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Social rapport 2006  är  den  fjärde  i  raden  av  natio-
nella  sociala  rapporter  som  enligt  uppdrag  överläm-
nas  till  regeringen.  Syftet  är  att  ge  en  aktuell  över-
sikt  över  hur  sociala  problem  och  deras  riskfaktorer  
förändras  i  befolkningen  och  i  olika  grupper  samt  
analysera  tänkbara  orsaker  till  dessa  förändringar.  
Rapporten   ska   belysa   vilka   grupper   i   samhället  
som   är   särskilt   missgynnade   och   som   löper   risk  
att   få   sociala  och/eller  ekonomiska  problem  samt  
uppskatta  omfattningen  av  de  aktuella  problemen.  
Tonvikten  ligger  på  en  redovisning  av  den  aktuella  
situationen  i  Sverige  sedd  i  ett  längre  tidsperspek-
tiv,  med  fokus  på  återhämtningsperioden  efter  den  
ekonomiska  krisen  i  början  av  1990-talet.  

Social rapport 2006  har  utarbetats  av  Epidemio-
logiskt  Centrum  vid  Socialstyrelsen  med  Danuta  
Biterman   som   projektledare   med   bistånd   av   en  
projektgrupp  bestående  av  Eva  Franzén  och  Gud-
run  Persson.  En  redaktionskommitté  med  följande  
medlemmar  har  medverkat:  Måns  Rosén,   ordför-
ande,  Magnus  Stenbeck,  båda  vid  Epidemiologiskt  
Centrum,   professor   Björn   Gustafsson,   Institution  
för  socialt  arbete,  Göteborgs  universitet,  professor  
Joakim  Palme,   Institutet   för  Framtidsstudier  samt  
professor  emeritus  Bengt  Börjeson,  Ersta  Sköndal  
högskola.  Författare  och  övriga  medverkande  i  rap-
porten  presenteras  på  nästa  uppslag.

Rapportens  kärna  utgörs  av  beskrivningar  av  sys-
selsättnings-  och  arbetsmarknadssituationen  för  olika  
befolkningsgrupper  och  förekomsten  av  fattigdom.  
Mot  den  bakgrunden  behandlas  flera  uppmärksam-
made  samhällsföreteelser,  till  exempel  ungdomars  
problematiska  etableringsprocess  på  arbetsmark-
naden,   boendesegregation,   sociala   konsekvenser  
av  sjukdom,  barn  och  ungdomars  utsatthet  samt  äld-
res  situation  m.m.

Social rapport vänder  sig  i  första  hand  till  politi-
ker  på  nationell,  kommunal  och  regional  nivå  som  
genom   sina   beslut   på   olika   sätt   kan   påverka   be-
folkningens  sociala  situation  i  Sverige.  Den  riktar  
sig   även   till   organisationer  och  myndigheter   som  
arbetar  för  att  förbättra  människors  sociala  villkor  
samt   tjänstemän   som   utformar   underlag   till   poli-
tiska  beslut.  En  annan  viktig  målgrupp  är  en  intres-
serad  allmänhet.  Rapporten  kan  dessutom  komma  
till  användning  inom  olika  utbildningar  exempelvis  
inom  områden  som  samhällsvetenskap  och  socialt  
arbete.
Vi  hoppas  att  rapporten  ger  underlag  för  sam-

hällsdebatt   om   den   framtida   välfärdspolitiken   i  
Sverige  och  att  den  även  bidrar  till  den  diskussion  
på  det  socialpolitiska  området  om  fattigdom  och  
social  utestängning  som  för  närvarande  förs  inom  
Europeiska  unionen.

Förord

Kjell  Asplund
Generaldirektör

Måns  Rosén
Chef  vid  Epidemiologiskt  Centrum
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Bakgrund
Diskussionen  om  hur  förekomsten  av  sociala  pro-
blem  ska  tolkas  har  varit  en  integrerad  del  av  den  
samhällsvetenskapliga  forskningen  under  lång  tid.  
En  ansats  har  varit  att  se  existensen  av  utslagna  och  
fattiga   som  ett   resultat   av  de   inneboende   tenden-
serna   i   ett   människoovänligt   ekonomiskt   system  
[1].  En  annan  ansats  är  att  samhällsproblem  snarast  
orsakas  av  felaktiga  politiska  styrsystem  som  läg-
ger  hinder  i  vägen  för  välfungerande  lösningar  efter  
marknadsekonomiska   linjer   [2].   I   detta  kapitel   är  
utgångspunkten   en   annan.  Här   kommer   fokus   att  
ligga  på  hur  den  sociala  utvecklingen  i  ett  samhälle  
är  nära  kopplad  till  den  demografiska  situationen.
Huvudhypotesen  är  alltså  att  växlande  sociala,  

ekonomiska  och  politiska  trender  inom  viktiga  sam-
hällsområden  kan   förklaras   av   förändringar   i   ett  
lands  demografiska  situation.  Vilka  sociala  utma-
ningar  ett  land  ställs  inför  bestäms  enligt  detta  syn-
sätt  i  hög  grad  av  befolkningstrender.  När  det  gäller  
hur  en  viss  demografisk  utmaning  ska  hanteras  finns  
det  emellertid  ett  politiskt  handlingsutrymme.
Idén  om  demografin  som  en  underliggande  be-

stämningsfaktor   för   samhällsutvecklingen  kan   re-
lateras  till  de  traditionella  teorierna  om  drivkrafter  
bakom   samhällets   politiska   och   ekonomiska   ut-
veckling.   Den   ekonomiska   och   teknologiska   re-
spektive  politiska  och  kulturella  utvecklingen  har  
tillmätts  olika  stor  betydelse  [3,4].  Det  gemensam-
ma  i  dessa  ansatser  var  dock  att  det  är   samspelet  
mellan  den  ekonomiska  och  politiska  arenan  som  
är  det  centrala  i  samhällsutvecklingen.  
Den  demografiska  modellen  har  flera  fördelar.  

Den   viktigaste   fördelen   är   att   demografin   är   en  
jämförelsevis  enkel  struktur  som  styrs  av  några  få  
och   enkla   rörelselagar.   En   befolkning   växer   när  
barn  föds  och  människor  flyttar  in.  Den  krymper  
när  människor  dör  eller  flyttar  ut.  Detta  gör  det  re-
lativt  enkelt  att  analysera  politiken  och  ekonomins  
effekter   på   befolkningen.   Sådana   effekter  måste  
förmedlas   genom   barnafödande,   migration   eller  
dödlighet.  Efter  omfattande  forskning  har  kunska-
perna  om  dessa  mekanismer  utvecklats  långt.1
Samtidigt  kan  förstås  ekonomins  och  politikens  

påverkan  på  befolkningen  skapa  en  osäkerhet  om  
vad  som  påverkas  av  vad.  Om  befolkningsföränd-
ringar  både  påverkar  och  styrs  av  sociala,  ekono-
miska  och  politiska  omständigheter,  hur  ska  man  
då  kunna  veta  vad  som  kommer  först?  Svaret  är  
att  åldrandet  är  en  process  som  –  vid  sidan  av  fer-
tilitet,  mortalitet  och  migration  –  påverkar  befolk-
ningens  sammansättning.  För  varje  år  som  går  blir  
vi  ett  år  äldre.  Detta  är  en  autonom  process  som  
inte  påverkas  av  om  det  är  regn  eller  sol,  krig  eller  
fred,  goda  eller  dåliga  tider  [22].  I  den  mån  som  
demografiska  förändringar  kopplade  till  åldrandet  
kan  knytas  till  olika  politiska  och  ekonomiska  fe-
nomen  kan  vi  alltså  vara  säkra  på  att  ett  eventu-
ellt  orsakssamband  går  från  demografin  till  politik,  
ekonomi  och  social  förändring.

1   När  det   gäller   fertilitet   se   t.ex.   [5-10].  En  översikt   över  
migrationsforskningen  ges  i  [11]  och  i [12-15].  En  bra  in-
troduktion  till  historisk  mortalitetsforskning  ges  i  [16].  I  
modern  mortalitetsforskning   har   frågan   om   inkomstför-
delningens   betydelse   spelat   en   stor   roll   [17].  Andra   be-
stämningsfaktorer  för  mortaliteten  behandlas  av  [18-21].

Demografi  och  social  utveckling
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1.  Demografi  och  social  utveckling

En  modell  som  ser  demografiska  förändringar  
som  grundläggande  för  den  ekonomiska  och  po-
litiska   utvecklingen   är   också   intressant   från   ett  
genusperspektiv.  De  traditionella  modellerna  som  
fokuserar  på  ekonomi  och  politik  innebär  att  his-
toriens  dynamik  förläggs  till  fält  som  traditionellt  
dominerats  av  män.  De  samhälleliga  fält  för  vilka  
kvinnor  haft  huvudansvaret  –  barnuppfostran,  hälsa,  
vård  och  omsorg  –  hamnar  utanför  historien.  I  den  
demografiska  modellen  är  det  tvärtom.  Här  är  det  
reproduktionen  av  mänskligt  liv  som  bildar  själva  
basen   för   samhällsutvecklingen.  Valet  av   förkla-
ringsmodell  kommer  därför  –  även  om  det  sker  på  
grundval  av  empiriska  meriter  –  att  få  stor  bety-
delse  för  hela  ens  samhällssyn.  Den  demografiska  
modellen   har   ursprungligen   utvecklats   för   att   i  
första  hand  förklara  ekonomisk  utveckling.  Sam-
tidigt  innebär  ansatsen  att  den  socialpolitiska  ut-
vecklingen  får  en  central  roll  för  förståelsen  av  de  
senaste  tvåhundra  årens  ekonomiska  utveckling.

Demografins  plats  i  samhällsvetenskapen
Att  se  befolkningsförändringar  som  grundläggande  
för  social  och  ekonomisk  utveckling  är  inte  okon-
troversiellt.  Ända  sedan  1700-talet  har  det  nämligen  
pågått   en   debatt   om   hur   befolkningsförändringar  
påverkar   samhället.   Tidigt   ute   var   de   så   kallade  
merkantilisterna  som  ansåg  att  en  stor  befolkning  
var  grunden  för  det  nationella  välståndet.  Den  mer-
kantilistiska  synen  hade  en  stark  förankring  i  Sve-
rige  och  den  bidrog  till  att  Sverige  redan  på  1700-
talet  genomförde  heltäckande  folkräkningar.  Även  
Adam  Smith  som  brukar  ses  som  grundaren  av  den  
nationalekonomiska  vetenskapen  hade  en  liknande  
syn.  En  stor  befolkning  gör  att  efterfrågan  på  varor  
blir  större  och  öppnar  därmed  för  en  ökad  arbets-
delning  och  ekonomisk  tillväxt.
En   minst   lika   central   roll   tilldelades   befolk-

ningen   av   Thomas  Malthus.   Enlig   honom   leder  
dock   en   växande   befolkning   till   ökad   fattigdom  
när  fler  och  fler  måste  försörja  sig  på  en  begränsad  
landareal  [23].  Malthus  tankar  var  mycket  inflytel-
serika  under  1800-talet  och  början  av  1900-talet.  I  
Sverige  företräddes  de  av  nationalekonomen  Knut  
Wicksell  som  såg  barnbegränsning  som  det  enda  
framkomliga  sättet  att  på  sikt  höja  arbetarklassens  
inkomster  [24].
Under  den   senare  delen   av  1900-talet   har  be-

folkningsutvecklingens  betydelse  för  den  ekono-
miska   utvecklingen   successivt   tonats   ned.   Inte  
minst   fick   den   tillväxtmodell   som   amerikanen  
Robert  Solow  utvecklade  på  1950-talet   till   följd  
att   kapitalackumulation   och   än  mer   teknologisk  
utveckling  har   lyfts   fram  som  viktigare  faktorer.  
Empiriskt  fick  denna  uppfattning  också   stöd  när  
det   på   1980-talet   visade   sig   att  man   inte   kunde  
påvisa   något   statistiskt   samband   mellan   befolk-
ningstillväxt  och  ekonomisk  tillväxt  [25].  
Under  1990-talet  har  en  ny  ansats  åter  gett  de-

mografin  en  central  roll.  Det  nya  är  att  man  bör-
jat   uppmärksamma   effekterna   av   förändringar   i  
åldersstrukturen.  T.ex.  har  det  visat   sig  att  efter-
krigstidens  variationer  i  den  svenska  ekonomiska  
tillväxten   inte   beror   på   variationer   i   skattetryck  
och   ekonomisk   politik   utan   i   huvudsak   kan   ses  
som  avspeglingar  av  snabba  förändringar  i  ålders-
strukturen  [26].  Ett  liknande  mönster  kan  man  se  
i  andra  länder  [27].  Inte  minst  har  tillväxten  i  Öst-
asien  gynnats  av  en  snabb  tillväxt  i  den  arbetsföra  
befolkningen  och  ett  lägre  barnafödande  [28-30].  
En  fördelaktig  befolkningsstruktur  kan  ses  som  

en  viktig  förklaring  till  den  del  av  globaliseringen  
som   innebär  en  snabb   tillväxt  av  produktionen   i  
tidigare  utvecklingsländer.  Så  länge  befolknings-
tillväxten  var  koncentrerad  till  barngruppen  hän-
de  det   inte   så  mycket   ekonomiskt.  Men  när  den  
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arbetsföra   befolkningen   börjar   öka   och   andelen  
barn  går   ned  blir   resultatet   en   snabb   ekonomisk  
acceleration  [31].  
Under   senare   år   har   den   demografiska   forsk-

ningen   också   kommit   fram   till   att   låg   dödlighet  
inte  bara  är  ett  resultat  av  ekonomisk  utveckling.  
Det  är  också  en  av  de  viktigaste  förutsättningar-
na   för   att   ekonomisk   utveckling   ska   komma   till  
stånd.  När  dödligheten   sjunker  blir  det  mer   lön-
samt  att  skaffa  sig  en  utbildning  [32,33].  Om  livet  
tar  slut  vid  30-  eller  40-årsåldern  är  det  knappast  
meningsfullt   att   skaffa   sig   en   lång   utbildning.  
Ökad  medellivslängd   gör   också   att   fler   och   fler  
måste  börja  spara   för  ålderdomen  [34,35].  Detta  
ökar  kapitalbildningen  i  samhället  och  stimulerar  
den  ekonomiska  tillväxten.  
En  annan  effekt  av  den  lägre  dödligheten  är  att  

städerna  har  kunnat  växa.  Tidigare  var  hygieniska  
förhållanden  i  städerna  så  dåliga  och  dödligheten  
så  hög  att  det  krävdes  inflyttning  för  att  städernas  
befolkning  inte  skulle  krympa  [36].  Först  när  den  
urbana  dödligheten  minskade  från  slutet  av  1800-
talet  blev  det  därför  möjligt  att  etablera  det  stor-
stadsbaserade  produktionssystem  som  skapat  den  
moderna  välfärdstillväxten.  
En  fjärde  effekt  av  lägre  dödlighet  är  att  den  har  

möjliggjort  långa  livskarriärer  där  människor  suc-
cessivt  bygger  upp  sin  erfarenhet  och  sina  sociala  
nätverk  [37].

Livscykeln  som  grund
För  en  samhällsvetenskaplig  ansats  som  ser  demo-
grafiska   förhållanden   som   basen   för   både   social  
och   ekonomisk   utveckling   utgör   den   mänskliga  
livscykeln  en  fundamental  utgångspunkt.  
Trots  det  motstånd  som  många  samhällsvetare  

känner   inför   naturvetenskapliga   resonemang   är  
det  svårt  att  blunda  för  att  den  mänskliga  livscy-

keln   har   en   biologisk   bakgrund.  Människan   har  
en  begränsad  livslängd.  Existensen  av  mänskliga  
samhällen   är   därför   beroende   av   vår   reproduk-
tionsförmåga.  Ett  annat  kännetecken  för  männis-
kor  är  att  vi  föds  som  helt  hjälplösa  varelser  och  
under  en  följd  av  år  är  helt  beroende  av  äldre  män-
niskors  insatser  för  vår  överlevnad.  
Föreställningen  om  att  människan  föds  som  en  

oberoende  individ  och  att  samhället  uppstår  som  
ett  resultat  av  ett  kontrakt  mellan  oberoende  indi-
vider   stämmer  därför   inte  överens  med  den  bio-
logiska   verkligheten.   Barnen   kan   inte   klara   sin  
egen   försörjning,   medan   de   vuxna   däremot   kan  
producera   ett   överskott   utöver   vad   de   behöver  
för  sin  egen  överlevnad.  Detta  ger  ett  ekonomiskt  
utrymme   för   att   ta   hand  om  och   föda  upp  barn.  
Människan  är  alltså  beroende  av  resursöverföring  
från  andra  människor  för  att  överleva  och  utveck-
las  till  en  vuxen  människa.
Den  mänskliga   livscykeln   är   därför   något  mer  

än   ett   empiriskt   fenomen.   Vi   kan   på   rent   teore-
tiska   grunder   konstatera   att   så   länge  människans  
livslängd  är  begränsad  och  så  länge  barn  föds  som  
hjälplösa   varelser,   kommer   mänskliga   samhällen  
att  kännetecknas  av  en  livscykel  av  barndom  och  
vuxenliv.  På  denna  teoretiska  väg  kan  man  t.o.m.  ta  
ett  steg  till.  Eftersom  den  vuxna  människan  måste  
ha  förmåga  att  producera  ett  överskott  öppnar  det  
möjligheten   också   för   en   överlevnad   bortom  den  
punkt  då  man  inte  längre  kan  försörja  sig  själv.  
Könsmognaden  utgör  en  god  indikation  på  när  

övergången   från   barndomsfasen   till   vuxenfasen  
sker  biologiskt   sett,  dvs.   i   åldrarna  12   till  15  år.  
Detta  överensstämmer  i  stor  sett  med  den  gängse  
15-årsgränsen   som   används   när   man   avgränsar  
den  arbetsföra  befolkningen.  I  praktiken  kan  dock  
tidpunkten  för  inträdet  i  vuxenlivet  skilja  sig  av-
sevärt.   I  utvecklade  länder  förlängs  barndomsfa-
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sen  ända  upp  till  tjugoårsåldern  pga.  en  allt  längre  
skolgång.  I  fattiga  länder  skyndas  istället  vuxen-
blivandet  på  när  barn  mycket  tidigt  får  göra  insat-
ser  för  familjens  försörjning.  
En  avgränsning  av  ålderdomen  kan  på  motsva-

rande  sätt  ske  på  grundval  av  dödlighetens  utveck-
ling.  Även  om  dödligheten  ökar  från  30-årsåldern  
och  framåt  är  denna  ökning  till  50-årsåldern  mycket  
långsam.  Istället  sker  det  en  markant  acceleration  i  
dödlighetsökningen  för  män  såväl  som  för  kvinnor  
mellan  60  och  70  års  ålder.  Denna  ökning   i  död-
ligheten  sker  omkring  15–20  år  efter  det  att  kvin-
nornas  fruktsamma  period  tagit  slut.  Statistiskt  sett  
finns  det  därför  goda  skäl  att  se  60-årsåldern  som  
den  tid  då  övergången  till  ålderdomen  startar,  något  
som  avspeglas  i  att  den  övre  gränsen  för  vad  som  
räknas  till  arbetsför  befolkning  dras  vid  65  år.
Förutom   avgränsningen   av   livsfaserna   barn-

dom  och  ålderdom  finns  det  starka  skäl  att  inom  
det  som  räknas  som  arbetsför  ålder  avskilja  en  fa-
miljebildande   fas   från  det   som  brukar  kallas   för  
medelåldern.  Att  en  människa  uppnått  könsmog-
nad  innebär  ju  inte  med  automatik  att  hon  inleder  
sin   reproduktiva   period.   Tvärtom   kännetecknas  
många  kulturer  av  en  avsevärd  fördröjning  av  fa-
miljebildningen  i  förhållande  till   inträdet  i  köns-
mogen  ålder.  Tidig  familjebildning  är  vanligt  en-
dast  i  samhällen  där  mortalitet  är  mycket  hög.  
Den  livsfas  som  sträcker  sig  från  vuxenblivan-

det   till   familjebildandet   är   på   flera   sätt   särpräg-
lad.  Det  är  under  denna  period  som  människor   i  
allmänhet   för   första   gången   blir   förvärvsaktiva. 
Denna  övergång  innebär  att  man  inte  längre  är  be-
roende   av   andra   vuxna   för   sin   försörjning.  Man  
kan  därför  i  princip  lämna  det  hem  där  man  fötts  
upp  för  att  skaffa  sig  en  självständig  försörjning.  
Samtidigt   så   har   man   inte   några   försörjnings-
förpliktelser  gentemot  egna  barn.  

Unga  vuxna  är  därför  den  mest  rörliga  av  alla  
åldersgrupper.  Detta  visar  sig  tydligt  om  man  stu-
derar  hur  migrationsbenägenheten  förändras  över  
livscykeln.  Undersökningar  i  olika  länder  och  pe-
rioder  har  genomgående  visat  att  rörligheten  kul-
minerar  i  åldrarna  15–29  år.  
Ett   kännetecken   för  män   i   denna   åldersgrupp  

är  att  de  uppvisar  en  hög  kriminalitet  med  en  topp  
under  åren  kring  20  [38].  Mer  utvecklade  teorier  
om   orsakerna   till   detta   mönster   i   brottsligheten  
saknas.  En  hypotes  är  att  den  höga  kriminaliteten  
hör  samman  med  en  ökad  benägenhet  för  riskta-
gande  –  ett  ökat  risktagande  som  bland  annat  tar  
sig  uttryck  i  att  dödsrisken  för  män  under  dessa  år  
är  upp  till  fyra  gånger  så  hög  som  kvinnors  döds-
risk.  För  att  förklara  detta  ökade  risktagande  under  
denna  period  av  aktiv  familjebildning  ligger  det  i  
sin  tur  nära  till  hands  att  se  till  mäns  behov  av  att  
hävda  sig  i  konkurrensen  om  äktenskapspartners.  
När   det   gäller   arbetsinkomsternas   utveckling  

under  arbetsför  ålder  har  man  i  den  nationaleko-
nomiska  forskningen  påvisat  ett  mycket  starkt  ål-
dersmönster.   Pionjären   här   var   nobelpristagaren  
Gary  Becker  som  under  1960-talet  utvecklade  den  
s.k.   humankapitalteorin.   Beckers   analys   bygger  
på  två  antaganden:  (a)  människor  har  en  begrän-
sad   livslängd  och   (b)  genom  att   avsätta   resurser  
för  att  öka  ens  arbetsförmåga,  humankapital,  kan  
man   på   sikt   öka   sina   arbetsinkomster.   Tillsam-
mans   leder   dessa   antaganden   till   hypotesen   att  
människors  inkomstprofil  under  livet  blir  anting-
en  rak  eller  puckelformig.  Förklaring  till  detta  är  
att  människor  som  investerar   i  sitt  humankapital  
kommer  att  göra  dessa  investeringar  så  tidigt  som  
möjligt   i   livet.  På  så  sätt  ger   investeringarna  det  
största  ekonomiska  utbudet.  I  takt  med  att  investe-
ringarna  avtar  med  stigande  ålder  kommer  takten  
i   inkomstökningen   att   avta.   Livsinkomstprofilen  
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blir  puckelformig.  Beckers  hypotes  har  bekräftats  
i  en  lång  rad  studier  [39,40].
På  vilket  sätt  särskiljer  sig  då  medelåldern  från  

den  tidiga  vuxenåldern?  Denna  fråga  är  lättast  att  
besvara  för  kvinnor  eftersom  deras  fertilitet  avtar  
från  slutet  av  trettioårsåldern  för  att  så  småningom  
upphöra.  Detta  betyder  att  kvinnors  försörjnings-
ansvar  för  egna  minderåriga  barn  i  allmänhet  bör-
jar  minska  i  åldern  40–55  år.  För  män  är  en  sådan  
utveckling  inte  av  naturen  given  men  eftersom  en  
majoritet  av  männen  har  partners  i  ungefär  samma  
ålder   så   sker   det   statistiskt   sett   en  motsvarande  
minskning   av   männens   försörjningsansvar   för  
egna   minderåriga   barn.   Eftersom   denna   minsk-
ning  i  försörjningsbördan  inträffar  i  stort  sett  sam-
tidigt  med  att  arbetsinkomsterna  når  sitt  maximum  
så  ligger  det  nära  till  hands  att  anta  att  människors  
utrymme  för  framtidsinriktade  investeringar  ökar  
under  medelåldern.  Många  undersökningar  tyder  
också  på  att  så  är  fallet  [41-45]  även  om  det  ännu  
saknas  ovedersägliga  belägg   för   att  medelåldern  
kännetecknas  av  hög  spar-  och  investeringsbenä-
genhet.  
Man  kan  alltså  se  de  starka  kopplingar  som  finns  

mellan  individers  sociala  position  och  deras  livs-
cykelsituation.  Man   kan   t.o.m.   hävda   att   livscy-
kelpositionen  är  det  som  mest  direkt  påverkar  ens  
sociala   position   och   att   föräldrars,   syskons   och  
makars  sociala  position  kan  modifiera  effekten  av  
den  egna  livscykelpositionen.

Livscykeln  som  historisk  drivkraft
I  slutet  av  det  andra  världskriget  formulerade  en  
grupp   demografer   vid   Princeton-universitetet   i  
USA  hypotesen  om  en  demografisk  transition  som  
skulle   påverka   hela   världen.   Hypotesen   byggde  
på   den   process   av   långsiktigt   sjunkande   dödlig-
het  följd  av  sjunkande  födelsetal  som  man  sedan  

1800-talet   hade   kunnat   observera   i   västvärlden.  
Nu   antog   man   att   denna   process   skulle   spridas  
över  världen.  Först  skulle  dödligheten  gå  ner  och  
sedan  skulle  även  fertiliteten  minska.
På   1960-talet   hade   Princeton-demograferna   fått  

till  hälften  rätt.  Under  årtiondena  efter  andra  världs-
kriget  hade  mortaliteten  gått  ned  snabbt  i  stort  sett  i  
hela  världen.  Fortfarande  låg  emellertid  födelsetalen  
på  en  hög  nivå.  Följden  blev  en  mycket  snabb  befolk-
ningstillväxt.  Var  alltså  förutsägelsen  om  sjunkande  
fertilitet  felaktig?  Nej,  ser  vi  till  tiden  efter  år  1970  
så  har  utvecklingen  följt  precis  den  trend  som  Prince-
ton-demograferna  spådde  om.  I  land  efter  land  har  
fertiliteten  börjat  sjunka,  inte  sällan  i  mycket  snabb  
takt.  Och  i  större  delen  av  världen  är  nu  fertiliteten  på  
väg  mot  en  nivå  strax  under  eller  strax  över  två  barn  
per  kvinna.  Hypotesen  om  en  demografisk  transition  
kan  därför  sägas  vara  en  av  1900-talets  mest  fram-
gångsrika  samhällsvetenskapliga  teorier.  
Att   fertiliteten  är  på  väg  att   sjunka   till   en   låg  

nivå   innebär   emellertid   inte   att   tiden   för   snabba  
befolkningsförändringar  är  över.  Det  förhåller  sig  
snarare  tvärtom.  Visserligen  kommer  befolknings-
ökningen  att  gå  långsammare.  Istället  blir  det  mest  
dramatiska   under   de   kommande   decennierna   en  
genomgripande  förändring  av  den  globala  ålders-
strukturen.  Det  som  inträffar  kan  –  som  en  paral-
lell  till  den  demografiska  transitionen  –  kallas  för  
en ålderstransition.
Begreppet  ålderstransition  syftar  på  de  föränd-

ringar   i   åldersstrukturen   som   är   förbundna  med  
den   demografiska   transitionen.   Förenklat   så   kan  
ålderstransitionen  delas  in  i  fyra  faser:  
Under  den  inledande  barnfasen  är  det  i  huvud-

sak  endast  antalet  barn  som  ökar.  Orsaken  är  att  
barn,   inte  minst  spädbarn,  är  den  grupp  som  har  
den   högsta   mortaliteten   när   den   demografiska  
transitionen  tar  sin  början.  Mortalitetsnedgången  
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under  den  demografiska  transitionen  kommer  där-
för  att  mer  än  något  annat  leda  till  en  ökad  barn-
överlevnad.   I   sin   påverkan   på   åldersstrukturen  
kommer  därför  den  minskande  dödligheten  att   få  
effekter  som  liknar  dem  man  skulle  få  av  en  ökande  
fertilitet.  
Denna  tendens  till  ett  ökat  antal  barn  förstärks  

sedan  när  de  större  kohorter  som  blivit  resultatet  av  
en  lägre  barnadödlighet  når  fertil  ålder.  Eftersom  
fertiliteten  under  den  demografiska   transitionens  
inledningsskede  är  oförändrad  leder  ju  en  ökande  
fertil  befolkning  till  ett  ökat  barnafödande.  Kom-
binationen  av  lägre  dödlighet  och  oförändrad  fer-
tilitet  leder  därför  under  de  första  20–30  åren  av  
den  demografiska  transitionen  till  en  accelererad  
ökning  av  antalet  barn.  Tillväxten  i  den  vuxna  be-
folkningen  är  däremot  begränsad.  Åldersstruktu-
ren  får  därför  den  konkava  form  som  är  så  typisk  
för  fattiga  utvecklingsländer.
Nästa  fas  i  ålderstransitionen  är  ungdomsfasen.  

Under  denna  fas  koncentreras  befolkningstillväx-
ten   i   hög  grad   till   gruppen  unga  vuxna,   dvs.   ål-
dersgrupperna  mellan  15  och  39  år.  Ungdomsfa-
sen  inleds  cirka  två  decennier  efter  barnfasen  och  
den  accelererar  sedan  i  takt  med  att  de  allt  större  
kohorterna  kommer  upp  i  vuxen  ålder.  
Analyser  av  ålderstransitionen  har  visat  att  denna  

expansion   i   ungdomsgrupperna   tenderar   att   utlösa  
en  kraftig  nedgång  i  fertiliteten.  Det  är  inte  fullt  klart  
vad  som  är  mekanismen  här.  Det  kan  ha  att  göra  med  
växande   svårigheter   att   få   tillgång   till   jordbruks-
mark,  växande  urbanisering,  högre  utbildningskrav  
och   trängsel   på   bostadsmarknaden.  Konsekvensen  
av  den  fallande  fertiliteten  blir  att  födelsekohorterna  
börjar  krympa  eller  åtminstone  slutar  att  växa.  Där-
med  tar  barnfasen  slut  och  efter  några  decennier  
även  ungdomsfasen.

Den   tredje   fasen   i  ålderstransitionen  är  medelål-
dersfasen.  Medelåldersfasen  karaktäriseras  av  en  
expansion  av  grupper  i  den  övre  delen  av  arbetsför  
ålder,  dvs.  åldrarna  40–64  år,  och  den  följer  ung-
domsfasen  med  cirka  20  års  fördröjning.  Eftersom  
fertilitetsnedgången  fullbordas  under  slutet  av  ung-
domsfasen  så  kommer  medelåldersfasen  också  att  
kännetecknas  av  en  endast  långsamt  växande  barn-
befolkning.
Ålderstransitionen  avslutas  med  en  åldrandefas.  

Under  denna  fas  koncentreras  befolkningstillväxten  
till  åldersgrupperna  över  65  år.
I  västvärlden  inleddes  den  demografiska  transi-

tionen   under   1800-talet.   Barnfasen   pågick   fram  
till  första  världskrigets  utbrott  medan  ungdomsfa-
sen  sträckte  sig  fram  till  1930-talet.  I  väst  har  större  
delen  av  1900-talet  kännetecknats  av  medelålders-
fasen  som  upphörde  kring  1970  och  av  åldrandefa-
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Figur 1:1.  Tidig  ålderstransition:  Exempel  Sverige.
Källa:  SCB  (1999)[46].
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sen  som  sträckt  sig  fram  till  1900-talets  slut.  Ett  bra  
exempel  är  den  svenska  utvecklingen  som  visas  i  
figur  1:1.  Japan,  vars  utveckling  visas   i  figur  1:2,  
har  haft  en  något  senare  ålderstransition.
I   övriga   världen   har  mönstret   varit   ett   annat.  

Här   inleddes,   som  vi   tidigare  påpekat,  den  stora  
mortalitetsnedgången  vid   slutet   av   andra  världs-
kriget   medan   fertilitetsnedgången   inte   började  
förrän  efter  1975.  1950-  och  1960-talen  var  där-
för  en  utpräglad  barnfas  i  större  delen  av  världen.  
Ungdomsfasen  börjar  ta  fart  på  1960-talet  och  till-
växer  sedan  under  seklets  sista  decennier.  Världen  
som  helhet  befinner  sig  i  dag  mitt  i  en  utpräglad  
ungdomsfas  och  på  tröskeln  till  en  kraftig  expan-
sion  av  den  medelålders  befolkningen.   Inom  två  
till  tre  decennier  står  också  hela  världen  inför  en  
åldrandefas  som  inte  bara  kommer  att  begränsas  
till  västvärlden.  Ett  land  med  en  relativt  sen  ålders-

transition  är  Egypten  (figur  1:3)  medan  Kina  (fi-
gur  1:4)  hör  till  de  östasiatiska  länder  som  under  
1960-  och  1970-talet  upplevde  en  snabb  nedgång  
i  födelsetalen.
Vilka  blir  då  konsekvenserna  av  denna  globala  

utveckling?  För  att  besvara  denna  fråga  får  man  ta  
hjälp  av  de  analyser  som  gjorts  av  hur  ekonomin  
utvecklas  under  de  olika  faserna  av  ålderstransi-
tionen.  Huvudbudskapet  här  är  att  barnfasen  ten-
derar  att  präglas  av  svåra  fattigdomsproblem  när  
ett   växande   antal   barn   ska   försörjas   av   ett   näs-
tan  konstant  antal  vuxna.  Barnfasen  i  världen  går  
emellertid  i  dag  mot  sitt  slut  och  därmed  bör  fat-
tigdomsproblemen  avta.  
Det  ekonomiska  kännetecknet  för  ungdomsfasen  
är  en  snabb  expansion  av  den  tillgängliga  arbets-
kraften.   Detta   stämmer   väl   med   att   industripro-
duktionen  utanför  västländerna  under  de  senaste  
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decennierna  vuxit  snabbare  än  i  västländerna.  Så  
länge  som  befolkningstillväxten  globalt  präglades  
av  fler  och  fler  barn  så  var  konkurrensen  från  låg-
löneländer  måttlig.  Det  är  istället  under  den  glo-
bala  ungdomsfasen  som  utflyttningen  av  industri-
produktionen  tagit  riktig  fart.  
Även  den  växande  internationella  migrationen  

är  ett  typiskt  kännetecken  för  en  ungdomsfas.  Det  
var   när   Europa   befann   sig   i   ungdomsfas   under  
1800-   och   början   av   1900-talet   som   miljontals  
unga   européer   sökte   sig   till   Nordamerika,   Syd-
amerika  och  Australien.  Och  på  motsvarande  sätt  
är  det  i  dag  vår  tids  ungdomsländer  i  Asien,  Nord-
afrika  och  Sydamerika  som  sänder  emigranter  till  
fjärran  kuster.  Förändringar  i  invandrings-  och  ut-
vandringsmönster  i  Sverige  visar  hur  Sverige  har  
förvandlats   från   ett   typiskt   sändarland   –   när   det  
var  i  ungdomsfasen  i  andra  hälften  av  1800-talet  

–   till   ett   typiskt  mottagarland  under   senare  hälf-
ten  av  1900-talet  (figur  1:5).  Vi  kan  också  se  hur  
denna  förvandling  har  avspeglats  i  den  förändrade  
etniska  sammansättningen  av  Sveriges  befolkning  
(tabell  1:1).  Det  vi   i  dag  kallar   för  globalisering  
kan  därför  till  en  del  ses  som  en  avspegling  av  en  
långsiktig  demografisk  trend.  
I   samband   med   att   befolkningstillväxten   för-

skjuts  från  barngruppen  till  de  grupper  som  befin-
ner   sig   i   arbetsför   ålder   tenderar   även   den   eko-
nomiska   tillväxten  att  skjuta   fart.  Den  snabbaste  
tillväxten  i  BNP  per  capita  brukar  man  därför  få  
under  den  senare  delen  av  ungdomsfasen  då  bar-
nafödandet   faller   samtidigt   som   expansionen   av  
de  medelålders  tar  fart.  Det  är  i  denna  gynnsamma  
situation  som  välkända  tillväxtländer  som  Korea,  
Taiwan,  Hong  Kong  och  Singapore  befunnit   sig  
sedan  1970-talet.  En  motsvarande  gynnsam  situa-
tion  hade  Sverige  mellan  1920  och  1970.  
Med   fallande   fertilitet,   en  växande  ungdomsbe-

folkning  och  en  begynnande  expansion  av  de  med-
elålders  kommer  därför  de  närmaste  två–tre  decen-
nierna  att  ur  demografisk  synpunkt  erbjuda  utmärkta  
betingelser  för  snabb  global  tillväxt.  Exakt  hur  snabb  
tillväxten  blir  är  svårt  att  säga.  Men  för  en  stor  grupp  
av  länder  rör  det  sig  om  en  tredubbling  av  den  reala  
per  capita-inkomsten  över  en  20–30  års  period.  
Effekten  av  denna  tillväxt  blir  en  ny  ekonomisk  

världsordning  där  länder  som  tidigare  i  huvudsak  
varit   stora   vad   avser   befolkningsstorleken   även  
kommer  att  bli  ekonomiska  jättar.  Kina  är  väl  här  
det  kanske  viktigaste  exemplet.  Men  i  Kinas  spår  
kan  Indien,  Indonesien,  Brasilien,  Mexiko,  Egyp-
ten,  Turkiet  med  flera  länder  följa.
De   tydliga   genomslag   som   ålderstransitionens  

olika   faser   får   på   samhällens   sociala   och   ekono-
miska  utveckling  är  ytterligare  ett  bevis  för  att  livs-
cykeln  utgör  en  fundamental  förutsättning  för  hur  
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Tabell 1:1.  Förändringar  i  befolkningssammansättning  i  Sverige  1900–2004.

Födelseland/region Årtal

1900 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2004

Alla invånare i Sverige 5 136 441 6 142 191 7 041 829 7 495 129 8 076 903 8317235 8 590 630 9 011 810

därav födda i Sverige (%) 99,3 99,0 97,2 96,0 93,3 92,5 90,8 87,8

Alla utrikesfödda 35 627 61 657 197 810 299 879 537 585 626 953 790 445 1 100 262

därav födda i (%)

Norden 60,3 53,9 50,1 58,0 59,7 54,4 40,4 25,2

Västeuropa * 33,6 34,0 21,0 21,3 14,8 12,4 10,5 9,3

Östeuropa 4,4 9,5 26,3 17,1 11,3 10,9 11,6 10,6

Sydeuropa 0,7 0,8 1,6 2,6 10,8 10,5 8,9 15,1

Mellanöstern och Nordafrika 0,1 0,1 0,1 0,2 1,4 4,5 13,7 19,9

Afrika söder om Sahara 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 0,9 2,5 4,7

Central- och bortre Asien 0,2 0,7 0,4 0,4 0,8 3,4 6,3 9,4

Latinamerika 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6 3,0 6,2 5,8

*  Inkl.  USA,  Kanada,  Australien  och  Nya  Zeeland.
Källa:  SCB.
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mänskligt  liv  utvecklas.  När  barnantalet  ökar  i  ett  
land  är  detta  inte  bara  en  förändrad  siffra  i  en  statis-
tisk  årsbok.  De  nya  barnen  har  en  direkt  påverkan  
på   hur   livet   organiseras   i   tusentals   hushåll.   Sam-
mantaget  blir  denna  påverkan  så  stark  att  det  sätter  
spår  också  i  samhällets  utveckling  på  makronivå.  
På  ett  liknande  sätt  förhåller  det  sig  med  ung-

domsgruppen.  Ur   individens  perspektiv   framstår  
det  som  om  man  följer  i  spåren  av  tidigare  gene-
rationer  när  man  utbildar  sig,  flyttar  hemifrån  och  
söker  arbete.  När  en  större  generation  än  tidigare  
genomgår   denna   process   skapas   emellertid   nya  
förhållanden.  Skolor  blir  överfulla.  Bostadsmark-
naden  överhettas  i  de  större  städer  dit  ungdomarna  
söker  sig.  Och  det  utökade  utbudet  av  arbetskraft  
kan   stimulera   företagare   att   expandera   sin  verk-
samhet.  Är  då  samhället  oförmöget  att  absorbera  
en  ny  stor  generation  kan  den  unga  dådkraften  slå  
över  i  politisk  militans  och  t.o.m.  utbrott  av  våld.
I  dag  befinner  sig  Sverige  i  en  situation  där  den  

stora  40-talistgenerationen  uppnått  den  välmående  
medelåldern  med  barnen  utflugna,  höga  inkomster  
och   pensionstillgångar   som   sväller   i   fonder   och  
aktieportföljer.  En  stor  generation  i  den  välmående  
medelåldern  innebär  också  att  samhällsekonomin  
utvecklas   gynnsamt.   Produktiviteten   stiger   i   fa-
briker  och  handel.  Inflationen  är  låg  och  exporten  
ökar.  Hur  gynnsam  dagens  demografiska  situation  
är  kommer  vi  emellertid  att  upptäcka  först  om  tio  
år  när  alla  40-talister  gått  i  pension.  

Ett  demografiskt  perspektiv   
på  välfärd  och  ofärd
Den   mänskliga   livscykeln   utgör   grunden   för   ett  
stort  antal  av  samhällets   institutioner:  Äktenskap,  
familj,  mödravård,  förlossningskliniker,  dagis,  sko-
lor,  bostadslån,  barnbidrag,  familjerådgivning,  un-

derhållsbidrag,  vårdnadsdomar,  aktiefonder,  livför-
säkringar,  offentliga  pensioner,  sjukvård,  äldrevård  
och  arvsrätt.  Det  är  därför  naturligt  att  förändringar  
i   befolkningens   fördelning  mellan   olika   livsfaser  
får   konsekvenser   för   den   sociala   utvecklingen.   I  
detta  avsnitt  ska  de  olika  livsfasernas  betydelse  för  
det  socialpolitiska  fältet  diskuteras.  Först  behand-
las   barndomen,   sedan   ungdomen,   familjeåldern,  
medelåldern  och  sist  ålderdomen.  

Barn  och  risken  för  fattigdom
På  nationell  nivå  finns  det  ett  nära  samband  mel-
lan  den  ökning  av   andelen  barn   som  sker  under  
den  första  fasen  av  den  demografiska  transitionen  
och   ökade   risker   för   att   delar   av   befolkningen  
drabbas  av  fattigdom.  Ett  exempel  är  sambandet  
mellan  den  demografiska  beroendekvoten  och  an-
delen  barn  i  ett  land  som  lider  av  undervikt.  Be-
roendekvoten  beräknas  som  antalet  barn  (0–14  år)  
och  gamla   (över  65  år)   i   förhållande   till  befolk-
ningen  i  arbetsför  ålder  (15–64  år).  
I  Världsbankens  databas   för  uppföljningen  av  

de  s.k.  millenniemålen  finns  uppgifter  om  andelen  
barn  med  undervikt  i  126  av  världens  fattigare  län-
der.  Av  dessa  har  de  65  länder,  vars  beroendekvot  
ligger   på   över   70   procent,   de   värsta   problemen  
med  undernäring.  I  nästan  alla  av  dessa  länder  är  
fler   än  vart   tionde  barn  undernärt.  Däremot   i  de  
fattiga   länder   som  har   en   lägre   beroendekvot   är  
det  färre  än  40  procent  av  alla  barn  som  lider  av  
undervikt.  Man   skulle   alltså   kunna   säga   att   den  
koppling  som  Malthus  i  början  av  1800-talet  såg  
mellan  befolkningsökning  och  ökande  fattigdom  
är   riktig   så   länge  som  befolkningsökningen   i  ett  
land  domineras  av  de  allra  yngsta.  
Det   starka   sambandet  mellan   barn   och   fattig-

domsrisker   upptäcktes   först   på   familjenivå   och  
inte  i  nationella  data.  Pionjären  här  var  den  eng-
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elske  socialforskaren  Rowntree.  Han  genomförde  
under  åren  1897  och  1898  en   levnadsnivåunder-
sökning  i  York  som  visade  att  risken  att  drabbas  
av  fattigdom  är  som  störst  under  barndomen  och  
när  man  är  småbarnsförälder.  Insikten  om  denna  
koppling  mellan  fattigdom  och  vissa  demografis-
ka  faser  fick  stor  betydelse  bl.a.  för  den  brittiska  
socialpolitikens  utformning  [49].
En  viktig  utgångspunkt  för  de  senaste  årens  forsk-

ning  om  sociala  förhållanden  i  utvecklade  länder  har  
också  varit  att  en  stor  andel  av  dem  som  drabbas  av  
fattigdom  är  barn.  I  USA  levde  1998  t.ex.  var  femte  
barn  i  fattigdom  men  bara  var  åttonde  i  hela  befolk-
ningen   [50].  Att   barn   löper   större   risk   än  vuxna  
att  drabbas  av   fattigdom  har  att  göra  med  att  de  
vuxna  i  barnhushåll  ofta  är  unga  och  har  låga  in-
komster.  Men  det  är  också  så  att  barnens  närvaro  

gör  att  ett  hushåll  löper  ökad  risk  att  hamna  i  ett  
ekonomiskt  utsatt  läge  [51].  

Ungdomspuckeln  –  en  socialpolitisk  utmaning
Den  amerikanske  sociologen  Ronald  R  Rindfuss  
har  beskrivit  det  tidiga  vuxenlivet  som  en  period  
av  hög  demografisk  densitet  [52].  Med  detta  menar  
han  att  åren  mellan  18  och  30  kännetecknas  av  en  
intensitet  av  demografiska  händelser  för  individen  
som  överträffas  varken  tidigare  eller  senare.  Flytt-
ning  hemifrån,  täta  byten  av  bostad,  utbildningar  
som  avslutas  och  påbörjas,  arbetslöshet,  flyttning-
ar  mellan  kommuner  och  län,  parbildning,  separa-
tioner,  familjebildning,  allt  är  händelser  som  gör  
det  unga  vuxenlivet  till  en  tid  full  av  påfrestningar  
och  möjligheter.  
Den  sociala  problematiken  under  de  tidiga  ung-

domsåren  hör  nära  samman  med  dessa  händelser.  
De  ungas  beredskap  att  också  flytta  över  relativt  
stora  avstånd  gör  att  de  lämnar  en  miljö  där  de  har  
mer   eller  mindre   väl   utvecklade   sociala   nätverk  
av  familj,  släkt,  vänner  och  skolkamrater.  På  den  
ort  dit  de  flyttar  kan  det  därför,  åtminstone  initialt,  
vara  svårare  att  få  ekonomiskt  och  socialt  stöd  om  
de  hamnar  i  en  knipa.  Samtidigt  finns  det  på  des-
sa  platser  många  andra  unga  som  också  behöver  
bygga  upp  nya  nätverk.
Att  de  unga  i  stor  utsträckning  flyttar  från  mindre  
orter  till  större  städer  gör  också  att  de  ofta  hamnar  
i   regioner   med   en   tuff   bostadsmarknad.   Många  
unga  tvingas  därför  acceptera  ett  boende  som  kän-
netecknas  av  trångboddhet,  ibland  höga  hyror  och  
inte  sällan  tidsbegränsade,  osäkra  kontrakt.  
När  det  gäller  fysiska  prestationer,  inlärningsför-

måga,  mental  kapacitet  och  utbildning  är  unga  en  
idealisk   arbetskraft.  Dessutom   är   de   unga   rörliga  
och  kan  söka  sig  till  de  platser  där  det  finns  arbete.  
Att  arbetslösheten  bland  de  unga  ändå  är  hög  kan  
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Figur 1:6.  Förändringar  i  beroendekvoten*   
i  Sverige  1900–2004.
*  Kvoten  mellan  antalet  barn  0–14  år  och  antalet  äldre  (65+)  i  förhållande  
till  befolkning  i  arbetsför  ålder  (15–64  år).
Källa:  SCB.
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därför  tyckas  motsägelsefullt.  Men  att  se  den  tidiga  
arbetsmarknadskarriären   som  en  sök-  och  match-
ningsprocess  där  de  som  deltar  från  början  inte  är  
säkra  på  vilken  karriär  de  i  slutänden  vill  satsa  på  
kan  ge  en  förklaring.  Det  finns  därför  en  beredskap  
att  acceptera  arbeten  som  har  en  mer  tillfällig  ka-
raktär.  Medvetenhet   om   att   de   unga   befinner   sig  
i   en   söksituation   kan   också   göra   företag   mindre  
benägna  att   anställa  dem   i   en  karriärposition.  Att  
de  ungas  specifika  kompetens  är  oprövad  är  ytter-
ligare  en  nackdel.  Många  unga  återfinns  därför  i  ar-
beten  som  drar  nytta  av  att  den  unga  arbetskraften  
är  flexibel,  finns  på  plats  i  befolkningstäta  regioner  
och  kan  tänka  sig  att  åtminstone  en  tid  arbeta  i  jobb  
som  saknar  egentliga  framtidsmöjligheter.
Det  är  även  naturligt  att  se  de  ungas  deltagan-

de  i  olika  utbildningar  som  en  del  av  en  sök-  och  
matchningsprocess.  En  del  18-åringar  med  en  klar  
uppfattning  om  vad  de  vill  bli  väljer  en  utbildning,  
fullföljer  den  och  arbetar  sedan  resten  av  livet  i  det  
valda  yrket.  Men  detta  är  inte  ett  mönster  som  gäl-
ler  alla.  Istället  kan  de  erfarenheter  man  gör  under  
utbildningen  och  i  arbetslivet  ge  nya  impulser  till  
hur  man  vill  forma  sitt  liv.
Detsamma  gäller  ungas  parbildning.  I  USA  domi-

nerar  20-åringarna  inte  bara  när  det  gäller  det  första  
giftermålet  utan  också  när  det  gäller  ett  andra  äkten-
skap.  Också  på  detta  område  kännetecknas  alltså  de  
unga   av   att   de   söker   och  prövar   olika   alternativ  
innan  de  ger  sig  in  i  mer  livslånga  åtaganden.
Ytterligare  en  faktor  som  kan  prägla  de  ungas  

sociala   problematik   är   att   deras   konsumtions-
mönster  inte  styrs  enbart  av  deras  aktuella  inkom-
ster.  Deras  konsumtion  kan  också  vara  anpassad  
till  vad  de  –  med  ett  begrepp  hämtat  från  den  na-
tionalekonomiska   konsumtionsteorin   –   uppfattar  
som   sin   ”permanenta”   inkomst.   Detta   begrepp  
avser   den   konsumtionsnivå   som   en   person   kan  

uppnå  om  hänsyn  tas  inte  bara  till  dagens  inkom-
ster  utan  också  till  framtida  förväntade  inkomster.  
För  de  unga  ligger  denna  permanenta  inkomst  ofta  
över  den  aktuella  och  deras  konsumtion  kan  där-
för  ha  en  tendens  att  överstiga  de  finansiella  resur-
ser  man  för  närvarande  har.  I  teorin  är  detta  inte  
något  problem  eftersom  det  i  en  värld  av  perfekt  
kunskap  alltid  går  att  låna  till  ett  temporärt  under-
skott.  Verkligheten  är  hårdare  och  det  finns  därför  
en  ökad  risk  för  unga  att  hamna  i  finansiell  knipa.
Sett  ur  ett  livscykelperspektiv  kan  familjebild-

ningen   uppfattas   som   ungdomstidens   slutpunkt.  
Att  bli  förälder  är  ett  åtagande  som  man  inte  kan  
backa  från  när  det  väl  är  gjort.  Ett  ansvarigt  föräld-
raskap  innebär  också  att  man  förväntas  skapa  ett  
ökat  mått  av  vardaglig  stabilitet  när  det  gäller  in-
komster,  bostadsort,  bostad  och  partner.  Samtidigt  
finns  det  en  flexibilitet  när  det  gäller  hur  snart  man  
vill  påbörja  sin  familjebildning.  Denna  flexibilitet  
kan  fungera  som  en  säkerhetsventil  under  perio-
der  när  förhållanden  på  arbets-  och  bostadsmark-
nad  gör  det  svårare  för  de  unga  att  förverkliga  sina  
yrkes-,  inkomst-  och  konsumtionsplaner.  
Genom  att  skjuta  på  familjebildningen  blir  man  

mer  flexibel  och  behovet  av  stora  finansiella  åta-
ganden  för  det  egna  boendet  minskar.  Utan  barn  
kan  det  bli  möjligt  att  hålla  den  konsumtionsstan-
dard  man  eftersträvar  även  om  ens   inkomster  är  
lägre.  Samtidigt  har  en  senarelagd  familjebildning  
kostnader  för  individen  och  eventuellt  också  vissa  
ökade  risker.  
Ekonomen   Knut   Wicksell   hävdade   på   1880-

talet  att  senarelagda  äktenskap  som  en  metod  att  
minska   barnafödandet   hade   negativa   bieffekter.  
Att  de  unga  inte  kunde  gifta  sig  såg  han  som  en  
förklaring   till  utbredd  dryckenskap  och  prostitu-
tion.  Hur  orsakssambanden  ser  ut  i  dag  är  oklart  
men  tidsmässigt  sammanfaller  1990-talets  senare-
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lagda  familjebildning  med  en  ökad  psykisk  ohälsa  
bland  de  unga.  
Till   skillnad   från   barn   och   gamla   har   de   unga  

som  grupp  goda  förutsättningar  att  klara  sin  egen  
livshållning  utan   samhälleligt   stöd.  Samtidigt   har  
samhället  intresse  av  att  de  ungas  etablering  på  ar-
betsmarknad  och  bostadsmarknad  sker  så  smidigt  
och  effektivt  som  möjligt.  Sedan  början  av  1990-
talet  har  staten  satsat  stora  resurser  på  en  utbyggnad  
av  högskolan.  Att  arbetslösheten  fortfarande  är  hög  
bland  de  unga  –  och  detta  även  för  dem  som  har  
akademiska  utbildningar  –  visar  att  denna  satsning  
inte  fullt  ut  gett  de  förväntade  resultaten.  En  slut-
sats   är   att   universiteten   kanske   ägnar   för  mycket  
resurser  till  att  träna  akademiska  färdigheter  medan  
för   lite  görs   för  att  utveckla  de  kompetenser  som  
krävs  på  en  hård  arbetsmarknad.  Ett  problem  här  är  
att  dagens  system  inte  ger  några  starka  ekonomiska  
incitament  till  universiteten  att  utveckla  kurser  som  
stärker   studenternas   chanser  på   arbetsmarknaden.  
Ett  annat  problem  är  att  det  kan  ta  tid  för  företag  
och  organisationer  att  anpassa  sig   till  den  snabba  
ökning  av  den  unga  arbetskraftens  utbildningsnivå  
som  skett  under  senare  år.

Föräldrar  som  samhällsbyggare
I  de  flesta  människors   liv  följs  ungdomstiden  av  
familjebildning.   I   Sverige   är   det  mer   än   åtta   av  
tio  människor  som  förr  eller  senare  blir  föräldrar.  
Det  finns  många   likheter  mellan  socialpolitikens  
ansvarsområden   och   de   uppgifter   som   föräldrar  
åtar   sig   när   de   bildar   familj.   Föräldrar   ska   bistå  
individer  som  inte  kan  försörja  sig.  De  ska  sköta  
de  dagliga  omsorgerna  för  individer  som  inte  har  
kapacitet  att  klara  detta  själva.  Och  i  slutändan  är  
det   föräldrars   uppgift   att   hjälpa   individer   till   ett  
självständigt  och  ansvarstagande  liv.  
Följden  är  att  synen  på  familj  och  socialpolitik  

kommer  att  vara  nära  förbundna.  Familjen  kan  ses  
som   socialpolitikens   viktigaste   resurs.  Alternativt  
kan   socialpolitiken   framställas   som   ett   komple-
ment  till  familjen  med  uppgift  att  gripa  in  när  fa-
miljer  ställs  inför  utmaningar  som  överstiger  vad  de  
klarar  av.  I  praktisk  politik  behöver  det  inte  finnas  
någon  motsättning  här.  Genom  ett  utbyggt  ekono-
miskt  stöd  i  kombination  med  praktiskt  stöd  i  form  
av  barnavård,  barnomsorg,  skola  och  skolmat  ges  
familjerna   förbättrade  möjligheter   att   klara   av   de  
viktiga   fostrande   insatserna.   På  motsvarande   sätt  
innebär   offentliga   pensionssystem,   äldreomsorg,  
missbrukarvård  och  handikapptjänster  att  familjen  
avlyfts  uppgifter  som  den  i  brist  på  offentliga  och  
frivilliga  system  har  fått  ta  ansvar  för.
På  sätt  och  vis  kan  det  framstå  som  motsägelse-

fullt  att  familjerna  –  i  ett  samhälle  där  de  ekono-
miska  resurserna  generellt  sett  ökat  –  både  avlyfts  
uppgifter   som  man   tidigare   haft   ansvar   för   och  
dessutom   i   stor   utsträckning   blivit   en  mottagare  
av  offentligt   stöd.  Denna  utveckling  måste  dock  
ses   i   ljuset   av   att   familjen   samtidigt   fått   ett   för-
längt  och  fördjupat  ansvar  för  barnens  försörjning  
och   uppfostran.   Ända   fram   till   1940-talet   hade  
många  barn  redan  i  den  tidiga  skolåldern  ett  an-
svar  för  att  bidra  till  familjens  försörjning.  I  dag  
förväntas  uppemot  hälften  av  alla  barn  skaffa  sig  
en   utbildning   på   universitetsnivå.   Från   att   i   hu-
vudsak  ha  haft  ett  ansvar  för  att  ge  barnen  mat  och  
att  lära  dem  lyda  tillsägelser  är  det  i  dag  föräldrars  
uppgift  att  coacha  individer  långt  in  i  vuxenåren.  
Samtidigt  är  ett  av  socialforskningens  mest  centrala  
resultat  just  den  betydelse  som  uppväxtvillkoren  har  
för  individers  framtida  sjukdomsrisker,  kriminalitet,  
missbruksproblem,  mentala   hälsa   och   ekonomiska  
välfärd.  En   socialpolitik   som   inriktas  på   att   stärka  
familjers  möjlighet  att  erbjuda  goda  uppväxtvillkor  
framstår  därför  som  ytterst  välmotiverad.  
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En  omständighet  som  fått  ökad  uppmärksamhet  i  
forskningen  under  senare  år  är  att  barnens  uppfost-
ran   ofta   rymmer   ett   betydande  mått   av   kollektiva  
insatser  från  närmiljön  som  sträcker  sig  utöver  den  
egna  familjen.  Bland  annat  framhålls  betydelsen  av  
att   föräldrarna  känner   föräldrarna   till   de   egna  bar-
nens  kamrater.  Eller  att  det  finns  andra  vuxna  än  för-
äldrarna   som   ger   barnen   uppmärksamhet.  Mycket  
av  denna  forskning  är  gjord   i  USA,  men  det  finns  
också  svenska  studier  som  visar  att  uppväxtvillkoren  
påverkas  både  av  den  egna  familjen  och  av  grann-
skapet.  För  svensk  socialpolitik  innebär  denna  nya  
forskning  en  utmaning.  Är  dessa  effekter  så  viktiga  
att  ett  traditionellt  individ-  och  familjeperspektiv  bör  
kompletteras  med   åtgärder   som   söker   påverka   so-
ciala  relationer  på  grannskapsnivå?
Forskningen  om  de  sociala  nätverkens  betydel-

se   för   barnens   uppväxtvillkor   ger   också   ett   nytt  
perspektiv  på   familjefasen   i  den  mänskliga   livs-
cykeln.  En   traditionell  bild  har  varit  att   se  barn-
familjen  som  en  relativt  sluten  enhet.  Studier  av  
grannskapsrelationer  pekar  istället  på  möjligheten  
att  familjer  aktivt  söker  att  bygga  en  social  miljö  
av  compadres,  medföräldrar,  som  kan  ge  barnen  
mer  gynnsamma  villkor  under  uppväxttiden.  

Medelålders  –  en  dold  resurs  i  socialpolitiken  
När  människor  går   in   i  medelåldern  innebär  det   i  
normalfallet  en  successivt  sjunkande  försörjnings-
börda.  I  takt  med  att  barnen  växer  upp,  flyttar  he-
mifrån  och  börjar  tjäna  egna  pengar  minskar  kra-
ven  på   dagliga   insatser   från   föräldrarnas   sida   för  
barnens   försörjning   och   omvårdnad.   Ekonomiskt  
avspeglar  sig  denna  minskande  försörjningsbörda  i  
en  tillväxt  i  hushållets  finansiella  tillgångar.  Många  
i  medelåldern  kan  betala  av  sina  skulder  och  istäl-
let   öka   sina  banktillgodohavanden  och  värdepap-
perstillgångar.   Den   goda   ekonomiska   situationen  

avspeglar   sig   i   att  medelålders  människor   sällan  
har  problem  att  klara  av  sina  löpande  utgifter,  få  
av  de  medelålders  har  disponibla  inkomster  under  
nivån  för  ekonomiskt  bistånd  och  de  flesta  bor   i  
rymliga  bostäder.  De  har  utrymme   för  mer   tids-
krävande  fritidsaktiviteter  och  löper  mindre  risker  
än  de  unga  att  utsättas  för  våld.
Att  många  i  denna  åldersgrupp  har  täta  familje-

relationer  öppnar  möjligheten  att  resursstarka  50-
åringar  kan  dela  med  sig  av  sitt  relativa  överflöd  
till  yngre  eller  äldre  anhöriga  som  har  en  mer  pres-
sad  situation.  I  princip  skulle  man  kunna  tänka  sig  
att   sådana   generationsöverföringar   skulle   kunna  
göra  offentliga  socialpolitiska  insatser  onödiga.  
Praktiska   problem   gör   det   dock   svårt   att   lita  

till   överföringar  mellan   anhöriga.   För   det   första  
så   kan   obalanser   i   generationsstorleken   leda   till  
svårigheter.  I  en  växande  befolkning  är  de  yngre  
generationerna  alltid  större  än  de  äldre.  Medelål-
dersgenerationen  kan  då  bli  för  liten  för  att  orka  
med   tillräckligt   stora   resursöverföringar   till   de  
unga.  Motsvarande  problem  kan  uppstå  om  födel-
setalen  svänger  kraftigt.  Men  även  om  det  på  be-
folkningsnivå  finns   en  balans  mellan  behövande  
unga   och   ekonomiskt   starka   medelålders   är   det  
inte   säkert   att   detta   gäller   inom   de   familjer   där  
det   sker   en   omfördelning.   I   en   familj   är   kanske  
medelåldersgenerationen   stor   men   barnbarnsge-
nerationen   liten.  Här  finns  det  gott  om  utrymme  
att   kompensera   ekonomiska   brister  med   genera-
tionsöverföringen.  I  en  annan  kan  det  helt  saknas  
en  medelåldersgeneration  och  då  finns  det   ingen  
som  kan  ställa  upp  med  de  överföringar  som  de  
unga  skulle  behöva.  
I  Sverige  är   sådana  skillnader   lättast   att  obser-

vera  om  man  delar  upp  befolkningen  efter  både  ål-
der  och  födelseland.  Det  visar  sig  då  att  det  bland  
svenskfödda   finns   en   relativt   god   åldersbalans.  
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Detsamma  gäller   de   europeiska   invandrargrupper  
som  kom   till  Sverige   efter  det   andra  världskriget  
fram  till  början  av  1970-talet,  alltså  för  en  till  två  
generationer   sedan.   Eftersom   invandring   oftast  
sker  i  unga  år  är  åldersbalansen  hos  de  grupper  som  
kommit  till  Sverige  efter  1975  mer  skev.  Och  detta  
gäller  än  mer  de  grupper  som  kommit  allra  senast.  
Här  finns  det  en  mycket  stark  dominans  av  unga  
människor   i   familjebildande   åldrar   och   mycket  
få   väletablerade  människor   i  medelåldern.   I   den  
utsträckning   som   familjerelaterade   generations-
överföringar  spelar  en  central  roll  blir  resultatet  att  
unga  människor  som  saknar  äldre  väletablerade  an-
höriga  hamnar  i  en  mer  ekonomisk  utsatt  position  
än  de  som  saknar  denna  typ  av  anhöriga.  I  enlighet  
med  de  resonemang  som  ovan  fördes  om  familjen  
och  socialpolitiken  som  kompletterande  system  för  
generationsutjämning  betyder  detta  att  människor  
som  saknar  äldre  anhöriga  kan  bli  mer  beroende  av  
offentliga  sociala  insatser.  

Är  den  förändrade  åldersstrukturen   
med  allt  fler  äldre  ett  hot?
Det  som  demografiskt  sett  särskiljer  ålderdomen  
från  andra  livsfaser  är  den  höga  och  successivt  sti-
gande  dödligheten.  Vid  50  års  ålder  är  risken  för  
att  dö  under  det  närmaste  året  1  på  400.  Vid  65  har  
den  stigit   till  1  på  100.  Ytterligare   tio  år  senare,  
vid  70,  är  risken  1  på  33.  Och  vid  85  års  ålder  är  
dödrisken  1  på  10.
De  stigande  dödsriskerna  avspeglar  den  ökade  

skröplighet  människor   drabbas   av  med   stigande  
ålder  –  en  reell  ökning  av  skröpligheten  som  inte  
på  något  enkelt  sätt  låter  sig  påverkas  av  hurtiga  
slogans   om   pigga   åldringar   eller   av   kampanjer  
mot  diskriminering  av  äldre.  Samtidigt  är  det  vik-
tigt  att  se  att  dödriskerna  vid  en  given  ålder  mins-
kat  dramatiskt  under  de  senaste  årtiondena.  Går  vi  

tillbaks  till  år  1960  var  dödligheten  nästan  dubbelt  
så  hög  som  i  dag  vid  både  50,  65,  75  och  80  års  
ålder.  
Ett   sorgligt   faktum   är   dock   att   dödlighetsris-

kerna  fortfarande  ökar  snabbt  med  stigande  ålder.  
Ökningen  är  mer  än   tre  gånger  större  mellan  50  
och  65,  mer  än  en  och  en  halv  gång  större  mellan  
65   och   75   och  mer   än   två   gånger   större  mellan  
75  och  85  års  ålder.  Den  branta  åldersgradienten  
i  dödligheten  gör  att  t.o.m.  en  halvering  av  döds-
riskerna  bara  ger  en  tillfällig  respit.  Samma  döds-
risker  som  man  1965  hade  som  50-,  65-,  75-  och  
85-åring  uppnår  man  i  dag  vid  55,  71,  81,  och  89  
års  ålder.  Den  gåva  vi  fått  i  form  av  lägre  dödlig-
het  är  alltså  inte  så  mycket  en  radikal  förlängning  
av  livstiden.  Den  stora  vinsten  är  däremot  att  ris-
ken  för  att  en  anhörig,  vän  eller  kollega  som  nått  
65-,  70-  eller  75-årsdagen  snabbt  ska  ryckas  bort  
har  minskat.  Minskande  dödsrisker  ger  alltså  ut-
rymme  för  en  större  tillit  till  att  äldre  människor  
kommer  att  upprätthålla  sina  platser   i  de  sociala  
nätverken.  
Flera  faktorer  talar  för  att  vi  under  de  närmas-

te   årtiondena   kommer   att   få   uppleva   ytterligare  
sänkningar  av  de  äldres  dödsrisker.  Ett  resultat  av  
denna  kontinuerliga  trend  mot  lägre  dödlighet  blir  
att  antalet  äldre  ökar.  Detta  framställs  ibland  som  
ett  svårt  problem  som  kommer  att  hota  stabiliteten  
i  den  svenska  ekonomin  och  framtvinga  radikala  
förändringar   i   skatter   och   välfärdsystem.  Att   en  
ändrad   befolkningsstruktur   kommer   att  medföra  
stora  förändringar  är  säkert  sant.  Däremot  kan  det  
ifrågasättas  om  huvudriktningen  kommer  att  vara  
negativ.
Ett  viktigt  argument  här  är  att  ålderdomens  pro-

blem  kanske  är  just  den  höga  dödligheten.  Döds-
fall  skadar  sociala  nätverk.  Dödsfall  som  drabbar  
aktiva  människor  skadar  de  olika  sociala  och  eko-
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nomiska  projekt  de  varit   inblandade   i,  eller   som  
de  i  framtiden  skulle  ha  engagerat  sig  i.  Dödsfall  
gör   att   anhöriga   mister   personer   som   stött   dem  
praktiskt  och  mentalt.  Av  100  personer   i  70-års-
åldern   dog   under   en   femårsperiod   på   1960-talet  
ungefär  30  stycken.   I  dag  är  det  bara  15  av  100  
personer  i  70-årsåldern  som  dör  under  en  femårs-
period.  Den  dödlighetsbelastning  som  70-åringar  
skapar  har   alltså  halverats.  Detta   talar   för   att   en  
fördubbling   av   antalet   70-åringar   mellan   1960  
och   2015   inte   kommer   att   innebära   en   fördubb-
lad  belastning.  Tvärtom,  eftersom  skröpligheten  i  
denna  grupp  bara  är  hälften  av  vad  den  var  1960,  
kan  detta  tillskott  av  70-åringar  innebära  att  sam-
hällets   resurser   faktiskt   ökar.  Om  detta   de   facto  
blir  fallet  vet  vi  inte  i  dag.  Det  är  först  år  2010  då  
den  första  40-talisten  fyller  70  år  som  den  snabba  
ökningen  i  70-årsgruppen  börjar.  

Framtida  förändringar   
i  åldersstrukturen
Figur  1:7  visar  den  svenska  åldersstrukturen  2004  
och  en  prognos  för  åldersstrukturen  2034.  I  figu-
ren  syns  tydligt  de  babyboomar  som  satt  sin  prä-
gel  på  den  svenska  befolkningsutvecklingen.
De  barn  som  föddes  under  toppåren  av  den  senas-

te  babyboomsperioden  1986–1994  är  nu  i  15-årsål-
dern.  Sextiotalisterna  närmar  sig  40-årsåldern  med-
an  fyrtiotalisterna  i  dag  är  runt  60  år.  Mellan  dessa  
toppar  kan  man  se  det  som  i  USA  kallas  ”babybust”-
generationerna,  dvs.  motsatsen  till  de  stora  boomko-
horterna.  Här  finner  vi  nittiotalisterna  nu  i  åldrarna  
under   10   år   och   även   den   tunna  ABBA-kohorten,  
född  under  slutet  av  1970-talet  och  det  tidiga  1980-
talet  och  nu  mellan  20  och  30  år  gamla.  Andra  baby-
bust-generationer  är  femtiotalisterna,  nu  runt  50  år  
och  trettiotalisterna,  nu  runt  70  år  gamla.

Dessa   vågmönster   i   åldersstrukturen   skapade   av  
omväxlande  stora  och  små  kohorter  innebär  att  vi  
i  framtiden  kommer  att  få  uppleva  fortsatta  snabba  
växlingar  av  antalet  människor  i  olika  åldersgrup-
per.  1986–1994  års  babyboom  kommer  snart  upp  
i   tjugoårsåldern  och  kommer  då   att   ställa   ökade  
krav   på   högskolan,   bostäder   för   ungdomar   och  
sysselsättning.  Följer  man  mönstret   från   tidigare  
kohorter   kan   vi   även   förvänta   oss   en   ökning   av  
politisk   militans.   Men   ett   ökat   antal   unga   kan  
samtidigt   stimulera   efterfrågan   i   ekonomin.   Det  
är  därför  inte  säkert  att  fler  unga  kommer  att  inne-
bära  en  ökad  arbetslöshet.  I  och  med  att  de  ungas  
etablering   i   vuxenvärlden   i   dag   sker   allt   senare  
kan  1986–1994  års  kohort  under  de  närmaste  tio  
åren  bli  en  grupp  som  kommer  att  behöva  relativt  
mycket  av  sociala  insatser.
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Den  andra  stora  demografiska  händelse  som  vi  
står   inför   är   förstås   att   fyrtiortalistgenerationen  
passerar   det   officiella   pensionsstrecket.   Makro-
ekonomiskt   kommer   detta   att   innebära   en   viss  
press.  Men  det   är  också  möjligt   att  vi  om   tio  år  
kommer  att  ha  överraskats  av  de  positiva  effekter-
na  av  en  förbättrad  hälsa  bland  de  unga  pensionä-
rerna:  Att  65–74-åringar  börjat  spela  en  allt  vikti-
gare  roll  i  företagen,  på  universiteten,  i  kulturlivet  
och   i   frivilligarbetet.  Att   stressen  bland  barnför-
äldrar  minskat  när  många  fler  har  pigga  far-  och  
morföräldrar  som  stöttar  dem  på  olika  sätt.  
Ökningen  av  antalet  äldre  pensionärer  är  emel-

lertid  relativt  obetydlig  under  den  närmaste  tioårs-
perioden.  Det  beror  på  att  de  talrika  kohorter  som  
föddes  i  början  av  1900-talet  nu  krymper  samman  
i  snabb  takt  samtidigt  som  åldrarna  i  75+-gruppen  
fylls  på  av  de  relativt  fåtaliga  trettiotalisterna.  Vo-
lymmässigt  kommer  detta  att  innebära  en  avlastning  
för  äldrevården,  men  samtidigt  sker  det  en  förskjut-
ning  bland  de  äldre  mot  de  äldre-äldre.  Den  lägre  
dödligheten  bland  de  gamla  innebär  att  vi  kommer  
att  få  allt  fler  i  åldern  85+,  90+  och  95+.
En  annan  stor  omställning  som  är  på  gång  är  en  

kraftig  nedgång  av  antalet  barn  i  grund-  och  gymna-
sieskolan,  på  samma  gång  som  antalet  förskolebarn  
är  på  väg  upp,  särskilt  i  storstäderna.  De  senaste  30  
årens  berg-  och  dalbana  i  födelsetalen  har  alltså  lett  
till  ett  permanent  behov  hos  stora  delar  av  offentlig  
sektor  att  anpassa  sig  till  svängningar  i  tillströmning-
en.  I  SCB:s  prognos  (se  figur  1:7)  antar  man  visserli-
gen  att  fertilitetssvängningarna  kommer  att  dämpas.  
Men  detta  beror  i  huvudsak  på  att  man  saknar  en  bra  
modell  med  vars  hjälp  man  kan  förutsäga  framtida  
svängningar.  Sannolikheten  att  svängningarna  kom-
mer  att  fortsätta  är  relativt  stor.
En  annan  osäkerhet  i  befolkningsprognosen  gäl-

ler  migrationen.  I  figur  1:5  visas  hur  invandringen  

och  utvandringen  varierat  mellan  1851  och  2004.  
När  invandringen  är  större  än  utvandringen  bidrar  
migrationen   till   att   folkmängden   ökar.   För   Sve-
rige  har  så  varit   fallet  under   i  princip  hela  efter-
krigstiden.  Särskilt  stor  var  nettomigrationen  åren  
efter   andra   världskriget,   under   1960-talet,   under  
slutet  av  1980-talet  och  början  av  1990-talet  samt  
efter  2000.  Under  de  senaste  åren  har  invandrings-
överskottet  legat  på  över  20  000  personer  per  år,  
en  nivå  som  SCB  räknar  med  att  det  kommer  att  
ligga  på  även  i  framtiden.  Ser  vi  till  den  historiska  
utvecklingen   bör   vi   dock   räkna   med   betydande  
variationer  i  nettomigrationen  även  i  framtiden.
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