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Sammanfattning 

 
Med denna uppsats är tanken att undersöka vad en åldrande befolkning kan få för 

konsekvenser för Kalmar och Kronobergs län. Jag har tittat på olika perspektiv som kan 

tänkas påverka varför befolkningssammansättningen ser ut som den gör och hur den 

kommer att se ut i framtiden. De perspektiv som jag valt är hälsa, sjukvård, migration, 

utbildning och arbete. Perspektiven diskuteras framförallt i kapitlet tidigare forskning. 

 

Vidare så gjorde jag en jämförelse mellan de två olika länen för att se vilka likheter och 

skillnader det finns och kan tänkas komma att finnas. Anledningen till att jag valde 

Kalmar och Kronobers län är för att det är två län som skiljer sig geografiskt. Kalmar 

län ligger vid havet och har en stor turisttillströmning under sommaren, där Kalmar är 

huvudorten. Kronobergs län ligger i inlandet och dess största stad är Växjö. Växjö är 

den större staden jämfört med Kalmar. 

 

Slutligen så diskuterar jag om det är möjligt att använda sig av arbetsområdet den 

åldrande befolkningen i skolan. Alltså om det går att tala om den demografiska 

utvecklingen som sker i olika regioner, länder och världsdelar. 
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1 Inledning och problemformulering 
 

Enligt Nationalencyklopedin så betyder demografi; 

”befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, 

sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i 

befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser (Nationalencyklopedin, 

2015).”  

 

Historiskt sett så är en åldrande befolkning inget nytt fenomen. Det är enligt Statens 

offentliga utredningar (2003) en naturlig utveckling. Vi har kunnat se den demografiska 

utvecklingen i ett flertal länder i Europa under 1800- och 1900-talet. Dock har 

diskussionen om den åldrande befolkningen och befolkningsökningen överlag handlat 

om att den ökande befolkningen kommer att innebära en katastrof för jorden och dess 

befolkning i framtiden. Framförallt i populärdebatten har diskussionen förts på ett 

sådant sätt att befolkningsökningen på något sätt måste stoppas. Forskning, som har haft 

en mycket bättre vetenskapliggrund, har tyvärr fått ta klivet undan i debatten (Lindh, 

2008). 

 

Människan lever allt längre. Från år 2000 till 2010 ökade kvinnornas livslängd med 

cirka 1½ år, och männens livslängd ökade med cirka 2 år, i Sverige.  Här kan vi se att 

skillnaden mellan de båda könen minskar (Statistiska centralbyrån, 2011).  Viktigt att 

komma ihåg är att medellivslängden inte är den genomsnittliga livslängden för 

människor, den är ett mått, eller ett så kallat index, som mäter dödligheten för alla åldrar 

under 1 år. Med hjälp av statistik kan vi se att medellivslängden ökar avsevärt i Sverige 

(Statistiska centralbyrån, 2011). Det finns olika anledningar till att medellivslängden har 

ökat och fortsätter att öka. Förbättrade levnadsvillkor, sjukvård, kost och utbildning är 

några av de största bidragande faktorerna till att medellivslängden har ökat och 

fortsätter att öka (Lindh, 2008). Jämför vi sedan Sverige internationellt sett, så har vi en 

relativt hög medellivslängd. Som tidigare nämnt så minskar avståndet mellan män och 

kvinnor när det gäller medellivslängden i Sverige. I dag skiljer det cirka 4 år mellan 

kvinnor och män. Tar vi exempelvis länder som ligger i nordöstra Europa (forna sovjet, 

alltså dåtidens Ryssland) så finner vi att skillnaden där är upp mot cirka 10 år mellan 

kvinnor och män. Ser vi till hela jordens befolkning så ligger svenska kvinnor på en 

åttondeplats i världen och männen på en fjärdeplats. Statistiska centralbyrån (2011). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/befolkning
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rapporterar, i en av sina rapporter, att år 2009 så var medellivslängden för kvinnor cirka 

83 år och männens cirka 79 år.  

 

Åldersaspekten är alltså en viktig del då den har en stor påverkan på dagens samhälle. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att olika områden påverkas olika mycket och på 

olika vis. Finns det många barn så ökar exempelvis efterfrågan på förskolor, dagis och 

produkter som hör därtill. Ser vi till livsmedel och andra basvaror och produkter så 

kommer inte någon större förändring att ske (Lindh, 2008).  En viktigt aspekt är hur 

ålderssammansättning ser ut i ett visst område, region och/eller land (Broomé och 

Ohlsson1989). 

 

Som vi kan ana är den ekonomiska aspekten en viktig fråga när det kommer till 

befolkningen. Ekonomin påverkas av befolkningsförändringar på grund av arbetskraft, 

ökad eller minskad sjukvård och så vidare (Lindh, 2008). Viktigt att komma ihåg är att 

det inte enbart är en befolknings genomsnittliga ålder som påverkar ekonomin, även 

åldersammansättningen har effekter på ekonomin. Exempelvis om en generation av 

människor är stor så kommer de att ha fler att konkurera med på bland annat 

arbetsmarknaden, så som jobb och löner, än vad en mindre generation skulle haft 

(Larsson och Lindell, 2001). 

 

I och med att det finns en variation i ålderssammansättningen så kommer vi även finna 

en variation i förhållandet mellan åldersgrupper. Denna variation, menar Lindh (2008), 

gör att befolkningen därmed befinner sig i olika faser i livet. Därmed så styrker han 

Broomés och Ohlssons (1989) påstående att skillnader mellan efterfrågan och utbud 

kommer att skilja sig åt, beroende på vilket område, region eller land som man befinner 

sig i.  

 

Dock har en åldrande befolkning en mycket större effekt än enbart ekonomiska 

aspekter. Vårt samhälle i dag är starkt sammankopplat till människans livscykel. Om en 

förändring av denna livscykel sker, till exempel att vi blir äldre, så får det konsekvenser 

för samhället i stort (Lindh, 2007). Vidare menar Lindh (2007) att det är viktigt att 

kunna anpassa och utnyttja de förändringar som sker, för att kunna hålla samman 

ekonomi och den socialpolitik som bedrivs. 
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Lindh (2008) skriver att det går att påverka den demografiska utvecklingen på olika sätt. 

Till exempel så har barnafödandet en stor betydelse för hur befolkningsutvecklingen 

kommer att se ut i ett land. Alltså kan vi dra slutsatsen att befolkningens åldrande går 

hand i hand med hur många barn som föds i ett land. Därför menar Lindh (2008) att vi 

redan i dag har gjort avgörande val för hur vår befolkning kommer att se ut om cirka 50 

år. Det är dock inget medvetet val på ett sådant sätt att vi styr hur många barn som ska 

födas. Det är snarare så att våra livsförhållanden avgör hur många barn som kommer att 

födas. 

 

Anledningen till att vi vet att människors livsförhållanden har en avgörande betydelse 

för hur många barn som kommer att födas kan vi se om vi tittar bakåt i tiden. Under 

industrialiseringen och i en period av ekonomisk tillväxt, så kom dödligheten att sjunka 

och som en följd av det så kom även barnafödandet att sjunka. Innan denna utveckling 

sker, kommer dock antalet människor öka. I och med en förbättrad levnadsstandard så 

överlever fler barn, dock dröjer det en tid innan födelsetalen sjunker. Det är en övergång 

som vi har kunnat se under historiens gång. Detta kallas för den demografiska 

övergången, eller den demografiska transitionen. Övergången är dock inte ett nationellt 

fenomen, utan är något som även sker och har skett internationellt. Beroende på vilket 

land som studeras så kommer vi finna att övergången är i olika skeenden, beroende på 

hur mycket ett land har utvecklats (Schön, 2010) 

. 

Figur 1 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån. (2014) 
Figur 1 visar hur befolkningsstrukturen såg ut i Sverige år 1900 och 2013, genom en så kallad 

befolkningspyramid. Åldersgrupperna är uppdelade i femårsintervaller och andelar av 
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befolkningsmängden. Studerar vi figur 1 närmare, så ser vi att den faktiskt liknar en pyramid då 

befolkningen i åldersgrupperna 0-20 år är betydligt större än de äldre generationerna år 1900. Genom att 

jämföra de båda åren kan vi se en markant skillnad i ålderstrukturen mellan de båda årtalen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur befolkningssammansättningen ser ut i Kalmar 

och Kronobergs län, för att sedan jämföra de båda länen med varandra för att försöka 

hitta likheter och olikheter. 

 

 Hur ser befolkningsmängden och befolkningssammansättningen ut i Kalmar 

och Kronobergs län? 

 Vad kan en åldrande befolkning få för konsekvenser för Kalmar och 

Kronobergs län när det gäller vården, äldreomsorgen, hälsa och 

eftergymnasial utbildning? 

 Hur har befolkningssammansättningen i Kalmar och Kronobers län 

förändrats från slutet av år 2000 jämfört med 2015? 

 

1.2 Avgränsning 
I mitt arbete kommer fokus ligga på vad för konsekvenser en åldrande befolkning får för 

vården, äldreomsorgen och högskolorna och universiteten. Eftersom att fokus kommer 

vara riktat mot bland annat vården och äldreomsorgen kommer även ett hälsoperspektiv 

tas uppeftersom att även det är en central fråga när det kommer till vårdkostnader 

(Lindh, 2007). 

 

Eftersom att området som uppsatsen handlar om omfattar många olika saker så har en 

avgränsning blivit tvungen att ske. Avgränsningen har skett på så sätt att ord som har 

använts till sökningen har valts ut. Exempel på sökord  är; demografi, befolkning, 

befolkningsmängd och statistiska centralbyrån och geografi. I och med att jag i min 

studie använder mig av statistik, så har  jag även fått göra en avgränsning när det gäller 

detta. Avgränsningen av statistik gjordes genom att välja två län, vilka skulle jämföras 

och studeras närmare. Genom valen av län har en avgränsning även skett geografiskt. 
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1.3 Disposition 
I föregående kapitel har jag talat och diskuterat om den ökade medellivslängden för 

människor, där fokus har legat på Sverige. Vidare så presenterades även statistik som 

visar hur befolkningen i Sverige har förändrats över cirka 100 år. Detta för att ge en 

bakgrund och ett djup till mitt arbete. I kapitel två så diskuteras metodval och det 

material som har kommit till användning i arbetet. Vidare så diskuteras även reliabilitet, 

validitet, metodkritik och kvantitativa data i kapitlet. Kapitel tre innehåller tidigare 

forskning, där jag går igenom vad tidigare forskning och statistik har att säga om mitt 

valda arbetsområde. I tidigare forskning diskuteras bland annat vad för konsekvenser en 

åldrande befolkning kan tänkas få. Efter tidigare forskning, i kapitel fyra, så presenterar 

jag resultatet där statistik och jämförelser sker mellan Kalmar och Kronobergs län. 

Avslutningsvis, i kapitel fem , så förs en diskussion om arbete och en diskussion förs 

om det är möjligt att tala om den demografiska utvecklingen i grundskolans senare år. 
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2 Metod och material 
Den metod som jag har valt för arbetet är en litteraturstudie. Vid en litteraturstudie så 

studeras olika dokument för att få fram tillförlitlig data. Exempel på sådana dokument 

kan vara olika former av statistik som presenteras av staten. Sådan officiell statistik kan 

vara bra att använda då den är utformad av människor som är anställda av staten. Det 

gör att datan som samlas in, i de allra flesta fall, kommer att vara objektiv. Att datan 

som samlas in är objektiv är viktigt för att forskningen som görs ska vara tillförlitligt 

(Denscombe, 2009).  

 

Jag kommer att använda mig av databaser för att söka efter material till mitt arbete. 

Materialet kommer att vara litteratur, tidskrifter, artiklar, avhandlingar och statistik. Det 

är viktigt att vara källkritisk och jag kommer enbart använda mig av databaser som är 

tillförlitliga och som tillhandahåller god och korrekt forskning. Det betyder att jag 

kommer att kontrollera källorna jag använder mig av (Denscombe, 2009). Exempel på 

sådana databaser är; ”Onesearch”, ”Swepub” och Statistiska centralbyrån. Vidare så 

använder jag mig av bilder, kartor och annan kvantitativ data för att få ett ”djupare” 

arbete. 

 

Genom att använda statistik från olika källor, bland annat Statistiska centralbyrån, så 

kommer jag att kunna göra jämförelser mellan de två olika länen jag har valt, för att 

kunna  presentera statistiken genom kartor, tabeller befolkningspyramider och så vidare. 

 

Vidare så är det även viktigt att se och jämföra internationellt sett, då många andra 

länder brottas och kommer att få brottas med följderna av en demografisk förändring. 

Lindh (2008) menar att det är svårt att förklara den demografiska utvecklingens 

påverkan på samhället.  

 

2.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om mätsäkerhet. I en forskares arbete ingår att kunna undvika och 

gardera sig mot osystematiska fel och/eller störning som kan uppstå. Det handlar alltså 

om att den forskning som bedrivs ska vara så tillförlitlig som möjlig, alltså ha en god 

reliabilitet (Dahmström, 2011).   

 



Lukas Jonsson 

Linnéuniversitetet, VT15 

 

 

1 

I arbetet kommer det vara viktigt att ha en god reliabilitet då jag kommer att använda 

mig av statistik och därmed siffror. Därför är det viktigt att se till att jag noggrant går 

igenom den statistik jag använder mig av och ser till att statistiken inte är felaktig.  

 

2.2 Validitet 
Validitet handlar om att de metoder och data som du använder dig av är korrekta och 

sanningsenliga. Det handlar alltså om att bedriva ”riktig” forskning för att arbetet ska 

kunna erkännas som ett vetenskapligt arbete (Denscombe, 2009). Alltså är det viktigt att 

jag i mitt arbete går igenom den data som jag använder mig av och ser till att de 

stämmer överrens med de källor jag har använt mig av. 

  

När en forskare använder sig av dokument är det, enligt Denscombe (2009), viktigt att 

tänka på att dokument inte är säkra källor. Istället ska forskaren med hjälp av sitt arbete 

ta reda på om dokumentets innehåll är tillförlitligt och bör redovisas i arbetet. Det är bra 

om en undersökning görs för att fastställa vilket syfte författaren och/eller författarna 

har haft med dokumentet. Genom att göra en sådan undersökning, går det att få en bild 

av vad forskarna är ute efter. Alltså, om det är objektiv data som har redovisas eller om 

det är så att dokumentet har ett helt annat syfte. Vidare så är det också viktigt att ta reda 

på när dokumentet producerades och när det sedan publicerades. Både för att du ska 

veta om dokumentet är relevant och vetenskapligt korrekt, men också för att veta hur du 

ska refera om du ska använda dig av det. 

 

2.3  Metodkritik 
Bryman (2008) skriver att det finns olika faktorer som påverkar en forskares arbete. Ett 

exempel på detta är värderingar eller så kallade förutfattade meningar. De förutfattade 

meningar som en forskare kan ha, kan dyka upp på olika ställen under 

forskningsprocessen. Bryman (2008) ger åtta stycken exempel på sådana värderingar 

som kan komma att visa sig på ett eller annat sätt i en forskares arbete.  

 Det område som forskaren väljer att studera 

 På det sätt som forskaren väljer att utforma det frågeformulär som ska göras 

 Valet av den metod eller de metoder som forskaren väljer 

 Den teknik som används för datainsamling 

 Hur forskaren genomför datainsamlingen 

 Hur den data som har samlats in analyseras 
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 Hur den data som har samlats in tolkas 

 Vad för slutsatser forskaren drar av de data som har analyserats och tolkats 

 

Det är viktigt att vara medveten om de punkter som Bryman (2008) tar upp då man vill 

att arbetet ska ha en så hög validitet som möjligt. På grund av att forskningen inte kan 

vara helt värderingsfri så är det viktigt att vara självkritisk och reflektera över de val 

man gör i forskningsprocessen.  

 

2.4  Kvantitativa data 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av kvantitativa data i form av statistik, kartor 

och tabeller från Statistiska centralbyrån. Anledningen till att jag har valt att använda 

mig av kvantitativa data i mitt arbete är för att ge bredd och djup till arbetet. 

 

När du som forskare ska använda dig av kvantitativ data är det viktigt att vara medveten 

om vad för typ av data du ska använda dig av. Anledning till att  det är viktigt är för att 

det påverkar vad som är statistiskt möjligt att göra med den data som finns att tillgå och 

vad för  analys som går att göra med hjälp av datan. Vidare så bör forskaren välja en 

statistisk teknik som går att använda med den data som ska analyseras (Denscombe, 

2009).  

 

2.5  Samband och olikheter mellan data 
När insamlingen av data har skett så analyserar jag datan och kontrollerar om det finns 

samband mellan olika data, eller om det finns olikheter som inte var förväntade på 

förhand. Att kontrollera om det finns samband eller olikheter ska dock bara vara en 

utgångspunkt, menar Denscombe (2009). När en undersökning genomförs så är det inte 

bara samband eller olikheter som man vill ta reda på. En bra undersökning redovisar 

också om sambanden eller olikheterna enbart var en tillfällighet, eller om det finns ett 

starkt samband mellan sambanden och/eller olikheterna (Denscombe, 2009). 
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3  Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer jag att beskriva och diskutera om tidigare forskning och vad 

den har att säga om mitt arbetsområde. Till att börja med kommer jag ge en kort 

bakgrund om vad tidigare forskning säger om befolkningsfrågan generellt. Vidare så 

kommer jag att studera vad för konsekvenser en ökad livslängd har fått, kan få och 

kanske kommer att få för Sverige. Dels genom att gå igenom vad för effekter en 

åldrande befolkning har för sjukvården, dels genom att diskutera hur människors hälsa 

kan påverka sjukvården. Vidare så kommer jag att lyfta fram frågor som berör 

utbildning, arbete och migration i kapitlet. 

 

Befolkningsfrågan är inte ny. Larsson och Lindell (2001) menar att frågan angående 

befolkningen redan har varit uppe ett bra tag. De ger bland annat exempel på paret 

Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan”.  

 

Demografer världen över diskuterar (i de flesta fall) inte längre om jordens befolkning 

ska fortsätta växa eller inte (Lindh, 2008). Det är snarare så att diskussionen handlar om 

när befolkningen ska sluta växa och vad efterföljande konsekvenser kan komma att bli. 

Beroende på händelseutvecklingen kan födelsetalen antingen hamna på en 

reproduktionsnivå. Om så är fallet så kommer befolkningen inte att öka och  inte heller 

att minska. Ser vi istället att födelsetalen går ner till ett barn per kvinna, så kommer vi 

istället att få se en minskande befolkning (Lindh, 2008). 

 

Klevmarken och Lindgren (2008) skriver att det som de flesta forskare är överens om är 

att vi kommer att få se en ökning av människor som är 60 år och över det, från år 2000 

fram  till år 2050. Framförallt i Europa men även andra delar av världen som till 

exempel Japan, som har en liknande åldersstruktur. Viktigt att komma ihåg är att 

demografin i Europa ser olika ut. Hastigeten på en åldrande befolkning, alltså att allt fler 

människor blir äldre, i Europas länder går olika fort beroende på barnafödandet och den 

förväntade livslängden. 

 

3.1  En ökande befolkning i Sverige 
I och med att befolkningen kommer att bli äldre så kommer de utmaningar som Sverige 

och dess regioner står inför att påverka vår framtid. Exempel på vad för beslut som kan 

påverka oss är migrations- och arbetspolitiken. Vad för politiska beslut som fattas är 
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och kommer att bli viktiga. Än viktigare är det att de anpassas efter den demografiska 

utveckling som sker i och med en åldrande befolkning  (Lindh, 2007).  

 

Samhället har under de senaste 10 åren varit inne i en fas av förändring. Fyrtiotalisterna 

kom att börja pensionera sig och sextiotalisterna tog över den bärande funktionen av 

samhället. Samtidigt så var de stora barnkullarna tvungna att börja slussas in i 

arbetslivet och/eller börja studera för att få en eftergymnasial utbildning (Lindh, 2008). 

Nu när år 2014 har passerat så kan vi med hjälp statistik se att befolkningen fortsätter att 

öka och att antalet personer som är 65 år och äldre blir allt fler (Statistiska centralbyrån, 

2014). Enligt Statistiska centralbyrån (2014) så kommer vi att se en snabbare ökning 

runt år 2020 då fyrtiotalisterna går in i 80 års åldern. 

 

 Från år 2006 fram till år 2050 så beräknas antalet personer mellan 0-19 år öka med 

170 000 och personer mellan 20-64 år öka med 370 000 personer. Från år 2013 räknar 

Statistiska centrabyrån (2015) med att befolkningen 10 år framåt kommer att öka med 

cirka 829 000 personer, varav antalet som är  65 år och äldre beräknas öka med cirka 

314 000. År 2050 så beräknas folkmängden ha ökat med cirka 1,5 miljoner personer 

(Statistiska centralbyrån, 2013).  Dock menar Lindh (2007) att det kan vara svårt att på 

förhand säga vad som kommer att hända om 20 till 30 år. Alltså kan vi inte vara helt 

säkra på vad som kommer att hända. 

 

Figur 2 visar Sveriges befolkningsökning från år 1900 fram till år 2013 och den 

beräknade prognosen från år 2014 fram till år 2060. Det är olika faktorer som kommer 

att leda till att befolkningen ökar. Dels så har vi sett och ser en invandring som har ökat 

och kommer att fortsätta öka, dels så ser vi de stora barnkullarna som föddes runt 1900-

talet komma in i den åldern då de börjar skaffa barn (Statistiska centralbyrån, 2013).  
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Figur 2 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (2015) 
Sveriges befolkningsökning från år 1900 till år 2013 och den beräknade prognosen mellan åren 2014 och 

2060. 

 

Enligt statistiska centralbyrån (2014) så kommer invandringen att öka under hela 2010-

talet. Migrationsverkets prognoser tyder framförallt på att en ökad asylinvandring 

kommer att ske, se figur 3 för den förväntade prognosen. Dock förväntas asyl- och 

anhörighetsinvandringen att minska efter 2020 och till detta så kommer invandringen 

från de europeiska länder att minska på grund av den demografiska utvecklingen 

(Statistiska centralbyrån, 2014). 

 

 

Figur 3 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (2014)  

In- och utvandring i Sverige år 1960-2013 och prognosen mellan 2014-2060. 

 

 



Lukas Jonsson 

Linnéuniversitetet, VT15 

 

 

1 

3.2  Konsekvenserna av en åldrande befolkning 
 

Andelen som blir äldre ökar vilket kommer att få olika konsekvenser för Sverige och 

dess olika regioner. Kartan ovan visar hur åldersfördelningen ser ut i Sveriges olika län. 

Legend visar antalet människor i procent, där färgen visar åldergrupp. 

 

Figur 4 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015 

 

 

Sjukvård 

Det finns många olika konsekvenser av en åldrande befolkning. Klevmarken och 

Lindgren (2001) menar att äldre människor i större utsträckning kräver mer vård än vad 

yngre människor gör. Personer från 65 år och uppåt upptar cirka 45% av landets 

sjukhusplatser. De faktorer som kan påverka kostnaderna för vården är bland annat vad 

kostnader för varje specifik insats kostar, vad för hälsa befolkningen har, hur stor 

befolkningen är och vad för privat omsorg det kommer att finnas (Statens offentliga 

utredning, 2003).  

   

 Att bland annat vårdkostnaderna kommer att stiga styrker Lindh (2007). 

Fyrtiotalisterna börjar närma sig 80 års åldern vilket, enligt Lindh (2007), medför att 

kostnaderna stiger på grund av att just fyrtiotalisterna är en stor grupp människor. 
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Vidare skriver Lindh (2007) att det kommer krävas mer resurser i framtiden, men 

tillägger att genomsnittsinkomsten kommer att öka i framtiden. Vilket betyder att det 

kommer finnas ”mer att dela med sig av” ekonomiskt. 

 

Statens offentliga utredning (2003:91) skriver att det finns tre olika hypoteser för vad 

den ökade livslängden och en åldrande befolkningen kan få för vården och 

äldreomsorgen.  

- Expansions of morbidity: En ökad livslängd men som också gör att de perioder 

som människor är sjuka blir längre (Statens offentliga utredning, 2003:91). 

 

- Compression of morbidity: Tiden då en människa är sjuk blir kortare. Under en 

människas livstid så är tiden utan någon sjukdom längre än tidigare (Statens 

offentliga utredning, 2003:91). 

 

 

- Postponement of morbidity: I och med att livslängden ökar så kommer 

sjukdomar att förflyttas framåt till en högre ålder. Det betyder att tiden som man 

behöver vård och/eller omsorg kommer att motsvara tidigare generationers 

behov (Statens offentliga utredning, 2003:91). 

 

Vidare står det i Statens offentliga utredning (2003:91) att forskning inte har kunnat 

svara på vilken av de tre hypoteserna som ligger närmast verkligheten. Genom att 

använda uteslutningsmetoden så menar de dock att Compression of morbidity inte är 

aktuell just nu då livslängden hos människan har fortsatt att öka. 

 

Ser vi till de regionala skillnaderna när det gäller sjukvården så kommer det här att se 

väldigt olika ut enligt Lindh (2007). Från platser och orter där vi kan se att många 

människor har flyttat ifrån, eller där det finns en stor skillnad i åldersstrukturen så blir 

det svårt att täcka de behov som krävs eller att förse människor med arbete (Lindh, 

2007). 

 

Hälsa 

I och med att vi lever längre i dag så är det av stor vikt att människor tar hand och sköter 

om sin hälsa. Detta för att kunna hålla nere vårdkostnader och för att kunna njuta så 
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mycket av livet som möjligt. Dock är inte samhället direkt anpassat för just detta. Idag 

så arbetar vi en stor del av våra liv och förväntas att spurta i slutet av vår arbetskarriär 

för att kunna få en tryggare pension. Det är alltså inte helt optimalt om vi vill att äldre 

människor i vårt samhälle ska ha en bra hälsa (Lindh, 2007). Vidare skriver Lindh 

(2007) att om vi vill förändra att vi arbetar mycket i slutet av arbetskarriären, istället för 

att trappa ned som är betydlig hälsosammare, så måste beslut komma från politiker. 

De båda exemplen visar att besluten som politiker och befolkningen väljer kommer att 

påverka samhället i framtiden. Att ha en god hälsa är inte enbart viktigt för individen 

utan också för samhället i stort (Lindh, 2008). 

 

Utbildning 

Lindh (2007) menar att vi ser en större press på högskolor och universitet. Anledningen 

till att det är så är bland annat på grund av de stora barnkullarna som föddes runt 90-

talet. Allt fler lärare kommer att krävas under en tid, hur lång tid är dock svårt att 

avgöra. De större universiteten kommer antagligen inte få några större problem. Dock 

kan den ökade elevmängden få större konsekvenser för de mer regionala skolorna. 

Lindh (2007) skriver  att vi kan ta lärdom av det som hände under 1970-talet då det var 

många födda under 1940-talet som sökte till universitet och högskolor.  

 

Migration 

Statsrådsberedningen (2013) skriver att migrationen och därmed migrationspolitiken 

kommer vara en faktor som påverkar hur Sveriges befolkning kommer att se ut. En ökad 

invandring kan leda till en föryngring av befolkningen, vilket i sin tur kan leda till att 

motverka vissa oönskade effekter som till exempel en försämrad välfärd och en ökning 

av den demografiska försörjningskvoten. Figur 5 illustrerar den beräknade  

försörjningskvoten. Försörjningskvoten används ofta när man vill ta reda på de 

ekonomiska konsekvenserna av befolkningsutvecklingen.  Beroende på hur 

invandringen kan komma att se ut, så kommer det att påverka arbetskraft och 

åldersfördelningen i länet och kommunerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

migrationen har olika ekonomiska effekter. Larsson och Lindell (2001) skriver att det 

finns många olika effekter av migration. Vidare så menar dem att det går dela in de 

ekonomiska effekterna i två huvudtyper, effekterna för regionerna och effekterna för 

individerna. Arbetslöshet, sysselsättning och tillväxt hör till de regionala effekterna av 
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migration. Ser man till individnivå så påverkas individer olika beroende på om denne 

tjänar på migrationen eller ej.  

 

 

Figur 5 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2014 

 

 

Arbete 

Beroende på hur arbetsmarknaden kommer att se ut och hur många som är födda runt 

1990-talet och som kommer kunna finnas tillgängliga på arbetsmarknaden, så kommer 

situationen i olika regioner se olika ut. Att regionerna är attraktiva är viktigt för att 

kunna locka till sig arbetskraft. Fram till 2025 så kommer enbart ett fåtal län att öka sin 

befolkning mellan 18-64 år. Exempel på sådana län är Stockholms och Skånes län. 

Skogslänen förväntas istället få en minskad befolkning mellan 18-64 år. En viktig faktor 

för en ökad arbetskrafttillväxt är hur många utrikes födda de olika regionerna har 

(Arbetsförmedlingen, 2013). 

 

3.3 Våra val kommer att bli avgörande 
Det är svårt att ställa en prognos angående framtidens befolkning. Det finns flera olika 

faktorer som spelar in och en prognos som handlar om den framtida befolkningen 

bygger framförallt på olika antagande om migration, födelsetal och dödstal. Samtidigt 

bör man komma ihåg att en prognos som behandlar framtidens befolkning oftast är 

säkrare än många andra prognoser. Vi vet till exempel idag att vi lever allt längre och att 
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vi föder färre barn vilket gör att det går att dra vissa slutsatser om den framtida 

befolkningen i Sverige (Statsrådsberedningen, 2013).  

 

Att vi blir äldre är dock inte något som är negativt. De utmaningar som samhället står 

inför handlar istället om att produktion och konsumtion ska ligga på en sådan nivå att 

den inte drabbar samhället, välfärden och därmed dess medborgare 

(Statsrådsberedningen, 2013). Det som blir en utmaning kan vara att bryta den 

nuvarande normen som handlar om att man ska pensionera sig vid 65 års ålder. 

Eftersom vi lever allt längre så kommer det finnas allt fler människor som kommer att 

passera 65 års åldern och pensionera sig. Det leder till att tiden som människor inte 

arbetar blir längre. Samtidigt ser vi att det blir svårare att etablera sig i arbetslivet och 

arbetsmarknaden i de yngre åldrarna på grund av att människor väljer att skaffa barn 

senare och för att tiden då vi utbildar oss har förlängts (Statsrådsberedningen, 2013). 
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4  Analys och Resultat: Kalmar och Kronobergs län 
I följande kapitel så presenteras kartor och tabeller för att visa länens placering i Sverige 

och för att visa hur befolkningssammansättningen ser ut. 

 

Kalmar län 

Figur 6 visar Sveriges olika län. Det rödmarkerade området på kartan visar Kalmar läns 

placering i Sverige. Legend visar åldersfördelningen i länet. Färgen på kartan visar 

vilken åldersgrupp som är 21,0-23,9%. Legend visar antalet människor i procent, där 

färgen visar åldergrupp, där den mörkröda färgen visar åldrarna 65 år och äldre. 

 

Figur 6 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015 

 

Tabellen nedan visar befolkningsmängden i Kalmar län den 31 december 2014  

Tabell 1 

Totala 

befolkningsmängden 

i Kalmar län 

Ålder:   

0-6  

Ålder: 

7-17 

Ålder: 

18-24 

Ålder: 

25-44 

 

Ålder: 

45-64 

Ålder: 

65+  

 235 598 17 163 26 381 21 236 51 559 62 177 57 082 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015 
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Kalmar län ligger i sydöstra Sverige i landskapet Småland. I Kalmar län bodde det den 

31 december år 2014 235 598 personer och av de var 57 082 över 65 år gamla 

(Statistiska centralbyrån). Det betyder att cirka 23% av Kalmar läns befolkning är 65 år 

och äldre. Vidare så bestod befolkningen av 62 177 personer som är 45 till 64 år, alltså 

cirka 26%, av befolkningen. 51 559 personer är mellan 25 och 44 år (cirka 22% av 

befolkningen) och 21 236 är mellam 18 och 24 år (cirka 9% av befolkningen).  

 

26% av befolkningen kommer alltså under en 10 till 15 årsperiod pensionera sig. 

Eftersom siffrorna visar att befolkningen som är mellan 25 och 44 år består av cirka 

22% och befolkningen som är mellan 18 och 24 år består av cirka 9%, så kommer det 

krävas att många personer i 20 års åldern förs in i arbetslivet så fort som möjligt. Viktigt 

är också att befolkningen som är mellan 25 och 44 år tar över den bärande funktionen 

som större delen av 45-65 åringarna innehar, alltså att det framförallt är den gruppen 

människor som har de bättre betalda jobben och därmed de som bidrar mest till 

välfärden (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Befolkningssammansättningen påverkar i stor grad hur finansieringen av välfärden ser 

ut. Besluten som kommer bli tvungna att tas av politikerna kommer att bli avgörande för 

framtiden (Statsrådsberedningen, 2013). Eftersom befolkningen blir äldre och att det är 

många i Kalmar län som kommer att pensionera sig under en 10-15 års period så är det 

alltså viktigt att få in yngre generationer i arbetslivet för att fylla på de luckor som kan 

tänkas uppstå när det gäller arbeten i samhället. Framförallt har det höjts röster på 

senare tid om ett större behöv av personal inom vården och skolan (Statistiska 

centralbyrån, 2014).  

 

Jämför vi befolkningsantalet från den 31 december 2014 med befolkningsantalet  från 

slutet av år 2000 så kommer vi se att en förändring har skett i länet de senaste 15 åren. I 

slutet av år 2000 så var befolkningsmängden 235 391. Jämför vi med siffrorna i dag så 

kan vi alltså se att det knappt har skett en förändring sett till antalet människor i länet. 

Vad som däremot har förändrats är antalet människor som är över 65 år. Idag lever det 

57 082 människor som är 65 år och äldre, jämfört med i slutet av år 2000 då det levde 

47 399 som var 65 år och äldre. Det har alltså skett en ökning av antalet människor som 

är 65 år och äldre med cirka 10 000 personer trots att befolkningen knappt har ökat i 

länet.  
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Statistiken visar alltså att befolkningen lever längre och att det därför blir allt fler äldre 

människor. Dock är det viktigt att komma ihåg att det inte enbart är den ökade 

livslängden som avgör hur befolkningssammansättningen ser ut. Antalet födda barn 

avgör också hur befolkningssammansättningen ser ut. Det föddes många barn runt 

1940-talet , vilka nu börjar närma sig 80 års åldern, vilket gör att vi kan se en ökning av 

äldre människor. 

 

Kronobergs län 

Figur 7 visar Sveriges olika län. Det rödmarkerade området visar Kronobergs läns 

placering i Sverige. Legend visar antalet människor i procent, där färgen visar 

åldergrupp, där den mörkröda färgen visar åldrarna 65 år och äldre. 

Figur 7 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015 

 

Tabellen visar befolkningsmängden i Kronobergs län den 31 december 2014. 
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Tabell 2 

Totala 

befolkningsmängden 

i Kronobergs län 

Ålder:   

0-6 

Ålder: 

7-17 

Ålder: 

18-24 

Ålder: 

25-44 

 

Ålder: 

45-64 

Ålder: 

65+  

189 128 15 556 23 248 18 118 45 543 46 764 39 889 

Källa: Statstiska centralbyrån, 2015 

 

Kronobers län hade en befolkning på 189 128 personer den 31 december år 2014. Av 

dem så var 39 889 personer 65 år och äldre, cirka 21% av befolkningen. Vidare så 

bestod befolkningen av 46  764 personer mellan 45- 64 år, vilket är ca 24% av 

befolkningen. 45 543 personer var mellan 25- 44 år (cirka 24%)och 18 118 mellan 18-

24 år (cirka 9%). 

 

4.1 En jämförelse mellan Kalmar och Kronobergs län 
Jämför vi de båda länen så har Kronobergs län en mindre befolkning än vad Kalmar län 

har. Jämför vi istället de båda länen procentuellt så kommer vi finna likheter. 

Åldersgruppen 18-24 år ligger båda på 9% i de båda länen, åldersgruppen 25-44 på 22% 

i Kalmar län och 24% i Kronobergslän. 26% av befolkningen i Kalmar län är mellan 45-

64 år och i Kronobergs län 24%. Vidare består 24% av befolkningen i Kalmar län av 

personer som är 65 år och äldre och i Kronoberg ligger siffran på 21%. består cirka 18% 

av Kalmars befolkning av personer mellan 0-17 år och i Kronobergs län ligger siffran på 

cirka 20% . 

 

Procentuellt sett så är den största skillnaden åldersgruppen 65 år och äldre, om man 

jämför de båda länen, även om det inte är några jättestora skillnader mellan länen. 

Studerar vi de båda kartorna närmare så visar de även att det är skillnad på just den 

åldersgruppen i länen.  

 

Det kan finnas olika förklaringar till varför Kronobers län har mindre personer som är 

65 år och äldre än vad Kalmar län har. En del av förklaringen till det kan vara att många 

utrikes födda har valt att flytta till Kronobergs län. Arbetsförmedlingen (2013, s.9) 

skriver i sin rapport; ”Länens befolkningsutveckling styrs också av flyttningarna över 

länsgränserna och var i landet de utrikes födda väljer att bo. De senaste åren har 

invandringsöverskottet varit störst i Kronobergs län.”  
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Något som kan påverka befolkningssammansättningen är hur många barn det är som 

föds, i en region. Dock har det inte skett någon tillväxt mellan exempelvis 1990 till 

2013 i varken Kalmar län eller i Kronobergs län. Mellan dessa år har 

befolkningstillväxten  befunnit sig på 0.64% i Kalmar län och 0.73% i Kronobergs län 

(Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Resultatet visar alltså att det inte är något större skillnad mellan de båda länen, men att 

det trots allt finns skillnader (Statistiska centralbyrån, 2014) . Olika faktorer påverkar 

befolkningssammansättningen, vilket påverkar hur regionernas 

befolkningssammansättning ser ut. Till exempel har det de senaste åren skett en stor 

inflyttning av utrikes födda till Kronobers län, vilket antagligen har påverkat 

befolkningssammansättningen. Vidare så kan skillnaden bero på att barnkullarna som 

har fötts har sett olika ut i regionerna, vilket även det kan göra att det finns skillnader. 

 

Något som båda länen antagligen måste ta itu med inom några år, framförallt Kalmar 

län, är att en stor grupp av befolkningen kommer att börja pensionera sig. Det kommer 

krävas att få in befolkningen som är mellan 17-25 år i arbetslivet och att befolkningen 

som är i 30 års åldern börjar ta över den bärande funktionen i samhället (Statistiska 

centralbyrån, 2015).  

 

Som det ser ut nu så kommer alltså allt fler bli äldre i de båda länen, precis som i andra 

län i Sverige. Det som kommer att bli avgörande för hur befolkningssammansättningen 

kommer att se ut i länen i framtiden är hur invandringen kommer att se ut. Som tidigare 

redovisats i tidigare forskning så kommer invandringen att fortsätta öka inom de 

närmsta fem åren innan den börjar plana ut och så småningom sjunka (Statistiska 

centralbyrån, 2014). 
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5  Diskussion 
I följande kapitel diskuteras tidigare forskning och även det resultat som jag kom fram 

till i mitt arbete. Vidare så kommer jag även att diskutera huruvida det går att tala om 

demografi i grundskolan 7-9. 

 

5.1  Diskussion: Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att Sverige står inför en rad utmaningar som måste undersökas, 

analyseras och diskuteras för att bästa tänkbara lösningar ska tillämpas. Det handlar 

också om att kunna uttnyttja att vår befolkning blir allt äldre. Som Lindh (2008) skriver 

så är det inget negativt med att vi blir äldre så länge vi kan vända det till vår fördel. 

Dock kommer det att ställas krav både på befolkningen i stort och de politiker som 

måste ta många viktiga beslut. Exempel på sådana beslut kan vara hur vi på bästa sätt 

ska kunna slussa in den yngre delen av befolkningen och utrikes födda i arbetslivet. 

Dock handlar det inte enbart om att slussa in människor i arbetslivet, det kommer även 

handla om att skapa arbetstillfällen. Vilket, bland annat, har varit en stor fråga under 

2000-talet och var  kanske den fråga som var mest i fokus under det förra valet i 

september 2014. Där det exempelvis förväntas finnas jobb i framtiden är inom vården 

och skolan, enligt rapporter från statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Det finns dock fler exempel på problem som måste lösas. Äldre människor kräver i 

allmänhet mer av vården än vad yngre människor gör. Eftersom allt fler blir äldre så 

kommer alltså trycket på vården och äldreomsorgen att öka. Antagligen kommer det att 

kräva mer av Sveriges välfärd och därmed befolkningen. Lindh (2008) menar dock att 

vi förväntas tjäna mer och få det bättre i framtiden, vilket kan kompensera en del för 

ökade kostnader.  

 

Något som är av stor vikt när det handlar om den demografiska utvecklingen är att de 

beslut som fattas, av politikerna och andra involverade personer, baseras på riktiga 

antagande som i sin tur är baserade på forskning. Även om situationen inte är helt enkel, 

så är den inte så illa som många har framställt den i populärdebatten. 
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5.2  Befolkningsgeografi i grundskolan 
Studerar vi läroplanen för grundskolan 7-9 så kommer vi finna belägg för att använda 

oss av den demografiska utvecklingen i skolan. Inte bara i vår tid, utan också för att titta 

bakåt i tiden och framåt.  

 

I kursplanen för geografi finner vi bland annat att; ” Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, 

olika platser, regioner och levnadsvillkor (Skolverket, 2011, S. 159).” 

Vidare så finner vi bland annat i det centrala innehållet verktyg för att kunna diskutera 

olika befolkningsfrågor i ämnet; ” Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet 

samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration 

och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta (Skolverket, 2011, S. 162).” 

 

Det går även integrera andra ämnen när man talar om befolkningsfrågor och hur 

samhällsutvecklingen har sett ut, ser ut och kommer att se ut. Till exempel går det att 

sammarbeta med historieundervisningen, då det går att exempelvis tala om den 

demografiska transitionen och därmed koppla det till den industriella revolutionen och 

vad som följde därefter (Skolverket, 2011). 

 

Ämnet öppnar också upp för olika diskussioner och seminarier då bland annat 

befolkningsprognoser analyseras. Det gör att läraren får chansen att bedöma, reflektera 

och ge kritik, vilket även ger chansen till läraren att göra en formativ bedömning 

(Skolverket, 2011). 
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