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Denna publikation innehåller reviderade riktlinjer för hur personer 
med utländsk bakgrund bör redovisas i statistiken. Denna utgåva 
av riktlinjerna är den andra på området. Förändringarna jämfört 
med den förra utgåvan av riktlinjer (MIS 1996:5) består i huvudsak 
av smärre justeringar, då de tidigare riktlinjerna i stort sett fungerat 
bra. Riktlinjerna överensstämmer med FN:s och Eurostats 
rekommendationer för folkräkningar. Riksförsäkringsverkets regler 
om prioritering av medborgarskap, vilka används i 
befolkningsstatistiken, har tagits med i denna utgåva. 

De grundläggande indelningarna, utrikes och inrikes född, 
medborgarskap och utländsk och svensk bakgrund, finns inlagda i 
Registret över totalbefolkningen (RTB) från och med år 2002 för 
att underlätta användningen av dem. 

Ändringar i t.ex. länderindelningen kommer löpande att uppdateras 
i webbversionen. 

Översynen av riktlinjerna har gjorts av Monir Dastserri och Henrik 
Emilsson från Integrationsverket, Elisabeth Hoffrén från 
Migrationsverket samt Karin Lundström och Åke Nilsson, 
sammankallande, från Statistiska centralbyrån.  
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Begreppen invandrare och personer med utländsk bakgrund är 
mångtydiga och leder till problem när begreppen används i olika 
sammanhang. Detta gäller såväl i vardagligt språk som i allmän 
samhällsdebatt. Även statistikansvariga myndigheter använder 
begreppen med olika innebörd, vilket ofta gör att statistik från 
olika myndigheter är svår att förstå och använda. 
 
Jämförelser av statistik om invandrare och personer med utländsk 
bakgrund, framställd av olika myndigheter och organisationer, 
såväl nationella som internationella, har visat sig medföra problem 
på grund av varierande grunder för indelning och skilda 
benämningar. Internationellt har rekommendationer tagits fram 
framförallt inför folkräkningarna.  
 
För att få en bättre samordning av statistiken fastställde Statens 
Invandrarverk, numera Migrationsverket, i november 1996 
���������	
��	
�	
��	����	
���
��������
����	���
	��������
�

�����������
����
���� !"# Riktlinjerna har gett stadga åt 
statistikredovisningen och har fungerat bra. SCB har sedan 2001 
ansvaret för statistiken över invandring och asylsökande. 
 
Under 1999 och 2000 presenterade Kulturdepartementet två 
promemorior som behandlade $��	�����
������	�	�#
Den första 
med undertiteln ������������
�
����	
�%
��	�	������	 (Ds 
1999:48) och den andra med undertiteln ������������
�

�&�������	�
��	������ (Ds 2000:43). Begreppet ��	����	
���

��������
����	��� definieras i Kulturdepartementets promemorior 
bredare än i de statistiska riktlinjerna. Promemoriorna från 
Kulturdepartementet inkluderar ��	����	
�����
�
���	���
���
��

��	����	
����
���������
�%
��
��	����	
����
�
���	��� i kategorin 
personer med utländsk bakgrund. 
 
I Kulturdepartementets promemoria Ds 2000:43 uppmanades 
Integrationsverket, Migrationsverket och Statistiska centralbyrån 
att se över riktlinjerna. I de statistiska riktlinjerna från 1996 
aviserades att dessa kan behöva kompletteras och utvecklas. En 
översyn och vidareutveckling har nu skett. 
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Som ���
������
�	��
�	�
�
��� används en indelning som görs 
på grundval av ����������� och �����	��	���� i vardera två 
grupper. I båda fallen görs indelningen i två kategorier – ��	����

����	
��	����
���� respektive ���������
����	
�������

�����	��	����#
Till de grundläggande indelningarna hör också en 
indelning efter ��������
����	
������
����	���. 
 
Som andra indelningsgrunder kan användas olika variabler som har 
betydelse för statistisk redovisning av personer med utländsk 
bakgrund. 
 
Vidare gäller att all individstatistik skall vara könsuppdelad, om 
inte särskilda skäl talar emot det. Detta gäller även statistik över 
personer med utländsk bakgrund. 
 

������������

De grundläggande indelningarna, som bygger på födelseland och 
medborgarskap, överensstämmer i stort med första utgåvan1 med 
tillägget att även svenska medborgare kan delas in efter om de är 
utrikes eller inrikes födda. I stället för termen ����������� används 
��	����
�%
��	����
�����. 
 
För att få bättre likformighet med begreppet ��	����
����� används 
��	����
����� istället för som tidigare �����
�
���	���. 
 
������
�%
��������
����	��� med indelning i två kategorier 
ersätter den tidigare indelningen ��������������
�����������	 och 
rekommendationerna har utökats för att gälla även inom områdena 
��'��
�%
������ (se avsnitt 3). Då det finns ett behov av andra 
indelningar tas också ett alternativ till svensk och utländsk 
bakgrund upp.  
 
Smärre ändringar har gjorts inom några andra områden. (��
�����

�������
������	��� har tillkommit som en komplettering till 
��������������
�
���	���. De två första klasserna för dessa 
indelningar har ändrats något. Nu rekommenderas 0-) år och *-4 år 
istället för 0-1 år och 2-4 år. Vidare har grupperingen av länder 
kompletterats med FN:s indelning av världsdelar.  
 
De tidigare rekommendationerna avseende �	���
��	
���������� 
har i praktiken använts i begränsad omfattning. 
Rekommendationerna i detta MIS har därför anpassats till 
utlänningslagstiftningens bestämmelser och bör därför vara mer 
användbara. 
 

                                                 
1 Personer med utländsk bakgrund  Riktlinjer för redovisning i statistiken (MIS 
1996:5) fastställd av Statens invandrarverk i november 1996. 
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De regler som Riksförsäkringsverket (RFV) tillämpar vid 
prioritering vid dubbla och tredubbla medborgarskap finns under 
avsnitt 5.5. RVF:s prioriteringsregler används sedan länge i 
befolkningsstatistiken. Nu görs dessa regler synliga.  
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I statistik där personer redovisas fördelade efter om de är utrikes 
eller inrikes födda används följande indelningar: 
 
 
�� �����	������� 
1.1  med bosättningstiden 0-4 år i Sverige 
1.2 med bosättningstiden 5 år eller mera i Sverige 
�� �
���	������� 
2.1 med två utrikes födda föräldrar   
2.2 med en inrikes och en utrikes född förälder  
2.3 med två inrikes födda föräldrar  
 
Adoptivbarn födda utomlands2 och barn födda utomlands av 
inrikes födda föräldrar3 ingår i gruppen ��	����
�����.  
 
De långa benämningarna av underkategorierna av inrikes födda re-
kommenderas att användas då korta termer lätt blir otydliga.  
 
Under avsnitt 5.2 $�������������
�
���	��� förklaras termen 
bosättningstid närmare. 
 
�	���
	��������������
�������
���	������������������
Vi har medvetet valt att inte rekommendera en uppdelning av de 
utrikes födda efter föräldrarnas födelseland. Antalet personer födda 
utomlands4 med inrikes födda föräldrar är än så länge få. Det finns 
därför ingen anledning att idag föreslå några underavdelningar 
likformiga med dem som rekommenderas för personer födda i 
Sverige. 
 

                                                 
2 Ca 50 000 adopterade personer är födda utomlands. 
3 Ca 7 000 personer är födda utomlands och har två svenskfödda föräldrar enligt 

uppgifter från SCB:s befolkningsregister. Detta är en underskattning med 
några tusen. De återvändande amerikautvandrarnas barn, som kom till Sverige 
i början av 1900-talet, borde ingå i siffrorna men gör det inte beroende på 
brister i befolkningsregistret. Därutöver torde det finnas ytterligare 20 000 
personer födda utomlands med en förälder född i Sverige och den andre 
föräldern född utomlands. 

4 Nyfödda barn folkbokförs där modern är folkbokförd. Det innebär att det kan 
bli avvikelser mellan den faktiska födelseorten och den registrerade. Om en 
kvinna tillfälligt vistas utomlands - och därmed är folkbokförd i Sverige - och 
föder sitt barn utomlands får barnet födelsehemort i Sverige. I 
folkbokföringsregistret registreras också den faktiska födelseorten i utlandet. 
Barn födda av asylsökande, vilka inte är folkbokförda i Sverige, registreras 
som regel i det svenska befolkningsregistret först när föräldrarna beviljas 
uppehållstillstånd och kan folkbokföras. Barnets födelseland blir då Sverige. 
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När statistiken redovisas efter �����	��	���� används följande 
begrepp: 
 
�� ����
������	������	�
1.1 Utländska medborgare födda utomlands 
1.1. Utländska medborgare födda i Sverige. 
� ��	
�����	������	 
1.1. Svenska medborgare födda utomlands 
1.2. Svenska medborgare födda i Sverige 
 
Utländska medborgare inkluderar också statslösa. 
 
Den grundläggande indelningen enligt ovan illustreras i figur 1. 
 
 
Figur 1  
Befolkningens sammansättning efter medborgarskap 
och födelseland�
Population by citizenship and country of birth  
     
 Utländska 

medborgare 
Svenska 
medborgare 

  

     
Utrikes födda  1.1 2.1  Varje ruta motsvarar  
 1.1 2.1  ca 100 000 personer 
 1.1 2.1   
 1.1 2.1   
  2.1   
  2.1   
Inrikes födda  1.2 2.2   
  2.2   
  Ca 80 rutor   
  2.2   
  2.2   
  2.2   
  2.2   
  2.2   
  2.2   
  2.2   
 
Av figuren framgår att ca en femtedel av de utländska medborgarna är födda i 
Sverige. De flesta av dessa har två utrikes födda föräldrar. Av de utrikes födda 
är ungefär tre femtedelar svenska medborgare.  
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Ofta förekommer behov av att sammanföra populationer. Det kan 
t.ex. i urvalsundersökningar vara nödvändigt att arbeta med några 
få populationer. Då rekommenderas följande indelning: 
 
Rekommenderad indelning: 
�� �	����	�� 	�����������
���������

!� �	����	�� 	����	����
���������

Utrikes födda 

Inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar 

Inrikes födda med 

- en inrikes och en utrikes född förälder 

- två inrikes födda föräldrar 

 
Figur 2 
Befolkningens sammansättning efter utländsk och 
svensk bakgrund�
       
 Utländsk 

bakgrund 
  Svensk 

bakgrund 
 

      
Utrikes födda   Inrikes födda med   Varje ruta  
      motsvarar 
   en inrikes och en    ca 100 000 
   utrikes född   personer 
   förälder    
       
   två inrikes födda     
   föräldrar    
      
    70 rutor  
      
Inrikes födda med      
två utrikes födda       
föräldrar      
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Ibland kan det vara motiverat att redovisa grupperna på något 
annat sätt. Inrikes födda med en inrikes och en utrikes förälder kan 
redovisas som en delmängd av dem med svensk bakgrund. Vid 
behov kan man särredovisa en speciell grupp, t.ex. utrikes 
adopterade. Det kan också vara meningsfullt med en annan 
indelning. Utrikes födda med minst en inrikes född förälder kan då 
föras över till personer med svensk bakgrund, enligt nedan. Det ska 
då tydligt anges att man har avvikit från standardindelningen och 
även syftet till förändringen ska stå klart. 
 
"� �	����	�� 	�����������
���������

�� �	����	�� 	����	����
���������

Utrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar 

Inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar 

 

��������	
�����������������������
	
���	
�������

Inrikes födda med 

- en inrikes och en utrikes född 
förälder 

- två inrikes födda föräldrar 
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I MIS 1996:5 finns inga rekommendationer om hur familjer och 
hushåll kan fördelas med avseende på svensk/utländsk bakgrund.  
 

För närmare definitioner av ������ se ”Familj, civilstånd och 
sammanboende. Terminologi och definitioner” (MIS 1999:1) och 
av ��'��
se ”Familj och hushåll, civilstånd och sammanboende 
Riktlinjer för terminologi, definitioner och kvalitetsredovisning” 
(MIS 1988:3). 
 

Klassificering av familjer och hushåll efter svensk/utländsk 
bakgrund görs med avseende på familje/hushållsmedlemmarnas 
bakgrund. Det är enbart de vuxnas bakgrund som har någon 
inverkan på klassificeringen. 

 

Familjer och hushåll kan fördelas på utländsk/svensk bakgrund 
enligt följande: 
Familje-/Hushållskategori Utländsk 

bakgrund 
Svensk 

bakgrund 
$��� ��	��	   
Ensamboende med utländsk bakgrund  X  
   
Ensamboende med svensk bakgrund  X 
�   
$��� ���	��	� 	������   
Ensamstående med barn, den 
ensamstående föräldern har utländsk 
bakgrund 

X  

   
Ensamstående med barn, den 
ensamstående föräldern har svensk 
bakgrund 

 X 

�   
%�  ����	��	   
Sammanboende (gifta eller sambor), båda 
med utländsk bakgrund 

X  

   
Sammanboende (gifta eller sambor), en 
med svensk och en med utländsk 
bakgrund 

 X 

   
Sammanboende (gifta eller sambor), båda 
med svensk bakgrund 

 X 

�   
&�����
��
���� 	������	��	����	�����'���   
Övriga hushåll med två eller flera vuxna, 
alla med utländsk bakgrund 

X  

   
Övriga hushåll med två eller flera vuxna, 
någon med svensk och någon med 
utländsk bakgrund 

 X 

   
Övriga hushåll med två eller flera vuxna, 
alla med svensk bakgrund 

 X 
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$'	 �	�����
�������	�(��� �#	����
�
��
�����������	����
	��	����������)�
$'	 �	������� �#	�*
��
����
Individ i hushållet/familjen 

�����	���
����������

+������	��������� �#	��
*�
��
���	��

�  ���������	
�	��� 
$��� ��	��	�  Svensk bakgrund 

• Ensamboende, född i Sverige med båda 
föräldrarna födda i Sverige 

Svensk bakgrund  

$��� ��	��	�  Svensk bakgrund 
• Ensamboende, född i Sverige med en 

förälder född i Sverige och en förälder 
född utomlands 

Svensk bakgrund  

$��� ��	��	�  Utländsk bakgrund 
• Ensamboende, född i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands 
Utländsk bakgrund  

�  ������������������� 
$��� ���	��	� 	�������  Utländsk bakgrund 
• Ensamstående född utomlands Utländsk bakgrund  
• Barn fött i Sverige med båda föräldrarna 

födda utomlands 
Utländsk bakgrund  

$��� ���	��	� 	������  Utländsk bakgrund 
• Ensamstående född i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands 
Utländsk bakgrund  

• Barn fött i Sverige med en föräldrar född i 
Sverige och en förälder född utomlands 

Svensk bakgrund  

�  ���������� 
%�  ����	��	����������  Svensk bakgrund 
• Kvinna född utomlands Utländsk bakgrund  
• Mannen född i Sverige med båda 

föräldrarna födda i Sverige 
Svensk bakgrund  

%�  ����	��	� 	�������  Utländsk bakgrund 
• Modern född i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands 
Utländsk bakgrund  

• Fadern född i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands 

Utländsk bakgrund  

• Barnet född i Sverige med båda 
föräldrarna födda i Sverige 

Svensk bakgrund  

%�  ����	��	� 	�������������  Svensk bakgrund 
• Modern född i Sverige med båda 

föräldrarna födda i Sverige 
Svensk bakgrund  

• Fadern född i Sverige med båda 
föräldrarna födda i Sverige 

Svensk bakgrund  

• Adoptivbarn fött utomlands Utländsk bakgrund  
%�  ����	��	� 	�������  Utländsk bakgrund 
• Modern född utomlands Utländsk bakgrund  
• Fadern född utomlands Utländsk bakgrund  
• Äldsta barnet fött utomlands Utländsk bakgrund  
• Yngsta barnet född i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands 
Utländsk bakgrund  

%�  ����	��	� 	������  Svensk bakgrund 
• Kvinna född utomlands Utländsk bakgrund  
• Mannen född i Sverige med båda 

föräldrarna födda i Sverige 
Svensk bakgrund  

• Barnet fött i Sverige med en förälder född 
i Sverige och en förälder född utomlands 

Svensk bakgrund  
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För personer med utländsk bakgrund kan hushållsklassificeringen 
förändras beroende på om de bor ensamma, tillsammans med 
andra med utländsk bakgrund eller med personer med svensk 
bakgrund. Personer med svensk bakgrund får däremot, från och 
med att de flyttar hemifrån, alltid benämningen hushåll med svensk 
bakgrund. 
 
Familjebildning/splittring kan ge förändringar i familj/hushålls-
klassificeringen som kan tyckas inte vara helt logiska. Här är ett 
exempel:  
 
Flyttar ett adoptivbarn, fött utomlands, från sitt föräldrahem – där 
båda föräldrarna har svensk bakgrund – till en egen lägenhet blir 
det nybildade enpersonshushållet ett hushåll med ��������

����	���#




+�����
����	��

+���

Riksdagen beslutade 1994 att alla förslag och beslut inom olika 
politikområden på såväl nationell nivå som regional och lokal nivå 
skall analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga 
konsekvenserna för kvinnor respektive män. 
 
Enligt 14 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
�����������
����������������������
��  �	���. Bestämmelsen 
lyder ”Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter 
kön om det inte finns särskilda skäl mot detta”. Bestämmelsen 
skall beaktas av alla statistikansvariga myndigheter. 
 

,��	��

Åldersfördelningen bland personer med utländsk bakgrund avviker 
kraftigt från hela befolkningens. Mycket av det som redovisas 
statistiskt har ett klart samband med ålder. I sådana fall är det 
angeläget att statistiken har en åldersindelning. Se för övrigt 
”Svenska riktlinjer för åldersgruppering av individer (SÅI)”, 
Meddelande i samordningsfrågor 1988:5. 
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Statistik över personer med utländsk bakgrund finns inom en 
mängd olika områden. För varje statistikområde finns av naturliga 
skäl viktiga variabler som alltid redovisas. Några variabler som är 
betydelsefulla när det gäller statistik över personer med utländsk 
bakgrund är: 
• land 

- födelseland 
- föräldrarnas födelseland (utrikes eller inrikes födda) 
- medborgarskapsland 

• bosättningstid i Sverige 
• tid sedan senaste invandring 
• grunder för bosättning. 
 
Statistik över personer med utländsk bakgrund bör, så långt detta 
är möjligt, innehålla de ovan uppräknade variablerna. 
 

-����

Personer från ca 200 länder är bosatta i Sverige. Grupperingar av 
länderna blir därför nödvändiga. Naturligt är att gruppera länderna 
efter världsdelar. 
 
Här rekommenderas att FN:s indelning följs. Indelningen finns 
bl.a. redovisad i FN:s Demographic Yearbook och i Statistisk 
Årsbok (den första internationella tabellen). I Demographic 
Yearbook och årsboken finner man underavdelningar för varje 
världsdel. Här rekommenderas dock att Oceanien endast delas i två 
grupper: dels Australien och Nya Zeeland, dels Övriga Oceanien. 
Melanesien, Mikronesien och Polynesien sammanförs till Övriga 
Oceanien. 
 
Sedan länge har Norden särredovisats i statistiken. Den särredovis-
ningen bör fortsätta. I och med att Sverige är medlem i EU är det 
naturligt att EU-länderna redovisas i en grupp. Danmark och 
Finland tillhör både Norden och EU-länderna. Det är inte självklart 
hur Danmark och Finland skall redovisas. Här föreslås att 
Danmark och Finland enbart redovisas inom Norden. 
 
EU kommer troligen att utvidgas inom några år. Det kan därför 
vara lämpligt att ange EU:s omfattning i namnet. En metod som 
för närvarande används är EU15 för att ange att det är 15 länder 
med i EU. 
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Följande indelning av länder rekommenderas: 
 
!�������  	��

Sverige 
Norden utom Sverige 
EU15 utom Norden 
Europa utom EU15 och Norden 
Afrika 
Nordamerika 
Sydamerika 
Asien 
Oceanien 
Statslösa (vid redovisning efter medborgarskap). 
 
För indelning av de amerikanska kontinenterna kan ettdera av 
följande begreppspar användas som benämningar: Angloamerika 
och Latinamerika alternativt Nordamerika (vari ingår 
Mellanamerika) och Sydamerika. 
 
�
������"������
�	�
�
����

Ett alternativ till geografisk indelning är att indela länder efter 
����%���������'. En lämplig indelning är enligt FN:s
+����

�����������
����, som delar länderna i tre grupper: 
 
Högt utvecklade länder (high human development) 
Medelutvecklade länder (medium human development) 
Lågt utvecklade länder (low human development) 
med drygt 60 länder i varje grupp.  
 
Indexet bygger på tre indikatorer:  

• livslängd, återstående medellivslängd vid födelsen  
• utbildning, mätt som en kombination av 

- läs- och skrivkunnighet  
- utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial 

resp. eftergymnasial utbildning)  
• levnadsstandard, bruttonationalprodukten per capita 

beräknade i köpkraftsenheter. 
 
Beräkningsmetoderna är dokumenterade i +����
-����������

����	�
)..)
(http://www.undp.org/hdr2002/calculatinghdi.pdf),

utgiven av FN. Grupperingen av länderna framgår av bilaga 1 till 
detta meddelande. 
 

��������������%�	��	�

Som vistelsetid räknas tiden i Sverige sedan första 
folkbokföringsdatum med avdrag för eventuell tid utomlands och 
benämns bosättningstid i Sverige. Bosättningstid i Sverige 
definieras som den totala tid en person varit folkbokförd i Sverige. 
Perioder då en person varit avförd ur folkbokföringen som 
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emigrant, dvs. varit bosatt utomlands, dras således ifrån tiden 
sedan första tidpunkten som folkbokförd i Sverige. De intervall 
som rekommenderas för att redovisa bosättningstid är 0-2, 3-4, 5-
9, 10-19 och 20- år.5 
 

.���	�����	����	����������

Tid sedan senaste invandring avser den tid en person bott i Sverige 
sedan sitt senaste folkbokföringsdatum. Här rekommenderas 
samma intervall som för bosättningstid. 
 

�����	����������������

Medborgare från de nordiska länderna kan sedan 1954 fritt resa in i 
och bosätta sig i Sverige. Svenska medborgare kan självklart alltid 
bosätta sig i Sverige.  
 
För att utomnordiska medborgare skall få tillstånd att bosätta sig i 
Sverige krävs uppehållstillstånd. De som fått uppehållstillstånd 
delas in i kategorier efter �	����	
��	
����������. Med bosättning 
avses här både permanent och tillfällig6 bosättning i Sverige. Re-
dovisningen av grunder för bosättning för utomnordiska 
medborgare rekommenderas ske enligt följande indelning: 
 
Skyddsbehov 
Humanitära grunder 
Familjeband 
Arbete 
Studier 
Övrigt 
 
Indelningen har förändrats jämfört med de tidigare riktlinjerna för 
att bättre spegla utlänningslagstiftningens bestämmelser. 
 
Definition och omfattning av de olika benämningarna framgår av 
nedanstående tablå. 
 
 

                                                 
5 Bosättningstid redovisas på samma sätt som ålder. I t.ex. intervallet 0-2 år 

ingår alla med en bosättningstid från 0 dagar till 2 år och 364 dagar. 
6 Tillfällig bosättning som ger rätt till folkbokföring. 
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�������������������� /	�����	��
Skyddsbehov Konventionsflyktingar enligt Genève-konventionen 

samt övriga skyddsbehövande enligt Utlänningslagens 
3 kap 3 § 1-3.� 

Humanitära grunder I första hand personer som på grund av sjukdom, 
handikapp eller andra personliga förhållanden beviljas 
uppehållstillstånd, samt personer som beviljas 
uppehållstillstånd då verkställighet av avvisning eller 
utvisning inte kan ske på grund av att det inte finns 
något land där utlänningen kan tas emot.  

Familjeband Med familjeband menas  
• medföljande familjemedlem 
• återförening av familj 
• familjebildning med person född utomlands 
• familjebildning med person född i Sverige 
• adoption 

Arbete Arbetstagare, gästforskare och egna företagare.  
Studier Uppehållstillstånd för studier på högskola, 

folkhögskola och gymnasium. 
Övrigt Uppehållstillstånd på andra grunder än ovan, 

exempelvis pensionärer enligt EES-avtalet och vissa 
personer med tidsbegränsade tillstånd p.g.a. 
verkställighetshinder, vandelsanmärkning och 
medicinska skäl. 

 
 

�����	�����	��	������������	��	����	�������
 	������������

En och samma person kan ha två eller flera medborgarskap. 
Folkbokföringen registrerar upp till tre olika medborgarskap för 
utländska medborgare. 
 
När befolkningen redovisas efter medborgarskapsland måste 
prioriteringsregler tillämpas som upplyser om vilka medborgarskap 
som har företräde framför andra. Huvudregeln är att svenskt 
medborgarskap alltid ska prioriteras först.  
 
De prioriteringsregler som rekommenderas överensstämmer med 
dem som Riksförsäkringsverket tillämpar.  
 
�������	��
���	��	��
Prioritet Medborgarskap 

1 Svenskt, statslös, under utredning, okänt  

2 EES-land dvs EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge  

3 Land utanför EES med vilket Sverige har socialförsäkringskonvention 

4 Övriga 

Vid samma prioritet väljs det medborgarskap som har äldst datum.  
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Etnisk grupp definieras av Nationalencyklopedin som ”grupp av 
människor med gemensamt ursprung. Den /etniska gruppen/ är 
biologisk självproducerande genom hög grad av endogami, dvs. 
gifte inom gruppen. Gruppen kan också ha ett gemensamt 
territorium. Det som skiljer etniska grupper åt är främst deras 
kulturella särdrag, men även yttre fysiska drag kan vara 
särskiljande.” För en utförligare definition se vidare femte bandet 
av Nationalencyklopedin.  
 
FN:s och Eurostats ��%������������
��	
)...
%�������
��

����������
���
������
��
��
/0/
	����� har följande text om 
etnisk grupp: 
“Ethnic group (non-core topic 9) 
83. Some countries may wish to collect information on the ethnic 
and/or national composition of their population. Ethnic groups 
(and/or national groups) are made up of persons who consider 
themselves as having a same origin and/or culture, which may 
appear in linguistic and/or religious and/or other characteristics 
which differ from those of the rest of the population. It depends on 
the historical and political circumstances whether countries 
consider such groups as ethnic groups and/or national groups. 
 
84. Persons should be free to declare to which ethnic group and/or 
national group they belong.” 
 
Av ovanstående framgår att etnicitet skiljer sig från begrepp som 
medborgarskap och födelseland.  
 
Enligt §13 i personuppgiftslagen (PuL 1998:204) är det förbjudet 
att behandla personuppgifter som bl. a. avslöjar etniskt ursprung. 
Lagen om den officiella statistiken (2001:99) medger dock att SCB 
får behandla känsliga uppgifter "om det följer av föreskrifter som 
regeringen meddelar". Därmed avses i detta fall förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. För området invandring 
och asylsökande har dock inga föreskrifter meddelats i 
förordningen om rätt att behandla känsliga uppgifter. Behandling 
av känsliga uppgifter är dock tillåten om den registrerade lämnar 
sitt uttryckliga samtycke. 
 
Enligt de internationella rekommendationerna måste uppgifter om 
etnicitet regelbundet samlas in från invånarna i landet i samband 
med t.ex. folkräkningar. I Sverige7 bygger emellertid det statistiska 
systemet i stor utsträckning på uppgifter från administrativa 
register där folkbokföringen är en viktig komponent. 

                                                 
7 Allt fler länder bygger sina statistiksystem på registerdata. Exempel på länder 
som i stor utsträckning använder registerdata är Danmark, Finland, Norge. 
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Folkbokföringen har ingen uppgiftsinsamling om etnicitet. Några 
folkräkningar kommer inte att genomföras i framtiden. 
 
Att gruppera befolkningen i Sverige i etniska grupper är enligt 
nuvarande lagstiftning inte tillåtet. 
 

%�����

När man tänker på statistik om språk är det vanligt att man avser 
indelningar som 

• Modersmål - definierat som det första talade språket 
• Viktigaste språk – det språk man behärskar bäst 
• Språk som talas i hemmet eller i arbetet 
• Kunskaper i olika språk. 

Indelningen av språk ovan är hämtad från paragraf 85 i tidigare 
citerade ��%������������
��	
)...
%�������
��
����������
���

������
��
��
/0/
	�����#
Språk är
���1%�	�
����%
10 i FN:s och 
Eurostats rekommendationer. 
 
Migrationsverket, tidigare Statens invandrarverk, samlar in 
uppgifter om språk i samband med ansökan om uppehållstillstånd 
för asylsökande. Uppgifter samlas in om modersmål och om 
infospråk dvs. vilket språk som den asylsökande vill ha 
information på. 
 
I den mån uppgift om modersmål kan röja etniskt ursprung kan den 
anses som en känslig uppgift.  
 

0	�����1����
���
	������������ �����

FN:s och Eurostats rekommendationer har ett kort avsnitt om 
religion: 
”Religion (non-core topic 11) 
86. Some countries may wish to collect data on religion. Most 
relevant are: 

(a) Formal membership of a church or religious community; 
(b) Participation in the life of a church or a religious 

community; 
(c) Religious belief. 

 
Where only one question is asked, it is suggested that data be 
collected on “formal membership of a church or religious 
community”, allowing respondents to state “none”.”  
 
Om det ska framställas statistik över religionstillhörighet 
rekommenderas att statistiken avser det formella medlemskapet i 
trossamfund. Teoretiskt finns det möjlighet att framställa sådan 
statistik i Sverige utan en datainsamling direkt från varje person.  
 
Skattemyndigheten kan sedan år 2001 förmedla avgifter till 
trossamfund. Än så länge är det bara kristna samfund, som 
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utnyttjar denna möjlighet. Blir skattemyndighetens tjänst att 
förmedla avgifter till trossamfund allmänt utnyttjad bör det vara 
möjligt att via register ta fram statistik över befolkningen fördelade 
efter �	���������. För närvarande är dock underlaget för bräckligt.  
 
Den tidigare refererade personuppgiftslagen fastställer att 	�������

���	�&����� är en känslig uppgift. Det är därför förbjudet att 
behandla uppgifter som avslöjar religiös övertygelse såvida  inte 
den registrerade lämnar sitt uttryckliga samtycke eller regeringen 
meddelat föreskrifter om att behandlingen är tillåten. 
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Personer inflyttade från olika länder har ofta en speciell ålders- och 
könssammansättning. Bosättningsmönstret kan också vara unikt. 
Grupper med utländsk bakgrund kan avvika från varandra även i 
andra avseenden. 
 
Det finns många företeelser som har ett starkt samband med ålder 
t.ex. fruktsamhet, dödlighet, förvärvsfrekvenser, inkomster, 
kriminalitet. När jämförelser görs i statistiken mellan olika grupper 
med utländsk bakgrund eller mellan personer med utländsk och 
svensk bakgrund bör påpekas för användaren att jämförelsen störs 
av skillnader i t.ex. åldersfördelningen.  
 
Vid presentation av statistik där grupper med utländsk bakgrund 
jämförs med varandra eller med grupper med svensk bakgrund bör 
skillnader som stör jämförelserna elimineras med hjälp av 
statistiska metoder. En mycket vanlig metod är standardisering. 
Standardisering kan avse en eller flera variabler som t.ex. ålder, 
kön, bostadsort, utbildning och yrke. 
 

&�	�	�����  	��	� 	����	������	����
�	��  	������	��

Inom FN- och EU-sfären är det brukligt att riktlinjerna för bl.a. 
invandrarstatistik ses över inför de s.k. folkräkningsåren som 
återkommer med 10 års mellanrum. De rekommendationer som 
gäller för folkräkningar år 2000 finns under adressen 
http://www.unece.org/stats/documents/census/2000/49.e.html 
 
Rekommendationerna ovan föreslår att uppgifter samlas in om ca 
30 core topics och 50 non-core topics i en folkräkning. Därutöver 
kan en del härledda variabler ingå i folkräkningen.  
 
Viktiga indelningar enligt FN är: 
• födelseland (core topic 6) 
• medborgarskap (core topic 7). 
 
I FN:s rekommendationer nämns också att uppgifter kan samlas in 
om  
• föräldrarnas födelseland (non-core topic 7) 
• naturaliserade personer med uppgift om förutvarande 

medborgarskap (non-core topic 8) 
• etnisk grupp och/eller nationalitet (non-core topic 9) 
• språk – modersmål, ”bästa språk”, språk som används mest i 

hemmet/på arbetet, kunskaper i att tala och/eller skriva andra 
språk (non-core topic 10) 

• religion – formellt medlemskap i religiösa samfund, deltagande 
i religiösa samfund, tro (non-core topic 11). 
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De svenska riktlinjerna överensstämmer med FN och Eurostats 
riktlinjer när det gäller de grundläggande indelningarna �����������

och
�����	��	����. De svenska riktlinjerna underlättar därför 
rapporteringen av statistik till de internationella organisationerna. 

$����
���  ��2�

Statistics Sweden, the Swedish Integration Board and the Swedish 
Migration Board introduce guidelines for presenting statistics on 
persons with foreign background. The guidelines can be found in 
full on Statistics Sweden’s website (http://www.scb.se). 
 
#������������
� are ���
����������$, ����%	
�$�  and ���	��
��
��
�&	���$��������
�. 
 
Country of birth 
�'� (��	��
���
�

1.1. duration of stay in Sweden 0-4 years 
1.2. duration of stay in Sweden 5 years or more 

�'� #��
��
��&	�	
�
2.1. with both parents born abroad 
2.2. with one parent born in Sweden and one parent born 

abroad 
2.3. with two parents born in Sweden 

 
3�4	��
��

�'� (��	��
�����%	
��
1.1. Foreign citizens born abroad 
1.2. Foreign citizens born in Sweden 

�'� �&	���$�����%	
��
2.1. Swedish citizens born abroad 
2.2. Swedish citizens born in Sweden 

 
���	�������%5	��
������������

�'� (��	��
��������
��
Persons born abroad or born in Sweden with two parents born 
abroad 

�'� �&	���$��������
��
Persons born in Sweden with one or two parents born in 
Sweden 

 
�� �	������
���	
�����

�'� (��	��
��������
��
Families and households where all members have foreign 
background  

�'� �&	���$��������
��
Families and households where at least one member has 
Swedish background 

 
�
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6�
	���	��  	��	���������
�	) is according to the Swedish official statistics ordinance a 
general subdivision in statistics on individuals. 
 
Other recommended divisions in statistics on persons with foreign 
background are age, groups of countries, duration of stay in 
Sweden, time period since most recent immigration and grounds 
for settlement in Sweden 
 
�	�
���������� ��������
Sex, age, education, pattern of residence etc. vary among groups of 
persons of foreign background. When comparing groups of 
persons of foreign background, standardisation methods ought to 
be used. 
�
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78� ���/	�	��� 	������	'9��� �������	���������������������	��	����	�������
 	������������
Landets namn Världsdel med en politisk 

indelning av Europa 
Världsdel FN:s gruppering 

inom 
världsdelar 

HDI Prio-
ritet 

Afghanistan Asien Asien Södra 
Centralasien 

 4

Albanien Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Sydeuropa Medel 4

Algeriet Afrika Afrika Nordafrika Medel 3
Andorra Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  4

Angola Afrika Afrika Centralafrika Låg 4
Antigua och Barbuda Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Hög 4
Argentina Sydamerika Sydamerika Sydamerika Hög 4
Armenien Asien Asien Västasien Medel 4
Australien Oceanien Oceanien Australien och 

Nya Zeeland 
Hög 3

Azerbajdzjan Asien Asien Västasien Medel 4
Bahamas Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Hög 4
Bahrain Asien Asien Västasien Hög 4
Bangladesh Asien Asien Södra 

Centralasien 
Låg 4

Barbados Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Hög 4
Belgien EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2
Belize Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4
Benin Afrika Afrika Västafrika Låg 4
Bermuda Nordamerika Nordamerika Nordamerika  4
Bhutan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Låg 4

Bolivia Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4
Bosnien-Hercegovina Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  4

Botswana Afrika Afrika Sydafrika Medel 4
Brasilien Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4
Brittiska Jungfruöarna Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna  4
Brunei Darussalam Asien Asien Sydostasien Hög 4
Bulgarien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Medel 4

Burkina Faso Afrika Afrika Västafrika Låg 4
Burundi Afrika Afrika Östafrika Låg 4
Centralafrikanska Rep. Afrika Afrika Centralafrika Låg 4
Chile Sydamerika Sydamerika Sydamerika Hög 3
Colombia Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4

�
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 	������������

Landets namn Världsdel med en politisk 
indelning av Europa 

Världsdel FN:s gruppering 
inom 
världsdelar 

HDI Prio-
ritet 

Comorerna Afrika Afrika Östafrika Medel 4 
Costa Rica Nordamerika Nordamerika Centralamerika Hög 4 
Cypern Asien Asien Västasien Hög 4 
Danmark Norden Europa Nordeuropa Hög 2 
Djibouti Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Dominica Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4 
Dominikanska Rep. Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4 
Ecuador Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4 
Egypten Afrika Afrika Nordafrika Medel 4 
Ekvatorialguinea Afrika Afrika Centralafrika Medel 4 
El Salvador Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Elfenbenskusten Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Eritrea Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Estland Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Nordeuropa Hög 3 

Etiopien Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Fiji Oceanien Oceanien Övriga Oceanien Medel 4 
Filippinerna Asien Asien Sydostasien Medel 4 
Finland Norden Europa Nordeuropa Hög 2 
Frankrike EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2 
Förenade Arabemiraten Asien Asien Västasien Hög 4 
Gabon Afrika Afrika Centralafrika Medel 4 
Gambia Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Georgien Asien Asien Västasien Medel 4 
Ghana Afrika Afrika Västafrika Medel 4 
Gibraltar Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  4 

Grekland EU15 utom Norden Europa Sydeuropa Hög 2 
Grenada Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4 
Guatemala Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Guinea Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Guinea-Bissau Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Guyana Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4 
Haiti Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Låg 4 
Honduras Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Indien Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4 

Indonesien Asien Asien Sydostasien Medel 4 
Irak Asien Asien Västasien Medel 4 
Iran Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4 
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Landets namn Världsdel med en politisk 
indelning av Europa 

Världsdel FN:s gruppering 
inom 
världsdelar 

HDI Prio-
ritet 

Irland EU15 utom Norden Europa Nordeuropa Hög 2
Island Norden Europa Nordeuropa Hög 2
Israel Asien Asien Västasien Hög 3
Italien EU15 utom Norden Europa Sydeuropa Hög 2
Jamaica Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4
Japan Asien Asien Östasien Hög 4
Jordanien Asien Asien Västasien Medel 4
Jugoslavien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  3

Kambodja Asien Asien Sydostasien Medel 4
Kamerun Afrika Afrika Centralafrika Medel 4
Kanada Nordamerika Nordamerika Nordamerika Hög 3
Kap Verde Afrika Afrika Västafrika Medel 4
Kazakstan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4

Kenya Afrika Afrika Östafrika Medel 4
Kina Asien Asien Östasien Medel 4
Kirgistan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4

Kiribati Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4
Kongo Afrika Afrika Centralafrika Medel 4
Kongo, Demokratiska Rep. Afrika Afrika Centralafrika Låg 4
Korea, nord- Asien Asien Östasien Hög 4
Korea, syd- Asien Asien Östasien Hög 4
Kroatien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa Hög 3

Kuba Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4
Kuwait Asien Asien Västasien Hög 4
Laos Asien Asien Sydostasien Låg 4
Lesotho Afrika Afrika Sydafrika Medel 4
Lettland Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Nordeuropa Hög 4

Libanon Asien Asien Västasien Medel 4
Liberia Afrika Afrika Västafrika  4
Libyen Afrika Afrika Nordafrika Medel 4
Liechtenstein Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Västeuropa  2

Litauen Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Nordeuropa Hög 4

Luxemburg EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2
Madagaskar Afrika Afrika Östafrika Låg 4
Makedonien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa Medel 4
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Landets namn 
 
Världsdel med en politisk 
indelning av Europa 

Världsdel FN:s gruppering 
inom 
världsdelar 

HDI Pri-
oritet 

Malawi Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Malaysia Asien Asien Sydostasien Medel 4 
Maldiverna Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4 

Mali Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Malta Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa Hög 4 

Marocko Afrika Afrika Nordafrika Medel 3 
Marshallöarna Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Mauretanien Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Mauritius Afrika Afrika Östafrika Medel 4 
Mexiko Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Mikronesien Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Mocambique Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Moldavien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Medel 4 

Monaco Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Västeuropa  4 

Mongoliet Asien Asien Östasien Medel 4 
Myanmar Asien Asien Sydostasien Medel 4 
Namibia Afrika Afrika Sydafrika Medel 4 
Nauru Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Nederländerna EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2 
Nepal Asien Asien Södra 

Centralasien 
Låg 4 

Nicaragua Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Niger Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Nigeria Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Norge Norden Europa Nordeuropa Hög 2 
Nya Zeeland Oceanien Oceanien Australien och 

Nya Zeeland 
Hög 4 

Oman Asien Asien Västasien Medel 4 
Pakistan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Låg 4 

Palau Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Palestina Asien Asien Västasien  4 
Panama Nordamerika Nordamerika Centralamerika Medel 4 
Papua Nya Guinea Oceanien Oceanien Övriga Oceanien Medel 4 
Paraguay Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4 
Peru Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4 
Polen Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Hög 3 

Portugal EU15 utom Norden Europa Sydeuropa Hög 2 
Qatar Asien Asien Västasien Hög 4 
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Landets namn Världsdel med en politisk 
indelning av Europa 

Världsdel FN:s gruppering 
inom 
världsdelar 

HDI Prio-
ritet 

Rumänien Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Östeuropa Medel 4

Rwanda Afrika Afrika Östafrika Låg 4
Ryssland Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Medel 4

S:t Kitts och Nevis Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Hög 4
S:t Lucia Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4
S:t Vincent och 
Grenadinerna 

Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Medel 4

Salomonöarna Oceanien Oceanien Övriga Oceanien Medel 4
Samoa Oceanien Oceanien Övriga Oceanien Medel 4
San Marino Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  4

Sao Tome och Principe Afrika Afrika Centralafrika Medel 4
Saudi-Arabien Asien Asien Västasien Medel 4
Schweiz Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Västeuropa Hög 3

Senegal Afrika Afrika Västafrika Låg 4
Seychellerna Afrika Afrika Östafrika Hög 4
Sierra Leone Afrika Afrika Västafrika Låg 4
Singapore Asien Asien Sydostasien Hög 4
Slovakien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Hög 4

Slovenien Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Sydeuropa Hög 3

Somalia Afrika Afrika Östafrika  4
Spanien EU15 utom Norden Europa Sydeuropa Hög 2
Sri Lanka Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4

Storbritannien och 
Nordirland 

EU15 utom Norden Europa Nordeuropa Hög 2

Sudan Afrika Afrika Nordafrika Låg 4
Surinam Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4
Swaziland Afrika Afrika Sydafrika Medel 4
Sverige Norden Europa Nordeuropa Hög 1
Sydafrika Afrika Afrika Sydafrika Medel 4
Syrien Asien Asien Västasien Medel 4
Tadzjikistan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4

Taiwan Asien Asien Östasien  4
Tanzania Afrika Afrika Östafrika Låg 4
Tchad Afrika Afrika Centralafrika Låg 4
Thailand Asien Asien Sydostasien Medel 4
Tjeckien Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Hög 4
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Togo Afrika Afrika Västafrika Låg 4 
Tonga Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Trinidad och Tobago Nordamerika Nordamerika Karibiska Öarna Hög 4 
Tunisien Afrika Afrika Nordafrika Medel 4 
Turkiet Asien Asien Västasien Medel 3 
Turkmenistan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4 

Tuvalu Oceanien Oceanien Övriga Oceanien  4 
Tyskland EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2 
Uganda Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Ukraina Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Medel 4 

Ungern Europa utom EU15 och 
Norden 

Europa Östeuropa Hög 3 

Uruguay Sydamerika Sydamerika Sydamerika Hög 4 
USA Nordamerika Nordamerika Nordamerika Hög 3 
Uzbekistan Asien Asien Södra 

Centralasien 
Medel 4 

Vanuatu Oceanien Oceanien Övriga Oceanien Medel 4 
Vatikanstaten Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Sydeuropa  4 

Venezuela Sydamerika Sydamerika Sydamerika Medel 4 
Vietnam Asien Asien Sydostasien Medel 4 
Vitryssland Europa utom EU15 och 

Norden 
Europa Östeuropa Medel 4 

Yemen Asien Asien Västasien Låg 4 
Zambia Afrika Afrika Östafrika Låg 4 
Zimbabwe Afrika Afrika Östafrika Medel 4 
Österrike EU15 utom Norden Europa Västeuropa Hög 2 

 
 
 
Grupperingen av länder efter världsdelar följer indelningen i tabell 449 i Statistisk Årsbok år 2002. Källorna för tabellen är 
Demographic Yearbook (utgiven av FN), Population and Vital statistics Report (Statistical Papers, series A), The 
Statesman’s Yearbook. 
 
Grupperingen av länder efter utvecklingsnivå följer indelningen i Human Development Report 2002 som innehåller tal för 
år 1999. 


