Livslängd och invandring
spräckte prognoserna
En analys av befolkningsprognosernas träffsäkerhet i 18 europeiska länder har visat att demograferna har varit för försiktiga i sina antaganden.
I Europa har både medellivslängden och invandringen ökat kraftigare
under de senaste decennierna än vad demograferna räknade med.
ökningen av européernas framtida medel-

livslängd har blivit underskattad i de flesta
befolkningsprognoser. Efter andra världskriget har prognoserna som de europeiska
statistikbyråerna har gjort över medellivslängden tio år framåt i tiden i genomsnitt
varit 1,3 år för låga. När prognoshorisonten
var 20 år ökade medelfelet till 3,5 år.
Det framtida invandringsöverskottet
prognostiserades också för lågt, omkring
en promille av folkmängden vid prognoser
på 6–8 års sikt och cirka 3 promille om
prognoshorisonten var 18–25 år.
Mot bakgrund av detta finns det anledning att tro att också dagens befolkningsprognoser, som FN och Eurostat har utarbetat för de europeiska länderna, kommer
att visa en allt för låg befolkningstillväxt.

tillsammans med demografer från Finland

och Nederländerna har jag analyserat den
demografiska utvecklingen i 18 europeiska
länder; de gamla 15 EU-länderna plus Island, Norge och Schweiz. Vi har analyserat
den historiska utvecklingen av fruktsamheten, dödligheten och invandringen. Vid
analysen har vi skiljt mellan tidstrenden
för dessa variabler och tillfälliga avvikelser
från trenden.
Genom att göra antaganden både för tidstrenden och för tillfälliga avvikelser i framtiden har vi kunnat beräkna prognosresultat
i form av sannolikhetsfördelningar. Därmed
har vi kvantifierat prognososäkerheten. Prognosen täcker perioden 2003–2050.
Enligt vår prognos kan vi förvänta oss
en blygsam årlig tillväxt av befolkningen

på 0,2 procent under perioden 2003–2050.
Det står i kontrast till de beräkningar som
gjorts av FN och Eurostat.
enligt fn:s befolkningsprognos från år
2004 kommer folkmängden i de 18 länderna att sjunka från 407 miljoner till
400 miljoner under åren 2030–2050. Nedgången kommer efter en tillfällig ökning
från dagens befolkning på 392 miljoner.
Enligt den prognos som vi har gjort kommer befolkningen i stället att vara 427
miljoner år 2050.
Eurostats befolkningsprognos, som
bara innefattar de tidigare 15 EU-länderna,
räknar med en folkmängd på 384 miljoner
år 2050. Det är 7 procent lägre än i vår
prognos. Skillnaden mellan prognoserna

Större osäkerhet i långa prognoser
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Den svarta linjen är 50-procentslinjen eller medianen. Det är 50 procents sannolikhet
med en folkmängd på 425 miljoner eller mindre år 2050 men en befolkning större än
425 miljoner är lika sannolik.
De röda strecken representerar 80-procentsintervall. Sannolikheten är 80 procent att
folkmängden år 2050 ligger mellan 381 och 474 miljoner. Därmed är sannolikheten för en
befolkning mindre än 381 miljoner 10 procent eller lägre, likadant för en befolkning större
än 474 miljoner. Intervallet är så stort för att det speglar hur lite vi vet om den demografiska utvecklingen i en fjärran framtid. Prognosintervallet år 2010 är t.ex. mycket smalare
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Algeriets självständighet år 1962 medförde en stor invandring till Frankrike. Toppen i början av 1990-talet förklaras av stora invandringsvågor från
Östeuropa i och med upplösningen av Sovjetunionen, återföreningen av
Öst- och Västtyskland och kriget på Balkan.
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Befolkningen blir allt äldre
Befolkningen i 18 europeiska länder år 2050

Den svarta linjen i de röda fälten representerar 50-procentslinjen eller medianen. Det är 50 procents sannolikhet
att antalet kvinnor i åldrarna 65–69 år kommer att vara
12,5 miljoner eller färre år 2050.

Ålder
95+
90—94
85—89
80—84
75—79
70—74
65—69
60—64
55—59
50—54
45—49
40—44
35—39
30—34
25—29
20—24
15—19
10—14
5—9
0—4

15
Miljoner

10

5

0

0

berorpåattviantarenhögremedellivslängdochinvandringänFNochEurostat.
Trotsdettaärbefolkningstillväxtenivår
prognosblygsameftersomdeframtidafödelsetalenliggermellan1,4och1,8barnper
kvinnaide18länderna.Förrellersenare
medfördettaenbefolkningsnedgångmen
denkommersenareäntidigareberäknat.
vi Har inte förutsagtfolkmängdenbara

sometttalutansomenhelsannolikhetsfördelning.Talet427miljonerår2050är
baraenpunktidennafördelning;närmare
sagtförväntningen.Denkanvitolka
somvårtbästaantagande.Fördelningens
medianärlitelägre,425miljoner.Men
framtidenärosäkerochdärmedkanvi
inteuteslutaattfolkmängdenblirenannanän425eller427miljoner.
Prognosengerosssannolikhetenför
befolkningstalsomärbådehögreeller
lägreän427miljoner.Exempelvisfinner
viattdetär83procentssannolikhetatt
befolkningenår2050ärhögreändagens
392miljoner.Ävenomviförväntarossatt
befolkningenkommerattökaärennedgånginteomöjligmendenärmindre
sannolik.
Dennyaprognosenbekräftardetvivet
fråntidigarebefolkningsprognoser–befolkningenide18ländernablirmycket
äldre.Idagär17procentavbefolkningen
65årelleräldre.Dennaandelkommeratt
ökatill29procentår2050.Förvarje100talpersoneriåldrarna20–64årfinnsdet
idag28personersomär65årelleräldre.
Dennas.k.äldrekvotförväntasblidubbelt
såhögår2050,57per100.
det finns tre viktiga skÄltillattmankan

förväntasigenmeroptimistiskdödlighetsutveckling.Fördetförstaharökningen
idenframtidamedellivslängdenblivit
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De röda fälten representerar 80-procentsintervall. Det är
80 procents sannolikhet att antalet pojkar i åldern 0–4 år
kommer att vara mellan 7,6 och 14,4 miljoner år 2050.
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underskattadideflestabefolkningsprognoser.
Fördetandrafinnsdetenstorpotential
förökadmedellivslängd.Dagensmedellivslängdide18ländernaliggermellan
77,2år(BelgienochPortugal)och80,4år
(IslandochSchweiz).Dettaärmycket
lägreänmedellivslängdenförjapanska
mänochkvinnor,somår2004varhögst
ivärldenmed82,1år.
Fördettredjesågårallatrendeririktningmotenhögremedellivslängd.Inget
tyderpåattdennaökningkommeratt
minskaellerattdenkommerattstagneraiennäraframtid.Därförantarvien
förhållandevishögmedellivslängdförår
2050–mellan84,5åriNederländernaoch
88åriSpanien.
FNärmerpessimistiska–mellan82år
iGreklandoch86,1åriIsland.ÄvenEurostatbedömerattmedellivslängdenide
15gamlaEU-ländernaår2050liggerlägre
änvåraantaganden,igenomsnitt1,9årför
kvinnoroch2,4årförmän.
invandringen blir troligenhögreiframtidenänvaddenharvarittidigare.VälfärdsgapetmellanEuropaochu-länderna
kommerattmedföramångainvandrare.
Ekonomiskaochpolitiskakriserisyd
ochöstkommerkontinuerligtattlägga
presspådetrikaEuropa.Deneuropeiska
befolkningensåldrandegördetdessutom
nödvändigtfördenationellaregeringarna
atttillåtainvandring.
Viförväntarossenårlignettoinvandringsomökartillennivåpå1,3miljoner
år2050.Denlinjärautvecklingensedan
1960(medstorasvängningar)skulleistället
haresulterati2miljonerår2050.
för sveriges delförväntarvienbefolkning

på10,1miljonerår2050.Detärlitelägreän

vadsomförväntadesiSCB:sbefolkningsberäkningfrån2005.SCBräknarmed10,5
miljoner,vilketihuvudsakberorpåatt
SCBantarenlitehögrefruktsamhetfram
tillår2050.Deräknarmed1,85barnper
kvinnamedanviräknarmed1,8barn.
Ivårprognossträckersigdet80-procentigaprognosintervalletförfolkmängden
år2050från8,25till12,14miljoner.Andelen
somär65årochäldreår2050kommer
med80procentssäkerhetattliggamellan
20,5och30,5procent.Ävenomosäkerheten
iprognosengörattintervalletblirganska
stortsåkanmanmed98procentssäkerhet
sägaattandelenäldreblirhögreändagens
17,2procent.SCBräknarmed23,6procent
äldreår2050.Enligtvåraberäkningarär
det68procentssannolikhetattandelen
äldreblirhögreän23,6procent.
SCBantarenlägremedellivslängdän
vadvigör.Medenprognoshorisontpå50
årökardärmedantaletpersoneräldreän
65årlitelångsammareidensvenskaprognosen.År2050hamnardärförandelen
somär65årochäldrelägreiSCB:s
prognosänivår.
●
I nästa nummer av Välfärd kommer
en fördjupad artikel om stokastiska
befolkningsprognoser.
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Mer om metoden
Detaljer kring de metoder som använts vid
pro-gnosberäkningarna ﬁnns på webbsidan
www.stat.ﬁ /tup/euupe/. Där ﬁnns också
resultat från vart och ett av de 18 länderna med
upplysningar om kön och ålder fram till år 2050.
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