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Förord  

 
Under ca 20 år, åren 1986-2006, publicerades regelbundet omfattande tryckta 

tabeller över utrikes föddas födelse- och medborgarskapsländer, utländsk bak-

grund, deras ålder och kön och in- och utvandring, på läns- och kommunnivå och 

för olika indelningar inom sjukvården. Definitionerna och indelningarna av olika 

grupper var delvis annorlunda och tog bl.a. stor hänsyn till medborgarskap. För 

att användas i prognosarbetet levererades tabeller över ”nettoinvandring”. Ta-

bellsamlingarna lades ner och ersattes av mer utförlig elektronisk information på 

Internet, i form av Excelfiler och databaser, över utrikesföddas födelseländer. 

Dessa har kompletterats med olika översiktliga sammanställningar i rapportform 

eftersom den information som finns är mycket omfattande och detaljerad och 

därmed också ibland intetsägande eller sekretesskänslig.  

  

Sedan slutet av 2005 har Migrationsverkets tillståndsgivning ökat, och till en be-

tydligt högre nivå efter 2012. År 2013 gick gruppen ”utrikesfödda” om ”födda i 

övriga Sverige” i Stockholms län. Under 2015 har Migrationsverket både skrivit 

ner och sedan skrivit upp sina prognoser, vilket gör det i princip omöjligt att ett 

tag framöver försöka beräkna den totala folkbokförda invandringen, för att sedan 

i nästa steg kunna skatta den sekundära migrationen inom Sverige och utrikes-

föddas Stockholmsorientering för olika aktuella grupper. 

 

Med för närvarande snabbt växande strömmar av migranter, flyktingar och asyl-

sökande och ett ökande antal utrikesfödda från länder där man i många fall talar 

flera olika språk kan kommunikationsmöjligheterna bli en kritisk faktor inom 

hälso- och sjukvård. I framtiden kommer också ett växande antal utrikesfödda 

personer att åldras här och bli beroende av att kunna bemötas på sitt eget, eller 

sina egna, språk.  

 

Analyser av rikets befolkningstillväxt och de nationella och regionala demogra-

fiska prognoserna utvecklas kontinuerligt i takt med att Sveriges demografi på-

verkas i allt högre grad av nya flyktingströmmar och migranter från nya länder, 

deras fruktsamhet och mortalitet, och att deras medborgarskap påverkar in- och 

utvandringsmöjligheterna och därmed prognoserna.  

 

Detta medför att ”utrikesfödda” som är en mycket heterogen grupp kan behöva 

studeras närmare och delas in i flera analysgrupper för att öka precisionen i de 

demografiska prognoserna. Även ”andra generationen”, barn till utrikesfödda, 

uppvisar nya demografiska mönster som kan vara betydelsefulla för utvecklingen 

av den framtida regionala befolkningstillväxten. Syftet med promemorian är där-

för också att ligga till grund för utvecklingen av en mer komplex redovisning av 

Stockholmsregionens befolkning inom prognosarbetet, för att höja förklarings-

värdet och öka förståelsen för både prognoser och utfall. 
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1 Inledning 
 

Sverige var för inte så länge sedan ett utvandringsland men blev i samband med 

andra världskrigets flyktingströmmar ett invandringsland. Efter kriget började 

arbetskraftsinvandringen. Man kan i dag tycka att det finns många utrikesfödda 

här men jämfört med ett urval andra mottagarländer är antalet lågt och många av 

de cirka 200 länderna i världen finns inte representerade här i någon högre grad 

överhuvudtaget, varken i riket eller i länet. Stora grupper som kommit tidigare 

minskar dessutom och ersätts av nya länder. Jämförelser mellan länder försvåras 

av att man i vissa länder definierar migranter som gästarbetare och i officiell sta-

tistik inte registrerar någon invandring över huvudtaget. Dessutom saknas oftast 

ömsesidig redovisning av bilaterala strömmar mellan länder. 

 

Av bland annat kommunikationsändamål och medicinska skäl inom barn- och 

mödrahälsovård är det viktigt att ha god kännedom om både barns och vuxna 

personers födelseland, och om de är födda här också föräldrarnas födelseländer 

eller -land. Stockholms län har idag en inflyttarpuckel kring 35 år som om ca 30 

år innebär motsvarande ökning av pensionärer och omsorgsbehövande, som i allt 

högre grad talar andra språk; ca 23 procent av befolkningen är idag född i andra 

länder. I nästan alla länder talas inte ett språk utan flera; antalet språk i världen 

uppskattas till cirka 7 1001. I de officiella och tillgängliga befolkningsregistren 

redovisas inte språk eller etnicitet varför ”födelseland” som approximation är det 

närmaste man kan komma. Samtidigt får vi fler tre-språkiga familjer då antalet 

barn som föds här med föräldrar från två olika länder ökar. Detta ställer stora 

krav på utbildnings-, kommunikations- och andra resurser både nu och i framti-

den.  

 

I den redovisning som följer är syftet deskriptivt och tonvikten ligger på att un-

dersöka om ett exempel på mångfaldsindex, måttet ED(rt), Ethnic diversity index, 

kan tillföra någon kunskap om utvecklingen av etnisk mångfald. ED(rt) är ett en-

kelt index som är synnerligen svårt att tolka, speciellt över tid, eftersom mycket 

kan hända över tid utan att värdet på index förändras. Det är en tydlig indikation 

på mångfald, i vilken utsträckning det finns etnisk variation inom en population, 

men vilka etniska grupper som ökar eller minskar går inte att uttyda; det måste 

undersökas separat. Därutöver har det undersökts hur index förändras genom att 

göra en enkel uppdelning av den stora gruppen ”födda i Sverige” efter föräldra-

bakgrund, svensk eller utländsk. Mångfaldsindexet ED(rt) har alltså i sig ett gan-

ska begränsat användningsområde som kräver kompletterande eller stödjande 

information. I promemorian har därför utrikesföddas ”Stockholmsorientering” 

från och med år 2000 tagits fram genom att beräkna kvoten mellan antalet från 

ett visst land i länet i förhållande till totala antalet från samma land i riket, för att 

se vilka födelseländers kvoter som ökar och minskar i länet, dvs. utvecklingen av 

kvoterna över tid.  

 

Kartor har tagits fram över vissa större grupper vilka relaterats till utrikesfödda 

eller total befolkning.  

                                                        
1 www.ethnologue.com 

http://www.ethnologue.com/
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2 Bakgrund 
 

Mellan år 2000 och år 2013 har den folkbokförda befolkningen i Sverige ökat 

med knappt nio procent. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 18,6 pro-

cent och i övriga riket med sex procent. I Stockholms län har födda i Sverige ökat 

med 11,5 procent och i övriga riket med 0,9 procent. I både länet och övriga riket 

har utrikes födda ökat med 52-53 procent2.   

  

  
2000 2013 Skillnad  Kvot 

Befolkning i Stockholms län 1 823 210 2 163 042 339 832 1,186 

Födda i Sverige 
 

1 502 045 1 674 520 172 475 1,115 

Födda utrikes 
 

321 165 488 522 167 357 1,521 

Befolkning i övriga riket 7 059 582 7 481 822 422 240 1,060 

Födda i Sverige 
 

6 376 949 6 436 851 59 902 1,009 

Födda utrikes 
 

682 633 1 044 971 362 338 1,531 

Totalt Sverige 
 

8 882 792 9 644 864 762 072 1,086 

      

Sedan 1968 har i genomsnitt ca 30 procent av rikets invandring gått till Stock-

holms län; den har varierat mellan knappt 20 och drygt 40 procent men hållit sig 

kring 30 procent sedan 1995. Länets andel har minskat något under den senaste 

tiden, då flyktinginvandringen till riket varit exceptionellt hög. Utvandringen från 

länet har ökat och bl.a. påverkats av Skatteverkets registerstädningar. Samtidigt 

har också folkbokföringsreglerna ändrats vilket påverkar den registrerade  

utvandringen. 

 

Mellan länet och övriga riket har utrikesföddas flyttströmmar ökat, i takt med att 

antalet utrikesfödda ökat; en topp syns 1994 i samband med den rekordstora flyk-

tinginvandringen från före detta Jugoslavien omkring 1993, med Bosnien som 

                                                        
2 Källa till alla uppgifter är SCB/SSD och egna beställningar av demografiska uppgifter ur RTB 
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största ursprungsland. Nettot av dessa inrikes flyttningar har sedan 1989 årligen 

varierat mellan 0 (noll) och drygt 4 500, med ett genomsnitt på knappt 2 000, 

vilket motsvarar mindre än en halv procent av dagens ca en halv miljon utrikes-

födda i Stockholms län. Hur många individer som flyttat över länsgräns flera 

gånger, till exempel studenter och andra personer i flyttbenägna åldrar, kan inte 

utläsas av diagrammet nedan. 

 

Vid flyttningarna mellan Stockholms läns kommuner och övriga län omfördelas 

de utrikesfödda; av nettot på drygt 2 000 personer år 2012 bosatte sig mer än 

hälften (0,54) i Stockholms stad och på andra plats kom Solna med mindre än en 

tiondel (0,08). Resterande netton var måttligt fördelade mellan övriga kommu-

ner, positivt i 19 kommuner (total andel 0,40) och negativt i fem kommuner  

(totalt -0,02). Detta mönster där de centrala delarna Stockholm och Solna domi-

nerar mottagandet av flyttare avviker inte från det mönster som samtliga inrikes 

flyttare uppvisar. I alla flyttstudier som gjorts under de senaste 15-20 åren har 

den centrala delen av länet fungerat som primärt ankomstområde. Detta är na-

turligtvis en följd av storleken på Stockholms stad och bostadsbeståndet där (se 

nästa diagram). 
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Som framgår av diagrammet nedan domineras för närvarande nettot av personer 

födda i Asien, vilket är en stor och mycket heterogen grupp. Under senare år har 

både in- och utflyttningar i denna grupp ökat. 

 

(1) I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen   
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3 Källor och förklaringar  
 

I denna promemoria kommer namn på och uppgifter om födelseländer, indel-

ningar och världsdelar främst från RTB, registret över totalbefolkningen vid 

SCB/i SSD, och är i huvudsak från åren 1998/2000 – 2012/2013/2014. Andra 

viktiga källor är UN Population Division (UNPD) och EU/Eurostat där framför 

allt UNPD gör indelningar och beräkningar som avviker från uppgifterna i RTB 

och inom EU. Även Eurostat redovisar delvis på andra sätt som avviker från SSD 

och RTB. Uppgifter kommer också från forskningsrapporter, internationella or-

ganisationer, konferenser och andra studier om migration, och flera andra källor 

på Internet. Definitioner, begrepp, uttryck och namngivning kan därför variera 

eftersom det inte varit möjligt att hitta någon enhetlig begreppsapparat. 

 

Uppgifterna som kommer från RTB och SSD kan variera i olika källor från åren 

kring 2000 – till exempel hur många som är födda i Sverige och utrikes – efter-

som kodningen inte varit helt konsekvent och registren över befolkningen föränd-

rats. Detta kan eventuellt påverka redovisning med åren kring 2000 som bas. 

Men uppgifter kan också variera över tid eftersom landsnamn och indelningar 

förändras och individer kan ändra sina egna uppgifter i RTB. De uppgifter som 

använts för riket finns tillgängliga på SCB:s hemsida och för länet på TRF:s hem-

sida. Det överensstämmer inte alltid helt och hållet mellan den regionala och den 

nationella nivån.  

 

Redovisning av över 200 födelseländer är utrymmeskrävande och många länder 

representeras av ett fåtal individer som inte uppvisar några mönster. För att und-

vika för många detaljer redovisas i stället världsdelar eller vissa relevanta grupper 

som inte alltid ingår i officiella indelningar. Fokus blir på utvalda länder, ålders-

struktur och vissa intressanta utvecklingar över tid. Notera också att inom SLL 

redovisas födelseland, inte medborgarskap. 

 

En vanlig indelning av födelseregion/födelseland inom officiell statistik är den 

som görs i det nedre diagrammet på föregående sida och i tabellen över folk-

mängden i Stockholms län på nästa nedan; därtill har i denna promemoria vissa 

andra grupper särredovisats som är betydelsefulla för Stockholmsregionen. 
 

Folkmängd i Stockholms län den 31 december efter födelseland 2009-2013 
      2009 2010 2011 2012 2013 

Sverige 
  

1 599 856 1 618 909 1 636 885 1 655 080 1 674 520 

Norden utom Sverige 
 

70 353 69 358 68 485 67 587 66 409 

EU28 utom Norden
1
 

 
87 470 90 538 95 500 100 112 104 885 

Europa utom EU28 och Nor-
den

2
 51 197 52 950 55 001 56 910 58 434 

Afrika 
  

42 789 45 620 48 236 50 994 53 686 

Asien 
  

124 502 132 363 141 095 148 949 156 627 

Nordamerika 
 

11 384 11 830 12 415 12 820 13 422 

Sydamerika 
 

29 923 30 906 31 844 32 516 32 973 

Oceanien 
  

1 543 1 668 1 794 1 810 1 862 

Okänt 
  

165 201 218 228 224 

Totalt     2 019 182 2 054 343 2 091 473 2 127 006 2 163 042 
1I EU28 ingår även Kroatien. 2I denna landgrupp ingår även Sovjetunionen  

  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

10 (58) 

   

En betydande grupp som bidrar till ökningen av personer med utländsk bak-

grund är barn till utrikesfödda som enligt den officiella definitionen också är per-

soner födda i Sverige av två utrikesfödda föräldrar. Tabellen nedan visar bak-

grundstabellen till ”Planområdesprognoser och demografiska områdesdata” på 

länsnivå. I den tabellen har drygt 30 procent av länets befolkning utländsk bak-

grund. 

 

Personer med utländsk bakgrund 2003-2013, officiell definition       

  Totalt         Därav         

År                 Inrikes född med  

                  två föräldrar  

            Utrikes född   födda utomlands 

  Antal Män Kvinnor Andel (%)   Antal Andel (%)   Antal Andel (%) 

        av befolk-     av befolk-     av befolk- 

        ningen     ningen     ningen 

2003 452 674 219 974 232 700 24,3 
 

340 852 18,3 
 

111 822 6,0 

2004 461 498 223 915 237 583 24,6 
 

346 195 18,5 
 

115 303 6,2 

2005 472 862 229 679 243 183 25,0 
 

353 864 18,7 
 

118 998 6,3 

2006 491 976 239 608 252 368 25,6 
 

368 694 19,2 
 

123 282 6,4 

2007 512 872 250 694 262 178 26,3 
 

385 015 19,7 
 

127 857 6,6 

2008 533 262 260 928 272 334 26,9 
 

400 553 20,2 
 

132 709 6,7 

2009 557 594 273 377 284 217 27,6 
 

419 326 20,8 
 

138 268 6,8 

2010 579 512 284 784 294 728 28,2 
 

435 434 21,2 
 

144 078 7,0 

2011 604 587 298 047 306 540 28,9 
 

454 588 21,7 
 

149 999 7,2 

2012 628 050 309 916 318 134 29,5 
 

471 926 22,2 
 

156 124 7,3 

2013 650 963 321 734 329 229 30,1 
 

488 522 22,6 
 

162 441 7,5 

Med utländsk bakgrund avses i denna tabell att personen själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är det  

Källa: www.trf.sll.se   

Planprognoser och demografiska områdesdata 2014-2023, Stockholms län 2014 

 

Inom SLL har man sedan mycket länge även beaktat personer med en (1) utrikes 

född förälder. Med det utvidgade sättet att räkna har hela ca 42 procent av Stock-

holms läns befolkning utländsk bakgrund. Den grupp som inte har någon ut-

ländsk bakgrund är de 58 procent som har två svenskfödda föräldrar, oavsett per-

sonens födelseland. Den andelen minskar för varje år med ca en procentenhet. En 

tabell med den utvidgade definitionen återfinns på sidan 12 på kommunnivå.  

 

En speciell grupp är nordbor - finländare, norrmän, islänningar och danskar - 

som definieras som utrikesfödda men som rör sig mycket fritt över gränserna 

sedan länge; Sverige och Finland var ett och samma land till början av 1800-talet, 

och Jämtland tillhörde Norge och Skåne tillhörde Danmark, båda till mitten av 

1600-talet. Föräldrar till personer födda i Sverige före omkring 1930 har inte re-

gistrerats utan man har antagit att dessa har två svenska föräldrar vilket inte be-

höver vara fallet; ungefär 60 000 i åldrarna 80+ i länet saknar idag registrerade 

uppgifter om föräldrar. Denna grupp minskar för varje år och utgjorde 1998 över 

192 000 personer, då i åldrarna över ca 68+.  
 

”Personnummer infördes i samband med att personakter upprättades för alla personer som 

var kyrkobokförda i Sverige 1947. I personakten registrerades föräldrar till personer som 

var 15 år eller yngre år 1947. Detta innebär att uppgifter om föräldrar huvudsakligen finns 

http://www.trf.sll.se/
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för de personer som är födda 1932 eller senare. Arbetet med att upprätta personakter för 

de personer som var folkbokförda 1947 pågick under åren 1947-1948.  

Det innebär att indexpersoner som är födda 1932-1933 kan sakna uppgifter om föräldrar-

na på grund av att indexpersonen var över 15 år vid personaktens upprättande” (SCB, 

2004). 

 

I tabellen på sidan 10 över utländsk bakgrund som redovisar officiell statistik 

finns också andra olikheter jämfört med beräkningarna i SLL. År 2012 redovisade 

SCB 471 926 utrikesfödda i Stockholms län. För att ingå i kolumnen Utrikes född 

tas inte hänsyn till föräldrarnas födelseland utan folkbokföringsland. Som regel 

är man född där modern/fadern är folkbokförd oavsett i vilket land förlossningen 

sker (Folkbokföringslagen). Om föräldrar födda i Sverige fött barn i ett annat land 

och då varit folkbokförda utomlands redovisas personen som utrikesfödd. Om 

redovisningen avser bakgrund med hänsyn tagen till föräldrarnas födelseland har 

personen svensk bakgrund om föräldrarna varit folkbokförda i Sverige när de 

själva föddes, vilket gäller från år 2003. 

 

Om man särredovisar de utrikesfödda personer som har minst en sverige-

född/svensk förälder så skiljer sig uppgifterna åt. Vid utgången av 2012 var det 

12 485 utrikesfödda personer som hade en-två sverigefödda/svenska föräldrar 

och enligt SLL:s beräkningar var då 459 441 utrikesfödda utan en-två sverige-

födda/svenska föräldrar.  

 

Ett framtidsexempel: ett svenskt par folkbokför sig i Etiopien och föder en son 

där. Ett annat svenskt par folkbokför sig i Somalia och föder en dotter där. 25 år 

senare folkbokför sig sonen respektive dottern i Kenya och föder ett gemensamt 

barn där. Så småningom flyttar de till Sverige, nu som tre utrikesfödda från So-

malia, Etiopien och Kenya. Var/i vilka länder förlossningarna sker är en annan 

fråga; de tre mödrarna bör veta, men de tre barnen kanske inte får reda på det om 

ingen berättar det för dem. 

 

146 105 hade en svenskfödd mor och 108 146 hade en svenskfödd far och var 

födda antingen i Sverige eller utomlands; drygt 9150 personer av dessa var 2012 

födda utomlands. 162 795 var födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar och 

459 441 var utrikes födda utan någon svensk förälder. Om man summerar på det 

sättet med hänsyn till föräldrarna har som tidigare nämnts 42 procent utländsk 

bakgrund och då ingår inte äldre svenskar (80+) med okända föräldrar.   

 

År 2013 fanns i länet 290 000 personer födda i 193 andra länder med medbor-

garskap i Sverige och 22 000 personer födda i Sverige med medborgarskap i 133 

andra länder. Drygt 1 600 personer var statslösa medborgare födda i olika länder 

inklusive Sverige och 1 350 födda i olika länder inklusive Sverige hade okänt 

medborgarskap. 225 personer med okänt födelseland var medborgare i olika län-

der inkl. Sverige, knappt ett tiotal var statslösa medborgare. 
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4 Inomregionalt: kommuner och planområden 
 

År 2013 var 488 500 av rikets 1 533 500 utrikesfödda personer folkbokförda i 

Stockholms län, dvs. 32 procent. Förutom att utrikesfödda från olika länder är 

representerade i Stockholmsregionen i olika grad så varierar det också mellan 

kommunerna och de 218 planområdena i länet. Högst andel utrikesfödda finns i 

områden i Botkyrka och Södertälje där andelen varierar mellan 12 - 67 procent i 

olika planområden; 17 - 91 procent av befolkningen i dessa områden har utländsk 

bakgrund med två utrikesfödda föräldrar. I Stockholms stad är andelarna ca 57 

resp. 80 procent i Rinkeby-Kista och i Skärholmen ca 49 resp. 68 procent. Tabel-

len nedan visar utrikes födda och andel personer med utländsk bakgrund med en 

eller två föräldrar födda utomlands, på kommunnivå. 

 

Utrikesfödda och utländsk bakgrund, SLL definition, i länets kommuner 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun 
Folkmängd 

2013 därav 

Utrikes 
födda och andel 

Utländsk  

bakgrund  

Botkyrka 87 580 
 

34 451 
 

0,393 0,66 

Danderyd 32 222 
 

4 774 
 

0,148 0,29 

Ekerö 26 355 
 

2 756 
 

0,105 0,25 

Haninge 80 932 
 

18 918 
 

0,234 0,43 

Huddinge 102 557 
 

27 761 
 

0,271 0,48 

Järfälla 69 167 
 

17 395 
 

0,251 0,46 

Lidingö 45 178 
 

7 087 
 

0,157 0,31 

Nacka 94 423 
 

16 988 
 

0,180 0,35 

Norrtälje 56 845 
 

5 865 
 

0,103 0,24 

Nykvarn 9 523 
 

1 051 
 

0,110 0,27 

Nynäshamn 26 796 
 

3 935 
 

0,147 0,30 

Salem 16 001 
 

2 609 
 

0,163 0,35 

Sigtuna 43 372 
 

11 810 
 

0,272 0,48 

Sollentuna 68 145 
 

14 490 
 

0,213 0,40 

Solna 72 740 
 

19 273 
 

0,265 0,46 

Stockholm 897 700 
 

207 790 
 

0,231 0,43 

Sundbyberg 42 626 
 

11 832 
 

0,278 0,49 

Södertälje 91 072 
 

31 935 
 

0,351 0,58 

Tyresö 44 281 
 

6 586 
 

0,149 0,33 

Täby 66 292 
 

10 106 
 

0,152 0,31 

Upplands Väsby 41 449 
 

10 614 
 

0,256 0,46 

Upplands-Bro 24 703 
 

5 528 
 

0,224 0,42 

Vallentuna 31 616 
 

3 891 
 

0,123 0,28 

Vaxholm 11 188 
 

1 149 
 

0,103 0,24 

Värmdö 39 784 
 

4 534 
 

0,114 0,27 

Österåker 40 495 
 

5 394 
 

0,133 0,28 

Stockholms län 2 163 042 
 

488 522 
 

0,226 0,42 

Riket 9 644 864  1 533 493  0,159  
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Kartan nedan visar andel utrikesfödda av total befolkning per kommun 2013.  

Förutom utvalda kartor över stora grupper som ingår i den löpande texten, finns 

vissa kompletterande kartor på plannivå bilagda i slutet av promemorian.   
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Bland kommunerna i Stock-

holms län har Stockholms 

stad flest antal födelseländer 

representerade i befolkning-

en. Där finns personer som är 

födda i 195 länder enligt RTB. 

Nykvarn är den kommun som 

har befolkning från minst 

antal länder, totalt 75. De 

flesta kommunerna har en 

befolkning som är född i 130-

170 olika länder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inom Stockholms stad varie-

rar antalet födelseländer mel-

lan de olika stadsdelsområ-

dena. I Älvsjö finns befolk-

ning från minst antal födelse-

länder, 142. Rinkeby-Kista 

och Hässelby-Välling-by har 

båda en befolkning född i 166 

olika länder, medan Söder-

malms och Enskede-Årsta-

Vantörs befolkning är födda i 

168 olika länder. De övriga 

nio har en befolkning född i 

152-163 olika länder. 

 

 

  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

15 (58) 

5 Mångfaldsindex, ED(rt)  
 

Litteraturen är sparsam men man hittar en del i den engelskspråkiga litteraturen 

om Diversity Index. Tillämpningarna är fysik, biologi och ekonomi och senare 

demografi. Det är i princip samma matematik som har olika namn beroende på 

vilket specialfall som avses. I grund och botten är det sannolikheten att träffa på 

(dra) en observation, med eller utan återläggning, beroende på populationens 

storlek utan att veta hur stor populationen är. Inom ekonomi är det vanligt att 

tillämpa beräkningarna på ett begränsat antal företag och deras marknadsdomi-

nans, och det används aktivt i USA. Men verkligheten passar inte alltid in i form-

lerna. Invändningar finns mot alla tillämpningar om slutsatserna. Inom ekonomi 

är det inte så att ett begränsat antal företag konkurrerar på samma marknad ef-

tersom det finns olikheter i verksamheterna. Inom biologi vet man inte om de 

arter man undersöker består av många eller få individer. Inom demografi så är 

det i Sverige folkbokförda individer 31/12 man räknar på och inte faktiska boende 

inom ett geografiskt område.   

 

Det ethnic diversity index som används här är en variant av Simpson (1949) som 

kan kallas normaliserad Herfindahl (1950) och som går från 0 till 1. Det har an-

vänts av M. Rose Olfert, University of Saskatchewan, tillsammans med ett dissi-

milarity index på regional nivå (census-områden). Dissimilarity index beräknar 

hur många av en viss etnicitet som måste flytta från/till ett område för att sam-

mansättningen ska bli samma som genomsnittet på nationell nivå.  Ethnic diver-

sity index mäter proportionaliteten av alla etniciteter inom ett visst område. Vär-

det 1 betyder att alla individer finns i lika stora populationer inom området och 

värdet 0 betyder att en enda etnisk grupp finns i området. Andra enkla varianter 

kan vara kosmetiska, om man beräknar 1 – minus det resultat man får fram (1-x) 

eller 1/x. I diagrammen som följer är det ”1-x” som ger höga värden för Botkyrka 

och Rinkeby-Kista och låga för Norrtälje och Vaxholm. 

 

Vanligen används ett ethnic diversity index för att jämföra områden med varan-

dra vid en viss tidpunkt eller för att jämföra samma område vid olika tidpunkter. 

Genast inser man att till exempel barn till utrikesfödda som är födda i Sverige kan 

ställa till svårigheter med tolkningen av resultaten. Detta har man i Kanada för-

enklat eftersom i princip alla kanadensare är immigranter från början; det är en-

bart ”första generationens invandrare” och deras födelseländer som ingår i be-

räkningarna. Grupper med hög fruktsamhet ökar antalet infödda kanadensare 

(med utländsk bakgrund) jämfört med grupper med låg fruktsamhet. I vissa ”in-

vandrartäta" delområden i Stockholms län kan man få ett högt antal svenskfödda, 

delvis beroende på hur indelningarna görs och hur områdena aggregeras. Det 

finns inte så många barn som har invandrat till länet men desto fler har fötts här.  
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ED(rt) har beräknats för åren 2000 och 2013, på kommunnivå och Stadsdels-

nämnder inom Stockholms stad.  

 

Resultaten är inte förvånande: Stockholms län och Stockholms stad ligger nära 

varandra kring 0,4 i diagrammen nedan. I både Stockholms län och Stockholms 

stad bidrar födda i Sverige, som utgör 77 procent av respektive folkmängd, till 

nästan hela kvadratsumman på ca 0,6.  

 

Övriga kommuners index varierar från knappt 0,2 för Norrtälje till drygt 0,6 i 

Botkyrka, där 16 kommuner ligger under och 10 över länets totalvärde. Nedanför 

länsvärdet ligger mer utpräglade småhuskommuner och över ligger kommuner 

med en högre andel utrikesfödda än länsgenomsnittet 22,6. Andelen utrikesfödda 

i en kommun och värdet på ED följer alltså varandra. 

 

 

I de beräkningar som gjorts dominerar givetvis födda i Sverige resultaten; såväl i 

Norrtälje och Botkyrka som i Rinkeby-Kista. 61 procent i Botkyrka är födda i Sve-

rige, 90 procent i Norrtälje, Ekerö och Vaxholm.  

 

Rinkeby-Kista SDO i Stockholms stad är en sammanslagning av tidigare Kista 

SDO och Rinkeby SDO, vilket har suddat ut vissa olikheter mellan de två områ-

dena. I Kista-området ingår också delområdena Husby och Akalla som gränsar 

till delområdet Tensta, som ingår i Spånga-Tensta SDO. I Rinkeby-Kista är  

21 000 (43 procent) födda i Sverige av de totalt knappt 49 000 som bor där.  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

17 (58) 

I Rinkebys fyra basområ-

den är ca 61 procent utri-

kesfödda och i Kistadelen 

ca 55 procent, av de totalt 

knappt 28 000 utrikes-

födda i hela det samman-

slagna området. I Rinkeby 

bor ca 540 personer (oav-

sett födelseland) med två 

föräldrar födda i Sverige, 

dvs. 3,4 procent av den 

totala befolkningen på ca  

16 100, och i Kistadelen 

bor 5 100 personer (15,6 

procent) med två föräldrar 

födda i Sverige av befolk-

ningen på 32 800. 

 
 

Utveckling av och skillnader i ED(rt) över tid 

 

Hur ser det ut över tid? Litteraturen när det gäller att studera förändringar över 

tid är nästan obefintlig; man kan beräkna skillnad i enheter eller procentuell för-

ändring och det ger olika resultat som inte bör jämföras.   

 

Enligt M. Rose Olfert, University of Saskatchewan, är kvoten/procentuell föränd-

ring att föredra. ED(rt) är ett mycket enkelt index som är synnerligen svårt att 

tolka eftersom mycket kan hända över tid utan att värdet på index förändras. Det 

är dock en tydlig indikation på mångfald, i vilken utsträckning det finns etnisk 

variation inom en population. Men vilka etniska grupper som ökar eller minskar 

går inte att uttyda; det måste undersökas separat. Mångfaldsindexet ED(rt) har 

alltså i sig ett ganska begränsat användningsområde som kräver kompletterande 

eller stödjande information. 

 

Skillnaderna över tid mellan indexenheterna år 2000 och 2013 är minst i små-

huskommunerna. Sundbyberg, Nynäshamn, Södertälje och Sigtuna har föränd-

rats mest, beroende på hur man beräknar skillnaden. När det gäller procentuell 

förändring har ”invandrartäta” Botkyrka inte förändrats mycket jämfört med Sö-

dertälje. Beräknat som skillnad i enheter så får Botkyrka ett högre värde medan 

Nynäshamn och Ekerö påverkas mer procentuellt.  Se bilagorna för övriga kartor 

och diagram. 
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I Stockholms stad så får fyra SDO höga värden jämfört med totala Staden om 

man beräknar skillnad i index i enheter och åtta SDO får höga värden om man 

beräknar procentuell skillnad. I båda fallen har Hässelby-Vällingby SDO ökat 

mest. Farsta och Enskede-Årsta-Vantör behåller sina positioner ovan genomsnit-

tet för Staden medan Bromma och Skärholmen påverkas lite mer. Spånga-Tensta 

och Hägersten-Liljeholmen längst ner i ordningen reagerar nästan inte alls, där-

emot ökar Rinkeby-Kista något mer vid beräkning av skillnad i enheter. Inte hel-

ler Södermalm och Norrmalm reagerar speciellt mycket medan Kungsholmen och 

Östermalm har påverkats mer av olika beräkningar.  
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Förändring av ED(rt) genom uppdelning av grupper 

 

Vad händer om man på länsnivå delar upp födda i Sverige i två delar; de som har 

två svenska föräldrar och övriga som har någon utländsk eller okänd föräldrabak-

grund? Då tillhör 484 000 personer en ny grupp beroende på bakgrund och ED 

för länet stiger från 0,40 till 0,65, med 0,25 enheter. Resultaten visar att småhus-

kommunerna med en hög och dominerande andel Sverigefödda påverkas mest 

och mer ”invandrartäta” kommuner påverkas mindre.   

 

Rinkeby-Kista SDO i Stockholms stad som ligger högst med ED(rt)=0,80 går 

knappast att pressa upp så mycket mer genom att manipulera beräkningarna. I 

de fyra basområden som ingår i Rinkeby blir värdena med och utan uppdelning 

av bakgrund 0,82 resp. 0,84; 6 200 personer är födda i Sverige varav 540 har två 

föräldrar födda i Sverige.  

 

Sådana uppdelningar av sverigefödda är rimliga och påverkar givetvis resultaten 

men kan vara svåra att göra om man inte har tillgång till demografiska uppgifter 

för två generationer.  Andra varianter kan vara att gruppera populationerna efter 

världsdelar för att få färre och större grupper som är enklare att hantera.   

Ytterligare en variant kan vara medborgarskap.  

 

När det gäller etnicitet, religion eller hudfärg (till exempel synliga minoriteter) 

lagras dessa variabler i vissa andra länder, t.ex. UK och USA, men inte i Sverige. 
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Det finns alltså många möjligheter att påverka resultaten beroende på vad man 

avser att undersöka och visa, och beroende på vilket sätt man gör jämförelser 

över tiden får man också olika resultat. Största skillnaden vid uppdelning av bak-

grund på det sätt som gjorts här fås i Salem och minsta i Botkyrka men väljer 

man en annan uppdelning blir resultatet troligen ett annat. I Botkyrka har 47 

procent av Sverigefödda ej två svenska föräldrar och i Salem är det 26 procent. I 

Salem påverkas indexet med 0,27 och ganska mycket tom i Botkyrka, med 0,18. 

Den förenkling som valts här har den fördelen att den är lätt att beräkna. 

 

  

I länet finns enligt RTB 2014 en befolkning med nästan 5 500 kombinationer av 

föräldrar, inklusive två föräldrar från samma födelseland, till exempel Sverige, 

och två föräldrar med ”uppgift saknas”. Enbart gruppen ”födda i Sverige” ger näs-

tan 5 100 kombinationer av föräldrar.  
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I tabellen nedan visas födda i Sverige, exklusive personer med två svenska föräld-

rar och två ”uppgift saknas”, för de 20 vanligaste föräldrakombinationerna 2014. 
 

Moderns land Faderns land Antal 

Finland Sverige 32 879 

Finland Finland 20 353 

Sverige Finland 17 417 

Turkiet Turkiet 15 111 

Irak Irak 13 861 

Norge Sverige 7 438 

Tyskland Sverige 6 769 

Sverige Tyskland 6 569 

Iran Iran 6 506 

Somalia Somalia 5 656 

Sverige Norge 5 320 

Polen Polen 5 307 

Sverige Storbrit. o Nordirl. 5 297 

Syrien Syrien 4 891 

Sverige Turkiet 4 588 

Chile Chile 4 576 

Jugoslavien Jugoslavien 4 296 

Sverige Danmark 4 098 

Sverige USA 3 962 

Polen Sverige 3 580 
 

 

Enkla samband 

 

Slutligen i denna del visas nedan sambanden mellan andelen utrikesfödda i 

Stockholms län totalt och de 26 kommunerna och måttet ED(rt). Uppenbarligen 

är det lätt att hitta samband mellan andel utrikesfödda och mångfald enligt detta 

mått. Beräkningarna är mycket enkla, det är summan av kvadraterna för den an-

del som är född i ett visst land i förhållande till totala antalet från alla födelselän-

der. Att dela upp den dominerande gruppen födda i Sverige i två olika föräldra-

bakgrunder förändrar inte resultaten i termer av samband. Nivån på måttet stiger 

och vi får en högre grad av etnisk diversifiering och ordningen mellan de 26 

kommunerna och länet totalt byter plats i vissa fall.  
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Lingvistiskt mångfaldsindex (LDI) 

 

Ett lingvistiskt mångfaldsindex för levande språk finns på www.ethnologue.com. 

Alla länder redovisas dels i alfabetisk ordning, dels efter fallande index som här 

beräknats som Greenberg’s diversity index, vilket är sannolikheten att två slump-

mässigt dragna personer pratar olika modersmål. Även ett kvalitetsmått över 

täckning/fullständighet finns i tabellen. På första plats kommer Papua Nya Gui-

nea med index 0,988 där drygt 4,1 miljoner invånare uppskattas tala 839 språk. 

På sista plats kommer Nordkorea med index 0,000 där ett enda språk talas av 

23,3 miljoner invånare. Värdet på index för Sverige är lågt - 0,155 - eftersom ett 

språk dominerar. Det finns enligt tabellen 24 språk i Sverige varav 14 medfödda 

och 10 immigrantspråk; beräkningen uppskattas täcka 96 procent av språken 

som talas och som det också finns populationsestimat för. 

  

http://www.ethnologue.com/
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6 Sverige- och Stockholmsorientering 
 

Eftersom det mångfaldsindex som vanligtvis används är ett synnerligen enkelt 

deskriptivt mått som inte avslöjar något om orsakerna till eventuell förändring 

över tid, så ligger det nära till hands att komplettera beskrivningen genom att 

sätta antalet personer från ett visst födelseland i en region i förhållande till det 

totala antalet i riket från detta födelseland. Man får då ett enkelt mått på till ex-

empel utvecklingen i Stockholmsorientering för detta födelseland över tid – ande-

len från ett visst land eller en viss grupp som bor i Stockholms län. Det säger dock 

inte heller något om orsaker eller storleken på populationerna utan enbart hur 

stor andel som är folkbokförd i länet jämfört med i riket. Som tidigare nämnts 

kan mycket kan hända över tid utan att värdet på index förändras. Stockholmso-

rienteringen kan också stå stilla medan antalen förändras. 

 

Med Stockholmsorientering menas här andel folkbokförda i Stockholms län av en 

viss grupp, av det totala antalet folkbokförda i riket som tillhör den gruppen. Med 

Sverigeorientering menas om gruppen överhuvudtaget kan anses vara represen-

terad i riket eller länet, men utan att motsvarande uppgifter finns att tillgå om 

givarländerna eller givarregionerna. Eftersom en person kan vara folkbokförd/ 

registrerad på en plats och bo någon annanstans, till exempel i ett annat land, och 

dessutom i vissa fall är född där föräldrarna är/var folkbokförda så bör resultaten 

framför allt tolkas som deskriptiva räkneexempel. De redovisas därför i diagram 

för att illustrera utvecklingen över tid och inte som exakta sifferuppgifter.  

 
UN Population Division gör regelbundet prognoser, framskrivningar och beräk-

ningar av tillväxten av världens befolkning under olika antaganden om de demo-

grafiska komponenternas utveckling3. Senaste version som använts som refe-

rensunderlag här är “World Population Prospects: The 2012 Revision”, Fil 

”POP/1-1”, flik ”No change, 2010-2100”. Prognosår är 2013 förutom folkmängden 

i EU28 som beräknats av Eurostat nyligen.  Publiceringstidpunkt är juni 20134. 

 

I tabellen nedan är världen indelad i en mängd olika regioner, underregioner och 

länder. Indelningarna är inte samma som de indelningar man använder i Sverige. 

Tabellen ger en ungefärlig uppfattning om storleken på befolkningarna i de olika 

världsdelarna men ingen information om födelseländer eller olika typer av mi-

gration som påverkar strömmarna mellan olika delar av världen. För att beräkna 

internationell migration brukar uppgifter från FN och Världsbanken användas. 

Man får olika resultat beroende på om man använder lagerdata (”stock data”) 

eller flödesdata (”flow data”); lagerdata är säkrare än flödesdata. 

  

                                                        
3 United Nations. http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm 
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects:  

The 2012 Revision, DVD Edition. 

 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
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Befolkningstabell från flera källor och tidpunkter 

  BEFOLKNING ENL. Utrikesfödda Utrikesfödda Andel av regionens befolkning (%) 

REGION FN 2013 (2012 rev.) i Sverige i länet i riket  i länet  länet/riket 

EU28 1/1 2015 508 000 000 504 026 161 334 5,23 7,46 32,01 

EUROPA 813 000 000 787 422 226 874 8,16 10,49 28,81 

NORDAMERIKA 564 000 000 34 505 13 420 0,36 0,62 38,89 

SYDAMERIKA 408 000 000 67 077 32 973 0,70 1,52 49,16 

ASIEN 4 231 000 000 481 916 156 627 5,00 7,24 32,50 

OSS 280 000 000 46 231 20 846 0,48 0,96 45,09 

OCEANIEN 38 000 000 4 953 1 862 0,05 0,09 37,59 

AFRIKA 1 120 000 000 151 455 53 839 1,57 2,49 35,55 

Totalt (exkl.             

EU och OSS) 7 174 000 000 1 527 328 485 595 15,84 22,45 31,79 

Off stat  
31/12 2013  

 
1 533 493 488 522 15,90 22,58 31,86 

Total befolkning i 
riket och länet    9 644 864 2 163 042 

   Avrundning och 
Sovjetunionen 8 000 000 6 165 2 927 

    

Enligt nya estimat av bilaterala strömmar så har migrationen i världen inte ökat 

eller globaliserats sedan 1960-talet (Sander, Rees and Abel, 2014) men den har 

ändrat riktning något. Prognosen är att antalet migranter så småningom minskar, 

som en följd av att befolkningstillväxten avtar och befolkningen åldras (Sander, 

Abel and Riosmena, 2013). 

 

I tabellen ovan finns en viss differens jämfört med officiella totaler eftersom 

mindre grupper i Sverige och länet tagits bort innan sammanräkningarna; Sov-

jetunionen och andra upphörda länder finns det dessutom inte alltid uppgifter 

redovisade för. Som framgår av tabellen är de flesta regioner överrepresenterade i 

länet.  

 

31,86 procent av rikets alla folkbokförda utrikesfödda bodde 31/12 2013 i Stock-

holms län; 32,01 procent av alla födda i EU gjorde det också. 5,23 procent av ri-

kets befolkning är födda i EU medan 7,46 procent av länets befolkning är det.  
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Stockholmsorientering - länderna i EU och Norden 

 

En signifikant grupp i närområdet är Europa och EU-länderna. En tredjedel av 

alla utrikesfödda i riket är födda i EU och knappt en tredjedel av dessa bor i 

Stockholms län.  Närhet har betydelse och Sverige har en lång tradition av utbyte 

och migrationssamarbete med ett stort antal länder i Europa, inte minst tack vare 

den roll som Sverige vid många tillfällen spelat under de konflikter som Sverige 

lyckats stå utanför i ca 70 år.  

 

 

EU28 har idag 508 miljoner invånare.  Största länderna i EU är Tyskland med 82 

miljoner och sedan kommer Frankrike, Storbritannien och Italien med 60-64 

miljoner vardera. I Sverige bor drygt en halv miljon födda i övriga EU, dvs. en 

promille av EU:s befolkning, och av dessa bor ca 161 000, 32 procent, i Stock-

holms län. Historia, flyktingar, arbetskraftsbehov, geografisk närhet och kontak-

ter och nätverk har stor betydelse för utvecklingen över tid. I diagrammen ovan 

över utbytet med EU syns effekten av krisen som började hösten 2008.  

 

Nedan visas trenderna hos några EU-länder som ökat resp. minskat sin Stock-

holmsorientering sedan år 2000. 

 

Rumänien och Storbritannien & Nordirland är lika stora (drygt 23 000) i Sverige 

men är olika Stockholmsorienterade. De 30 000 polackerna i länet är mer än tre 

gånger så många i riket (78 000) och har blivit det mest Stockholmsorienterade 

EU-landet bland de sex största EU-länderna i Sverige. Flera EU-länder har en 
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högre andel boende i Stockholms län än Polen och dit hör Grekland (14 500 i ri-

ket), Estland (10 000), Lettland (6 000), Frankrike (8 500), Spanien (8 500), 

Cypern (700), Irland (2 500) och Italien (8 500) med mellan 53 och 42 procent 

som är folkbokförda i länet av det totala antalet i riket, så flera populationer är 

ganska små. Endast 10 procent av de 43 000 danskarna i Sverige bor i Stock-

holms län.  

 

I diagrammen nedan över migranterna från Polen respektive Grekland avspeglas 

delvis den ekonomiska situationen och utvecklingen i det egna hemlandet.  
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I samband med andra 

världskriget kom ett stort 

antal flyktingar från Polen 

och Baltikum till Sverige. 

Innan andra världskriget 

fanns knappt någon svensk-

född person med två polsk-

födda föräldrar. Detta för-

ändrades vid krigets slut då 

flera barn med polsk mor 

och far föddes här.  

 

Sedan Polen blev medlem i 

EU 2004 har åldersfördel-

ningen för polackerna för-

ändrats, från att länge ha 

behållit samma struktur till 

att visa på invandring av 

unga barnfamiljer.  Antalet 

svenskfödda barn med 

polska föräldrar har ökat 

markant efter 2004.  

 

Polska kvinnor har också 

uppvisat en högre frukt-

samhet här än den låga de 

(officiellt) har i Polen. De 

30 000 polackerna i länet 

är idag den tredje största 

gruppen i både länet och 

riket efter Finland och Irak 

och polska kvinnor föder 

näst flest barn av länets 

utrikesfödda kvinnor. År 

2014 fanns 5307 personer 

födda av två polska föräld-

rar i länet.  

 

 

 

Polackerna är jämnt utspridda i länet men i Haninge och Botkyrka finns ett fåtal 

planområden med en något högre andel polacker i förhållande till den totala befolk-

ningen (se karta i bilaga). Av den utrikesfödda befolkningen utgör födda i Polen en 

relativt stor andel i Ekerö kommun, som totalt sett har få utrikesfödda. Endast tre 

planområden i länet, som inte är industriområden, saknar polsk befolkning.  
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Tyskarnas åldersfördelning och utveckling liknar polackernas med två pucklar 

men med betydligt fler äldre kring 70-90 år och färre i de flyttbenägna yngre åld-

rarna.  

 

Under senare mitten av 1900-talet kom de flesta invandrarna till Sverige från de 

övriga nordiska länderna, där finländare utgjorde den största gruppen. Kring 

1970 nådde både in- och utvandringen från och till Finland en topp. Sedan dess 

har invandringen från dessa fyra länder minskat i betydelse. Den 31/12 1997 

fanns i riket ca 287 000 personer från Norden, varav drygt 201 000 från Finland 

(Lundh & Ohlsson, 1994; 1999). År 2013 var antalet ca 252 000, varav 161 000 

finländare som är den grupp som svarar för minskningen. Boendet är regionalt; 

norrmännen föredrar västra Sverige, danskarna södra och finländarna östra Sve-

rige.   
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I Stockholms län har antalet finländare sjunkit med ca 1 000 personer/år, från ca 

69 000 år 1998 till ca 54 000 år 2013. Norrmännen har minskat från 8 200 till  

7 200 under samma period (oförändrat ca 42 500 i riket) och danskarna från  

4 800 till 4 300 (men ökat från 39 000 till 43 000 i riket). Islänningarna har ökat 

från knappt 4000 till drygt 5000 i riket och med ca 550 till drygt 1150 i länet.  

 

På kommunnivå är fin-

ländarna ganska jämnt 

fördelade i förhållande 

till den totala befolkning-

en men dominerar de 

utrikesfödda i Norrtälje, 

Nykvarn och Värmdö.  

 

Finländare finns repre-

senterade i alla planom-

råden utom två. De är 

jämnt fördelade med 

mellan 0,1 – 5,0 procent i 

stort sett i alla planom-

råden. Ett fåtal områden 

har en högre andel finsk-

född befolkning. Dessa 

ligger i Upplands Väsby, 

Södertälje, Nykvarn, 

Botkyrka, Norrtälje och 

Upplands-Bro.  

 

Sätts finländarna i relat-

ion till hela den utrikes-

födda befolkningen i ett 

område blir mönstret 

delvis ett annat. I ett åttiotal områden utgör andelen finländare 20-55 procent av 

de utrikesfödda och i vissa planområden i skärgårdskommunerna Norrtälje, 

Nynäshamn och Haninge, samt i Nykvarn, Södertälje, Upplands Väsby och Sig-

tuna utgör finländare 30 – 55 procent av de utrikesfödda (se karta i bilaga). Det 

är inte förvånande eftersom det är största gruppen född i ett annat land i länet. 
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Stockholmsorientering - f.d. Jugoslavien och övriga Europa 

 

I hela Europa bor enligt FN (2012 rev.) 737 miljoner och om man också räknar in 

Turkiet och Cypern som enligt FN ingår i Asien bor i Europa 813 miljoner perso-

ner; 28 länder ingår i EU av totalt ett femtiotal. EU har en befolkning på ca 508 

miljoner så i resten av Europa bor alltså drygt 300 miljoner personer. Ryssland är 

störst med 142 miljoner invånare.  

 

F.d. Jugoslavien är en del av Europa som genomgått många förändringar sedan 

1918. Fram till 1992 hade den dåvarande Socialistiska Federativa Republiken Ju-

goslavien sin största utbredning och ca 23,7 miljoner invånare. Vid splittringen 

1992 bildades Förbundsrepubliken Jugoslavien med en befolkning på ca 10,7 mil-

joner av delrepublikerna Serbien och Montenegro, som 2003 delades upp i den 

lösa federationen Serbien och Montenegro med ca 10,8 miljoner invånare. 2006 

delades denna upp i Serbien med 7,3 (2011) och Montenegro med 0,6 (2011) mil-

joner invånare och 2008 bröt sig Kosovo med knappt 1,9 miljoner ut ur Serbien. 

Övriga delar är Kroatien från 1992 med 4,3 miljoner, Bosnien-Hercegovina från 

1992 med 3,9 miljoner, Makedonien från 1993 med 2,1 miljoner och Slovenien 

från 1992 med 2,1 miljoner.   

 

Befolkningarna består således av ett antal olika grupper och många f.d. Jugosla-

ver är migranter som bor och arbetar i andra länder där de kanske inte räknas 

som bosatta invandrare utan definieras som ”gästarbetare”.  

 

Arbetskraftsinvandringen till Sverige från Jugoslavien var mycket hög mellan 

1965 och 1971 vilket lade grunden för en stabil population i Sverige. Under dessa 

år invandrade totalt ca 34 000 personer men återutvandringen har också varit 

stor. När sedan oroligheterna bröt ut åren kring 1990 så tog Sverige emot en re-

kordstor grupp flyktingar från i huvudsak Bosnien. Nästan 98 000 personer sökte 

asyl 1992-1993 och ca 67 000 fick uppehållstillstånd 1993-1994 (Lundh och Ohls-

son, 1999; Regionplanekontoret, 2007).  År 2000 fanns 132 000 personer från 

fem av dessa nio länder i riket varav 16 000 (12 procent) i Stockholms län, och 

2013 fanns 159 000 i riket varav 21 000 i länet (13 procent) från nio födelselän-

der. Gruppen från f.d. Jugoslavien är därmed något större än alla från Afrika som 

uppgår till 151 000 totalt.  

 

I RTB redovisas de nio födelseländerna i diagrammet nedan, inklusive de som 

inte ändrat sitt födelseland Jugoslavien till något av de andra. Gruppen växer och 

ökade 2014 till 22 000 personer. De f.d. Jugoslaverna har aldrig varit speciellt 

Stockholmsorienterade. Dominerande i både riket och länet är de som fortfa-

rande har kvar namnet Jugoslavien (knappt 10 000 i länet), och näst störst är 

Bosnien-Hercegovina med knappt 7 000, eller ca 11-12 procent, som bor i länet.  
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De som ökat i länet är personer med landsnamn Serbien medan de från Monte-

negro eller Serbien och Montenegro är mycket små grupper; totalt ca 16 000 bor 

idag i riket varav drygt 3 000 i länet, dvs. 19-20 procent. Slovenien är sedan 2004 

medlem i EU och från 2013 också Kroatien, som ökat något på senare tid. Båda 

har ökat i länet sedan 1998 men grupperna är fortfarande små. Från Slovenien 

kommer idag ca 200 och från Kroatien drygt 1 300 personer. 

 

 

Övriga större grupper i 

riket från de delar av 

Europa som inte tillhör 

EU eller OSS-gruppen är 

Turkiet och Norge.  

  

Nära hälften av de nästan 

46 000 migranterna från 

Turkiet bor i Stockholms 

län, i t.ex. Botkyrka och 

Södertälje och vissa 

andra delar av södra lä-

net, men bara 17 procent 

av de 43 000 norrmän-

nen som framför allt bo-

satt sig i Västsverige. 
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Födda i Turkiet i de lägre 

åldrarna upp till 30 år har 

minskat medan 40-70 -

åringar ökat.  

 

Antalet personer födda i 

Sverige av två turkiska för-

äldrar har ökat från  

10 100 personer 1998 till  

15 100 personer 2014. 

Gruppen födda i Turkiet 

plus de som fötts här av två 

turkiska föräldrar har alltså 

ökat från 26 600 år 1998 till 

37 500, 2014. Dessutom har 

ca 7 000 personer en far 

från Turkiet och en mor 

från något annat land och  

2 900 personer en mor från 

Turkiet och en far från nå-

got annat land, dvs. ytterli-

gare nästan 10 000 perso-

ner. Bland dessa har ca  

6 100 personer en svensk 

mor eller far och 3 800 en 

förälder från ett tredje land. 
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Stockholmsorientering – ”OSS”, f.d. Sovjetunionen 

 

Ryssland är världens största land till ytan. Den fjärdedel som ligger i Europa är 

också det största landet i Europa. OSS - Oberoende staters samvälde – bildades i 

början av 1990-talet efter upplösningen av Sovjetunionen och bestod från början 

av fem länder belägna i Asien, tre i Europa och fyra både i Asien och i Europa; 

”gränsen” går någonstans längs Uralbergen ner mot Kaspiska havet. Två länder 

har lämnat samarbetet; Georgien lämnade OSS 2008 och Ukraina 2014. Estland, 

Lettland och Litauen har aldrig ingått.  

 

I gruppen OSS i RTB ingår 13 landsnamn inkl. personer med födelseland Sov-

jetunionen. Fyra länder anses tillhöra Europa och åtta Asien. Hela gruppen och 

alla ingående länder kan betraktas som Stockholmsorienterade då respektive an-

del som bor i länet varierar från 36 procent (Turkmenistan) till 60 procent (Geor-

gien). Antalet boende i riket har ökat från 17 000 till 46 000 och i länet har det 

ökat från 7 500 till nästan 21 000; Stockholmsorienteringen totalt har ökat från 

44 till 45 procent och av ökningen på 29 000 personer i riket svarar länet för 46 

procent.  

 

Både i riket och i länet dominerar först och främst Rysslandsfödda som svarar för 

36 resp. 39 procent av resp. totalgrupp men också Sovjetunionen och Ukraina är 

ganska stora och utgör 13-14 procent av födelseländerna. På tredje plats kommer 

Uzbekistan som också är ett folkrikt land. Sammanräknat har alla givarländerna 

idag tillsammans ca 280 milj. invånare (FN 2012 rev.), exkl. Sovjetunionen.  
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Till vänster 

visas länderna 

uppdelade i tre 

separata dia-

gram för att 

förbättra läs-

barheten.  

 

Sådana upp-

delningar görs 

också för fler 

grupper längre 

fram i redo-

visningen. 
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Stockholmsorientering – Asien 

 

Asien är en mycket folkrik världsdel med drygt 50 länder och ungefär 4,25 mil-

jarder invånare. De största länderna Kina och Indien har var för sig större folk-

mängder än hela Afrika och tillsammans har de två mer än 2,6 miljarder invå-

nare. Övriga större länder med mer än 100 miljoner i befolkning är Japan, Bang-

ladesh, Pakistan och Indonesien, och möjligen Filippinerna. De ”eurasiska” län-

derna Turkiet och Cypern ingår i våra svenska register i Europa. Turkiet har en 

folkmängd på ca 75 miljoner och Cypern ca 1,1 miljon. Cypern är delat i två delar; 

i den norra turkcypriotiska delen bor drygt 200 000 personer och i den södra 

grekcypriotiska omkring 900 000 personer. Turkiet svarar för ca 1,8 procent av 

befolkningen i Asien, om det räknas dit.  

 

År 2013 fanns 482 000 personer med födelseländer i Asien folkbokförda i riket, 

varav 157 000 i länet. Det är en ökning med 118 procent i riket sedan år 2000. 

Länets andel av riket (Stockholmsorienteringen) och av tillväxten har hållit sig 

mer eller mindre konstanta kring en tredjedel mellan åren 2000 och 2013, dvs. 

på genomsnittet. 

 

 

Den största gruppen till antalet i diagrammet ovan är Kina med 28 000 i riket 

och 11 000 i länet; Stockholmsorienteringen var 0,40 år 2013 och den har knapp-

ast förändrats alls sedan år 2000. Det folkrika landet Pakistan har ökat i antal i 

riket men andelen i länet har minskat.  
  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

37 (58) 

Nedan delas föregående diagram över Asien upp för att förbättra läsbarheten. 

 

Födda i Bangla-

desh är en liten 

grupp både i riket 

och länet och kan 

inte kallas Sveri-

georienterade 

med tanke på 

givarlandets stor-

lek men andelen i 

länet har varit 

hög och ganska 

konstant.  

 

Generellt så är län-

derna med hög 

andel i länet gan-

ska små populat-

ioner. Mongoliet 

har den högsta 

andelen boende i 

länet men gruppen 

som sådan är 

mycket liten.  

 

Det mycket stora 

landet Indonesien 

med 250 000 000 

invånare finns näs-

tan inte alls repre-

senterat i länet; 

endast 2 300 per-

soner bor i Sverige. 

 

 

De 12 största födelseländerna från Asien med minst 10 000 personer boende i 

riket summerade till 423 000 år 2013, övriga länder till 59 000, dvs. dessa 12 

länder svarade för 88 procent av det totala antalet 482 000 personer födda i 

Asien. De länder vars orientering till länet har sjunkit är Syrien och Afghanistan; 

båda länderna har vuxit kraftigt i övriga Sverige under senare år pga. flyktingmot-

tagandet ute i landet. Afghanistan har ökat med nästan 500 procent och Syrien 

med nästan 200 procent, hittills. Thailand, Pakistan och Kina har vuxit med runt 

250 procent vardera. Filippinerna som är ett stort land med ca 100 miljoner in-

vånare har vuxit med drygt 100 procent. Många andra mindre populationer har 

också vuxit kraftigt, till exempel födda i Uzbekistan.  
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De stora länderna Bang-

ladesh och Pakistan är 

mer Stockholmsoriente-

rade än de största länder-

na från Asien i Sverige 

men det bor betydligt 

mindre populationer här. 

Indiernas Stockholmsori-

entering ligger lite högre 

än genomsnittet för hela 

Asien totalt, som är ca 

0,325. 
 

Irakier är den näst största 

gruppen utrikesfödda i 

riket och länet, efter fin-

ländarna; iranier kommer 

på fjärde plats efter po-

lackerna.  Irakiernas 

Stockholmsorientering 

har minskat något medan 

iraniernas har ökat.  

 
  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

39 (58) 

Personer födda i Irak och Iran är jämnt utspridda över länet, med vissa undantag. 

Av den totala befolkningen utgör de båda länderna en låg andel med mellan 0,1 – 

5,0 procent. De som är födda i Iran bor i fler delar av Stockholms län jämfört med 

personer födda i Irak (se kartor i bilagan). Födda i Irak är istället mer represente-

rade i vissa planområden, främst i Södertälje kommun, men också i Botkyrka, 

Huddinge och Stockholm.   

Som andel av den totala 

utrikesfödda befolkningen 

är mönstret ett annat. Ira-

nier uppvisar större ande-

lar i planområden nord 

och nordväst om Stock-

holms stad, medan irakier 

är något mer spridda över 

olika planområden i hela 

länet. Södertälje kommun 

har de högsta andelarna av 

Irakfödda i förhållande till 

det totala antalet utrikes-

födda. 

 

Irakier har, även om de 

invandrat till Sverige 

under olika perioder se-

dan 1980-talet på grund 

av olika krig, en bred och 

jämn åldersfördelning 

med något fler män än 

kvinnor. Ökningen i Sve-

rige var som högst åren 

2006-2009 i samband 

med den tillfälliga asyl-

lagen.  

 

Idag finns ca 130 000 

irakier i Sverige varav 

41 000 i länet. 
  



Befolkningsprognos 2015-2024/50  

 
 

 
 

 

Demografisk rapport 2015:04, Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering.  
 

 
 

40 (58) 

Iranierna har kommit till 

Sverige för att studera, 

som flyktingar och på 

grund av krig. Också i den 

här gruppen finns något 

fler män än kvinnor, även 

om skillnaderna mellan 

könen minskat över tid. 

Iraniernas åldersstruktur 

avslöjar att de kommit 

under ett par olika peri-

oder. Ökningen tilltog 

åren 2009-2013. 

  

Idag finns ca 68 500 ira-

nier i Sverige varav 

26 000 i länet. 
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Stockholmsorientering - länderna i Afrika 

 

I länderförteckningen finns totalt ca 205 namngivna länder, varav ett fyrtiotal 

från början tagits bort därför att antalet bosatta varit för få för att ingå i jämförel-

ser. 54 av de ca 205 är afrikanska och åtta har strukits. Ytterligare ett antal länder 

har utgått som visserligen har hög Stockholmsorientering men som generellt inte 

ens kan sägas vara Sverigeorienterade eftersom det är små grupper i Sverige to-

talt.   

 

Migranter från länderna i Afrika har ökat i Sverige, från 55 000 år 2000 till  

151 000 år 2013. År 2013 bodde knappt 54 000 i Stockholms län, dvs. ca 35 pro-

cent, vilket innebär att Stockholmsorienteringen är något högre för folk från 

denna världsdel än totala länsgenomsnittet 32 procent. Ett tiotal afrikanska län-

der har ökat sin Stockholmsorientering, tre fjärdedelar har minskat den.  

 

De största grupperna kommer från Afrikas horn, dvs. Somalia, Etiopien och Eri-

trea. Det är framför allt personer födda i Eritrea och Somalia som ökar. Totalt 

knappt 87 000 personer från denna del av Afrika fanns i riket 2013 och ca 26 000 

bodde i Stockholms län, nästan 30 procent. De ca 16 000 etiopierna som sedan 

2013 är färre än de snabbt ökande eritreanerna har nästan konstant hållit sig på 

strax över 50 procent i länet, medan framför allt eritreanerna som idag är betyd-

ligt fler, och den stora gruppen somalier, minskat orienteringen till länet.  

 

Det lilla Djibouti ligger 

också i denna del av Af-

rika; endast ett fåtal per-

soner från Djibouti bor i 

Sverige och blott 16 pro-

cent av dessa bor i länet 

idag. Etiopien, som är det 

största landet på Afrikas 

horn, har enligt FN (2012 

rev.) cirka 90 miljoner 

invånare.   

 

 

 

 

Det finns ca 2 400 personer i länet födda i Sverige med föräldrar från två av län-

derna Somalia, Etiopien och Eritrea.  
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Personer födda i Somalia, 

Etiopien och Eritrea utgör 

en låg andel av den utri-

kesfödda befolkningen i de 

flesta planområden och i 

många finns de inte repre-

senterade alls. De största 

andelarna, 10-25 procent, 

finns i delar av Sundby-

berg och Stockholms stad 

och i Järfälla, Nacka och 

Upplands-Bro, i totalt 

sammanlagt åtta planom-

råden exkl. restområden. I 

relation till den totala be-

folkningen bor över 10 

procent i ett planområde i 

Sundbyberg och ett i 

Stockholms stad (se karta i 

bilaga). 

 

Andra länder med hög 

representation i länet är 

turistländerna Egypten,  

Gambia, Marocko och Tu-

nisien. I Sverige bor 23 

000 och i länet nästan 

13 000 födda i dessa län-

der, dvs. ca 55 procent. 

Alla länderna har ökat i 

antal men Egyptenfödda 

har ökat relativt mest, och 

också ökat sin orientering 

till länet under senare år.  

Om man skulle ta hänsyn 

till givarländernas storlek 

kan man knappast påstå 

att Egypten med sina 81 

miljoner invånare är Sve-

rigeorienterade, inte heller 

Marocko med sina ca 32 

miljoner.  

 

 

När det gäller Afrikafödda totalt både i länet och i riket är det en summa av 

”många-bäckar-små” som har ökat. Kontinenten hade knappt 1,1 miljarder invå-

nare år 2012 enligt FN (2012 rev.).  
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Stockholmsorientering – Oceanien 

 

Totalt har Oceanien 38 miljoner invånare och består av ett antal små stater. Från 

denna del av världen har endast knappt 5 000 personer hittat hit och 38 procent 

av dem bor i länet. Största grupperna kommer från Australien och Nya Zeeland; 

därifrån kommer nästan alla. Australien har knappt 23 miljoner invånare och 

Nya Zeeland 4,5 miljoner. Möjligen kan också Papua Nya Guinea nämnas som 

har 7,5 miljoner invånare; bara en handfull bor i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmsorientering – Sydamerika 

 

Latinamerika & Karibien består av delarna Karibien, Centralamerika och Syda-

merika enligt FN:s indelning. Här bor totalt 619 miljoner personer, varav i Kari-

bien 43 miljoner, i Centralamerika 169 miljoner och i Sydamerika 408 miljoner. I 

den indelning vi använder här ingår Karibien och Centralamerika i Nordamerika. 

Brasilien är störst i Sydamerika med sina över 200 miljoner invånare och övriga 

större stater i Sydamerika är Argentina, Colombia, Peru och Venezuela med 30-

50 miljoner vardera.   

 

Alla länder i Syda-

merika är Stock-

holmsorienterade 

men Paraguay, 

Guyana och Suri-

nam tas inte med 

eftersom represen-

tationen i Sverige 

är försumbar.  
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Brasilien som är ett stort turistland har fördubblats antalsmässigt sedan 1998 

 - på en låg nivå - men behållit en nästan konstant Stockholmsorientering kring 

37-39 procent. I stället är det Bolivia och Ecuador som ökat sin Stockholmsorien-

tering även om inget av de båda länderna är särskilt stora i Sverige. Colombia och 

framför allt Peru har ökat mer i antal och båda länderna är större än Brasilien i 

både länet och riket. Av alla länder sammantagna som tillhör gruppen Sydame-

rika så bor 49 procent i länet idag jämfört med knappt 47 procent år 2000.  

 

Det enda större population som finns i riket och länet är den chilenska, som kom 

till Sverige 1973-1982. Chilenarna har ökat något varje år sedan 1998 men har 

under de senaste två åren börjat minska, i både riket och länet. Deras andel av 

sydamerikanerna totalt har minskat med ca 11-12 procentenheter på båda nivåer. 

Chile har 17,5 miljoner invånare och i Sverige bor idag 28 500 personer varav  

14 500 i länet, dvs.  51 procent. I diagrammet nedan syns hur åldersfördelningen 

förändrats men behållit samma utseende mellan 1998 och 2014. 

 

I Stockholms län bodde 2014 

drygt 13 000 personer med 

någon chilensk bakgrund, 

varav knappt 4 600 med två 

chilenska föräldrar, drygt 2 

000 med en chilensk mor och 

en svensk far och 3 500 med 

en chilensk far och en svensk 

mor, samt 2 900 personer 

med en förälder från ett tredje 

land där drygt 1 200 av dessa 

kom från ett annat land i eller 

nära Sydamerika.  
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Stockholmsorientering – Nordamerika 

 

Nordamerika har 352 miljoner invånare varav 317 bor i USA och 35 i Kanada. Till 

dessa ska Karibien och Centralamerika läggas eftersom man i RTB kallar dessa 

tre delar tillsammans för Nordamerika. Den totala folkmängden blir då 564 mil-

joner. I Centralamerika är Mexiko störst med 123 miljoner. I Karibien finns inga 

stora stater men Kuba, Haiti och Dominikanska republiken har vardera 10-11 

miljoner. Kuba och Dominikanska republiken är turistländer. 

 

Det totala antalet från Nordamerika som bor i riket och länet är 34 500 resp. 

13 500 dvs. 39 procent återfinns i Stockholms län. År 2000 var det 38 procent 

som bodde här. Både i riket och i länet har nordamerikanerna ökat, med 42 resp. 

44 procent under denna period. Det enda större grupp som är representerad här 

är USA; 19 000 bor i riket och 7 200 i länet. Kanada kommer på andra plats med 

3 400 i riket och 1 100 i länet, dvs. överhuvudtaget är inte Nordamerikanerna 

Sverige- eller Stockholmsorienterade. Kuba ligger högst på en egen nivå och har 

haft en långsamt nedåtgående utveckling med fem procentenheter över perioden, 

medan Dominikanska Republiken sjunkit med 10 procentenheter. Från stora 

Mexiko har enbart 2 300 flyttat hit varav 950 bor i länet; Stockholmsorientering-

en har minskat med knappt sex procentenheter. I diagrammet nedan har de län-

der tagits med som ökat med minst 100 personer i riket mellan år 2000 och 2013. 
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7 Bilagor: diagram och kartor  

 

Skillnad i enheter i Ethnic diversity index, mellan 2013 och 2000, i kommuner 
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Skillnad i enheter i Ethnic diversity index, mellan 2013 och 2000, i SDN/SDO 
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Andel födda i Polen av total befolkning, planområden 2013  
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 Andel födda i Finland av utrikesfödd befolkning, planområden 2013 
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Andel födda i Turkiet av total befolkning, planområden 2013 
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Andel födda i Turkiet av utrikesfödd befolkning, planområden 2013 
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Andel födda i Irak av total befolkning, planområden 2013 
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Andel födda i Iran av total befolkning, planområden 2013 
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Andel födda i Somalia, Etiopien och Eritrea av total befolkning, planområden 2013 
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