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Sammanfattning 

I denna uppsats implementeras en känslighetsanalys på den predikterade svenska 

befolkningsmängden år 2060. Prognosen kommer bero på antaganden gjorda av SCB 

angående dödlighet, fruktsamhet och migration för varje år mellan 2015 till 2060. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur känslig vår slutprognos är för förändring i antagandet om 

antalet immigranter per år i olika åldersklasser. Datamaterialet är uppdelat efter åldrarna 0 till 

105+(105 år och över) samt efter 7 olika födelselandsgrupper och behöver därför struktureras 

i Excel innan det importeras till programmeringsspråket R. 

  

SCB:s befolkningsframskrivningar reproduceras genom att transformera om den till en 

tidsvarierande matrisbaserad befolkningsprognos. Detta görs genom en modell av matriser 

samt vektorer innehållandes data om ovan beskrivna antaganden. På den matrisbaserade 

befolkningsprognosen för tidsperioden 2015-2060 görs slutligen en känslighetsanalys. 

 

Vi lyckades inte reproducera befolkningsframskrivningen då vi blev tvungna att göra 

uppoffringar, därav fås en differens på 120 783 personer år 2060. Resultatet av 

känslighetsanalysen indikerar att personer i 77 års ålder har störst påverkan på den slutliga 

populationen med avseende på förändring i parametern invandring.  
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1. Inledning 
Januari år 2017 nådde Sverige en befolkningsmängd på över 10 miljoner invånare och 

befolkningsmängden förväntas att fortsätta öka över tid. (SCB. 2018a) Befolkningsstatistik tas 

fram med hjälp av uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till 

Statistiska centralbyrån(SCB) där prognoserna tas fram genom en metod som kallas 

kohortkomponentmetoden, en välanvänd metod för befolkningsprognoser där man utgår från 

migration, dödlighet, fertilitet samt befolkningsstatistik från perioden ett år innan den första 

prediktionen. Metoden tillämpas fördelaktigt för både mindre regionala men även större 

nationella prognoser. (SCB. 2018b) SCB publicerar varje år en befolkningsframskrivning för 

Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp och vart tredje år publiceras en mer 

omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ samt 

alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och 

revideringar. (SCB. 2018d) 

  

SCB:s befolkningsframskrivningar kan vara av intresse för allmänheten, men är av intresse 

för framförallt företag samt statliga verk då de kan användas som underlag för viktiga beslut 

som påverkar planeringen av samhället. En prognos om hur många invånare det finns i 

åldrarna 20-65 år i landet i framtiden kan användas som underlag för att t.ex. ta reda på hur 

mycket skatt som kommer in till staten och kommunerna i framtiden samt hur stora 

pensionerna blir. Befolkningsprognoser fördelat på landets olika kommuner kan också hjälpa 

till i planeringen av vart det kan behövas fler skolor exempelvis. (SCB. 2018a) 

 

Befolkningsprognoser är dock en skattning av framtiden vilket innebär att det finns osäkerhet 

i resultatet som publiceras. Uppskattningar om den framtida migrationen är särskild svår att 

prediktera då t.ex. nya regler såsom tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav vid 

anhöriginvandring och gränskontroller gör en prognostisering extra svår att utföra. (SCB 

2017, s.1) Generellt för prognoser gäller det att de är relativt säkra för de närmaste åren, men 

blir mer osäkra längre fram i tiden.  

 

Ett sätt att skatta osäkerheten i en prognos är att göra en känslighetsanalys. I en 

känslighetsanalys studerar man antagandena om de ingående parametrarna och vilken 

påverkan förändringar i dessa parametrar ett givet år in i prognosen har på slutresultatet, som 

inte förutsätter någon förändring i parametrarna. Detta är hjälpfullt för att kunna förstå 

modellens beteende, vad som händer om en parameter förändras samt för att få en uppfattning 

om vilka antaganden som är känsligast och då kunna lägga extra resurser på att ta fram dem. 

(Caswell, Sánchez Gassen. 2015)  

 

Det finns olika ingångsvinklar till en känslighetsanalys och i SCB:s rapport (2015) produceras 

en typ av osäkerhetsskattning där de undersöker för olika alternativa antaganden, ett högre 

och ett lägre alternativ än huvudantagandet, för migration, fruktsamhet och dödlighet. 

Sammanlagt görs det 6 stycken olika prognoser, ett för varje alternativ, där 

befolkningsutvecklingen jämförs med utvecklingen då huvudalternativen används. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att reproducera SCB:s befolkningsframskrivningar genom att 

transformera om den till en tidsvarierande matrisbaserad befolkningsprognos. Med 

utgångspunkt i den prognosen ska vi sedan utföra en känslighetsanalys, där vi vill undersöka 

hur prognosen påverkas av förändringar i antagandet om invandring hämtade från SCB:s 

databas. Därefter ska vi kunna besvara frågan:  

 

- Vilken åldersklass är slutprognosen känsligast för förändring i antagandet om invandring? 

 

1.2 Avgränsning och förtydligande 

På grund av tidsbegränsning, och i viss mån även tillgänglig prestanda då det är stora 

datamängder, har vi valt att avgränsa vår prognos fram till och med år 2060 till skillnad från 

SCB som har prognostiserat fram till år 2110. 

I denna uppsats betecknas matriser med fetstilade versaler likt F(t) och vektorer med 

fetstilade gemener likt b(t). Då det är tidsvarierade matriser så betecknar t vilken tidpunkt, år, 

som matrisen eller vektorn representerar. Ifall t = 5 så innebär b(5) vektorn över predikterade 

antalet invandrare för det femte året i vår prognos, 2019, och n(0) är populationsvektorn för år 

2014. 𝚰𝜔 finns med i formlerna (3) och (4) och är en enhetsmatris med dimensionen 𝜔 ×  𝜔 

och ettor på diagonalen, där 𝜔 är antalet kohorter. 𝟎𝜔 är en matris med dimensionen 𝜔 ×  𝜔 

med enbart nollor. Vektorn 𝒃T är transponeringen av vektorn b vilket enkelt beskrivet betyder 

att man transformerar om en kolumnvektor till en radvektor eller tvärtom, i vårt fall är det de 

förstnämnda. 

Andelen flickor (𝜙) av totala antalet nyfödda har vi satt 𝜙 = 0.49 detta med grund från SCB 

(2016). 

Som population för år 2014, n(0), använder vi prognosen från året innan, då vi inte hittade 

befolkningsmängden för år 2014 med data om alla kohorter. 

1.3 Tidigare studier 
Denna uppsats utgår från artikeln skriven av Caswell och Sánchez Gassen (2015) i formeln 

(1) för prognosen men med vissa skillnader. Matriserna är av dimensionen 1484 × 1484 och 

vektorerna av dimensionen 1484 × 1. Detta för att kunna beräkna både den kvinnliga och 

manliga befolkningen tillsammans utan att behöva dela upp det i två olika beräkningar. 

Bakgrunden till att matriserna konstrueras på detta sätt är Lesliematriser som är vanligt vid 

prognostisering av populationer inom ekologin, djurvärlden. Det är en matris som består av 

överlevnadschanser på diagonalen och fruktsamhetstal på första raden, som sedan 

multiplicerades med befolkningen. På detta sätt fås nästa års population med hänsyn till både 

nyfödda och överlevande från föregående år med en operation. Caswell och Sánchez Gossen 

(2015, s.805) berör även denna speciella matris, som är uppkallad efter Patrick H. Leslie 

(Wikipedia 2017) och beskriver tillväxten i en population, i sin ovan nämnda artikel. Det som 
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vi behövde åtgärda för att anpassa matrisen till vår modell var att den från början är gjord för 

ett kön och stängd för emigration.  

 

Efterforskning kring Lesliematriser och befolkningsprognoser gav resultat i en alternativ 

matris (Sprague 2012, s.5) som tar hänsyn till just båda könen och emigration på det sättet 

som eftersträvas. Artikelförfattaren hade modifierat Lesliematrisen så att den var utökad med 

tre lika stora matriser, sammanlagt är matrisen fyra kvadranter, med dimensionen 1484 ×

1484. Matrismultiplikation möjliggjordes genom att populationsvektorn sorterades med 

männen innan kvinnorna, med dimensionen 1484 × 1. I den första kvadranten fanns det 

fruktsamhetstal på den första raden som gav ut antalet nyfödda pojkar, medan i den andra 

kvadranten var det tomt på första raden och sedan överlevnadschanser för män på 

subdiagonalen och migration på diagonalen. Den fjärde kvadranten var en hopslagning av den 

första och andra kvadranten fast data för kvinnor, medan den tredje kvadranten var tom. Vid 

multiplikation mellan denna och populationsvektorn så multipliceras andra och tredje 

kvadranten med männen samtidigt som första och fjärde kvadranten multipliceras med 

kvinnorna i vektorn. 

 

Det krävdes dock mer anpassning för vår indelning med sju olika kategorier för födelseländer 

och även efterlikna SCB:s formler i framskrivningarna. På grund av detta splittrade vi upp 

den nyss beskrivna matrisen till två stycken av samma storlek. En som beräknade den 

återstående populationen av de som fanns i Sverige i början av året och en som innehöll 

fruktsamhetstal, vilka beskrivs i avsnitt 3.1.1. 

  

1.4 Disposition 
Denna uppsats består av 6 huvuddelar där inledningen ger en introduktion till ämnet och 

uppsatsen samt går igenom de avgränsningar vi gjort för uppsatsen. Dessutom för att hjälpa 

läsaren att tyda formler och uttryck görs en sammanställning över notationen för matriser och 

vektorer i uppsatsen. I andra delen beskrivs datamaterialet som används för prognosen och 

även en mer ingående beskrivning av de olika antagandena som det består av. Därefter i 

metod-delen är det en genomgång av formlerna som använts för att reproducera 

befolkningsframskrivningen och känsligheten. Bakgrund till kohortkomponentmetoden som 

används för prognosen samt känslighetsanalys inkluderas i detta avsnitt. I nästkommande 

avsnitt beskrivs funktionerna som programmerats fram i R för att genomföra beräkningarna. 

Del fem består av resultatet där en jämförelse mellan SCB och denna uppsats redovisas i en 

tabell och känsligheten illustreras i ett linjediagram. I sista delen presenterar vi våra slutsatser 

för denna uppsats samt analyserar och diskuterar resultaten. Koden för de olika funktionerna 

presenteras i bilagor, hänvisade till i rubriken för respektive avsnitt i uppsatsen. 

 
 



 4 

2. Datamaterial 
Datamaterialet som använts i studien är från SCB:s statistikdatabas (SCB. 2018c) med data 

om antaganden för befolkningsframskrivningen gjord 2015. Det är data om de olika 

antaganden från år 2015 till 2060 samt befolkningsmängden år 2014, som främst kommer att 

bearbetas i Excel men även i R. Det handlar om följande datamaterial: 

 

- Dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2015 - 2110 

- Utflyttartal efter födelseland, kön och ålder. Prognosår 2015 - 2110 

- Antal invandrare i Sverige efter födelseland, kön och ålder. Prognosår 2015-2110 

- Åldersspecifika fruktsamhetstal efter moderns födelseland och ålder. Prognosår 2015-2110 

- Folkmängd i Sverige efter födelseland, kön och ålder. Prognosår 2014-2110 

 

  

Datamaterialet för de olika antagandena är indelat efter kön, ettåriga åldersklasser från 0 till 

105+(105 år och över), samt uppdelat efter sju olika grupper av födelseland. De sju olika 

födelselandsgrupperna är: 

  

• Sverige 

• Norden (utom Sverige) 

• EU (utom Norden) 

• Övriga Europa 

• Länder utanför Europa med hög utvecklingsnivå 

• Länder utanför Europa med medel utvecklingsnivå 

• Länder utanför Europa med låg utvecklingsnivå. 

  

Utvecklingsnivån mäts utefter FN:s mått Human Development Index(HDI), som tar hänsyn 

till landets bruttonationalinkomst, befolkningens återstående medellivslängd samt 

utbildningsnivå (SCB 2015, s.178). 

 

Sammanlagt blir det 1484 olika befolkningskategorier, kohorter, som vi kommer beräkna 

prognos för. 

 

2.1 SCB:s antagande om fruktsamhet 
Fruktsamheten i Sverige tenderar att variera mycket mellan olika tidsperioder, ett exempel på 

detta är att det år 1990 föddes 124 000 barn medan det nio år senare, år 1999, föddes 88 000 

barn (SCB 2015, s.37). Denna stora variation i fruktsamheten mellan olika tidsperioder är i 

många länder ovanligt, men under 2000-talet börjar antal födda barn närma sig den nivån som 

uppnåddes i början av 1990-talet och år 2014 föddes ungefär 115 000 barn i Sverige (SCB 

2015, s.37). De fruktsamhetstal som används för att prediktera den framtida svenska 

befolkningsmängden tas fram genom att titta på hur många barn som föds i en möjlig 

barnafödande åldersgrupp. För att ta fram fruktsamhetstalet för en åldersgrupp betraktas 

antalet barn den åldersgruppen föder ett visst år och sätter det i relation till det totala antalet 
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kvinnor i åldersgruppen. Den data om fruktsamhet som används från SCB:s statistikdatabas 

redovisas och prognostiseras endast fruktsamhetstal för kvinnor. 

 

För att skatta den framtida fruktsamhetsutvecklingen i Sverige används information om 

aktuella trender, som kan upptäckas genom att t.ex. studera förlossningsprognoser, samt 

konjunkturer i barnafödandet vilket leder till att SCB finjusterar antagandena om 

fruktsamhetstalen varje år för störst möjlighet att skatta ett värde som är så likt det sanna 

värdet som möjligt.  

 

Fruktsamheten kommer emellertid troligtvis variera från år till år, då den som ovan nämnt 

tenderar att variera mycket mellan olika tidsperioder här i Sverige. På längre sikt försöker 

dock inte SCB att förutsäga denna förväntade variation, utan antagandena på sikt bör ses som 

en genomsnittlig framtida nivå. 

 

I denna uppsats används åldersspecifika fruktsamhetstal som definieras som antalet födda 

barn av kvinnor i en viss ålder dividerat med medelfolkmängden, genomsnittlig folkmängd 

under en tidsperiod, av kvinnor i denna ålder (SCB 2015, s.180-1). Fruktsamhetstal finns för 

kvinnor mellan 15 och 49 år för var och en av de olika födelselandsgrupperna. 

 

2.2 SCB:s antaganden om migration 
Ett annat nödvändigt mått vid skapande av prognoser är migration som också är svårt att 

prediktera en längre tidsperiod framåt då flera faktorer påverkar migrationstalen, bl.a. politisk 

instabilitet och konflikter runt om i världen. SCB:s prognos gällande invandring på kort sikt, 

fem år, bygger på antaganden från Migrationsverket. Därefter är det utvecklingen av 

bakomliggande faktorer som utgör grunden för antagandena, man försöker inte fånga upp 

årliga variationer på lång sikt (SCB 2015, s.83). 

 

För att bli registrerad som en invandrare behöver man ha som avsikt att stanna i Sverige i 

minst ett år och man ska bli folkbokförd i Sverige (SCB 2015, s.180) och motsvarande gäller 

för utvandrare.  

 

2.3 SCB:s antaganden om dödlighet 
Dödligheten för den svenska befolkningen har kontinuerligt minskat med åren (SCB 2015, 

s.119) där ett starkt tecken på det är att medellivslängden från födelsen nästan oavbrutet ökat 

under hela tidsperioden 1861 till 2014 (SCB 2015, s.120). Dödligheten i landet utvecklas 

positivt då vi lever längre och sannolikheten att dö i en ung ålder är lägre än vid tidigare år, 

men studier visar att Sverige har halkat efter flera andra länder när det gäller takten på 

dödlighetens nedgång. Jämför man t.ex. kvinnor i Sverige med de länder med högst 

medellivslängd i världen, bland annat Japan och Frankrike, har svenska kvinnor tappat något i 

medellivslängd (SCB 2015, s.134).  

 

För att räkna ut dödlighetsantagandet använder SCB sedan år 2003 en modell vid namn Lee-

Cartermodellen (SCB 2015, s.192), där dödligheten i en observerad basperiod (SCB har 

föreslagit 25 år som en lagom basperiod) används för att skatta en dödlighetstrend som 
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extrapoleras för framtidens dödlighetsutveckling. Modellen har dock mottagit kritik då 

resultatet för vissa åldrar kan bli missvisande om det över tid skett trendbrott i dessa åldrar 

och en underskattning av den framtida dödlighetsnedgången kan uppstå om t.ex. dödligheten 

går ner mer bland de äldre än bland de yngre i slutet av en basperiod (SCB 2015, s.192). 

 

Som antagande för dödlighet används dödstal som definieras som antalet avlidna i en viss 

ålder dividerat med medelfolkmängden i den åldern (SCB 2015, s.179). Dödstal finns för 

varje ålderskohort men skiljer sig inte beroende på vilken födelselandsgrupp man tillhör. 

 

 

3. Metod 

3.1 Kohortkomponentmetoden 
Kohortkomponentmetoden är en välkänd metod för att utföra befolkningsprognoser runt om i 

världen. Metoden möjliggör inte bara en prognos på hela befolkningen utan det går även att 

studera utvecklingen för mindre demografiskt liknande grupper. Dessa grupper kallas även för 

kohorter och definieras som en grupp individer med liknande demografi som även går att 

identifiera vid ett senare tillfälle, typisk indelning är på ålder och kön (Smith, Tayman och 

Swanson 2001, 60-62).  

 

För att beskriva befolkningsutvecklingen används de tre befolkningskomponenter som vi 

skriver om i tidigare avsnitt (2.1-3), vilka är dödlighet, fruktsamhet och migration. Dessa är 

mått som i stort är tänkta att fånga upp olika orsaker till varför befolkningsutvecklingen ser ut 

som den gör, exempelvis om en population ökar på grund av att mycket barn föds eller på 

grund av ökad invandring. Antaganden görs för alla kohorter, förutom för fruktsamhet som 

görs för kvinnor i åldern 15–49 år, för varje år från prognosens start till slutet. 

 

Vidare beräknas sedan befolkningsmängden vid slutet av året med hjälp av föregående års 

population och antaganden för befolkningskomponenterna under året. På detta sätt skrivs 

befolkningen fram ett år i taget. 

 

3.1.1 Metod för prognos 
Metoden som vi använder för att beräkna prognosen med hjälp av matriser är formel (1), 

vilken itereras fram ett år i taget till och med år 2060. Vi har utgått från den modell som 

Caswell och Sánchez Gassen (2015. s.804) använt sig av men har modifierats för att anpassa 

oss efter SCB:s beräkningar.  

𝒏(𝑡 + 1) =  𝑨(𝑡)𝒏(𝑡) + 𝑭(𝑡)(𝑴(𝑡)𝒏(𝑡)) + 𝒃(𝑡)   (1) 

 

Populationsvektorn n(t) är en vektor med dimensionen 1484 × 1 där de 742 första raderna 

består av alla manliga kohorter sorterade efter födelseland, medan resterande är motsvarande 

för kvinnor. Första populationsvektorn n(0) är populationen för år 2014 som prognosen utgår 

ifrån. Därefter är målet att beräkna populationsvektorn n(46), befolkningsmängden år 2060, 
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för att göra det behövs det att vi får fram alla populationsvektorer där emellan för att utnyttja 

kohortkomponentmetodens mekanik. 

 

 

𝑀1 

𝑀2 

𝑀3 

𝐾1 

𝐾2 

𝐾3 

 

Figur 1: Version av populationsvektorn, n(t), i förminskad skala. Där 𝑀𝑖 och 𝐾𝑖 

står för män respektive kvinnor inom kohort i. 

 

Med hjälp av A(t) beräknas andelen individer som är kvar från början av årets population i 

varje kohort. A(t) har dimensionen 1484 × 1484 och består av 𝑒𝑥𝑝−(𝑚+𝑒) (a), där m är 

dödstal och e är emigrationstal för kohorten1. Matrisen multipliceras med populationsvektorn 

där produkten blir en vektor med samma dimension som n(t), som sedan ska adderas med 

tillkommande individer till befolkningen. För att formel (1) ska bli korrekt är första raden för 

varje födelselandsgrupp tom då en individ inte kan åldras till noll år ifall individen fanns i 

populationen föregående år, det blir en tom rad i den resulterande vektorn. Subdiagonalen 

fylls för alla grupper med data för alla kohorter tills den sista kohorten med data för personer 

som är 105 år eller över. Data för den kohorten sätts på samma rad som data för personer som 

är 104 år, detta förhindrar att det blir en rad i resulterande vektorn med personer som är 106 år 

eller över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Matrisen A(t) i en förminskad skala. Där 𝑚𝑖 och 𝑘𝑖 står 

för män respektive kvinnorinom kohort i. 

                                                 
1 Allt annat är noll, gäller även för resterande matriser som beskrivs i avsnittet. 

      

𝑚1 
     

 
𝑚2 𝑚3 

   

      

   
𝑘1 

  

    
𝑘2 𝑘3 
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F(t) är en matris med samma dimension som A(t), 1484 × 1484, och innehåller 

åldersspecifika fruktsamhetstal efter moderns födelseland. Det finns fruktsamhetstal för alla 

födelseländer mellan åldrarna 15 år och 49 år, antagandena är inlagda på första raden och 

743:e raden, med tillagda nollor för kohorter utan fruktsamhetstal. Detta gör att antalet 

nyfödda barn i varje grupp hamnar överst i gruppen med Sverige som födelseland för 

respektive kön i den resulterande vektorn, då vi antar att alla nyfödda föds i Sverige. Rad 1 

multipliceras med (1- 𝜙) och rad 743 med 𝜙 för att få rätt andel pojkar och flickor av de 

nyfödda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Förenklad version av fruktsamhetssmatrisen, F(t), och i förminskad skala. Där 𝐹𝑖 

står för fruktsamhetstalet för kvinnor i kohort i. 

 

Fruktsamhetsmatrisen multipliceras dock inte med den vanliga populationsvektorn utan med 

en matris, M(t) i modellen, innehållandes formel (2) på diagonalen multiplicerad med n(t). 

M(t) multipliceras med n(t) för att få fram medelfolkmängden i varje kohort i en ny vektor 

med samma dimensioner som n(t) som sedan multipliceras med fruktsamhetsmatrisen F(t). På 

detta sätt fås antalet nyfödda av personer som finns i Sverige i början av året på samma sätt 

som SCB (2015, s.182-3).  

 

(Följande uttryck används för att räkna ut medelfolkmängden, 

m är dödstal och e är emigrationstal för kohorten) 

 

                                                                                            (2) 

 

 

b(t), har samma dimension som n(t), innehåller antalet invandrare som tillkommer i varje 

kohort under året. Denna vektor behöver inga justeringar för att kunna adderas till de 

föregående vektorer för att få fram befolkningsmängden i slutet av året. 

 

   𝐹1 𝐹2 𝐹3 

      

      

   𝐹1 𝐹2 𝐹3 
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3.2 Känslighetsanalys  

Känslighetsanalys kan beskrivas som en osäkerhetsanalys av antagandena i prognosen, där 

känsligheten i prognosen testas och analyseras. Känslighet är ett mått på hur känslig 

prognosen är för förändring i en viss parameter (Caswell, Sánchez Gassen 2015). I denna 

uppsats åsyftar förändring att det kommer en immigrant mer än vad det är predikterat för i 

prognosens antaganden. Vår analys kommer att utgå ifrån Caswell och Sánches Gassen 

(2015) som beskriver hur känslighetsanalys tillämpas på just en matrisbaserad 

befolkningsprognos.  

 

Målet med analysen är att påvisa hur känslig prognosen är för osäkerhet, förändring, i 

antaganden vid en viss tidpunkt. Då det är en tidsvarierande matrismodell används det två 

notationer för två olika tidpunkter i känslighetsanalysen, t och s, där s är tidpunkten för 

förändring i den ingående parametern och t är tidpunkten på prognosen. Vi vill alltså 

undersöka hur känslig prognosen är vid tidpunkt t för förändring i antagandet vid tidpunkt s. 

Detta medför restriktionen s < t, om förändringen ska ha en effekt, då en förändring gällande 

ett antagande inte kan påverka prognosen tidigare än själva tidpunkten för förändringen.  

 

I SCB (2015), vars antaganden vi använder, testas osäkerheten i 

befolkningsframskrivningarna på ett annorlunda sätt än vad vi gör. Vår analys bygger just på 

det faktum att vi har en matrisbaserad prognos och därmed kan använda oss av det Caswell 

och Sánches Gassen (2015) beskriver i sin artikel. SCB undersöker för olika alternativa 

antaganden, ett högre och ett lägre alternativ än huvudantagandet, för migration, fruktsamhet 

och dödlighet. Sammanlagt görs det 6 stycken olika prognoser, ett för varje alternativ, där 

befolkningsutvecklingen jämförs med utvecklingen då huvudalternativen används. 

 

 

3.2.1 Metod för känslighetsanalys 

Känsligheten räknas ut för de två könen var för sig och för att få den totala känsligheten för 

populationen vid tidpunkt t adderas de två resultaten. Resultatet av uttrycket (5) blir en 742 ×

742 matris där känsligheten går att uttolka för varje kohort genom en summering över rader 

med en vektor som resultat. Därefter kan känsligheten vid tidpunkt s för de olika kohorterna i 

prognosen uttydas.  

 

                     
𝑑𝒏𝑓(𝑡+1)

𝑑𝒃T(𝑠)
= (𝑨𝑓(𝑡) + 𝜙𝑭(𝑡))

𝑑𝒏𝑓(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
+ 𝛿(𝑠, 𝑡)𝚰𝜔                                  (3) 

 

       
𝑑𝒏𝑚(𝑡+1)

𝑑𝒃T(𝑠)
= 𝑨𝑚(𝑡)

𝑑𝒏𝑚(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
+ (1 − 𝜙)𝑭(𝑡)

𝑑𝒏𝑓(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
+ 𝛿(𝑠, 𝑡)𝚰𝜔                         (4) 
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𝑑𝒏(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
=

𝑑𝒏𝑓(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
+

𝑑𝒏𝑚(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
                                                  (5) 

Formlerna (3), känslighet för kvinnor, och (4), känslighet för män, som använts för att 

beräkna känsligheten hos vår prognos härstammar från Caswell och Sánches Gassen artikel 

(2015), där känsligheten är derivatan av populationsvektorn med avseende på 

parametervektorn som i vårt fall är invandrarvektorn. Vi har dock förenklat på det viset att de 

är anpassade för just uträkning för känslighet med hänsyn till b(t) (Caswell, Sánchez Gassen 

2015, s.809). Som tidigare beskrivits väljs en tidpunkt s, tidpunkt för förändring i 

invandrarvektorn, och en tidpunkt t, tiden för prognosen som man vill kontrollera 

känsligheten för, ut. Känsligheten vid tidpunkt t+1 beror av känsligheten vid tidpunkt t, därav 

itereras formel (3) och (4) med start vid första populationsvektorn, n(0). Derivatan av n(0) 

med avseende på parametervektorn är en 742 × 742 nollmatris. 

𝑑𝒏𝑓(0)

𝑑𝒃T(𝑠)
=

𝑑𝒏𝑚(0)

𝑑𝒃T(𝑠)
= 𝟎𝜔               (6) 

 

  𝛿(𝑠, 𝑡) = {
1 𝑜𝑚 𝑠 = 𝑡
0 𝑜𝑚 𝑠 ≠ 𝑡

                                                           (7) 

Kroneckerdeltat, (7), indikerar om s = t och när det är sant i iterationen av formlerna (3) och 

(4) adderas enhetsmatrisen. Detta simulerar en förändring i datamaterialet om antaganden för 

invandring år s. 

 

Känsligheten för populationsvektorns år 2060 vid förändring i b(t) varje år från första året 

från tills sista året, beräknas med hjälp av formel (8).  
𝑑𝑛(𝑇)

𝑑𝒃T(0,𝑇)
= ∑

𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝒃T(𝑠)
𝑇
s=1                                                          (8) 

 

s summeras från 1 till 46 för år 46, d.v.s. 46 stycken känslighetsmatriser för t = 46 adderas. 

Genom denna operation fås känsligheten för populationsvektorn vid sista prognosen ut för 

alla kohorter. För att besvara frågeställningen i vår uppsats adderas samma åldersklasser från 

de olika födelselandsgrupperna, vilket blir en vektor med 106 rader innehållandes 

känsligheten för alla åldersklasser i vår uppsats.  

4 Implementering 

4.1 Föra in data (Tillhörande kod i bilaga 1.1) 
Datamaterialet till vår modell bearbetas först i Excel innan det importeras till R, där varje 

specifikt år får ett eget blad i arbetsboken. Varje år får ett eget blad då detta ger möjligheten 

att utnyttja funktionen “Fylllista” i en loop där antaganden hämtas in för varje år och sparas i 

en lista, där index 1 representerar år 2015 medan index 46 representerar sista året, 2060. 

Syftet med det är att på ett enkelt sätt kunna koppla ihop index och år som underlättar 

prognosfunktionen som tas upp i nästa avsnitt. Materialet som importeras till R kommer i 
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dataformatet “dataframe” men efter transformation lagras allt datamaterial i listor av formatet 

vektorer, en endimensionell matris.  

 

Matris A(t) struktureras så att data placeras på subdiagonalen i de två matriserna. Efter det 

skapas två matriser endast innehållande nollor som slås ihop med ovan nämnda matriser 

genom funktionerna “rbind”, som binder ihop två matriser radvis, och “cbind”, som gör 

motsvarande fast kolumnvis. En loop används för att skapa 46 A-matriser och sedan görs 

samma operation på matris M(t) med skillnaden att den innehåller data för att kunna beräkna 

medelfolkmängden och innehåller data på diagonalen. 

 

Arbetet för att få till F(t) gjordes i Excel där datamaterialet struktureras på tidigare beskrivet 

sätt, radvis på rad 1 samt 743. När materialet hämtas in från Excel är det en 1484 x 742 

matris, därför används ”cbind” för att binda ihop den med en nollmatris av samma dimension 

och bildar den eftersträvade 1484 x 1484 matrisen. Matriserna sparas i en separat lista för 

fruktsamhetstal, efter finns de matriser samt vektorer som behövs för att skapa prognoser. 

.  

 

4.2 Skapa prognoser (Tillhörande kod i bilaga 1.2) 
Med hjälp av en funktion vi konstruerat som inte tar något argument i parametern vid anrop 

skapas befolkningsmängdsprognoser för årsintervallet 2015-2060. Resultatet sparas i en lista 

vid namn ”Poplistfull” innehållande vektorer med folkmängden för alla år i intervallet. 

Funktionaliteten i denna funktion kan i korta drag beskrivas att den vid start av varje iteration 

hämtas populationsvektorn n(t-1), föregående års prognos, och åldrar den ett år och sparar 

resultatet i en lista. 

 

Vid anrop av funktionen töms ”Poplistfull”-listan så inga dubbletter sparas i listan vid 

flertaliga anrop. Funktionen går sedan in i en loop där t går från 1 till 46. Vid första 

iterationen, t = 1, hämtas vektorn innehållande information om 2014 års befolkningsmängd, 

n(0), samt matris A(1) ut och multipliceras med varandra. Resultatet blir antalet individer som 

är kvar i populationen vid årets slut. Därefter hämtas matris M(1) ut och även den 

multipliceras med n(0) för att få ut en vektor, m(1), innehållande medelfolkmängden för varje 

kohort. Nästa steg blir att multiplicera matrisen innehållande fruktsamhetstal, F(1), med 

vektorn m(1). Återigen resulterar multipliceringen i en vektor som denna gång innehåller 

antalet nyfödda barn under året och adderas till i den predikterade populationen. Det sista 

steget i loopen är att hämta ut b(1) från listan innehållande antalet förväntade immigranter 

under året och addera det till den predikterade populationen. Innan loopen går in i sin andra 

iteration sparas den nu färdiga populationsprognosen för ett år framåt i tiden i listan 

”Poplistfull” med indexet t-1. Första elementet i listan blir prognosen för år 2015 och sista 

elementet blir den slutprognos vi söker, den predikterade folkmängden i Sverige år 2060. 

Funktionen gör om allt ovanstående tills t = 46.  
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4.3 Visa prognoser (Tillhörande kod i bilaga 1.3) 
Prognoserna för Sveriges befolkning år 2015 till 2060 finns nu sparade i en lista av vektorer. 

För att smidigt hämta ut önskad års prognos skapas en funktion som kräver ett argument i 

parametern vid anrop i form av ett år mellan intervallet 2015-2060. Skrivs värdet 2015 in vid 

funktionsanropet önskas vektor med index ett i ”Poplistfull”-listan hämtas ut, 2016 index två 

osv, detta uppnås genom en switch-sats som gör det enklare att hålla koll på vilken prognos 

som hämtas ut. När rätt prognos hämtats ut från listan summeras vektorn och presenterar det 

summerade värdet den innehåller, som således är den predikterade populationsmängden för 

det året. 

 

4.4 Känslighetsanalys (Tillhörande kod i bilaga 1.4) 
Då känslighetsanalysen bygger på iteration av formlerna (3) och (4) används två loopar, med 

en inuti den andra. Den yttre hanterar tidpunkten för förändring i b(t) medan den inre itererar 

över formeln och beräknar känsligheten. Först hämtas de matriser som behövs för uträkning, 

sedan splittras matriserna upp och bildar egna matriser för respektive kön då det krävs för 

formlerna. Kroneckerdeltat, formel (7), tas till hänsyn med hjälp av en if-sats, om s = t så 

adderas enhetsmatrisen till beräkningarna. Den inre loopen itererar fram till år 2060 och 

sparar känsligheten i en lista, därefter itereras yttre loopen och räknar ut känsligheten för 

nästa s. På detta sätt fås känsligheten fram för t = 46 för alla s och sparas i en lista. 

 

Känsligheten för en åldersklass då man adderar dess känslighet vid förändring i alla 

tidpunkter s beräknas genom att först i en loop hämta ut känslighetsmatriserna och göra dem 

till vektorer och spara i en lista. Därefter i en efterliggande loop så adderas raderna i alla 

listans vektorer så att vi får ut den totala känsligheten för alla kohorter. För att få ut 

känsligheten för alla åldersklasser oavsett födelseland behöver vi addera varje 107:e rad i 

vektorn, se kommentering i bilaga B för den funktionen. 

 

5 Resultat 
5.1 Prognos 

Då prognosfunktionen sparar befolkningsmängden för varje år går det att ta fram och jämföra 

med SCB årsvis fram till och med år 2060. I Tabell 1 och Tabell 2 jämförs de två prognoserna 

tio år framåt i tiden respektive vart femte år. I tabellen redovisas även differensen och den 

relativa skillnaden, i procent, för att tydliggöra hur prognoserna utvecklas med tiden och 

prognosen. Från differensen ser vi att vår prognos från början till slut prognostiserar en högre 

befolkningsmängd, men att den relativa skillnaden aldrig överstiger en procent. År 2060 fås 

en differens på 120 783 personer jämför med SCB:s prognos. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan vår matrisbaserade prognos och SCB:s de första tio åren, där 

även differensen och relativa skillnaden redovisas. 

År Matris SCB Differens 
Relativ 
skillnad(%) 

2015 9887047 9878784 8263 0,08 

2016 10043071 10027138 15933 0,16 

2017 10195013 10176667 18346 0,18 

2018 10321760 10296793 24967 0,24 

2019 10435266 10404292 30974 0,30 

2020 10546396 10509791 36605 0,35 

2021 10655563 10613469 42094 0,40 

2022 10762675 10715171 47504 0,44 

2023 10867035 10814107 52928 0,49 

2024 10968314 10909927 58387 0,54 

2025 11065144 11001255 63889 0,58 

 

 

Tabell 2: Jämförelse mellan vår matrisbaserade prognos och SCB:s med fem års intervall, 

där även differensen och relativa skillnaden redovisas. 

År Matris SCB Differens 
Relativ 
skillnad(%) 

2015 9887047 9878784 8263 0,08 

2020 10546396 10509791 36605 0,35 

2025 11065144 11001255 63889 0,58 

2030 11474784 11385133 89651 0,79 

2035 11784501 11678775 105726 0,91 

2040 12043095 11931459 111636 0,94 

2045 12288472 12177837 110635 0,91 

2050 12538346 12429252 109094 0,88 

2055 12788057 12675394 112663 0,89 

2060 13023933 12903150 120783 0,94 

 

 

I figur 4 nedan visas hur befolkningsutvecklingen ser ut för respektive prognos där man kan 

se att befolkningsutvecklingarna blir tämligen linjära efter 2030. Figur 5 visualiserar hur 

differensen utvecklar sig genom tiden och påvisar hur differensen stagnerar runt år 2035.   
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Figur 4: Graf över vår (blåa linjen) predikterade befolkningsutveckling jämfört med SCB:s 

(röda linjen) från år 2015 till 2060. 

 

 
Figur 5: Graf över differensen mellan vår och SCB:s predikterade befolkningsutveckling från 

år 2015 till 2060 
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5.2 Känslighetsanalys 

Figur 6 redovisar känsligheten för förändring med avseende på parametern invandring under 

tidsperioden 2015-2060 för alla åldersklasser, formel (8).  

 
Figur 6: Graf över känsligheten då det skett förändring i b(t) alla år för alla åldersklasser.  

 

Bland de yngre åldrarna har åldrarna strax innan 25 högst känslighet. Dock är högsta toppen 

på grafen runt åren strax innan 80 då känsligheten ligger kring 480, därefter sjunker 

känsligheten för de äldsta åldersklasserna till en nivå under 100 för de allra äldsta. Resultatet 

innebär att man bör vara extra noggrann när man skattar antaganden för just dessa 

åldersklasser.  

 

I vår frågeställning ställdes frågan om vilken åldersklass slutprognosen är känsligast för 

förändring i antagandet om invandring, där vi kan konstatera att svaret på den frågan är 77 år. 

Som ett exempel på hur man tolkar siffrorna i grafen innebär en ökning av en 77 årig manlig 

samt kvinnlig invandrare till Sverige varje år att den slutgiltiga populationen ökar med 

ungefär 480 personer.  

 

6. Slutsatser och diskussion 
I största möjliga mån har vi försökt reproducera SCB:s formler och uträkningar men har 

behövt göra uppoffringar på grund av tidsbegränsning. Detta medförde att en precis 

reproducering inte kunde förväntas, men vi är medvetna om vad som behöver läggas till för 

att använda samma beräkningar. Det som saknas är att beräkna antalet invandrare som återstår 

vid årsslutet, samt medelfolkmängden för de som immigrerat under året. Att antalet som är 

kvar vid årsslutet inte beräknas betyder att inga av dessa avlider eller emigrerar under året. 

Medelfolkmängden för de som immigrerat under året används för att beräkna antalet nyfödda 

hos de som invandrat under året, i modellen som används i uppsatsen föds det inga barn av 

årets immigranter.  
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Det förväntade var att vårt resultat skulle skilja sig från SCB:s och vi trodde dessutom att vår 

prognos skulle vara en överskattning. Båda dessa förutsägelser besannades, dock så har vi en 

liknande utvecklingskurva på vår graf jämfört med SCB. Vår prognos predikterar en högre 

befolkningsmängd än deras vilket vi trodde innan då vi inte har räknat med medelfolkmängd 

under året utan vi har istället räknat på den totala populationen från föregående år. Däremot 

ska prognosen över antalet individer ur befolkningen som är kvar vid årets slut vara som 

befolkningsframskrivningen, det är däremot svårt för oss att kontrollera då vi av nyss nämnda 

orsaker inte går in i året med samma befolkningsmängd.  

Första året är differensen 8263 personer vilket kan förklaras med de ovan beskrivna 

olikheterna, samt utgår från den prognostiserade folkmängden för år 2014 och inte den 

folkbokförda folkmängden för år 2014. Allt detta bidrar till den skillnad som finns, dock tycks 

det för oss logiskt att vi överskattar prognosen. I och med att alla immigranter som 

immigrerar under året blir kvar i populationen får vi ett överskott därifrån. Detta överskott bör 

vara större än tappet från förlusten av nyfödda bland invandrare då det tappet endast gäller de 

i fertila åldrar, från 15 år till 49 år. Att felmarginalen växer med tiden, förutom under en 

tioårsperiod mellan 2040 och 2050, är väntat då det blir en sorts ränta-på-ränta-effekt där felet 

växer med tiden då differensen från tidigare år har stor påverkan.  

Resultatet av känslighetsanalysen visar på att den sista åldersklassen, 105 år och över, har en 

högre känslighet än de andra åldrarna över 100 år. Orsaken till detta är strukturen på matrisen 

A då den åldersklassen åldras med hjälp av två antaganden som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Detta 

förklarar att de kohorterna har en högre känslighet än de andra kohorterna i liknande ålder.  

Genom att ha gjort denna matrisbaserade befolkningsprognos möjliggjordes även möjligheten 

att utföra denna typ av känslighetsanalys, ett annat mått av osäkerhet som vi hade kunnat få 

fram var elasticitet (Caswell, Sánchez Gassen 2015, s.808). Det går att beskriva som 

proportionell känslighet vilket gör det till ett lämpligt mått att ta fram ifall man har 

känslighetsmått på flera parametrar för att kunna jämföra dessa på ett rättvist sätt. För oss att 

ta fram elasticitet i denna uppsats hade varit intressant och säkerligen något vi försökt med 

mer tid, samtidigt kan man diskutera om det hade varit redundant då vi endast tog fram 

känsligheten för en parameter. Dock är det något värt att ta upp i denna uppsats då det är ett 

argument för denna typ av befolkningsprognos. 
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