan slutlig prövad av Migrations-
verket eller, om personen har överklagat, av länsrätterna i Stock-
holm, Malmö och Göteborg eller kammarrätten i Stockholm som är 
slutinstans. Personen är inte folkbokförd och ingår därför inte i 
officiell befolkningsstatistik som baseras på registret över total-
befolkningen. 

Civilstånd 
Följande civilstånd finns ogift, gift, skild, änka, änkling, partner, 
skild partner samt efterlevande partner. 

Döda 
Dödsfall registreras där den döde var folkbokförd. Enbart personer 
som var folkbokförda vid dödsfallet ingår i statistiken. 

Dödfödd 
Med dödfött barn avsågs fram till 1 juli 2008 nyfödd som avlidit 
efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan (eller, vid 
ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång). Från och med 1 juli 2008 
avses nyfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havande-
skapsveckan (eller, vid ovisshet om tiden, är minst 35 cm lång). 

EU27 
EU27 refererar till de 27 länder som var med i den Europeiska unio-
nen den 1 januari 2007. Dessa länder är; Belgien, Cypern, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, 
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Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Malta, Polen, Portugal, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike, Bulgarien och Rumänien. 

Flyttning 
Vid flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med den fak-
tiska flyttningsdagen om flyttningen har anmälts inom en vecka. 
Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya folkbok-
föringen från den dag då anmälan kom in till någon av de myndig-
heter som är behöriga att ta emot anmälan. 

Flyttningsöverskott 
Differensen mellan in- och utflyttningar under perioden. För riket är 
flyttningsöverskott och invandringsöverskott samma sak eftersom 
rikssiffran inte berörs av inrikes omflyttningar. Flyttningsöver-
skottet kan vara positivt eller negativt. 

Folkökning 
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid 
årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) 
som skett före 2008, men som rapporterats under året, påverkar folk-
mängden för 2008 men redovisas inte som händelser under 2008. 
Detta medför att folkökningen inte är det samma som summan av 
födelseöverskott och flyttningsöverskott. Sveriges folkmängd den 
31 ecember 2008 minskades med 309 personer till följd av händelser 
som inträffat före 2008, men som rapporterats under året. 

 d

Folkbokföring 
I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda. 
Huvudregeln i folkbokföringen innebär att man folkbokförs i den 
församling och på den fastighet där man är bosatt. En person anses 
bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas.  

Födelseland 
Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets 
benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten. Poli-
tiska och geografiska förändringar kan i efterhand förändra födelse-
landet om humanitära skäl åberopas vid ansökan om förändring. 

Fram till år 1947 räknades alla personer som fötts i utlandet som 
utrikes födda. Sedan 1947 registreras inte barn som fötts utomlands 
som utrikes födda om modern vid barnets födelse var folkbokförd i 
Sverige. 
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Födelseöverskott 
Födelseöverskottet beräknas som antalet födda minus antalet döda 
under perioden. Födelseöverskottet kan vara positivt eller negativt 
och kallas även naturlig folkökning. 

Invandrare 
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att 
stanna i Sverige minst ett år. För ickenordiska medborgare krävs 
normalt även uppehållstillstånd/uppehållsrätt. 

Invandringsår 
Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid 
skattekontoren. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade 
invandringen. Personer som invandrat före 1968 saknar uppgift om 
invandringsår. 

Invandringsöverskott 
Med invandringsöverskott menas differensen mellan antal invand-
rare och antal utvandrare under perioden. Invandringsöverskottet 
kan vara positivt eller negativt. 

Kommun 
Enligt indelningen den 1 januari 2009 består Sverige av 290 kommu-
ner. Kommunindelningen redovisas på SCB:s webbplats www.scb.se 
under rubriken Regional Statistik. 

Levande födda 
Med levande fött barn avses nyfödd som efter födelsen andats eller 
visat andra tecken på liv såsom hjärtslag, pulsationer i navel-
strängen eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen. 

Län 
Enligt indelningen den 1 januari 2009 består Sverige av 21 län. Läns-
delningen redovisas på SCB:s webbplats www.scb.se under rubri-
ken Regional Statistik. 

Medborgarskap 
Som medborgarskapsland redovisas det land man är medborgare i. 
Medborgarskap ska i princip avse nu existerande självständig stats-
bildning. Besittningar, kolonier samt mandat- och förvaltarskapsom-
råden hänförs till moderlandet. Om en person har flera medborgar-
skap prioriteras ett av dessa som sedan används i SCB:s register. 
Prioriteringen överensstämmer med den som Försäkringskassan 
använder och i korthet prioriteras svenskt medborgarskap, med-
borgarskap i EES-länder, medborgarskap i länder utanför EES med 
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vilka Sverige har socialförsäkringskonvention. Sist prioriteras övriga 
länder. 

Medelfolkmängd 
Medelfolkmängd är genomsnittet av folkmängden i början och i slu-
tet på året. Medelfolkmängd används som riskpopulation vid beräk-
ning av t.ex. dödsrisker. 

Naturalisering 
För att bli svensk medborgare genom naturalisering, dvs. genom 
ansökan eller anmälan, krävs i princip att man har fyllt 18 år, har ett 
uppehållstillstånd (gäller dock inte för medborgare i de nordiska län-
derna) samt har bott i Sverige i fem år (flyktingar fyra år, nordiska 
medborgare två år). Barn under 18 år blir i regel svenska medborgare 
samtidigt som föräldrarna. 

Partnerskap 
Den 1 januari 1995 började lagen om registrerat partnerskap att gälla. 
Lagen gör det möjligt för två personer av samma kön att registrera 
sitt partnerskap. Partnerskapet är ett äktenskapsliknande förhållande 
med i huvudsak samma rättsverkningar som gäller för äktenskapet.  

Regional indelning 
En särredovisning görs av de tre storstadsområdena – Stor-Stock-
holm, Stor-Göteborg, och Stor-Malmö. Övriga områden utgörs av 
Mellansverige i övrigt, Västsverige i övrigt och Sydsverige i övrigt 
samt norra Sverige. Nedan följer en beskrivning av indelningen: 

• Stor-Stockholm: Alla kommuner i Stockholms län. 

• Stor-Göteborg: Kungsbacka kommun i Hallands län och kommu-
nerna Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, 
Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv och Alingsås i Västra 
Götalands län. 

• Stor-Malmö: Kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Käv-
linge, Lomma, Svedala, Skurup, Höör, Malmö, Lund, Eslöv och 
Trelleborg i Skåne län. 

• Mellansverige i övrigt: Samtliga kommuner i länen Uppsala, Söder-
manland, Östergötland,  Örebro och Västmanland. 

• Västsverige i övrigt: Samtliga kommuner (förutom de som ingår i 
Stor-Göteborg, se ovan) i länen Halland och Västra Götaland. 

• Sydsverige i övrigt: Samtliga kommuner (förutom de som ingår i 
Stor-Malmö, se ovan) i länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, 
Gotland, Blekinge och Skåne. 
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• Norra Sverige: Samtliga kommuner i länen Värmland, Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norr-
botten. 

Spädbarnsdödlighet 
Med spädbarnsdödlighet avses dödsfall som inträffar före ett års 
ålder. 

Summerad fruktsamhet 
Summan av de åldersspecifika fruktsamhetstalen. Talet visar hur 
många barn som en kvinna i genomsnitt skulle föda under sin frukt-
samma period (15–49 år) utifrån den, vid tidpunkten för beräk-
ningen, gällande fruktsamheten. 

Utländska medborgare 
Personer med annat än svenskt medborgarskap. 

Utländsk bakgrund 
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är 

− Utrikes födda, eller 

− Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 

Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordnings-
frågor för Sveriges officiella statistik (MIS 2002:3). 

Utvandrare 
För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bo-
sätta sig utomlands under minst ett år. Vissa undantag till ettårs-
regeln finns, bl.a. om man utvandrar till Danmark eller Norge 
(6 månader). 

Ålder 
Två åldersbegrepp används inom befolkningsstatistiken. Dels ålder 
vid årets slut, dvs. ålder den 31 december respektive år, dels ålder 
vid händelsen.  

Åldersspecifika dödstal 
Antalet avlidna i en viss ålder i relation till medelfolkmängden i 
denna ålder. Åldersspecifika dödstal för 0-åringar beräknas som 
antal döda under året i relation till antalet levande födda under året. 

Åldersspecifika fruktsamhetstal 
Antalet, av kvinnor i en viss ålder, födda barn i relation till medel-
folkmängden kvinnor i motsvarande ålder. Åldersspecifika frukt-
samhetstal räknas för kvinnor i åldern 15-49 år. Levande födda barn 
födda av kvinnor under 15 år räknas som om de fötts av 15-åringar. 
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Levande födda barn födda av kvinnor äldre än 49 år räknas som om 
de fötts av 49-åringar. Ibland beräknas även fruktsamhet för män, 
det görs på samma sätt som för kvinnor. 

Återinvandring respektive återutvandring 
Med återinvandring avses att man kommer tillbaka till Sverige efter 
att ha varit bosatt utomlands och med återutvandring menas att man 
invandrat och sedan lämnat Sverige igen. 

Återstående medellivslängd och kvarlevande 
Den återstående medellivslängden utgörs av det antal år som i 
genomsnitt återstår att leva för en person i en viss bestämd ålder 
enligt den, vid tidpunkten för beräkningen, gällande dödligheten. 
Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för me-
dellivslängden. Den återstående medellivslängden beräknas med 
uttrycket: 

e
L
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i
i x

w

x

= =
∑

 
Den genomlevda tiden i en ettårs åldersklass beräknas först genom  

( ) 21 /llL xxx ++=   
Uttrycket gäller under antagandet att antalet dödsfall i en ålders-
klass är jämnt fördelat under året. Under första levnadsåret är detta 
antagande inte tillämpbart. Då gäller 

( )L a l a l0 0 0 0= + −1 1  
där  

a0 = medelåldern för dem som dör under första levnadsåret. 

Så görs statistiken 
Publikationen bygger på SCB:s register över totalbefolkningen 
(RTB). Om inte, anges detta i text eller fotnot. 

Primärmaterial 
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får fem gånger i veckan 
(morgonen efter varje vardag) aviseringar från folkbokföringen. Ut-
gångsmaterialet för uppgifterna är de rapporter om födslar, döds-
fall, flyttningar, civilståndsändringar och medborgarskapsändringar 
som skattekontoren lämnar till Skatteverket. Uppgifterna i RTB, som 



Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 Fakta om statistiken 

Statistiska centralbyrån 91 

utgör primärmaterialet till tabellframställning, avser den folkbok-
förda befolkningen. De begrepp och definitioner som används inom 
folkbokföringen gäller även för RTB.  

Antalsuppgifter om asylsökande lämnas av Migrationsverket en 
gång per år. Då levereras även uppgifter om grund för bosättning på 
personnivå. 

Statistikregistret 
De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt och att få 
statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett statistikregister 
framställs ur RTB den sista januari året efter redovisningsåret. Att inte 
statistiken framställs med detsamma beror på att man vill invänta 
sena aviseringar. Statistikregistret uppdateras endast med de avise-
ringar som avser händelser som inträffat före årsskiftet. Händelser 
som avser 2009 sorteras bort. 

Statistikens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten totalt 
Statistiken som baseras på uppgifter från registret över totalbefolk-
ningen har allmänt sett god kvalitet. De kontrollundersökningar 
som gjorts genom åren visar att tillförlitligheten är god i de allra 
flesta statistikredovisningarna. Tillförlitlighetsproblem på grund av 
övertäckning finns dock, framförallt i redovisningen av utrikes 
födda. Uppgifter ur folkbokföringen som används sällan i samhället 
kan antas ha något lägre tillförlitlighet än variabler som används 
frekvent av många myndigheter. Detta gäller t.ex. uppgifter om 
adopterade som inte är lika frekvent använda.   

Rampopulation för befolkningsstatistiken är SCB:s kopia av Skatte-
verkets folkbokföringsregister som lagras i registersystem över 
totalbefolkningen (RTB). Det ideala innehållet i folkbokföringens 
register definieras av de författningar som reglerar folkbokföringen. 
Det finns dock personer som borde vara folkbokförda men som inte 
är det (undertäckning) samt personer som är folkbokförda trots att 
de inte borde vara det (övertäckning), vilket leder till täckningsfel. 
Det är brister i rapportering av födslar, dödsfall, invandring och 
utvandring som resulterar i dessa täckningsfel. Några exakta mått 
på storleken av bristerna finns för närvarande inte. 
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Undertäckning 
Brister i rapporteringen av födslar och invandring resulterar i under-
täckning. Födslar ger upphov till mycket små problem beroende på 
de snabba rapporteringsrutinerna. För nyfödda uppskattas under-
täckningen i observationsregistren vara 0,1 procent av 0-åringarna.  

Om en person invandrar till Sverige och personen enligt lagar och 
förordningar borde folkbokföra sig men inte gör det uppstår under-
täckning. Uppskattning av storleken på denna undertäckning saknas. 

Övertäckning 
Brister i rapporteringen av dödsfall och utvandring resulterar i över-
täckning. Dödsfall ger upphov till mycket små problem beroende på 
de snabba rapporteringsrutinerna. Övertäckningen i observations-
registren med anledning av ej rapporterade dödsfall antas vara 
mindre 0,1 procent av de döda. 

Utvandrare förorsakar övertäckning om utflyttning inte anmäls. 
Genomförda studier tyder på att folkbokföringen och därmed RTB 
innehåller ett betydande antal personer som inte längre bor i landet. 
Detta är förmodligen den allvarligaste kvalitetsbristen i såväl folk-
bokföringen som i RTB. De flesta av dem som flyttar ut ur landet har 
inget eget intresse av att anmäla utflyttning och en del gör det heller 
inte. Det kan till och med vara fördelaktigt att behålla sin folkbok-
föring i Sverige. Vid den kontroll som gjordes i samband med folk- 
och bostadsräkningen 1985 var övertäckningen ca 0,1 procent av hela 
befolkningen. Räknat på delpopulationen utländska medborgare var 
övertäckningen 1,0 procent för nordiska medborgare och 2,8 procent 
för övriga medborgarskap tillsammans. 

Flera försök har gjorts för att skatta övertäckningen, bl.a. genom att 
jämföra dödsrisker för personer med svensk respektive utländsk 
bakgrund samt genom analys av bortfall och postreturer i olika 
undersökningar. I en studie från 1994  (Nilsson, Brister i folkbok-
föringen, PM, 1994) framförs hypotesen att övertäckningen bland 
utrikes födda kan vara så stor som 10 procent.  Andra analyser 
pekar på att omfattningen av övertäckningen kan ligga mellan 
25 000 - 50 000 personer, vilket utgör 0,25–0,50 procent av hela 
befolkningen. 

Ett försök till indirekt skattning av övertäckningen har gjorts i en 
studie publicerad 2002 (Qvist, Täckningsproblem i Registret över total-
befolkningen RTB. SCB, R&D Report1999:1). I studien analyseras 
invandrares dödlighet under perioden 1993-97 med intensitets-
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regression. Analysen visar att det finns en relativ underdödlighet 
bland personer födda utomlands jämfört med personer födda i 
Sverige. Denna relativa underdödlighet tolkas som en relativ över-
täckning i RTB. Beräkningar visar att övertäckningen bland utom-
nordiska invandrare ligger i intervallet 25 000–50 000 personer, 
vilket motsvarar 4-8 procent av de utomnordiska invandrarna.   

Under år 2004 har studier gjorts där man försökt att skatta storleken 
på övertäckningen med hjälp av registerstatistik. En preliminär 
siffra pekar på en övertäckning på minst 35 000 personer. 

Skatteverket har uppmärksammat problemet med folkbokförings-
felet i en rapport (Kartläggning av folkbokföringsfelet, rapport 
2006:7). Där ger man förslag på åtgärder, t.ex. lagändring som möj-
liggör ett utökat samarbete mellan berörda myndigheter. Inom 
Skatteverket skulle kontrollen bli effektivare om folkbokföringen 
fick tillgång till skatteregistren. 

Mätfel 
Eftersom en stor del av rapporteringen till folkbokföringssystemet 
sköts av barnmorskor, vigselförrättare, domstolar eller läkare där 
rapporteringen är en del av arbetsuppgifterna kan man rimligen 
anta att uppgifterna rapporteras med små mätfel. Då rapporteringen 
sköts av individen själv, t.ex. vid flyttning, är mätfelen troligen mer 
omfattande. Detta visar sig inte minst vid den bristande rapporte-
ringen av utvandring med övertäckning som följd. 

Bra att veta 

Indelningar 
Folkmängdsstatistiken som avser förhållandena den 31 december 
2008 redovisas enligt den indelning i administrativa områden och 
länder som gäller från den 1 januari 2009. Befolkningsförändringarna 
under 2008 redovisas enligt de indelningarna som gällde den 
1 januari 2008. 

Okänt medborgarskap 
Sommaren 2006 blev Serbien och Montenegro två separata länder i 
stället för ett som tidigare. Folkmängdsstatistik som avser 
förhållandena den 31 december redovisas enligt den indelning i 
administrativa områden och länder som gäller från den 1 januari 
året efter (undantaget är födelseland som tillåter redovisning av i 
dag ej existerande länder). 
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För att kunna vara medborgare i ett land krävs att landet existerar. 
Personer som tidigare var medborgare i Serbien och Montenegro 
och som inte har anmält nytt medborgarskapsland till Skatteverket 
redovisas under okänt medborgarskapsland. Detta förklarar den 
stora ökningen av antalet personer med okänt medborgarskapsland. 

Annan statistik 
I boken Befolkningsstatistik 2008, Tabeller över Sveriges befolkning 
2008 (SOS) redovisas information om Sveriges befolkning i tabell-
form. 

Publikationen finns i sin helhet tillgänglig på SCB:s webbplats 
www.scb.se. Befolkningsstatistik för 2008 finns också på SCB:s 
webbplats http://www.scb.se/be0101 och i Statistikdatabasen 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=
BE0101 
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In English 
Did you know that… 
• Sweden's population increased by 73 400 persons during last 

year. This produced a population of 9 256 300 persons by the end 
of 2008. The immigration surplus accounted for 76 percent and 
the birth surplus for 24 percent of the population increase. 

• In 2008, the number of marriages increased the seventh year in a 
row, and 50 300 couples said "I do" to one another. 

• Johansson is the most common surname in Sweden. 

• There were 109 300 children born in Sweden during 2008, of 
which 56 400 were boys and 52 900 were girls. 

• Swedish citizens who return to Sweden have on average been 
living abroad for a little more than four years.  

• One seventh of Sweden's foreign-born population originally 
come from Finland.  

• During 2008, 101 200 persons immigrated to Sweden. This is the 
highest recorded immigration figure since Statistics Sweden 
began measuring immigration at the end of the 1800s. 

• A woman can be expected to move an average of twelve times in 
a lifetime and a man an average of eleven times. 

• There are nearly 200 different nationalities represented in 
Sweden. 

• Infant mortality has reduced by half in the last 20 years. In 2008, 
2.47 girls and 2.50 boys died for every 1 000 live births. 

• There are 9 800 first names used for both men and women. 

• The Republic of South Korea is birth country of most adopted 
children aside from Sweden. 

• Marriages in Grästorp last twice as long as marriages in Stockholm
  before the couples split.
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List of terms  
 

A 
adoption adoption 
adopterade persons  

  adopted 
andel percent 
anhörig- family reuni- 

invandring  fication 
antal number 
arbetskrafts- labor/work  

invandrare  immigrants 
asyl asylum 
av by, off 
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B 
bakgrund background 
befolkning population 
befolknings- population  

pyramid  pyramid 
boende living 
 
D 
de the 
döda dead 
dödfödd still born 
dödsfall death 
 
E 
efter by 
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  last name 
en one 
 
F 
fader father 
familjeskäl family reasons 
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flest the most 
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flyktingar refugees 
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folkökning population  

  growth 
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födda born  
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livslängd 
förväntad medel- life expectancy  

livslängd vid  at birth  
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föräldraparet the two parents  
 
G 
genomsnitt  average  
grund för ground for  

bosättning   settlement  
 
H 
hela  the hole  
högst the highest  
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invandrare immigrant   
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invandring immigration 
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  immigration  
invandringsår year of  
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K 
kommun municipality  
kommungräns municipality  

  border  
kortast shortest  
kvinnor women  
kön sex 
 
L 
levande living  
lägst the lowest  
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länsgräns county border  
 
M 
med with 
medborgare citizens  
medborgarskap citizenship  
medborgar- country of  

skapsland  citizenship 
medelfolk- mean popula- 

mängd  tion  
medelålder  average age  
mellannamn middle name  
minst the least  
moder mother  
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N 
namn name  
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året  naming 
nyblivna newly  
nyfödda newborns  
 
O 
och and 
 
P 
per per 
perioden the period 
personer persons 
pojkar boys 
procent percent 
på on 
 
R 
region region 
registrerat registered  

partnerskap   partnership  
respektive respectively 
riket the country,  

  Sweden 
 
S  
sedan senaste from last  

invandring   immigration 
skilsmässa divorce  
som bytt who changed  
som flyttat who moved  
som fått who received  
som heter who are named  
spädbarn infant 
spädbarns- infant mortality  

dödlighet  rate  
storstadsregion metropolitan  

  region  
storstäderna metropolitan  

  cities  
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största  largest 
styvbarn stepchild  
summerat frukt- total fertility  

samhetstal   rate  
svenskfödd Swedish born  
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T 
tid time 
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tio  ten 
tusental thousands 
topp top 
totalt total 
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under during  
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tillstånd  permit  
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utlandsfödda foreign born 
utländska foreign  
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utvandrare emigrant 
utvandring emigration 
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land  emigration 
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varaktighet duration 
vid at 
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år year 
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