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Titel 

Befolkningstillväxt  i  Sverige  –  en  textanalysstudie  av  några  texters  framställning  av 
befolkningstillväxt i Sverige
Titel
Population growth in Sweden – A text analysis of a few texts on population growth in 

Sweden

Sammanfattning
Denna  studie  är  en  textanalys  undersökning  om  hur  olika  böcker,  statistiska 

undersökningar och rapporter framställer och beskriver befolkningstillväxten i Sverige 

ur ett historiskt perspektiv. Central för studien är att förstå vilka diskurser och teorier 

som ligger till grund för diskussionen om befolkningstillväxten.

Det har framkommit olika uppfattningar om att ett ökat födelsetal tillsammans med en 

investering i  våra barn är  viktigt  för framtida välfärd.  Samtidigt framhålls att  ökade 

födelsetal resulterar i ökade socioekonomiska kostnader både för hushållen och i from 

av offentliga utgifter  samt att  en stor  befolkning kan orsaka fattigdom och elände. 

Sveriges befolkning blir allt äldre och lever längre vilket resulterar i att vårdbehovet 

ökar och de sociala kostnaderna ökar.  Med ett  sådant scenario menar man att  den 

åldrande befolkningen kommer att bli ett problem när de skall försörjas av allt färre i 

arbetsför  ålder.  Det  framgår  att  immigration  och  emigration  har  påverkat 

befolkningstillväxten i Sverige under olika perioder. Sverige har sedan mycket lång tid 

tillbaka varit ett ut- och invandringsland därmed hög invandring är det största bidrag till 

befolkningstillväxten i Sverige.

Nyckelord

Födelsetal,  socioekonomiska  kostnader,  spädbarnsdödligheten,  åldrande  befolkning, 
arbetsför  ålder,  arbetskraftsinvandring,  immigration,  emigration,  omfördelning  av 
resurserna
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 Inledning

Sveriges  befolkning  fortsätter  att  öka.   Befolkningen  var  år  1750  1,75 

miljoner, år 1850 hade den stigit till 3,5 miljoner och år 1950 hade den 

ytterligare ökat till 7 miljoner. Befolkningen som år 2001 var 8,9 miljoner 

förväntas uppnå 10,0 miljoner år 2050 och födelsetalet förutses fortsätta 

öka  i  framtiden.  Med  stor  säkerhet  kommer  födelsetalet  att  öka  från 

dagens låga nivå, 1,60 barn per kvinna år 2002 till 1,80 barn år 20101. 

För 250 år sedan levde genomsnittssvensken inte ens hälften så länge 

som i  dag.  Den främsta orsaken var den extremt höga spädbarns- och 

barnadödligheten, men även för vuxna utgjorde infektionssjukdomar och 

tätt återkommande epidemier ett ständigt hot. Nu kan de flesta av oss 

räkna med en standardiserad livslängd på 80 år eller mer, vilket innebär 

att  befolkningstillväxten  ökar  i  Sverige.2 Det  var  inte  så  stor  numerär 

skillnad mellan de som föddes och de som avled under mitten av 1700-

talet.  Men  i  början  av  1900-talet  hade  utvecklingen  av  läkemedel, 

vacciner,  men också av bostäder och allmän hygien gjort  att  det hade 

skett stora förändringar i den svenska befolkningstillväxten.3 Emigrationen 

har  också  minskat  under  1900-talet.  I  dag  är  emigrationen  mindre  av 

personer födda i Sverige jämfört med förr. I dag är de flesta som lämnar 

landet  återvändande  immigranter.  Däremot  har  immigrationen  av  nära 

anhöriga  som  bor  i  Sverige  samt  av  arbetskraft  bidragit  till 

befolkningstillväxten. Utifrån ovanstående faktorer kan man konstatera att 

det  viktigaste  kännetecknet  är  att  befolkningen  tenderar  att  öka  i 

framtiden från dagens folkmängd på 9 182 927 (31 december, 2007) till 

beräknat 10,0 miljoner år 20504 

Under  de  senaste  250  åren  har  Sveriges  befolkning  ökat  med  ca  8 

miljoner, en ökning med över 80 procent. Vad var och är orsakerna till den 

stora  befolkningstillväxten?  Den här  studien vill  undersöka och belysa 

några teorier om orsakerna till befolkningstillväxten.

Syfte och frågeställningar  
1 Statistisk centralbyrå SCB. (2002) Sveriges framtida befolkning 2002- 2050, 2008-02-17
2 Institutet  för  Framtidsstudier  Forma  framtiden,  (2000-2004)  Slutrapport från 

forskningsprogrammet, Människan i framtiden, sidan, 18, 19, 20
3 http://bengtdahlin.se/HoSstoryn1/filer_del_1/sammanfattning.html   2008-02-27
4  http://www. SCB.se
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur befolkningstillväxten i Sverige 

beskrivs  och  framställs  i  olika  texter  ur  ett  historiskt  perspektiv.  De 

övergripande frågeställningarna är följande:

 Hur framställs och beskrivs befolkningstillväxten i de valda texterna? 

 Vilka  diskurser  och  teorier  ligger  till  grund  för  diskussionen  om 

befolkningstillväxten?
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Bakgrund

Emmigration och Immigration 

Först  1749  började  man  i  Sverige  att  föra  statistik  över  hur  stor 

emmigrationen  var.  Under  åren  1755-1757  emigrerade  ca  8  000 

människor  om  året  från  Sverige.5 Under  1720-talet  hade  Sverige 

tillsammans med Finland ca 1,8 miljoner innevånare.6 

Den första blygsamma svenska emigreringen började på 1860-talet och 

svenskarna emigrerade främst till  USA. Under 1880-talet så skedde den 

andra  och  den  största  emigreringen  i  svensk  historia.  Anledningen  till 

detta var de nödår och missväxtår som var i Sverige under 1860-talet. 

Tjugo år senare, 1880, emigrerade över 150 000 svenskar under en period 

av tre år. Mellan 1830-1930 emigrerade ca 1,3 miljoner svenskar.7 I mitten 

av denna period,  ca 1897,  hade Sveriges folkmängd,  som då var  ca 5 

miljoner innevånare, minskat med 20-25 procent. Sextio procent av dem 

som emigrerade  var  i  åldern  15-30 år  och  merparten  var  män.  Under 

1920-talet så minskade emigreringen från Sverige.8 

1930 vände trenden och Sverige blev ett land som många immigrerade 

till.  Under  1944  invandrade  12  800  människor  till  Sverige.  Mellan 

1931-1980,  hade  det  immigrerat  1,3  miljoner  människor  till  Sverige.9 

Emigreringen  har  under  2000-talet  minskat  betydligt  men  den 

förekommer, dock i ett signifikant mindre antal personer födda i Sverige. 

Däremot har immigrationen ökat kraftigt under de sista tjugo åren. Enligt 

Statistiska  Centralbyrån10 har  Sverige  de  sista  tjugo  åren  årligen  tagit 

emot 20 000 immigranter. Invandringen är således den största orsaken till 

befolkningstillväxten  i  Sverige  på  senare  år.   Immigrationen  av  nära 

anhöriga till tidigare immigranter samt av arbetskraft förväntas att stiga 

de kommande åren.11 

5  Erland Hofsten, (1986) Svensk befolknings historia, sidan, 70, 71 & Häger Olle, Norman Hugo-Jan, Villius Hans, (1980) Ur 1000 år. En svensk historia, 

sidan, 118

6  Häger, Norman & Villius, (1980), sidan, 113

7 Häger, Norman & Villius, (1980), sidan, 113, 158f

8  Hofsten, (1986), sidan, 74, 77, 79

9  Hofsten, (1986), sidan, 74, 77, 79

10  Statistisk  centralbyrå SCB, (2002) Sveriges framtida befolkning 2002 -2050, sidan, 8

11  SCB, (2002), sidan, 8

3



Epidemier, svält och spädbarnsdödligheten

I  början av 1770-talet drabbades en stor del av Sveriges befolkning av 

epidemier. Det förekom även flera missväxtår som resulterade i svår svält. 

Under denna tid dog mer än 100 000 svenskar, det vill säga nästan var 

tjugonde person. Under denna period var det främst de fattiga och sjuka 

som drabbades. Vart femte barn dog innan de hade fyllt ett år och endast 

tre av fem barn nådde femton års ålder.12  

Sverige plågades även av återkommande epidemier i form av mässling, 

kikhosta,  tyfoidfeber  och  dysenteri.  1736  kom  den  första 

smittkoppsepidemin till Sverige. På grund av denna epidemi så hade 15 

000 människor  dött  fram till  1779.  Folksjukdomen syfilis  var  en annan 

sjukdom som orsakade dödlighet bland de fattiga på landsbygden. Mellan 

1834-1874 drabbades Sverige av flera koleraepidemier vilket resulterade i 

att 40 000 människor dog under denna period. Spanska sjukan härjade 

även i Sverige mellan 1918-1920 vilket krävde många dödsoffer.13 

Trots alla epidemier som härjade i Sverige med återkommande mellanrum 

under  åren 1800-1920 så minskade dödligheten.  Anledningen till  detta 

anses  vara  potatisens  introduktion  i  Sverige  i  samband  med  bättre 

jordbruksmetoder. Detta resulterade i att  subsistance nivån det vill säga 

den  lägsta  ekonomiska  nivån  som  tillåter  ett  drägligt  liv  överskreds 

märkbart  med  en  högre  näringsmässig  standard  och  bättre 

levnadsförhållanden. Detta ledde till att medellivslängden i Sverige ökade 

från 37 till  60 år. Under samma period minskade spädbarnsdödligheten 

från att i början av 1820-talet ha innefattat vart fjärde spädbarn.14 I början 

av 1990-talet introducerades penicillinet vilket kom att betyda mycket för 

botande  av  sjukdomar  och  räddandet  av  människoliv.  Efter  andra 

världskriget  började  penicillin  att  användas  i  praktiskt  bruk  vilket 

ytterligare ökade möjligheten till botandet av annars dödliga sjukdomar. 

Detta resulterade även i att individer med hög ålder kunde leva längre.15 

12 Häger, Norman & Villius, (1980), sidan, 139
13 Häger, Norman & Villius, (1980), sidan, 139
14  http://bengtdahlin.se/HoSstoryn1/filer_del_1/sammanfattning.html 2008-02-27
15 Läkartidningen 1 Nr 26-27 12004 1 Volym 101
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I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick smittkoppsvaccinet sitt 

stora  genombrott  i  Sverige.  Detta  hade  stor  betydelse  för  barnens 

överlevnad. På grund av det gynnsamma arbetet mellan läkare och den 

lokala sockenorganisationen under denna period, så minskade dödligheten 

drastiskt.  En  konsekvens  av  den  storskaliga  introduktionen  av 

smittkoppsvaccinet  var  att  provinsialläkarna  fick  ansvar  för  de 

omgivningshygieniska uppgifterna.16 

Under de senaste 250 åren har såväl födelsetalen som dödstalen varierat i 

Sverige.  Exempelvis  minskade  födelsetalet  under  mellankrigstiden  på 

1930-talet för att sedan tio år senare ökade kraftigt återigen. I början av 

1800-talet minskade dödligheten vilket i sin tur hade en positiv effekt på 

befolkningstillväxten.  Anledningar  till  den  stundtals  minskade 

befolkningstillväxten var den stora emmigrationen till  Amerika samt de 

återkommande  epidemierna.  Trots  detta  resulterade  den  ökande 

immigreringen  efter  andra  världskriget  i  en  positiv  inverkan  på  den 

svenska befolkningstillväxten.17 

Tidigare forskning

Tidigare  har  jag  tagit  del  av  befolkningsforskning  om  Sveriges 

sysselsättningstillväxt  i  ett  jämförande  perspektiv18 av  Karolina  Stadin, 

som  har  fokuserat  på  sambandet  produktivitetstillväxt, 

lönekostnadstillväxt och befolkningstillväxt. Där hon undersökt hur en rad 

faktorer  kan  bidra  till  att  förklara  de  stora  skillnader  i 

sysselsättningstillväxt som finns mellan olika länder, vilket jag inte berör i 

denna studie. Jag vill  med min studie i stället, utifrån en diskursanalys, 

undersöka  och  belysa  hur  befolkningstillväxten  beskrivs  i  de  valda 

texterna  samt försöka  att  få  en  överblick  om hur  dessa  diskurser  och 

teorier  om  befolkningstillväxten  i  Sverige  konstrueras  under  olika 

tidsperioder.

16  http://bengtdahlin.se/HoSstoryn1/filer_del_1/sammanfattning.html   2008-02-27
17  Sveriges Nationalatlas, (1991) Befolkningen, sidan, 44

18  Karolina Stadin, D-uppsats
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Metod, empiriskt material och teori

I  detta  arbete  kommer  diskursanalys  att  användas  som  metod. 

Anledningen till detta är att denna form av analys inriktar sig på texters 

innebördsaspekter  och  söker  efter  synen  på  eller  föreställningen  om 

något. Genom en diskursanalytisk metod önskar jag söka efter diskurserna 

kring befolkningstillväxten i Sverige.

Vad är en diskurs?

Boken Diskursanalys – som teori och metod skriven av Marianne Winther 

Jörgensen och Louise Phillips har bildat ett underlag till förståelsen av det 

diskursanalytiska  fältet.  De  förklarar  i  sin  bok  att  diskursanalys  kan 

användas som en paketlösning där teori och metod sammanfogas. Men 

vad betyder då begreppet diskurs? Det har visat sig att det råder en stor 

oenighet om vad diskurser är och hur man ska analysera dem. Ett sätt att 

definiera diskurs är emellertid att se det som ”ett bestämt sätt att tala 

och  förstå  världen”19.  En  diskurs  handlar  således  om  hur  vi  via  våra 

utsagor  framställer  att  världen  är  beskaffad  utifrån  vår  upplevelse  av 

detta. 

En diskurs avgränsar och utesluter och dess grundläggande mål är att 

klargöra hur något, eller åtminstone delar av något, framställs och vilka 

sociala  konsekvenser  detta  medför.   Diskursanalys  kan  alltså  konkret 

användas som en metod men också som en teori utifrån vilken den måste 

betraktas. Diskursanalys bygger på en socialkonstruktivistisk grund vilket 

innebär att  man ifrågasätter  kunskap som framställs  som självklar  och 

objektiv. Detta då sociala fenomen aldrig är definitiva eller färdiga utan 

tillstånden förändras ständigt i olika processer.20 

Diskurser leder till olika konkreta sociala konsekvenser och detta beror på 

att det är genom sociala interaktioner som vi kämpar om vad som är sant 

och falskt,  det vill  säga hur världen ska betraktas.  Vår uppfattning om 

världen  är  således  präglad av  vår  kultur  och historia,  det  vill  säga  av 

sociala  interaktioner  och  sociala  processer.  Enligt  ett 

19 Jörgensen Winther  Marianne  &  Phillips  Louise,  (2006)  Diskursanalys  som teori  och 

metod, sidan, 7
20 Jörgensen Winther & Phillips, (2006) sidan, 17
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socialkonstruktivistiskt  perspektiv  så  är  våra  världsbilder,  attityder  och 

identiteter, skapade och upprätthållna genom sociala processer. Winther 

Jörgensen  och  Phillips  betonar  att  diskursteori  betyder  att  man  får 

förståelse  av  den  sociala  konstruktionen,  ”där  alla  sociala  fenomen  i 

princip  kan  analyseras  med  diskursanalytiska  redskap”21,  det  vill  säga 

strukturer  av  begrepp  och  teorier  där  införandet  av  nya  begrepp  och 

teorier är ett av diskursens kännetecken.

21 Jörgensen Winther & Phillips, (2006) sidan, 31
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Empiriskt material

Det  empiriska  materialet  i  denna  studie  består  av  böcker,  statistiska 

undersökningar och rapporter. Jag använder mig i denna studie av Alva 

och Gunnar Myrdals (1997)  Kris i befolkningsfrågan som berör frågor om 

födelseöverskott, dödlighet och levnadsstandard samt hur dessa faktorer 

påverkar  befolkningstillväxten.  Jag  använder  även  statistiska 

undersökningar, rapporter och artiklar från Statistiska Centralbyrån, SCB, 

då  de  har  aktuella  statistiska  undersökningar  om är  viktiga  för  denna 

studie. Institutet för Framtidsstudier har i sin slutrapport Forma Framtiden 

(2000-2004)  slutrapport  från  forskningsprogrammet  Människan  i  

framtiden,  beskrivit  oron  över  den  åldrande  befolkningen  som kan  ha 

såväl  positiva  som  negativa  effekter.  Detta  uppfattar  jag  som mycket 

intressant och det är därför som jag använder denna rapport i min studie. 

Ytterligare  material  som  jag  har  använt  är  Sveriges  nationalatlas 

Befolkningen (1991) som är intressant att studera och undersöka ur ett 

historiskt perspektiv. 

Dessa böcker, statistiska undersökningar, artiklar och rapporter används 

som underlag för att kunna analysera vilka innehåll deras utsagor har och 

utifrån  dessa  se  hur  diskurser  formuleras,  definieras  och  konstrueras 

utifrån denna studies syfte.

Analysiskt tillvägagångssätt

Diskursanalys är lämpligt  för den här studien då intresset ligger på att 

försöka  att  synliggöra  hur  man  bygger  upp  diskurser  kring 

befolkningstillväxten i Sverige som sanna, neutrala och oomtvistliga. Jag 

vill  undersöka  vilka  diskurser  som  finns  i  diskussionen  om 

befolkningstillväxt samt hur de framställs och beskrivs i de valda texterna. 

Jag vill  även försöka att få en översiktbild över hur dessa diskurser och 

teorier  om befolkningstillväxten konstrueras.  Vidare vill  jag  utforska de 

bakomliggande diskurserna och teorierna till befolkningstillväxten. 

Det finns olika former av diskursanalys och Winther Jörgensen och Phillips 

tar upp dessa i sin bok Diskursanalys som teori och metod. De skriver om 

diskursteori,  kritisk  diskursanalys  och  diskurspsykologi  som  olika 

inriktningar  av  diskursanalys  men  visar  även  hur  man  genom  att 
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interagera  olika  former  kan  ”bygga  upp  en  hanterlig  ram  för  konkret 

diskursanalys”22 

22  Jörgensen Winther & Phillips, (2006) sidan, 131
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Jag har valt att i mitt analysarbete spåra ett flertal utsagor som sedan kan 

grupperas  och  som  skapar  olika  diskurser.  De  utsagorna  som  ingår  i 

diskursen kan sedan analyseras med hjälp av diskursanalysiska verktyg. 

Det diskursanalysiska verktyg som jag använder är språket, det vill säga 

texter och utsagor. På grund av mitt val av analysmetod så blir uppgiften 

att förstå hur diskurser skapas. I Winther Jörgensen och Phillips bok finns 

Foucaults definition av diskurs:

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma 

diskursiva formation... den består av ett begränsat antal utsagor för vilka 

man kan definiera en mängd av existensvillkor.23

Genom  utsagorna  vill  jag  undersöka  vad  som har  beskrivits  och  vilka 

mönster det finns i utsagorna samt skåda vilka sociala konsekvenser som 

det finns i de olika diskursiva framställningarna om befolkningstillväxt.24 

Text innehåller kategoriseringar av personer, objekt och handlingar. När 

beskrivningar  ska  analyseras  är  det  lika  viktigt  och  intressant  att 

undersöka vad som inte sägs i texten eller vad som utesluts. Ingrid Sahlin 

hänvisar  till  Wetherell  och  Potter,  och  hävdar  att  en  text  dels  kan 

användas i syfte att inhämta information men även att omarbeta den till 

ny data genom att undersöka den sakliga informationen.25 Sahlin menar 

att diskursanalytisk läsning innebär att man analyserar data utifrån dess 

sociala  omgivning,  det  vill  säga  att  vi  undersöker  under  vilka 

förutsättningar den uppkommit och även om den har förändrats.26 

23  Jörgensen Winther & Phillips, (2006) sidan, 19
24  Jörgensen Winther & Phillips, (2006) sidan, 28
25 Sahlin Ingrid, (1999)  Diskursanalys som sociologisk metod,  i Sjöberg K, (Red)  Mer än 

kalla fakta: Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund, sidan, 91f
26  Sahlin, sidan, 85
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Analys

I  mitt  empiriska  material  har  jag  hittat  tre  diskursområden.  Dessa 

diskurser kallar jag ”Födelseantal och socioekonomiska kostnader”, ”Den 

ökande äldre befolkningen” samt ”Immigration och emmigration”.  I  det 

första  diskursområdet  ”födelseantal  och  socioekonomiska  kostnader”, 

presenterar  jag  födelsetalets  variation samt positiva  och  negativa 

påverkan  men  även  spädbarnsdödlighetens  effekter.  I  det  andra 

diskursområdet ”den ökande äldre befolkningen” diskuteras behovet av 

ökande  resurser  och  ekonomisk  påverkan.  Slutligen  i  det  tredje 

diskursområdet ”immigration och emmigration” tar jag upp på vilket sätt 

immigration  och  emmigration  har  påverkat  befolkningstillväxten  under 

olika perioder.

Födelseantal och socioekonomiska kostnader 

En  viktig  diskurs  som  jag  har  hittat  i  slutrapporten  Forma  framtiden 

handlar om födelseantalet och de socioekonomiska kostnaderna. I denna 

rapport presenteras två olika uppfattningar. Först så framhåller man att 

födelseantalet  är  en  viktig  faktor  för  befolkningstillväxten  och  man 

betonar  att  investeringarna  i  våra  barn  och  ungdomars  livsvillkor  är 

avgörande  för  de  äldres  framtida  välfärd.  Vidare  menar  man  att 

reproduktion av befolkning är också en viktig fråga för framtiden. Ett ökat 

födelseantal  är således en nödvändighet  för  en dräglig  standard liv  på 

äldre dagar. Man framhåller även en uppfattning om att barn tar tid och 

belastar  såväl  hushållsbudgeten  som  de  offentliga  utgifterna,  vilket 

försvagar  den  gynnsamma  effekten  på  samhällsekonomin.  Samtidigt 

menas dock att när barnen väl har flyttat hemifrån så stiger inkomsterna 

för de flesta människor.27 Ett ökat födelseantal ses således till en stor del 

som en belastning på samhället i stort. 

Det  framgår  tydligt  att  de  uppfattningar  och  förklaringar  som anges  i 

Forma framtiden står i motsättning till varandra. Jag har tolkat det som att 

båda uppfattningarna uttrycker en oro för det såväl födelseantal som de 

socioekonomiska konsekvenserna i befolkningstillväxten. Vad som tydligt 

framkommer  är  att  diskussionerna  om  ett  minskande  födelsetal  i  ett 

27 Institutet  för  Framtidsstudier,  Forma  framtiden,  (2000-2004)  Slutrapport från 

forskningsprogrammet, Människan i framtiden, sidan, 12,13, 30
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långsiktigt perspektiv anses som ett samhällsproblem som medför olika 

konsekvenser  för  framtiden.  Vad  är  då  konsekvenserna?  Det  låga 

födelsetalet  har  under  en  längre  tid  uppfattas  som  att  det  skapar 

tillväxtproblem i ekonomin. Antalet  arbetsför befolkning minskar och allt 

färre  måste försörja  allt  fler.  (Se  diagram 3,  pensionärer  & arbetsföra, 

sidan 15) Den offentliga budgeten påverkas därigenom negativt av detta 

genom en lägre skattebas, det vill säga att det blir mindre människor som 

betalar skatt till staten. Det vill  säga ett lågt födelseantal förorsakar en 

liten arbetsför befolkning som ska måste försörja många äldre som inte är 

arbetsföra.  Antalet  äldre  befolkning  blir  således  fler  än  arbetsför 

befolkning.28  

I  Kris  i  befolkningsfrågan så  beskriver  man  hur  1930-talets  sjunkande 

födelsetal väckte uppmärksamhet i  Sverige. Allt  sedan dess så betonar 

man att befolkningstillväxten fram tills i dag främst beror på det ökande 

antalet födda, det vill säga nativitetsutvecklingen.29 I  Forma framtiden så 

betonar man i stället att en stor befolkning kan orsaka ökad fattigdom och 

elände.  Samtidigt  hävdar  de  att  en  stor  befolkning  skapar  stora 

marknader  och  därför  också  ekonomisk  tillväxt,  vilket  resulterar  i  att 

arbetstillfällena ökar. En stor befolkning kan således skapa såväl positiva 

som  negativa  effekter,  men  detta  beror  på  vilka  åldersgrupper  som 

dominerar  i  ett  samhälle.30 Vidare  anser  i  denna  rapport  att  ett  högt 

födelseantal skapar en negativ effekt det vill säga när det föds fler barn så 

ökar  antalet  arbetande  ungdomar  vilket  därmed  ökar  efterfrågan  på 

infrastruktur  och  bostäder.  När  antalet  unga  vuxna  expanderar,  är 

arbetsmarknaden  mer  dynamisk  men  också  mer  socialt  explosiv; 

produktiviteten  ökar  och  marknaderna  växer.  Detta  skapar  i  sin  tur 

förutsättningar  för  ökad  industrialisering.  Trots  detta  påstående  så 

framhäver  man i  denna rapport  att  när  befolkningen  ökar  så  tenderar 

inkomstskillnaderna att bli större och även konflikterna mellan gammalt 

och  nytt  anses  växa.  Vidare  så  anses  det  öka  svårigheterna  för  unga 

vuxna att etablera sig och bilda familj. Trots att det finns en stor grupp av 

ung  befolkning  i  samhället  uppfattas  det  ändå  som  att  födelseantalet 

kommer  att  minska.31  Det  minskade  födelsetalet  anses  kunna  skapa 

28 Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 18, 27, 38   
29 Myrdal Alva & Myrdal Gunnar, (1997) Kris i befolkningsfrågan, sidan, 83
30 Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 18
31 Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 25

1



ohållbara sociala problem. Detta exemplifieras i rapporten med hänvisning 

till  att  när  födelsetalen  började  sjunka  under  1800-talet  i  Sverige  så 

förändrades bilden av befolkningstillväxten.32

Det är tydligt att man i slutrapporten Forma framtiden motsäger sig själv 

när det gäller diskussionen om ett ökat födelseantal. Å ena sidan menar 

man  att  det  sjunkande  födelsetalet  betyder  att  den  minskande 

befolkningen skapar rädsla och osäkerhet om den framtida välfärden men 

samtidigt  å  andra  sidan  befarar  man  att  den  ökande  befolkningen 

genererar problem i samhället i form av ökande kostnader. 

I  Folkmängd  i  hela  riket,  länen  och  kommunerna beskriver  man  att 

befolkningstillväxten  måste  öka  för  att  kunna  upprätthålla  en  stabilt 

folkmängd.  Det  krävs  således  att  varje  kvinna  i  genomsnitt  föder 

åtminstone  2,1  barn  mot  dagens  1,6.33 Detta  betonar  även  Kris  i  

befolkningsfrågan redan 1933 som menar att det för att man ska kunna 

bibehålla befolkningens storlek så behöver det födas dubbelt så många 

barn. Redan då uppfattades ett lågt födelsetal som ett samhällsproblem. 

Ett  lågt  födelsetal  ansågs  framförallt  inte  vara  gynnsamt  för 

industrialiseringen i Sverige.34

I  Folkmängd i hela riket,  länen och kommunerna framgår även att den 

sjunkande  spädbarnsdödligheten  är  en  mycket  viktigt  orsak  till  att 

befolkningstillväxten  har  ökat  de  senaste  decennierna. 

Spädbarnsdödligheten  är  mycket  lägre  nu  än  den  var  förr. 

Spädbarnsdödligheten  har  minskat  till 3,1  personer  per  1000  levande 

födda.35 Detta  framhålls  även  i  Befolkningen som  beskriver  att 

spädbarnsdödsfall före ett års ålder i dag är sällsynta. Endast 6 av 1000 

levande födda avlider före ett års ålder.36

32 Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 21
33  Statistiska  centralbyrå  SCB,  Folkmängd  i  hela  riket,  länen  och  kommunerna  31 

december, 2003, 2007-08-21
34 Myrdal Alva & Myrdal Gunnar, (1997) Kris i befolkningsfrågan, sidan, 89, 97
35  Statistisk  centralbyrå  SCB,  Folkmängd  i  hela  riket,  länen  och  kommunerna  31 

december 2003, 

sidan 5, 2007-08-21
36  Sveriges Nationalatlas, (1991) Befolkningen, sidan, 52
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Den ökande äldre befolkningen 

En annan diskurs som innefattar att Sverige kommer att från ungefär år 

2010  se  en  stadig  ökning  av  antalet  gamla  framgår  i  rapportserie, 

Offentlig sektor i fokus. Samtidigt framhåller man att antalet personer i 

arbetsför  ålder  och  antalet  unga  att  vara  ungefär  oförändrade.  Dock 

framkommer i rapporten att åldrande befolkningen fortsätter att öka, men 

i  långsam takt.37 Med ett sådant scenario menar man att den åldrande 

befolkningen kommer att bli ett problem när de skall försörjas av allt färre 

i arbetsför ålder. Därmed anses att befolkningen i åldrarna 65 och äldre 

kommer  att  öka  kontinuerlig.38 I  artikel  100  steg  till  trygghet  och 

utveckling  med  en  åldrande  befolkning  beskriver  man  att  under  de 

närmaste 30 åren blir en fjärdedel av Sveriges befolkning över 65 år.39 

Detta  skriver  även  Stefan  A.  Johansson  i  Sveriges  demografi,  

arbetsmarknad och åldershocken som väntar att andelen av befolkningen 

som är över 65 år,  blir  en femtedel  av landets invånare före år 2020. 

Vidare  menar  Johansson  att  befolkningen  i  Sverige  blir  allt  äldre  men 

friskare.  Johansson hävdar att  inom ungefär femton år kommer det att 

finnas fler äldre än yngre.  Trots  att  den åldrande befolkningen blir  allt 

friskare  och  lever  längre  slutar  ändå  många  av  de  arbeta  innan  sin 

ålderspensionering enligt Johansson. En annan aspekt som Johansson tar 

upp här är att antalet äldre över 85 år blir fler om tio år, samtidigt många 

av vårdpersonalen går i pension, detta är en oroväckande situation för oss 

i framtiden skriver Johansson.  40 (Se diagram 1,  Sveriges befolkning över 

80 år, 1950 – 2050, sidan 12)

37 Rapportserie, (2002) Offentlig sektor i fokus, Demografiska förändringar i Sverige – och 

några av deras effekter, sidan, 2, 2008-01-08
38  Rapportserie, (2002) Offentlig sektor i fokus, sidan, 3
39  http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/10451. 2008-04-29
40  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16147  sidan, 1, 2008-04-29
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Diagram: 1, Den ökande befolkningen över 80 år.41 

I  Offentlig  sektor i  fokus  framgår att prognoser visar att åldersgruppen 

65+ kommer att fortsätta öka fram till år 2015, därefter kommer den att 

minska  något  för  att  sedan  återigen  öka.  Man  anser  således  att  om 

ökningen av den åldrande befolkningen fortsätter i samma takt en längre 

tid så befarar man att den mycket vårdkrävande åldersgruppen 80+ blir 

fler.42 I  detta  sammanhang  nämns  också  att  Sverige  tillsammans  med 

Italien och Japan har världens äldsta befolkning. Det bero för Sveriges del 

på att dödligheten i olika åldersklasser har minskat kraftigt jämfört med 

andra länder och också på att det minskande födelsetalet har påverkat 

befolkningsutvecklingen.43 

Enligt  Offentligt  sektor  i  fokus  framhålls  att  i  dag  är  17  procent  av 

befolkningen  ålderspensionärer  och  detta  uppskattas  att  öka  till  21 

procent  år  2015  och  ytterligare  anses  öka  till  25  procent  i  framtiden. 

Samtidigt  menar  man  att  prognoserna  om  ökningen  av  den  åldrande 

befolkningen  och  dess  påverkan  kan  ses  som  mycket  osäkra.  Vidare 

framgår  i  denna  rapport  att  de  senaste  15  årens  kraftigt  varierade 

födelseantal har märkbart påverkat antalet barn i olika åldrar. Man hävdar 

att  detta  i  sin  tur  kommer att  påverka utbildningsväsendets  över åren 

41  Statetisk centralbyrå,  Sveriges framtida befolkning 2002 – 2050, http://www.SCB.se 

sidan, 15, 2008-01-04
42  Rapportserie, (2002) Offentlig sektor i fokus, sidan, 3
43  Rapportserie, (2002) Offentlig sektor i fokus, sidan, 3

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Sveriges befolkning över 80 år, 1950 - 2050 (projekterad)

1

http://www.Scb.se/


varierande  resursbehov.  Man  understryker  att  det  är  främst  de 

åldersgrupper som inte tillhör arbetskraften som kommer att öka, det vill 

säga  åldersgrupper  20-65 år  kommer att  bli  mindre  i  framtiden.44  (Se 

diagram 3, Pensionärer & arbetsföra, sidan 15)

Diagram: 2, kraftigt varierade födelsetal och sjunkande dödligheten45

I  Forma  framtiden  skriver  författarna  att  den  varierande  sjunkande 

dödligheten tillsammans med ett  sjunkande födelsetal  anses av många 

forskare kunna påverka befolkningstillväxten både positivt  och negativt 

vilket  visar  i  ovanstående  diagrammet.46 Man  menar  också  att 

befolkningen  blir  allt äldre  och  lever  längre, vilket  i  sin  tur  skapar  ett 

behov av mycket omfattande resurser för att ta hand om våra äldre. Detta 

påverkar  samhället  och  särskilt  samhällsekonomin,  det  vill  säga  de 

ökande utgifterna.47 

Det  framgår  i  Klinik  och  Vetenskap  att kostnaderna  för  den  åldrande 

befolkningen  är  högt  i  dag.  Vidare  menar  man  att  kostnaderna  för 

äldresjukvården är en fråga som mycket relevant att se över. I dag kostar 

äldresjukvården  ca  50  miljarder  kronor  och  den  siffran  anses  komma 

44  Rapportserie, (2002) Offentlig sektor i fokus, sidan, 3
45   Http://www.SCB.se/templates/tableOrChart 25896.asp, sidan, 3, 2008-05-04
46  Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 19
47 Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 109, 110
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fortsätta att stiga varje år.48 Även menar Thomas Lindh att äldrerelaterade 

kostnader  påverkar  i  alla  högsta  grad  de  totala  hälso-  och 

sjukvårdkostnaderna.  Dessutom  anser  man  att  vårdbehoven  och  dess 

kostnader  för  de  högre  åldersgrupperna  komma  att  stiga  ännu  mer  i 

framtiden. Detta kommer särskilt att märkas när fyrtiotalisterna kommer 

upp  i  80-årsåldern,  menar  Lindh.49  Likaså  framhåller  i  En  flexibel 

arbetsmarknad  med  äldre  arbetskraft  att  den  ökade  åldrande 

befolkningen  leder  till  ökade  kostnader.  Samtidigt  menar  man  att 

äldreomsorgen och sjukvården har en viss tendens att kosta allt mer och 

mer  än  det  behövs.  De  kostnaderna  kan  minskas  genom  ökad 

effektivisering  genom  olika  typer  av  åtgärder  som  beskrivs  i  denna 

rapport.  Några av åtgärderna kan nämnas här; det första är att minska 

den offentliga sektorns kostnader för de äldre. Det andra är att minska de 

offentliga  utgifterna  för  pensioner,  och  det  tredje  är  att  höja 

arbetskraftsdeltagandet, det vill säga att sätta människor som vill arbeta 

efter uppnådd pensionsålder  i  meningsfull  produktiv  sysselsättning,  det 

vill säga inte terapiarbete.50 

En  annan  aspekt  som  togs  upp  i  Forma  framtiden  var  frågan  om  vi 

kommer att ha tillräckligt  antal människor i  arbetsför ålder att både ta 

hand  om  vårdbehovet  och  att  sköta  den  inkomstbringande 

sysselsättningen i ett framtida samhälle. (Se diagram 3, ,  pensionärer & 

arbetsföra,  sidan  15)  Vidare  menar  författarna  att  det  är  en  orolig 

situation som vi kommer att uppleva i framtiden i Sverige, vilket innebär 

att  den  arbetsföra  befolkningen  minskar  till  den  grad  att 

levnadsstandarden i Sverige tvingas att reduceras.51 Det framgår också att 

när  en  mycket  stor  del  av  fyrtiotalisterna  lämnar  arbetslivet  alltså 

arbetskraften, minskar skatteintäkterna som följd av detta. Däremot ökar 

dels  pension  utgifterna  och  dels  vård-  och  omsorg  kostnaderna  för  de 

växande äldre åldersgrupperna. Följden av detta blir att det som allt färre 

människor  producerar  måste räcka till  allt  fler  som inte producerar.52 I 

Sveriges  framtida  befolkning  framhålls  däremot att  den  arbetsföra 

befolkningen  inte  minskar  och  utgör  ett  hot  mot  välfärden.  Dessutom 

48 Läkartidning, Nr 38 2001 Volym 98, Klinik och vetenskap, 2008 -01 - 08
49 Thomas Lindh, (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel åldrandets många 

möjligheter. Institutet för framtidsstudier, sidan, 14
50 Http://www.akf.dk/udgivelser/akfnyt/2005-saernummer/15-en-flexibel  2008-04-29
51  Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 109, 110
52  Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 41f
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hävdar man att trots att fyrtiotalisterna kommer att uppnå pensionsålder 

och därmed lämnar arbetskraften, anses inte den arbetsföra befolkningen 

minska.  Tvärtom,  under  de  närmaste  10-åren  kommer  den  arbetsföra 

befolkningen  öka  med  76  000  personer  anser  man.  Dock  menar  att 

försörjningskvoten ökar på grund av antalet äldre, det vill säga 80+ som 

ska  försörjas.53 Detta  är  ett  grundläggande  problem  för  den  offentliga 

sektorn  skriver  Johansson  i  Sveriges  demografi,  arbetsmarknad  och 

ålderchocken som väntar  och menar att  de växande åldersgrupper och 

dess konsekvenser ökar och det kommer att fortsätta även i framtiden. 

Därför betonar Johansson att vi måste se över nuvarande regelsystem och 

anpassa det efter de förändrade demografiska förhållandena, vilket bland 

annat betyder att man måste ta vara på den äldres arbetskraft. I stället för 

att  lämna  den  stora  arbetsföra  och  villiga  befolkningen  utanför 

arbetsmarknaden, bör de värdefulla resurserna utnyttjas

påpekar Johansson .54  

Även Thomas Lindh menar att befolkningsutvecklingen går mot en slags 

ohållbar situation i framtiden. I Sverige i världen konstaterar Lindh att det 

kan bli, någon slags katastrof eller ohållbar försörjningssituation om 30, 40 

eller 50 år.  Man uppskattar att det kan bli svårt att ge en rimlig vård till 

alla  enskilda personer i  ett  sådant scenario.55  I  en annan rapport  från 

Socialstyrelsen,  De äldres sociala situation (2006) framgår att det finns 

vart fjärde hushåll har någon som är 75 år eller äldre, med behov av hjälp 

med vardagssysslor och personlig omsorg.  Det framkommer också att på 

grund av höga kostnader avstår en del i åldersgrupper över 65 år att gå 

till läkare, trots att de verkligen behöver det. I denna rapport framgår att 

om prognoserna stämmer, och den åldrande befolkningen ökar i samma 

takt som den gör i dag, så blir följden att den arbetsföra befolkningen inte 

kommer  att  räcka  till  i  framtiden  enligt  det  nuvarande  systemet.56 

Däremot resonerar man i Forma framtiden att arbetskraftsinvandring kan 

vara  en  lösning  på  problemet  med en åldrande befolkning  i  Sverige.57 

Detta  betonar  även  Johansson  att  en  mer  omfattande 

arbetskraftsinvandring  kan  bli  en  lösning  på  det  hela,  därför  måste  vi 

53  http://www.scb.se/templates/Publikation   206     716.asp  . 2008-04-29
54  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16147  sidan, 2, 2008-04-29
55 Lindh Thomas, ( 2007)   Sverige i världen – att vända faran till fördel åldrandets många 

möjligheter, Institutet för framtidsstudier, sidan, 10
56  Socialstyrelsen (2006) Social rapport. Kapitel 8, De äldres sociala situation. 
57  Forma framtiden, (2000-2004) sidan, 109, 110
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redan  i  dag  förbereda  oss  på  att  öppna  omfattande 

arbetskraftsinvandring, förespråkar Johansson.58 

I  100  steg  till  trygghet  och  utveckling  med  en  åldrande  befolkning 

framhåller man att Sverige står redan i dag inför omfattande utmaningar 

på  grund  av  den  åldrande  befolkningen.59  (Se  diagram  1, Sveriges 

befolkning över 80 år, 1950 – 2050, sidan 12) Däremot i Sveriges framtida 

befolkning  2007,  menas  att  den  åldrande  befolkningen  har  ökat  de 

senaste  åren  men  marginellt.  Samtidigt  framgår  att  den  åldrande 

befolkningen kommer att öka mycket kraftig. Men ökningen börjar efter ca 

år 2020. Det uppskattas att antalet äldre 80+ blir fler, med ca 236 000 

personer mellan år 2020-2030.60 

Diagram: 3, Förhållandet mellan potentiella vårdtagare och möjliga finansiärer enligt 

nuvarande system upp till år 2050.61

Ovanstående texterna  visar  att  Sverige  åldras,  vilket  innebär  att  antal 

åldrande befolkningen ökar successivt. Andel äldre invånare i Sverige är i 

dag  ca  1,5  miljoner  av  Sveriges  totala  befolkning  på  9,2  miljoner  (31 

58  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16147  sidan, 2, 2008-04-29
59          http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/10451      2008-04-29
60 Sveriges  framtida  befolkning  2007-  2050,   http://www.scb.se/templates/Publikation   

206     716.asp   

2008-04-29
61 http://www.scb.se Statetiska centralbyrå, 2008-01-04
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oktober  2007),  enligt  Statistiska  centralbyrå  SCB.2062  I  Klinik  och 

Vetenskap framkommer att under år 2000 ökade den äldre befolkningen 

med  ca  454  000  personer,  alltså  5,  1  procent  av  befolkningen. 

Utvecklingsprognosen för den åldrande befolkningen tyder på att fram till 

år 2050 kommer den att öka ännu mer, till ca 750 000 personer, det vill 

säga 7, 9 procent av den totala befolkningen.63 (Se diagram 3, Pensionärer 

och arbetsföra, sidan 15)

I  100  steg  till  trygghet  och  utveckling  med  en  åldrande  befolkning 

påpekas att den accelererande åldrande befolkningen och framför allt de 

som blir över 80 år oroar både forskarna och politikerna i samband med 

samhällsekonomin. Man betonar att när det blir fler äldre  som lever allt 

längre, ökar behovet av både sjukvård och äldreomsorg. Det handlar om 

hur resurserna framförallt ska skapas men också hur de ska fördelas inom 

befolkningen.  Dessutom framhäver  man att  den  åldrande befolkningen 

kommer  att  öka  ytterligare  från  ca  460  000  till  750  000  personer  de 

närmaste åren.64 

Immigration och emmigration 

Slutligen den sista diskurs som jag har hittat handlar om hur immigration 

och emigration  har  påverkat  befolkningstillväxten i  Sverige under  olika 

perioder.  I  Befolkningen  framgår  att varierande  immigration  och 

emigration  har  haft  och  även  i  dag  har  stor  betydelse  när  det  gäller 

Sveriges  befolkningstillväxt.  Hög  invandring  är  det  största  bidrag  till 

befolkningstillväxten  framhåller  de  flesta  analystexterna. 

Amerikautvandringen  från  Sverige  under  1880-talet  var  dramatisk  och 

påverkade  också  starkt  folkmängden  i  Sverige.65  I  Sveriges  framtida 

befolkning 2002,  betonas att i dag är det svårt att förutse emigrationen. 

Man tror att den kan förändras utan förvarning beroende på bland annat 

arbetsmarknaden i Sverige.

62 Statetisk  centralbyrå,  Sveriges  framtida  befolkning  2002 –  2050, http://www.SCB.se 

2008-01-04
63 Läkartidning, Nr 38 2001 Volym 98, Klinik och vetenskap. 2008 -01 - 08
64 http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/10451. 2008-04-29 
65  Sveriges Nationalatlas, (1991) Befolkningen, sidan, 44
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Det anses att utvandringen av svenskar minskar något i dag, men antas 

att  under år  2010 återigen öka med 20 000 personer per  år66  Likaså 

menar även Johansson att förändringen av migrationen är svår att förutse 

men förändringar kan inträffa utan förvaring. Detta kan ske de närmaste 

tio åren enligt Johansson och sedan kan migrationen ligga kvar på samma 

nivå som på år 2010.67  Däremot framgår i  Sveriges framtida befolkning 

2002,  att invandringen kommer att fluktuera, det vill säga invandringen 

kan variera  bland annat på grund av krig,  migrationspolicy och att vi 

lever i dag i en öppnare värld  med olika möjligheter att bestämma var 

man vill leva. Även invandring till nära anhöriga som bor i Sverige och av 

arbetskraftsinvandring förutses att öka i framtiden. 68  

Även i  Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna framställs att hög 

invandring ökar folkmängden. Till exempel nämns den störta folkökningen 

år 1994, då det kom 71 272 personer från det forna Jugoslavien vilket 

bidrog till att antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 28 772 

personer.69  Även  i  Befolkningen presenteras  att  inflyttningen,  alltså 

invandringen efter  andra världskriget,  då det  kom 77 000 personer till 

Sverige  har  påverkat  folkmängden.70  Det  framgår  även  i  Sverige  ett 

utvandrarland  och  ett  invandrarland  samtidigt  att  det  genomsnittliga 

invandringsöverskottet  stiger  årligen  och  det  anses  fortsätter  även  i 

framtiden. Däremot beskriver man i denna rapport att det finns de som 

hävdar att utvandringen har varit större än invandringen. Dessutom har 

det funnits debatter om hur många invandrare och flyktingar man har råd 

att  ta emot.  Immigrantinstitutet  hade gjort  en undersökning av antalet 

emigranter  respektive  immigranter  de  senaste  150  åren.  Denna 

undersökning visar det överraskande resultatet att 2 712 321 personer 

emigrerade medan 2 618 158 personer immigrerade till Sverige.71 Därför 

känns det angeläget att visa ett diagram om in- och utvandring från 1994 

– 2007.  (Diagram 4, in- och utvandring 1994 – 2007)

66  Sveriges framtida befolkning 2002- 2050 SCB,  sidan, 8, 2008-01-03
67  Http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16147. 2008-04-29
68  SCB, (2002 – 2050) sidan, 8, 2008-01-03
69  Statistiska  Centralbyrå  SCB,  Folkmängd  i  hela  riket,  länen  och  kommunerna  31 

december 2003, sidan, 1, 6, 2007-0821
70  Sveriges Nationalatlas, (1991) Befolkningen, sidan, 44
71   Http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm sidan, 1, 2008-04-21
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Diagram: 4, Skillnaden mellan in- och utvandring (området mellan linjerna) framgår av 

diagrammet.72

I Sverige ett utvandrarland och ett invandrarland samtidigt  framställs att 

sedan 1931 blev Sverige ett  invandringsland i  den bemärkelsen att  de 

som kommer hit per år är fler än de som lämnar Sverige. Samtidigt säger 

det att det krävs ytterligare några år för att Sverige skall kunna anses 

vara ett invandringsland.73

Det är tydligt att skribenten motsäger sig själv när skribenten menar att 

Sverige är ett invandringsland sedan år 1931, i den mening att invandrare 

som kommer in per år är fler än de som lämnar landet. Samtidigt menar 

man att för att kunna anse Sverige som ett invandringsland dröjer det 

dock ytterligare några år till. 

I  Forma  framtiden  framkommer  det  att  Sverige  har  misslyckats  med 

invandringspolitiken  eftersom  invandringen  fortsätter  trots  att 

kostnaderna för invandrare ökar. De ökade kostnaderna i sin tur belastar 

de  offentliga  finanserna.74 Däremot  framhävs  i  Fler  invandrare  räddar 

svenska  välfärdsstaten  att  öppnare  invandring,  det  vill  säga  fler 

invandrare är inte ett hot mot välfärdsstaten tvärtom, större invandring 

anses vara i landets eget intresse. I det här sammanhanget anser man att 

den  ökande  invandringen  ses  som  fördel  för  välfärdsstaten  och  den 

ekonomiska tillväxten. Det framgår också att större invandring är bra för 

landet när de omfattande vårdbehoven växer för våra gamla.  Dessutom 

menar man att utan fler framgångssökande invandrare blir det svårt för 

oss att ta hand om våra gamla i framtiden. Därför bör man inse att större 

invandring handlar om svenskarnas egna behov och också egennytta.75  I 

Forma framtiden resonerar man att arbetskraftinvandring är det självklara 

svaret.  De  hänvisar  till  år  1947-1972  då  det  var  brist  på  arbetskraft  i 

Sverige.  Man  hävdar  att  arbetskraftbristen  delvis  löstes  med 

arbetskraftsinvandring och detta kan inträffa återigen även i dag.76 

72  Statistisk centralbyrå SCB, Sveriges framtida befolkning, 2008-04-26
73  Http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm    sidan, 1, 2008-04-21
74  Forma framtiden, (2000 – 2004) sidan, 66
75  Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=766424, 2008-05-04
76  Forma framtiden, (2000 – 2004) sidan, 69

2

file:///../Documents and Settings/Standard/Skrivbord/C-uppsats/  Http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm


Att en del felaktigheter förekommer i svensk invandringspolitik på många 

sätt anses i  Fler invandrare räddar svenska välfärdsstaten  och uppfattas 

som att  invandringspolitiken  är  bristfällig.  I  det  sammanhanget  menar 

man att Sverige har en tradition att ta emot flyktingar vilket av omvärlden 

ses som berömvärt. Exempelvis nämns att ”landet tar till och med emot 

fler  irakier  än  USA”.  Däremot  menar  man  viljan  att  ta  emot 

arbetskraftsinvandring  är  svag  trots  de  kommande  demografiska 

förändringarna. Vidare hävdar man att i USA börjar flyktingar arbeta eller 

öppnar  företag  medan  i  Sverige  många  av  flyktingarna  blir  i  stället 

bidragsberoende vilket uppfattas som ett oerhört slöseri. En risk som kan 

leda till att en urholkning av acceptansen för invandring.77  Bland annat 

beskrivs i Forma framtiden att Sverige har svårt att hantera flyktingar på 

ett bra sätt. Därför anser man att Sverige bör förbättra sin flyktingpolitik 

vilket skulle innebär att nyanlända invandrare bör placeras där gott om 

arbete  och också  billiga  bostäder  finns,  dessutom bör  man sprida  nya 

invandrare jämnt över landet.78  Det senare är en motsättning att placera 

invandrare spridda även till orter där arbete och bostad är en bristvara.

I  Fler  invandrare  räddar  svenska  välfärdsstaten  framgår  att  många 

invandrare som bor permanent i Sverige, har upplevt arbetslöshet. Man 

menar också att sysselsättnings gapet mellan utlandsfödda personer och 

sådana  födda  i  Sverige  är  fortfarande  stort  på  svensk  arbetsmarknad. 

Samtidigt uppfattas att den andra generationens invandrare har klarat sig 

bättre på arbetsmarknaden jämfört med deras föräldrar, dock inte lika bra 

som  svenskfödda  personer.  Detta  anses  vara  ett  stort  problem. 

Förklaringarna till problemet är flera. Diskriminering är troligen den största 

orsaken. De flesta invandra barn är anställningsbara och inte lata. Vidare 

framgår att en stor del  av sysselsättningen i  Sverige sker fortfarande  i 

enklare,  lågproduktiva  branscher  som  inte  kan  utlokaliseras  till 

låginkomstländer. De främsta sektorerna är vården, transporterna, lokal 

administration  och  byggsektorn  för  att  nämna  några  få,  trots  att  vårt 

välstånd bygger på innovationer och hög produktiva verksamheter. Dessa 

branscher kommer i överskådlig framtid att ha ett stort arbetskraftsbehov 

där många invandrare skulle kunna platsa. Så vem ska ta hand om alla 

gamla  i  framtiden?  Vårdsektorn  är  den  bransch  som växer  snabbast  i 

77  Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=766424 ,   2008-05-04
78  Forma framtiden, (2000 – 2004) sidan, 69
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framtiden och år 2050 förutses 10 procent av Sveriges befolkning vara 

äldre över 80 år.79 

79 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=766424 ,   2008-05-04
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Sammanfattande diskussion

Från min analys har framkommit att inte enbart stor oenighet råder bland 

forskarna, utan också att flera motsäger sig själva i vissa frågor. Det låga 

födelsetalet har under en lägre tid uppfattats som ett samhällsproblem för 

tillväxten. En nästan gemensam uppfattning i analysmaterialet har varit 

att  ett  ökat  födelsetal  tillsammans  med  en  investering  i  våra  barn  är 

viktigt för den framtida välfärden. Samtidigt framhålls att ökat födelsetal 

resulterar  i  ökade socioekonomiska kostnader både för  hushållen och i 

form  av  offentliga  utgifter  samt  att  en  stor  befolkning  kan  orsaka 

fattigdom  och  elände.  Men  vad  som  tydligt  framkommer  är  att 

diskussionerna  om ett  minskande födelsetal  i  ett  långsiktigt  perspektiv 

anses  som  ett  samhällsproblem  som  medför  olika  konsekvenser  för 

framtiden. Det låga födelsetalet skapar tillväxtproblem i ekonomin vilket 

innebär antalet  arbetsför befolkning minskar och allt färre måste försörja 

allt fler. Dessutom påverkats den offentliga budgeten negativt då följden 

blir en lägre skattebas, det vill  säga att det blir  mindre människor som 

betalar skatt till staten. Vidare anses att när befolkningen ökar så tenderar 

inkomstskillnaderna att bli större och även konflikterna mellan gammalt 

och nytt uppfattas växa. Generellt framgår att födelsetalet sjönk under 90-

talet  men  har  sedan  dess  ökat  återigen.  Dödligheten  har  i  stort  varit 

konstant  med  liten  fluktuation.  Man  kan  dock  konstatera  att  Sveriges 

befolkning stadigt har ökat genom århundradena. 

Det har konstaterats att Sveriges befolkning blir allt äldre och lever längre 

vilket resulterar i att vårdbehovet ökar och de sociala kostnaderna ökar. 

Trots att den åldrande befolkningen blir allt friskare och lever längre slutar 

ändå många av de arbeta innan sin ålderspensionering. Med ett sådant 

scenario menar man att  den åldrande befolkningen kommer att  bli  ett 

problem när de skall försörjas av allt färre i arbetsför ålder. Därför betonas 

det i en text att vi måste se över nuvarande regelsystem och anpassa det 

efter  de  förändrade  demografiska  förhållandena,  vilket  bland  annat 

betyder att man måste ta vara på den äldres arbetskraft. I stället för att 

lämna  den  stora  arbetsföra  och  villiga  befolkningen  utanför 

arbetsmarknaden, bör de värdefulla resurserna utnyttjas. Det framgår att 

den  varierande  sjunkande  dödligheten  tillsammans  med  ett  sjunkande 

födelsetal anses av många forskare kunna påverka befolkningstillväxten 

både positivt och negativt.
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En annan aspekt som framkommit i diskursen handlar om att i frågan om 

vi kommer att ha tillräckligt antal människor i arbetsför ålder att både ta 

hand  om  vårdbehovet  och  att  sköta  den  inkomstbringande 

sysselsättningen i  ett  framtida samhälle.  Det är en bekymrad situation 

som vi kommer att uppleva i framtiden i Sverige, vilket innebär att den 

arbetsföra  befolkningen  minskar  till  den  grad  att  levnadsstandarden  i 

Sverige måste reduceras. 
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Sverige  har  sedan  mycket  lång  tid  tillbaka  varit  ett  ut-  och 

invandringsland. Man kan konstatera att för närvarande är invandringen 

större än utvandringen, men att det inte alltid har varit så. Det framgår 

vidare  att  folkmängden  påverkas  markant  av  in-  och  utvandring.  Med 

hänvisning till tidigare erfarenheter anses arbetskraftbehovet kunna lösas 

med hjälp  av  invandring.  Så  anses  den  befarade  underbemanningen  i 

vården kunna lösas genom invandring.  Invandringspolitiken kritiserades 

också bland annat för sina höga kostnader och dåligt utnyttjande av de 

resurser som invandrarna utgör. Det finns olika uppfattningar om öppnare 

invandring, ena sidan menar man att större invandring påverkar samhälls 

ekonomin negativ och andra sidan hävdar man att större invandring inte 

är  ett  hot  mot  välfärdsstaten  tvärtom,  större  invandring  anses  vara  i 

landets  eget  intresse  vilket  innebär  att  större  invandring  är  fördel  för 

välfärdsstaten och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Reflektioner

I många texter påtalas att födelsetalet eller invandringen eller båda måste 

öka i Sverige för att vi ska klara av att dels ta hand om våra gamla men 

också för att höja produktiviteten och öka vårt välstånd. Det är möjligt så i 

ett  kortare  perspektiv.  Det  talas  dock  inte  i  någon  text  om  att  öka 

födelsetalet  eller  invandringen  som  en  temporär åtgärd  för  att  lösa 

problemet med den åldrande befolkningen. Om man drar ut perspektivet 

betydligt  längre,  måste  man  ställa  sig  frågan  hur  blir  det  till  slut  om 

befolkningen  ökar  oändligt? När  vi  måste  dela  resurserna  (utrymme, 

energi,  mat  mm) mellan  allt  fler  individer?  Är  det  inte  att  skjuta  över 

problemet till framtida generationer? Hjälper det med ett ökat födelsetal 

och arbetskraftinvandring också i en mycket avlägsen framtid för att då ta 

hand om ännu fler äldre i samhället? Är vi inne på helt fel väg? Kanske en 

bättre lösning är att frysa befolkningstillväxten det vill säga sträva efter 

en stationär befolkning med ett likaledes stationärt vårdbehov och göra 

nödvändiga omprioriteringar  i  bland annat konsumtionsmönstret  för  att 

med de förutsättningarna omfördela våra tillgängliga resurser.   

Det är här lätt att komma in på existentiella frågor, det vill säga om livets 

mening men en sak har klargjorts i en studie,80 att lycka inte kan relateras 

med  rikedom.  Samtidigt  är  nog  de  flesta  ense  om  att  leva  under 

80  Psychological science in the public interest, Beyond Mony, 2008-05-11
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subsistance nivå, det vill säga den lägsta ekonomiska nivån som tillåter 

ett drägligt liv, inte är önskvärt.  Vilken folkmängd och levnadsstandard 

som kan  anses  vara  den  optimala  både  för  samhällets  och  individens 

fortlevnad  finns  kanske  lika  många  uppfattningar  om  som  det  finns 

människor. En sak är dock säker att ständigt öka befolkningen med yngre 

människor är inte en i  längden hållbar lösning – dessa unga blir  också 

gamla och behöver vård. Vad vi behöver är en stabil i stort sett oförändrad 

folkmängd  med  en  total  ekonomi  som  inte  nödvändigtvis  ständigt 

förväntas öka. Samtidigt  som den gemensamma kakan delas rättvisare 

ska den också först användas till väsentliga behov. Ju fler människor som 

ska dela en kaka desto tunnare blir bitarna. 
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Sammanfattning

Denna studie är en textanalys undersökning om hur olika böcker, statistiska undersökningar och 

rapporter framställer och beskriver befolkningstillväxten i Sverige ur ett historiskt perspektiv. 

Central för studien är att förstå vilka diskurser och teorier ligger till grund för diskussionen om 

befolkningstillväxten.

Det har framkommit olika uppfattningar om att ett ökat födelsetal tillsammans med en investering i våra barn är viktigt 

för  framtida  välfärd.  Samtidigt  framhålls  att  ökat  födelsetal  resulterar  i  ökade  socioekonomiska  kostnader  både  för 

hushållen  och  i  from av  offentliga  utgifter  samt  att  en  stor  befolkning  kan  orsaka  fattigdom och  elände.  Sveriges 

befolkning blir allt äldre och lever längre vilket resulterar i att vårdbehovet ökar och de sociala kostnaderna ökar. Med ett 

sådant scenario menar man att den åldrande befolkningen kommer att bli ett problem när de skall försörjas av allt färre i 

arbetsför ålder.  Det framgår att immigration och emigration har påverkat  befolkningstillväxten i  Sverige under olika 

perioder.  Sverige har sedan mycket lång tid tillbaka varit ett  ut- och invandringsland därmed högt invandring är det 

största bidrag till befolkningstillväxten i Sverige.

Antal sidor: Se sista sidan i din publikation. Räkna inte med biblioteksbladet.
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