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Dagens Sverige
Befolkning
Sverige är ett till befolkningen litet land med cirka 10,1 miljoner invånare (2018). 
Landets befolkning är ojämnt fördelad. Till största delen är Sverige glest befolkad. 
De flesta bor i södra delen av Sverige. 80 procent av befolkningen bor söder om 
Uppsala, 90 procent bor söder om Sundsvall.

Vidare bor hälften av befolkningen inom tre mil från kusten. Man kan urskilja ett 
par områden där befolkningen är som tätast – ett tätt stråk över Mellansverige 
från Göteborg till Stockholm och ett område från Göteborg söderut längs kusten 
till Skåne. Dessutom finns en del stadsområden där befolkningen är tät, men i 
övrigt är Sverige ett glest befolkat land.

Sveriges befolkningstäthet 2017 

Under 2010-talet har Sveriges befolkning ökat med cirka 1 procent per år. 
Visserligen föds det fler barn per vuxen kvinna i Sverige än i de flesta andra 
EU-länder, men befolkningsökningen beror till största delen på att människor 
invandrar till Sverige.

Urbanisering
Redan i samband med industrialiseringen under 1800-talet flyttade fler och fler 
människor in till städerna. Men den så kallade urbaniseringen tog fart under 
1900-talet och har fortsatt in på 2000-talet. Nuförtiden bor 85 procent av 
Sveriges befolkning i tätorter, det vill säga i orter med fler än 200 invånare. Allt 
större del av befolkningen lever i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 
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Att många människor, främst unga personer, flyttar från landsbygden och mindre 
städer till de större städerna får flera konsekvenser. I avflyttningsbygder, det vill 
säga de områden som människor lämnar, minskar befolkningen och andelen 
äldre blir större. Skatteintäkterna blir lägre samtidigt som kostnader för till 
exempel äldrevård finns kvar.

I storstadsområdena innebär den stora inflyttningen fördelar men också problem, 
till exempel i form av bostadsbrist.

Befolkningsförändring per kommun 2013–2017

SOURCE: SCB

TORBJÖRN ANDERSSON/XP/SCANPIX

 � Bostadsområdet Högaholm i Malmö 1972. Området var en del av miljonprogrammet. 
Miljonprogrammet är benämningen på en period i Sverige (1964–1975) då det snabbt byggdes 
väldigt många bostäder. Många av dessa bostäder ligger områden där det i dag bor många 
låginkomsttagare och människor som är födda utanför Sverige.
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Åldrande befolkning
Medellivslängden i Sverige är en av de högsta i världen och numera är nästan var 
femte svensk över 65 år. Det faktum att vi lever längre än tidigare betyder att en 
allt större del av befolkningen har gått i pension. Andelen invånare som arbetar 
och betalar skatt minskar. Kostnaderna för sjukvård och äldrevård ökar också som 
en följd en allt äldre befolkning. Denna situation har fått till följd att en höjning av 
pensionsåldern diskuteras.

Ord och begrepp
Ordlista: Dagens Sverige 

Asyl innebär att en person får stanna i ett land dit han eller hon har flytt.

Diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att 
de är annorlunda på något sätt.

Flykting kallas en person som flyr från sitt land, det vill säga tvingas lämna 
det mot sin vilja.

Integration kallas processen när något förenas med något annat till 
exempel när olika folkgrupper förenas i en stat för att leva tillsammans.

Invandrare är människor som har flyttat in i ett land från ett annat land.

Medellivslängd är ett mått på den beräknade genomsnittliga livslängden 
för nyfödda.

Nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått 
särskilda rättigheter i ett land.

Pension är pengar som äldre människor får i stället för lön när de slutat 
arbeta.

Segregation innebär att olika grupper människor, till exempel rika och 
fattiga, bor på olika platser i samma stad.

Urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i 
städer.

Urfolk kallas de folkgrupper som bodde i ett område redan innan andra 
människor grundade en stat på samma mark. 

Från utvandringsland till 
invandringsland
Under cirka hundra år – från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet 
var Sverige ett utvandringsland. Nästan 1,2 miljoner svenskar utvandrade till 
Nordamerika, de allra flesta till USA. Av dessa återvände omkring 200 000 till 
Sverige.

Efter andra världskriget har Sverige i stället tagit emot ett stort antal invandrare 
och flyktingar. Sverige har också stor utvandring men totalt sett är invandringen 
större. Under 1960-talet var det brist på arbetskraft i Sverige och företagen 
uppmuntrade människor från bland annat dåvarande Jugoslavien att flytta till 
Sverige. Många människor flyttade även från Finland för att arbeta i Sverige. 
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I samband med de jugoslaviska krigen under 1990-talet flydde ett stort antal 
människor till Sverige från bland annat Kosovo samt Bosnien och Hercegovina. 
Under 2000-talet har Sverige tagit emot många asylsökande som flytt från krig 
och våldsamheter i Afghanistan, Syrien och andra länder i Mellanöstern samt 
Somalia.

Födda, döda, invandringar och utvandringar i Sverige 

GRAFIK: NE · KÄLLA: SCB

 � Invandringen har ökat under 2000-talet. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den 
högsta någonsin. Då invandrade över 163 000 personer. Siffran minskade sedan kraftigt under 
2017, till drygt 144 000 personer. Även under 2018 minskade invandringen, till nästan 133 000 
personer. De senaste årens ökande invandring beror framför allt på att allt fler personer från 
krigsdrabbade länder kommit hit för att söka asyl. Om de sedan fått uppehållstillstånd har de 
räknats som invandrade till Sverige. Av de som invandrade till Sverige under 2018 var 11 procent 
födda i Syrien. (Källa: SCB)

LINDA KASTRUP/TT

 � Flyktingar på perrongen till Öresundståget i Köpenhamn för vidare färd till Malmö och Sverige.
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Nationella minoriteter
Drygt 18 procent (1,9 miljoner) av Sveriges befolkning 2017 var född utomlands. 
Förutom alla människor som av olika anledningar flyttat till Sverige från andra 
länder finns det fem så kallade nationella minoriteter i landet.

En nationell minoritet är en befolkningsgrupp i ett land som har fått särskilda 
rättigheter. De fem nationella minoriteterna i Sverige har alla en lång historia i 
landet. 

Samerna är enligt FN:s definition Sveriges enda urbefolkning. De övriga 
nationella minoriteterna är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Minoritetspolitiken har som mål att skydda dessa minoriteters språk: samiska, 
jiddisch, romani, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Integration och segregation
Invandringen till Sverige har inneburit att en stor andel av befolkningen har 
utländsk bakgrund, det vill säga att en person antingen är född utomlands eller 
har föräldrar som är födda utomlands. Denna situation innebär både möjligheter 
och utmaningar.

Till exempel är arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund betydligt 
högre än bland infödda svenskar. Att en stor andel av befolkningen som skulle 
kunna arbeta i stället lever på olika former av bidrag är varken bra för den 
enskilda personen eller för samhället i stort.

Ett viktigt mål med integrationspolitiken är att människor med utländsk 
bakgrund i större utsträckning ska kunna försörja sig själva och vara delaktiga 
i samhället. Trots det har segregationen på många sätt ökat i Sverige. I vissa 
förorter, stadsdelar eller bostadsområden bor nästan bara människor med 
invandrarbakgrund, vilket gör integrationen mycket svårare.

Även om diskriminering är förbjudet i lag upplever många att det är svårare att få 
jobb och bostad för den som har utländsk bakgrund.

 � Samer. Den samiska flaggan. Cirkeln är en symbol för solen (röd) och månen (blå). Flaggans 
färger (röd , blå, grön och gul) kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.
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Sammanfattning
Dagens Sverige 

• Sveriges befolkning är ojämnt fördelad över landets yta och den 
största delen av befolkningen bor i södra delen av landet.

• Många människor flyttar från landsbygd och småstäder till 
storstadsområden.

• Andelen av befolkningen som är över 65 år ökar.
• Sverige har sedan 1990-talet tagit emot många asylsökande som 

flytt från krig och konflikter i sina hemländer.
• Sverige har fem nationella minoriteter: samer (Sveriges enda urfolk), 

judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
• Segregationen har ökat och många svenskar med utländsk bakgrund 

upplever diskriminering av olika slag.
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