
Befolkningsrapport  
– sammanfattning
De nordiska välfärdsstaterna har visat sig vara livskraftiga under perioder av stor 
ekonomisk, politisk och samhällelig förändring. Huvudfrågan i NORDMOD-pro-
jektet är hur de nordiska modellerna kommer att utvecklas när de ställs inför fram-
tidens utmaningar. Modellernas utformning kommer att påverkas av både yttre och 
inre förändringsfaktorer. Ekonomisk globalisering och klimatförändringar är ex-
empel på yttre faktorer medan befolkningsförändringar är exempel på inre. I denna 
delrapport i NORDMOD-projektet är det de förväntade befolkningsförändringar-
na som är temat. För det första beskriver vi hur befolkningen i de nordiska länderna 
antas kunna utvecklas fram till 2030. Genom dessa befolkningsprognoser skapas en 
bild av morgondagens samhälle och därmed även av vilket handlingsutrymme poli-
tiken har att verka inom. För det andra diskuterar vi vilka konsekvenser de förvän-
tade befolkningsförändringarna kan få för bosättningsmönster och integration, be-
hovet av arbetskraft, efterfrågan på tjänster och sociala förmåner och välfärdsstatens 
utgifter. Vi tittar också på de nordiska medborgarnas inställning till enskilda väl-
färdspolitiska frågor för att få en uppfattning om styrkan och stabiliteten i uppslut-
ningen kring den nordiska välfärdspolitiken.

Förutsättningar för befolkningsprognoser
Befolkningsprognoser är osäkra och baseras på förutsättningar som bestäms av de 
utvecklingstrender som har legat till grund för dagens situation. När framtidens 
folkmängd, ålderssammansättning och etniska mångfald beräknas ska detta därför 
betraktas som illustrationer av ett möjligt scenario. Beräkningarna utgör inga enty-
diga fakta om hur länge vi kommer att leva, hur många som kommer att invandra, 
hur många barn som kommer att födas och därmed hur många vi kommer att vara i 
Norden om 20–30 år. Prognoserna som presenteras i rapporten bygger på vissa anta-
ganden om dödlighet, fertilitet och in- och utvandring. Dessa förhållanden kan ut-
vecklas i olika riktningar och invandringens omfattning är särskilt osäker. Invand-
ringsmönstren är inte bara beroende av nationell invandringspolitik utan också av 
ekonomiska skillnader mellan Norge och resten av världen och av oförutsedda hän-
delser, som krig och konflikter.

Befolkningsprognoserna är dessutom baserade på ett ”no policy”-scenario. Detta 
innebär att de bygger på dagens politik och eventuella beslutade men ännu inte ge-
nomförda reformer. Prognoserna tar med andra ord inte hänsyn till eventuella poli-
tiska beslut i framtiden.
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Fyra centrala trender i befolkningsprognoserna
De nordiska länderna står precis som de flesta andra län-
der i Europa inför fyra tydliga demografiska förändring-
ar: Befolkningarna växer, livslängden ökar och samhäl-
lenas heterogenitet blir större. Dessutom sjunker andelen 
av befolkningen mellan 15 och 64 år, det vill säga de som 
är i den ålder som utgör basen i dagens arbetskraft.

Befolkningen växer

Nordens befolkning har vuxit med 2,6 miljoner sedan 
1990 och ökningen förväntas fortsätta. Prognosernas 
medelalternativ tyder på att Norden kan ha ytterligare 3 
miljoner invånare 2030, det vill säga en ökning från da-
gens 26 miljoner till omkring 29 miljoner (Nordisk statis-
tikbank). Ökningen förväntas bli störst i Norge, och 2030 
förväntas den norska befolkningen vara större än den fin-
ska och den danska.

Livslängden ökar

De nordiska länderna utmärker sig redan med en hög för-
väntad livslängd. Isländska män låg i världstoppen när det 
gäller förväntad livslängd för år 2010, medan de isländ-
ska kvinnorna låg på tionde plats. De andra nordiska län-
derna placerar sig också högt i listan (http://esa.un.org/
wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_mortality.htm, läst 12/12 
2012). Livslängden förväntas öka under de närmaste tjugo 
åren med mellan 2,7 och 3,4 år för nordiska män och med 
mellan 2,6 och 3,2 för nordiska kvinnor (EU 2012: 295 och 
statistikbanken hos Statistics Iceland). Befolkningens 
livslängd förväntas därmed öka med omkring 3 år i ge-
nomsnitt under perioden, eller med 1,8 månader per år. 
Som en följd av en ökad medellivslängd förväntas ande-
len äldre i befolkningen öka från cirka 1,2 miljoner 2010 
till nästan 2,1 miljoner 2030. Även andelen mycket gamla 
(95 år eller äldre) antas öka kraftigt.

Andelen i arbetsför ålder sjunker

Den andel av befolkningen som befinner sig i arbetsför 
ålder, det vill säga i åldern 15–64 år, förväntas sjunka från 
65–66 procent 2010 till 58–61 procent 2030. Andelen antas 
sjunka mest i Finland och minst på Island (EU 2012: 299 
och statistikbanken hos Statistics Iceland).

Andelen invandrare ökar

Som nämns ovan är prognosen för invandringen den 
mest osäkra. Osäkerheten är större ju längre tid beräk-
ningen ska omfatta, men prognoserna kan slå fel även på 
kort sikt. Norge och Sverige har till exempel haft långt 
större invandring än väntat under det senaste decenniet. 
Migrationsströmmarna från de nya EU-länderna kunde 

inte förutses, och Sverige hade heller inte räknat med att 
syrier skulle utgöra den största gruppen bland de asylsö-
kande under 2012. I dag är invandrarandelen störst i Sve-
rige (cirka 20 procent) och minst i Finland (cirka 5 pro-
cent) (de nordiska statistikorganens statistikbanker).

Sverige, Danmark och Norge har gjort prognoser på 
den förväntade andelen invandrare i befolkningen fram 
till 2030, men prognoserna kan inte jämföras direkt efter-
som de baserar sig på olika kategoriseringar.

 – I Sverige, som inte räknar med andra generationens in-
vandrare i sina prognoser, förväntas invandrarandelen 
öka från 15 till 18 procent av befolkningen mellan 2010 
och 2030.

 – I Norge förväntas invandrarandelen öka från dagens 15 
procent till omkring 23 procent 2030, vilket inkluderar 
både invandrare och deras ättlingar.

 – I Danmark förväntas invandrarandelen öka från da-
gens dryga 10 procent till strax under 14 procent 2030. 
Även här är båda första och andra generationens in-
vandrare inräknade i prognosen.

Möjliga konsekvenser av 
befolkningsförändringarna
Förändringarna i de nordiska ländernas befolkningar 
kommer att ha betydelse för många politikområden. Att 
ge en fullständig översikt över alla möjliga konsekvenser 
ligger utanför ramarna för denna delrapport, men vi il-
lustrerar konsekvensernas omfattning genom att titta på 
några politikområden där befolkningsförändringarna 
kan få särskilt stor betydelse.

Urbanisering

Huvuddelen av befolkningen i Norden är bosatt i stä-
derna, och befolkningsökningen fram till 2030 förvän-
tas bli klart större i städerna och deras närområden än i 
mer glesbebyggda områden. Befolkningskoncentrationen 
i stadsområdena har många positiva sidor. Befolkningen 
präglas av större mångfald än på mindre orter, och mång-
fald är en viktig förutsättning för kreativitet och innova-
tion. Arbetsmarknaden är större i städerna, tillgången till 
diversifierad arbetskraft är större och detta skapar förut-
sättningar för både variation och specialisering. BNP per 
invånare är i allmänhet mycket högre i städerna än på 
landsbygden (EU 2007:7). Städerna har också en potential 
som miljövänliga områden, åtminstone om man förmår 
utveckla kompakta stadsområden där transporter och bo-
stadsbyggande kan förverkligas på ett miljöeffektivt sätt.

Urbaniseringen medför också en del utmaningar. 
Först och främst kommer städernas befolkningstillväxt 
att ställa krav på bostadsbyggande och infrastruktur. Be-



folkningsökningen utgör en bostadspolitisk utmaning, 
och en obalans mellan nybyggande och befolkningstill-
växt gör att bostadspriserna drivs uppåt. Höga bostads-
priser lägger grunden för social (och generationsmässig) 
segregation. Fattigdomsandelen och inkomstskillnader-
na är större i storstäderna (Kirkeberg m.fl. 2012), och be-
folkningen i storstäderna har generellt sett sämre lev-
nadsvillkor än befolkningen som helhet (Nordforsk 2011). 
Dessutom kan flera miljömässiga utmaningar knytas till 
en ökad urbanisering. Städerna har visserligen en miljö-
potential, men denna måste utnyttjas. I städerna förbru-
kas stora mängder energi, föroreningsnivån är hög och 
städerna står för de största koldioxidutsläppen. Dessutom 
sker befolkningstillväxten i städerna ofta i förstäder och 
stadsnära områden, något som innebär stora kommuni-
kations- och transportutmaningar.

Förändringar i arbetskraft och försörjningsbörda

Länderna i Norden har en hög sysselsättningsgrad. En 
förändrad ålderssammansättning och invandring påver-
kar sysselsättningsutvecklingen på varsitt sätt. En äldre 
befolkning medför ett minskat utbud av arbetskraft med-
an invandringen höjer utbudet. De nordiska länderna står 
inte inför någon större ökning i antalet personer i arbets-
för ålder. Från 2010 till 2030 förväntas antalet personer 
i åldern 15–64 år öka svagt i Island, Norge och Sverige, 
medan den förväntas minska i Danmark och Finland. I 
alla länderna kommer åldersgruppens andel av den totala 
befolkningen att sjunka.

Totalt sett förväntas det en svag ökning i sysselsätt-
ningsgraden i alla länderna i Norden, med undantag för 
Norge (EU 2012: 309). Den beräknade ökningen är inte 
stor nog att kunna motsvara den ökning i försörjnings-
bördan som den åldrande befolkningen medför. Försörj-
ningsbördans utveckling kan illustreras genom att man 
beräknar den andel av befolkningen som är 80 år och äld-
re i procent av befolkningen i åldersintervallet 20–64 år. 
Finland antas ha den högsta andelen invånare i åldern 80 
år och äldre i procent av befolkningen i intervallet 20–64 
år år 2030 (14 procent), medan Island antas ha den läg-
sta (8,9 procent). Finland förväntas stå för den största ök-
ningen i försörjningsbörda mellan 2010 och 2030 (en ök-
ning på 7 procentenheter, eller en fördubbling).

I beräkningarna av framtidens försörjningsbörda har 
inte hänsyn tagits till eventuella politiska åtgärder, till ex-
empel för att öka sysselsättningen ytterligare och därige-
nom förändra försörjningsbördan. Åtgärder för en förbätt-
rad arbetsmiljö, bättre möjligheter till vidareutbildning 
och förbättrad hälsa är exempel på åtgärder som skulle ha 
en positiv inverkan på förhållandet mellan antalet syssel-

satta och antalet utan sysselsättning i befolkningarna. Det 
blir till exempel viktigt med en (fortsatt) ökning av sys-
selsättningen i åldersgruppen 55 till 75 år, bland invand-
rarkvinnor, bland personer med funktionsnedsättningar 
och bland andra grupper som i dag har en låg sysselsätt-
ningsgrad. Detta skulle också bidra till en minskad för-
sörjningsbörda, i alla fall på kort sikt. Lyckas man med att 
få fler att övergå till heltid är detta också något som bidrar 
till en minskad försörjningsbörda, och det gör även ökad 
sysselsättning via invandring (åtminstone på kort sikt).

Lyckas man öka sysselsättningen kommer detta att bi-
dra till att de finanseringsutmaningar som de nordiska 
länderna står inför under de närmaste åren blir hanterba-
ra, och det ger ett större handlingsutrymme på det finans- 
och välfärdspolitiska området. Om man inte lyckas öka 
sysselsättningen, måste andra åtgärder vidtas för att möta 
utmaningarna, och det är dukat för hårda diskussioner 
om skattenivåer, personliga avgifter, effektivisering, sti-
mulanseffekter, vad som är en tillräcklig god kvalitet på 
tjänsterna och så vidare.

Press på offentliga budgetar

Alla länder i Norden använder redan en betydande andel 
av BNP till sociala ändamål. Eftersom förbrukningen av 
vård- och omsorgstjänster ökar markant med stigande ål-
der (se till exempel OECD 2011, figur 8), förväntas det att 
befolkningens åldrande kommer att medföra en betydan-
de ökning av de offentliga utgifterna. Även utan någon 
form av förbättringar i tjänsterna kommer en ökning av 
antalet äldre att ge högre utgifter för vård- och omsorgs-
tjänsterna. Utöver ökade utgifter för vård- och omsorgs-
tjänster tillkommer ökade utgifter för pension.

I rapporten The 2012 Ageing Report (EU 2012) har man 
gjort prognoser för de offentliga utgifterna för bland an-
nat vårdtjänster, omsorg och pensioner för EU:s 27 med-
lemsstater och Norge. Utgifterna för dessa sociala än-
damål (vård, omsorg och pension) som andel av BNP 
förväntas inte öka i samma takt i alla länder, och län-
derna startar från olika nivåer. En enkel illustration av 
skillnaderna får man om man tittar på hur många pro-
centenheters ökning i andel av BNP som de tre nämnda 
utgiftskomponenterna utgör, och att lägga denna förvän-
tade ökning till den andel av BNP som dessa sociala ut-
gifter utgör i dag. Ökningen av BNP:s andel för pensioner, 
vård och omsorg förväntas bli mellan 1,8 och 5,8 procent-
enheter. Ökningen tros bli störst i Finland och Norge och 
minst i Sverige och Danmark. Den stora skillnaden mel-
lan länderna beror på pensionsutgifterna, medan det bara 
är mindre variationer i hur stor del av BNP som förväntas 
gå till vård och omsorg.



Dessa uppskattningar av framtida utgifter är inte någ-
ra exakta beräkningar. De bör bara tolkas som illustra-
tioner som baseras på tillgängliga data och en rad olika 
förutsättningar. Utgiftsökningarna kan alltså bli både 
större och mindre än vad som visas här, men det finns 
all anledning att anta att utgifterna för de nämnda soci-
ala ändamålen kommer att öka. Osäkerheten ligger bara 
i hur stor ökningen blir. Då blir den centrala frågan hur 
de ökade offentliga utgifterna ska finansieras, och till de 
redan nämna diskussionerna om hur man ska öka syssel-
sättningen/arbetsinsatserna för att reducera försörjnings-
bördan kommer diskussionerna om skattenivå.

Inställningar till offentlig välfärd och skatt

Den omfattande offentliga välfärdsproduktionen och 
den tillhörande skattenivå som kännetecknar de nordis-
ka länderna skulle inte ha varit möjlig utan stöd från be-
folkningen. Många attitydstudier visar att de nordiska be-
folkningarna genomgående är mer positivt inställda till 
välfärdsstaten än befolkningen i Europa i övrigt (Svallfors 
2012: 8). I rapporten används data från European Social 
Survey 2008 för att undersöka hur Nordens befolkning för-
håller sig till centrala frågor om välfärd och skattepolitik .

Analyserna av dessa ESS-data visar att befolkningen i 
de nordiska länderna i likhet med andra européer anser 
att staten ska ha huvudansvaret för en rad välfärdsområ-
den. Tilltron till att välfärdsstaterna ska kunna leverera 
några år framåt i tiden är förhållandevis stark, och vil-
jan att betala för framtidens välfärd via skattesedeln är 
stor men inte villkorslös. Frågan är om uppslutningen 
kring välfärdspolitiken kommer att kvarstå, eller om be-
folkningförändringar och andra förhållanden, som tider 
av ekonomisk nedgång, kommer att medföra ett minskat 
stöd.

Det har genomförts många studier av vad som påver-
kar uppslutningen kring välfärdspolitiken. En viktig slut-
sats från forskningen är att det verkar vara förhållandevis 
svårt att ändra på etablerade synpunkter. I en omfattande 
analys av européernas inställning till välfärd slår Stefan 
Svallfors fast att människors uppfattningar av vad som 
är riktigt och rättvist är mycket stabila, och han visar att 
en rad landsspecifika attitydstudier från de senaste tju-
go åren visar mycket få ändringar vad gäller inställningar 
över tid (Svallfors 2012: 7). Även om det finns tydliga teck-
en på spårbundenhet i attitydbildningen, och att stabili-
teten i attityder på detta sätt kan vara en barriär mot sto-
ra politiska förändringar, betyder det inte att människors 
uppfattningar inte kan påverkas av yttre förhållanden. 
Man kan därför långt ifrån ta för givet att uppslutning-
en kring de nordiska välfärdsstaterna kommer att upp-

rätthållas på samma höga nivå oavsett utvecklingstren-
der i ekonomin och samhället i stort. Mot bakgrund av 
de förväntade befolkningsförändringarna som beskrivs i 
rapporten har vi fokuserat på att undersöka om befolk-
ningsförändringen i riktning mot en mer heterogen be-
folkning kan påverka uppslutningen kring välfärdspoli-
tiken. En hypotes är att i en situation där befolkningen 
blir mer heterogen, och en betydande del av välfärden 
tillfaller invandrare, kan uppslutningen kring välfärds-
politiken försvagas. Befintliga studier så här långt tyder 
emellertid inte på att ökad etnisk mångfald har någon en-
tydig påverkan på attitydbildningen. Det finns inget kon-
sekvent mönster som visar att de förändringar som ligger 
framför oss de kommande 20 åren kommer att försvaga 
uppslutningen kring den nordiska välfärdspolitiken.

Ny befolkning – ny politik?
Det är i sig mycket positivt att de nordiska länderna kom-
mer att se en ökad livslängd och befolkningstillväxt un-
der de kommande åren. Det är ett uttryck för att samhäl-
lena skapar goda levnadsvillkor och att det är samhällen 
som människor gärna vill bli en del av. Huruvida befolk-
ningsförändringarna skapar problem beror på hur de be-
möts politiskt. Den ekonomiska politiken måste anpas-
sas för att skapa jobb för nyanlända invandrare, äldre 
som blir kvar i arbete längre och för personer som i dag 
står utanför arbetsmarknaden. Hälsovården och den so-
ciala omsorgen måste utvecklas för att möta behoven hos 
en befolkning som har blivit van vid att ha det bra. Ar-
betskraftspolitiken måste i samspel med välfärdspoliti-
ken öka deltagandet på arbetsmarknaden bland dem som 
i dag står långt ifrån den. Man måste utforma en stads-
politik som motverkar segregering och skyddar miljön 
och en regionalpolitik som skapar goda levnadsvillkor 
på landsbygden. Integrationspolitiken måste utformas så 
att de nya invandrare som förväntas anlända integreras i 
samhället.

Som beskrivs i den här rapporten kommer utgifterna 
för välfärdstjänster och pensioner att öka som en följd av 
befolkningsförändringarna. Dessutom kommer männis-
kors förväntningar att ha betydelse för utgiftsökningar-
na, och därmed för välfärdsstatens leveransförmåga. Den 
starka ekonomiska tillväxten under senaste decennier-
na (med undantag för några krisperioder) har resulterat 
i en kraftig välståndsökning. Sannolikheten för att fram-
tidens äldre ska ha samma krav på tjänsteutbudet och 
tjänstekvaliteten som gårdagens äldre är därmed liten. 
Utformningen av den framtida politiken måste därför 
hantera betydande befolkningsförändringar och ökande 
förväntningar.


