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Inledning
År 2003 publicerar SCB två prognoser, dels den officiella prognosen
över befolkningen efter kön och ålder (se Demografisk rapport
2003:4) och dels föreliggande prognos där befolkningen också är
fördelad efter bakgrund. I den först nämnda prognosen gör SCB
beräkningar fram till 2050 medan prognosen där befolkningen är
fördelad efter bakgrund sträcker sig fram till 2020.
Prognosmodellen är modifierad. Beräkningarna om migration görs
med en annan metod denna gång. Målet med den nya modellen är att
formalisera beräkningarna och att antaganden enbart ska göras för de
primära migrationsströmmarna vilka är:
• Invandringen av utrikes födda
• Utvandringen av inrikes födda.
Avsikten med den nya modellen är att
• Återutvandringen av utrikes födda
och
• Återinvandringen av inrikes födda
beräknas med migrationsrisker med avseende på kön, ålder och bosättningstid i Sverige respektive utomlands.

Indelningar av befolkningen efter svensk och utländsk
bakgrund
Tidigare har SCB bara gjort prognoser för hela befolkningen med
uppdelning på kön och ålder. Vid något tillfälle har dock SCB framställt prognoser för utrikes födda och personer födda i Sverige med
föräldrar födda utomlands. Nu är avsikten att presentera en prognos
även för hela befolkningen uppdelat efter bakgrund.
Befolkningen delas först i två grupper: födda i Sverige och födda
utomlands. För de utrikes födda tillämpas indelningen:
•
•

Norden utom Sverige
EU25 utom Norden. Här kan finnas en del osäkerhet inför
framtiden. Kommer alla kandidatländerna att gå med i EU?
Ytterligare några länder väntar på att slutföra förhandlingar
respektive att påbörja förhandlingar. Vår bedömning är utvidgningen med Bulgarien och Rumänien bara får marginella
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•

konsekvenser för migrationen till Sverige. Däremot kan
Turkiets anslutning till EU resultera i en ökad migration. Än
så länge är både tidpunkten och villkoren för Turkiets anslutningen okänd. Vi väljer därför en indelning som är någorlunda säker.
För områdena utanför Norden och EU25 finns flera alternativ.
Vi har valt den gruppering av länder som finns i Human
Development Report utgiven av FN. Tyvärr finns det länder
som inte har något indextal och därför inte tillhör någon av de
tre klasserna högt, medel eller lågt HDI (Human Development
Index). Flera av de länder som inte är klassificerade har
emellertid få invandrare i Sverige. De har som regel förts till
klassen ”medel HDI”. Besvärade är dock att de länder som
ingick i forna Jugoslavien saknar HDI. Vi har då valt att använda det senast kända indextalet för Jugoslavien som medför
att länderna från forna Jugoslavien, utom Makedonien, tillhör
klassen med högt HDI.

Grupperingen av inrikes födda avviker något från den indelning som
rekommenderas i Personer med utländsk bakgrund – Riktlinjer för redovisning i statistiken (MIS 2002:3) sidan 8. Här redovisas inrikes födda
med båda föräldrarna födda i Sverige och inrikes födda med en förälder född
i Sverige i samma grupp. Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands har dock delats i ytterligare grupper som är kongruenta med
grupperingen för utrikes födda. I de fall som modern och fadern tillhör olika grupper tillhör individen samma grupp som modern.
På nästa sida finns benämningarna på de 11 grupper som vi gör beräkningar för.

Avvikelse från den officiella prognosen
I Demografiska rapporter 2003:4 har SCB publicerat den officiella
befolkningsprognosen för Sverige för åren 2003-2050.
Antagandena överensstämmer med den officiella prognosen med
vissa undantag. Sålunda har antagandena om dödlighet och fruktsamhet justerats för de olika invandrarpopulationerna i denna prognos. Det har medfört att både antalet döda och födda har blivit något färre än i den officiella prognosen. Prognosen för hela befolkningen i denna rapport avviker också något från den officiella publicerad i Demografiska rapporter 2003:4.

8
Svensk bakgrund

1

Personer med en eller båda föräldrarna född i Sverige

Utländsk bakgrund

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Personer födda i
Norden (ej Sverige)
EU25 (ej Norden)
Länder med högt HDI (ej Norden, ej EU25)
Länder med medel HDI
Länder med lågt HDI
Personer födda i Sverige med
Båda föräldrarna födda utomlands och modern född i Norden (ej Sverige)
Båda föräldrarna födda utomlands och modern född i EU25
(ej Norden)
Båda föräldrarna födda utomlands och modern född i land
med högt HDI (ej Norden, ej EU25)
Båda föräldrarna födda utomlands och modern född i land
med medel HDI
Båda föräldrarna födda utomlands och modern född i land
med lågt HDI

I tabell 21 tabellbilagan finns en förteckning över länderna inom respektive grupp.

