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Befolkning efter svensk och
utländsk bakgrund
Vid slutet av år 2002 var 1,1 miljoner av
Sveriges befolkning födda utomlands. Det
motsvarar knappt 12 procent av befolkningen.
Drygt 6 procent av befolkningen är född
i Sverige och har en utrikes född förälder
och drygt 3 procent av befolkningen är född
i Sverige och har två utrikes födda föräldrar. Resterande 79 procent av befolkningen
är född i Sverige och har båda föräldrarna
födda i Sverige.

Under 2002 ökade antalet utrikes födda med
drygt 25 000 personer. Även antalet personer som är födda i Sverige med en utrikes
född förälder och antalet personer som är
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar ökade under år 2002 med vardera cirka
10 000 personer. Däremot minskade antalet
personer som är födda i Sverige med två
svenskfödda föräldrar med knappt 15 000
personer.

De fem största grupperna utrikes
födda efter födelseland

Sveriges befolkning fördelad
efter födelseland

Land

Land/region

Finland
Jugoslavien
Irak
Bosnien-Hercegovina
Iran

Antal
191 515
74 418
62 751
52 948
52 721

De fem största grupperna
utländska medborgare
Land
Finland
Irak
Norge
Danmark
Jugoslavien

Sverige
Norden utom Sverige
EU15 utom Norden
Europa utom EU15
och Norden
Afrika
Nordamerika
Sydamerika
Asien
Oceanien
Sovjetunionen
Okänt

Antal
7 887 325
279 570
100 673
243 109
59 507
25 450
53 315
280 916
3 285
7 285
353

Antal
96 306
40 146
34 672
28 091
20 087

Drygt fem procent av Sveriges befolkning är
utländska medborgare. Andelen har varierat
mellan 4 och 7 procent de senaste decennierna.
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Medborgarskap
Grundkravet för att kunna bli svensk medborgare är fem års vistelsetid i Sverige1). För
vissa länder gäller att andelen från dessa,
vilka bott i Sverige minst fem år och som blivit svenska medborgare, är hög. Störst andel
svenska medborgare bland de utrikes födda
finns bland de som är födda i Sydkorea. Av
dessa är 97 procent svenska medborgare och
3 procent utländska medborgare. Andra
födelseländer som har hög andel svenska
medborgare är Colombia, Vietnam och Estland. De som är födda på Island är till 17
procent svenska medborgare. Andelen
svenska medborgare är låg även för tex. de
födda i Storbritannien och i Japan.

Sveriges befolkning efter
medborgarskapsland
Land/region

Antal

Sverige
Norden utom Sverige
EU15 utom Norden
Europa utom EU15
och Norden
Afrika
Nordamerika
Sydamerika
Asien
Oceanien
Okänt inkl. statslös

8 466 689
163 277
61 000
79 050
23 431
14 435
15 787
107 592
2 450
7 077

Sveriges befolkning efter födelseland och medborgarskapsland
Svensk
medborgare
Utrikes född

653 994

Född i Sverige av
två utrikes födda föräldrar
en inrikes och en utrikes född förälder
två inrikes födda föräldrar

255 984
533 794
7 022 917

Totalt

8 466 689

Utländsk
medborgare
399 469
48 767
19 978
5 885 2
474 099

Totalt

1 053 463
304 751
553 772
7 028 802
8 940 788

En stor del (84 procent) av de utländska
medborgarna är även utrikes födda. Drygt 62
procent av de utrikes födda är svenska medborgare. Bland de som är födda i Sverige
och har en eller två utrikes födda föräldrar
är en klar majoritet svenska medborgare.

1) Vissa undantag gäller kravet att bo i Sverige minst fem år innan naturalisering.
2) I denna grupp återfinns de som emigrerat och bytt nationalitet för att sedan återvända till Sverige.
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Antal utrikes födda och utländska medborgare 1980–2002
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Antalet utrikes födda har ökat kraftigt sedan
1980-talets början. Denna uppgång fortsatte
även under 2002. Däremot har antalet utländska medborgare legat på en relativt konstant nivå med en liten uppgång under 1990-

2000

2005

talets början och en svag minskning sedan
slutet av 1990-talet. Förändringarna under
1990-talet beror till viss del på invandringen
från forna Jugoslavien.

Antalet naturaliseringar 1980–2002
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Antalet personer som fått svenskt medborgarskap har varierat kraftigt över åren. Under
1980-talet naturaliserades ca 20 000 personer
årligen. Antalet steg kraftigt under 1990-talets
början i och med oroligheterna på Balkan.
Under 1993 beviljades knappt 11 000 jugoslaver svenskt medborgarskap. Även antalet
syrianer och turkar som naturaliserades ökade
kraftigt under 1993. Den stora ökningen under 1998 berodde till viss del på att drygt
10 000 personer från Bosnien-Hercegovina

2000

2005

fick svenskt medborgarskap detta år. Även
antalet jugoslaver som naturaliserades var
fortsatt högt under 1998.
Under år 2002 ökade antalet naturaliseringar något jämfört med 2001. Totalt fick
knappt 21 000 personer svenskt medborgarskap. Av dessa var 45 procent män och 55
procent kvinnor. Irakiska medborgare var den
största enskilda gruppen som bytte till svenskt
medborgarskap. Totalt fick drygt 4 000 irakiska medborgare svenskt medborgarskap.
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Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund och ålder 2002
Antal
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Bland barn upp till 9 års ålder är cirka fyra
procent utrikes födda. Denna andel ökar och
är som högst för de som är 42 år för att sedan
minska. Bland de som är 42 år är drygt 18
procent utrikes födda.
Både andelen födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och andelen född i
Sverige med en svensk- och en utrikes född
förälder är som högst bland barnen.

Av Sveriges befolkning är 50,5 procent kvinnor. För personer födda i Nigeria, Tunisien,
Italien och Nya Zeeland är denna andel
mycket lägre. Bland dessa personer är knappt
en av tre kvinnor.
Det motsatta förhållandet råder för personer födda i Filippinerna, Thailand, Ukraina
och Ryssland där tre av fyra är kvinnor.

Befolkning regionalt efter svensk och utländsk bakgrund (procent)
Kommungrupp

Utrikes född

Född i Sverige,
2 utrikes födda
föräldrar

Född i Sverige, Född i Sverige,
1 utrikes
2 svenskfödda
1 inrikes född föräldrar
förälder

Storstad
Förort
Större stad
Mellanstor stad
Industrikommun
Landsbygdskommun
Glesbygdskommun
Övrig större kommun
Övrig mindre kommun

20
15
11
8
10
5
5
7
8

6
5
3
2
3
1
1
2
2

8
8
6
5
6
4
5
5
6

66
73
80
84
82
90
90
86
85

Riket

12

3

6

79

Andelen utrikes födda varierar mycket mellan
kommungrupperna. I storstäderna är 20 procent av befolkningen utrikes född medan lägst
andel utrikes födda återfinns i glesbygds- och
landsbygdskommuner där fem procent är
födda utomlands. Andelen personer som är
födda i Sverige med två utrikes födda förälder

är högst i storstäderna, 6 procent. Högst andel personer som är född i Sverige med en
utrikes född förälder finns i storstäderna och
i förortskommunerna, 8 procent. Lägst andel
födda i Sverige med en eller med två föräldrar födda utomlands återfinns i landsbygdskommunerna.
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Haparanda kommun har Sveriges största
andel utrikes födda. Här är 39 procent
födda utomlands. Av dessa är det stora flertalet födda i Finland. Även tex. Botkyrka
och Södertälje kommun har en hög andel
utrikes födda. Lägst andel utrikes födda har
Bergs kommun där drygt 2 procent är utrikes födda. Även Ovanåker och Bjurholm
har en låg andel utrikes födda.

Andelen utrikes födda är generellt högre i
kommuner kring Stockholm, Göteborg och
Malmö. Bland norrlandskommuner är andelen utrikes födda generellt låg. Däremot har
de kommuner som gränsar mot Finland en
högre andel utrikes födda än övriga norrlandskommuner.

