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Sammanfattning 

Den svenska befolkningen går emot en förändring i åldersstrukturen. Förändringen består av 

att allt fler individer tillhör den äldre delen av populationen över 64 år. I denna uppsats 

undersöks hur den framtida försörjningsbördan av befolkningen kommer att vara i jämförelse 

med dagens förhållanden. Därefter undersöks även hur en höjning av pensionsåldern med två 

år påverkar försörjningsläget.   

 

För att lösa problemet genomförs en befolkningsframskrivning samt en inkomstskattning 

justerad för sample selection-bias med Heckmans tvåstegsestimator. Med utgångspunkt ifrån 

framskrivningen och skattningen av inkomsten tas sedan fram olika mått på 

försörjningsbördan.  

 

Resultatet visar på en tyngre försörjning av befolkningen år 2050 än idag med en äldre 

befolkningssammansättning. Om en höjning av pensionsåldern införs, ger den en lägre 

försörjningsbörda av den åldrande befolkningen.  

 

Summary 

The Swedish population is going against a change in the age structure. The change consists of 

a growing number of individuals that belongs to the older part of the population over 64 years. 

This essay examines how the future dependency ratio of the people will be compared to the 

current situation. It is also of interest to study the impact a raise of the retirement age by two 

years would have on the support situation. 

 

To solve the problem, a population projection and an estimate of income is carried out. The 

income estimate is adjusted for sample selection-bias with Heckman´s two-step estimator. 

Based from the projection and the estimate of income, various measures of economic 

dependency ratio are calculated. 

 

The results show a heavier support of the population in the year of 2050 than today with a 

larger proportion of the population belonging to the older. If a raise of the retirement age is 

made, it helps to lower the support situation for an ageing population.  

 

English Title: The demographic development in Sweden – Consequences for the future 

dependency burden 
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1. INLEDNING 

I denna inledande del av uppsatsen presenteras först en bakgrundsbeskrivning hur det 

studerade problemet har växt fram följt av en överblick ur en tidigare studie inom området. 

Sedan presenteras även syftet med uppsatsen samt ett stycke om tillvägagångssättet för att 

lösa problemet.  

1.1 Bakgrund 

Statistik om Sveriges befolkning har under en mycket lång tid sammanställts i form av 

beskrivningar av befolkningen och hur den har utvecklats genom tiden. Grunden till 

befolkningsstatistiken lades redan 1686 då kyrkolagen trädde i kraft vilken skulle reglera 

kyrkobokföringen. Denna lag gav prästerna uppgiften att föra en förteckning, ofta kallad 

husförhörslängd. I dessa husförhörslängder skulle prästerna skriva in information om de 

personer som bodde i församlingen, och därtill bland annat om deras kunskaper i kristendom 

och läsförmåga. Längderna kom sedan att redovisas i särskilda register som började att likna 

årliga folkräkningar. Vissa längder fanns redan innan kyrkolagen kom i kraft på vissa platser i 

landet, dock går det inte att bestämma när det hela hade sin begynnelse. Många av dessa 

längder finns inte kvar idag utan kastades ofta bort eller försvann på olika sätt (Demografiska 

databasen (1), hemsida). 

 

År 1749 med Tabellverkets uppkomst ställdes högre krav på husförhörslängderna som ledde 

till noggrannare anteckningar. Tabellverkets uppgift skulle då vara att för hela riket samla in 

befolkningsdata baserat på kyrkobokförningen, samt att analysera och kalkylera den 

insamlade datan. Dessa handlingar kom och leda till att befolkningsstatistik började 

presenteras för första gången i Sverige. Visionen med statistiken var då att kunna få en skymt 

av hur landet skulle se ut i framtiden. Detta för att kunna utnyttja naturtillgångar och 

arbetskraft bättre samt för att få en befolkning som ökade mer. Insamlingen av information 

om Sveriges befolkning av Tabellverket är unikt i sitt slag då vi kan följa Sveriges invånare 

genom livet så detaljerat och långt tillbaka i tiden. Inget annat land förutom Finland, som då 

var en del av Sverige har en sådan information om sin befolkning (Demografiska databasen 

(2), hemsida). 
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Tabellverkets organisation stod sig till år 1858 då statistiska centralbyrån (SCB) upprättades 

och övertog ansvaret för befolkningsstatistiken (SCB, Historisk statistik för Sverige (1969) ). 

Idag har SCB ansvaret för en stor del av den statistik som produceras, bland annat ansvarar de 

för registret över totalbefolkningen (RTB) som de baserar sin befolkningsstatistik på. 

Registret finns tillgängligt sedan 1968 och innehåller information om Sveriges befolkning och 

dess förändringar. SCB har till syfte med befolkningsstatistik att ”belysa folkmängdens 

storlek och förändringar, befolkningens sammansättning samt invandring och asylsökande” 

(SCB, Karlsson (2009), s.4 ). 

 

Enligt dagens befolkningsstatistik har Sveriges befolkning genomgått stora förändringar på 

relativt kort tid. Som beskrivs i publikationen SCB, Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 

av Kvist & Nylin (2009) har Sveriges befolkning under den senaste hundraårsperioden fått en 

stor förändring i åldersstrukturen. Förändringen består till stor del av att en större andel av 

befolkningen tillhör de äldre. Förklaringen till detta ser de främst genom att dels 

medellivslängden hos befolkningen ökar, och dels att kvinnors fruktsamhet har legat på en 

förhållandevis låg nivå. Fertiliteten har varit under reproduktionsnivå vilket lett till att vissa år 

har befolkningen inte kunnat reproducera sig själv. 

 

För att få en bild av den förändrade åldersstrukturen som uppkommit kan man jämföra vissa 

nyckeltal mellan olika år. I slutet av år 2008 var medelåldern på befolkningen 41 år och hade 

en befolkningssammansättning som bestod av att 23-procent tillhörde 0-19 åringar, 59-

procent de som var mellan 20-64 år, och resterande 18-procent tillhörde de som var äldre än 

64 år. Dessa siffror kan jämföras med hur det såg ut år 1900, då tillhörde 42-procent, 50-

procent respektive 8-procent de tre åldersgrupperna och medelåldern på befolkningen var 29 

år.  

 

En tydlig visualisering på förändringen av åldersstrukturen under den senast 

hundraårsperioden mellan år 1900 och 2009 kan tydligt ses i befolkningspyramiderna på nästa 

sida (Figur 1). 
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Befolkningspyramiden har gått från en pyramidform år 1900, som tyder på hög fertilitet och 

mortalitet, till att ha en mer rak form år 2009, som tyder mer på låg fertilitet och låg mortalitet 

fram till högre åldrar. 

1.2 Tidigare studie 

En intressant frågeställning som väcks med utgångspunkt i den förändrade åldersstrukturen på 

befolkningen som även kommer att vara av intresse för mig i denna uppsats är; hur påverkar 

den beskrivna demografiska förändringen i Sveriges befolkning ekonomin? I rapporten En 

åldrande befolkning – konsekvenser för svensk ekonomi av Bucht, Bylund & Norlin (2000) 

försöker de besvara denna fråga. Även de framställer en åldrande befolkning som består av 

färre antal personer i arbetande ålder som ska försörja allt fler äldre människor. I deras 

slutsatser kommer de fram till att Sverige förmodligen inte kommer att få 

försörjningsproblem, men med färre personer i arbete blir tillväxten och skatteinkomsterna 

lägre. En flexibel pensionsålder påstår de kan vara en lösning för att få en balans i utbudet av 

arbetskraft och att det är viktigt med ett högt arbetsdeltagande bland de äldre för att främja 

tillväxten i ekonomin. 

Figur 1 visar befolkningspyramider för åren 1900 respektive 2009. 
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1.3 Syfte 

Som Kvist & Nylin, (2009) skriver är ”Kunskap om befolkningsutvecklingen och dagens 

befolkning är viktig då den utgör grunden för morgondagens befolkning” (s.3). Detta är 

kanske den väsentligaste avsikten med befolkningsstatistik och en del av syftet till denna 

uppsats. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen kommer dock vara att studera den åldrande 

befolkningens inverkan på ekonomin. Det kommer även vara intressant att studera vad som 

kan göras för att påverka ekonomin, genom att t.ex. höja pensionsåldern. 

1.4 Tillvägagångssätt  

För att försöka besvara syftet kommer det för de första att vara intressant att genomföra en 

framskrivning av Sveriges befolkning. Framskrivningen genomförs för att få en tänkbar bild 

hur Sveriges befolkningssammansättning kommer att se ut i framtiden. I grova drag kommer 

denna prognos av befolkningen baseras på en skattning av fertiliteten hos olika grupper av 

kvinnor, mortaliteten för olika åldrar såväl som kön, och med rimliga antaganden om 

in/utvandring. Utifrån dessa händelser genomförs en framskrivning av Sveriges befolkning 

med ett visst antal år, och med Sveriges befolkningssammansättning i slutet av år 2009 som 

grundpopulation.  

 

För det andra kommer det att vara av intresse att skapa en regressionsmodell för att skatta 

inkomsten för personer i arbetsför ålder, 16-64 år. Inkomstskattningen kommer att justeras för 

sample selection-bias med Heckmans metod. Sample selection-bias har sitt ursprung i att icke 

slumpmässiga data används i analysen och kan uppkomma av två anledningar. Det första 

skälet är att personer eller dataenheter som undersöks kan ha självvalt sig att ingå i 

datamaterialet på ett eller annat sätt, och det andra skälet är då beslut av analytikern eller att 

dataprocessen orsakar självselektion (Heckman, 1979).  

 

Motivet till justeringen i mitt fall är att informationen jag har om personers inkomst inte är 

komplett då den förekommer enbart för personer som arbetar. Dock kan det tänkas att 

personer som inte arbetar och därmed saknar en inkomst möjligtvis kunde haft en, men har 

själva valt att inte arbeta p.g.a. olika anledningar. Ett tänkbart scenario skulle exempelvis 

kunna vara att med högre åldrar, tenderar personer i större utsträckning avstå ifrån att arbeta. 

Om man därtill också antar att de personer som avstår ifrån arbete även är de som skulle ha 

haft en låg inkomst, skulle detta förmodligen leda till att urvalet av personer med en inkomst 

inte är slumpmässigt och vara lidande av problemet med sample selection. Om en 
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regressionsmodell ansätts med ålder som förklaring till inkomsten, och ingen hänsyn tas till 

problemet med sample selection, skulle detta leda till att ålderns påverkan på lönen 

överskattas. Alltså behövs en modell som kan ta hänsyn till personers benägenhet att arbeta. 

 

Slutligen med utgångspunkt ifrån framskrivningen av befolkningen och skattningen av 

inkomst, kommer jag försöka se om det går att dra någon slutsats om den framtida 

befolkningssammansättningens inverkan på ekonomin, och vad en justering av pensionsåldern 

skulle ha för inverkan. För att bedöma denna inverkan kommer olika mått på 

försörjningsbörda att framräknas. 

1.5 Disposition 

I den första uppsatsdelen beskrevs bakgrund, syfte, tillvägagångssätt och en överblick av en 

tidigare studie som genomförts. I nästkommande avsnitt beskrivs data berörande uppsatsen 

följt av ett avsnitt om den bakomliggande statistikteorin som kommer att användas. I det 

fjärde avsnittet presenteras resultat och hur de uppkommit. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion rörande resultatet och tänkbara förslag till nya studier inom 

uppsatsämnet. 
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2. DATAMATERIAL OCH DATABEARBETNING  

Under denna del av uppsatsen ges en beskrivning av datamaterialen som används i uppsatsen 

och även hur de har omskapats för passa ändamålet med dem.  

 

Två olika datamaterial har jag erhållits till denna uppsats. Datamaterialen är utdrag från en del 

av den demografiska databasen vid Umeå universitet. Den demografiska databasen innehåller 

information om Sveriges befolkning från olika register och databaser som sammanställts. 

Exempelvis finns information om personers ålder, inkomster, utbildning, bidrag, mm. 

 

Det första materialet används för att skatta inkomsten för personer med avseende på olika 

variabler. Data är på individnivå, och storleken på utdraget är 1 promille av Sveriges 

befolkning 2006, vilket motsvarar drygt nio tusen personer. Variabler i data förutom 

inkomsten för personer är till exempel kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå. På många 

av variablerna i datamaterial, så som löneinkomst, finns endast information om de personer 

som är 16 år eller äldre. För den resterande delen av befolkningen (de som är under 16 år) 

finns ingen information tillgänglig och är kodade som missing values (NA-s).  

 

Med inkomstmaterialet har viss databearbetning genomförts innan jag inlett min dataanalys. 

För en del av analysen behövs en dummyvariabel som står för om en person arbetar eller ej. 

Denna variabel har skapats genom att låta de personer som har en inkomst på mindre än 50 

000 kr per år, representera icke arbetande, och övriga att de är arbetande personer. Mindre 

justeringar på andra variabler har också genomförts för att få dem användbara i ett statistiskt 

syfte. 

 

I det andra datamaterialet finns information om hur många personer som avlidit under 2006 

uppdelat på kön och ålder. Materialet är till för att skatta mortaliteten för olika köns- och 

åldersgrupper i den Svenska befolkningen. 

 

Data rörande fertilitet, in/utvandring och befolkningsstorlek som kommer att användas i 

framskrivningen av befolkningen har hämtats ifrån SCB:s register över totalbefolkningen 

(RTB). Information om sysselsättningsgraden för befolkningen är också hämtats ifrån SCB, ur 

databasen för Arbetskraftsundersökningar (AKU). Sysselsättningsinformationen kommer att 



7 
 

användas vid utvärderingen av försörjningsbördan och är uppdelat i åldersgrupper. Inom 

vardera grupp är procenten sysselsatta densamma för alla åldrar.  
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3. STATISTISK TEORI 

I detta kapitel presenteras de metoder dataanalyserna kommer att bygga på. Först ges en kort 

introduktion till trunkering för att sedan övergå till olika regressionsmodeller, och då speciellt 

för så kallad regression med oavsiktlig trunkering (sample selection). Efter det redogörs även 

hur man kan skatta parametrar i en oavsiktlig trunkerad regression enligt Heckmans tvåstegs- 

estimator föreslagen av James Heckman 1979.  

3.1 Trunkering  

Trunkering uppstår då man endast observerar en viss del av den tänkta populationen i fråga, 

ofta över eller under ett visst gränsvärde. Exempelvis, anta att vi är intresserade av att studera 

inkomst för en population, men kan endast observera inkomster för den delen av populationen 

som tjänar över ett visst värde c. I detta fall skulle situationen med trunkerat data uppstå. 

Alltså observeras endast en del av populationen när syftet var att studera den fullständiga. 

Även om data är trunkerat vill man kunna dra slutsatser om hela populationen. Vid 

användning av t.ex. linjär regressionsanalys på data som är trunkerat kommer det att leda till 

biased och icke konsistenta estimatorer (konvergerar inte mot den sanna parametervärdet) 

som Greene (2003) påpekar. Alltså behövs särskilda metoder för att hantera trunkerad data.  

 

Även om en stokastisk variabel är trunkerad är man ofta intresserad av täthetsfunktionen för 

denna. Om den stokastiska variabeln X med täthetsfunktionen )(xf och fördelningsfunktionen 

)(xF är utsatt för trunkering över konstanten c, bestäms den trunkerade fördelningen för X 

enligt  

  
)(1

)(
)|(

cF

xf
cxxf


  .   (1) 

Greene (2003) visar på att resultatet följer ifrån definitionen av betingad sannolikhet. Om 

trunkeringen är under konstanten c, beräknas täthetsfunktionen på likartat sätt. Väntevärde 

och varians för den trunkerade stokastiska variabeln X, beräknas som vanligt enligt 

definitionen för väntevärde och varians men Greene (2003) framhåller två noterbara resultat. 

 

För det första, om trunkeringen är underifrån medför det att medelvärdet för den trunkerade 

fördelningen är större än för den icke trunkerade. Omvänt gäller om trunkeringen är ovanför. 

För det andra, variansen för den trunkerade fördelningen är lägre än för den icke trunkerade.  
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3.2 Oavsiktlig trunkering 

Oavsiktlig trunkering eller vad även Greene (2003) benämner som problemet med sample 

selection, (mer förekommande) är vad jag kommer att stöta på när jag ska ansätta en 

regressionsmodell för inkomstskattning. Problemet med sample selection är nära relaterat till 

både trunkering och censurering.  

 

Ett exempel för att hjälpa till med förståelsen hur problemet med sample selection 

uppkommer och dess skillnad mellan trunkering och censurering ges nedan. 

 

Anta att vi vill modellera inkomsten för en viss population och tar ett slumpmässigt 

stickprov ifrån denna. Då vi endast kan observera inkomst för personer som har arbete, 

erhåller vi inte information ifrån hela populationen. Om vi vidare antar att de personerna 

utan inkomst skulle tänkbart kunna ha en, men att de tenderar i att själva bestämma om 

de skall arbeta eller ej, orsakat av olika anledningar. Till följd av detta är data 

oavsiktligt trunkerat och icke slumpmässigt utvalt ifrån populationen då personer har 

självselekterat sig i antingen den arbetande eller icke arbetande delen av populationen. 

Konsekvensen skulle följaktligen bli att skattningen av inkomst blir missvisande genom 

att bara inkludera personer som arbetar.  

 

Oavsiktlig trunkering kan ses som att vi bara kan observera en variabel (t.ex. inkomst) endast 

om en annan variabel (t.ex. arbetsstatus) uppfyller ett visst kriterium. Alltså är oavsiktlig 

trunkering en slags censurering, där trunkeringen av responsvariabeln beror på värdet av en 

annan variabel (Breen, 1996 ). 

 

För att senare motivera en regressionsmodell med en responsvariabel som är utsatt för sample 

selection kommer fördelning, väntevärde och varians vara viktigt att känna i 

normalfördelningsfallet. Enligt Greene (2003) beräknas detta genom att anta att X och Y har 

en bivariat fördelning, och då ges den trunkerade bivariata fördelningen enligt  

 

                     𝑓 𝑦, 𝑥 𝑥 > 𝑐 =
𝑓(𝑦 ,𝑥)

1−𝐹𝑋 (𝑐)
 .    (2) 

 

Av intresse är den marginella fördelningen för den oavsiktligt trunkerade variabeln Y, som 

erhålls genom att integrera ut X ur (2). 
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Med utgångspunkt ifrån fördelningen för Y kan nu dess väntevärde och varians beräknas. Om 

Y och X är bivariat normalfördelade med väntevärde y , x , standardavvikelse y respektive 

x och korrelation  , är väntevärdet enligt Greene (2003) 

 

                     𝐸 𝑦 𝑥 > 𝑐 = 𝜇𝑦 + 𝜌𝜎𝑦𝜆 𝛼𝑥  ,                (3) 

och variansen 

 

                        𝑉𝑎𝑟 𝑦 𝑥 > 𝑐 = 𝜎𝑦
2 1 − 𝜌2𝛿 𝛼𝑥   ,              (4) 

där  

𝜆 𝛼𝑥 =
𝜙 𝛼𝑥 

1 − Φ 𝛼𝑥 
 , 

 

𝛼𝑥 =
𝑐 − 𝜇𝑥

𝜎𝑥
 ,  

och 

𝛿 𝛼𝑥 = 𝜆 𝛼𝑥  𝜆 𝛼𝑥 − 𝛼𝑥 . 

 

Beteckningarna )(  och )( står för täthetsfunktionen respektive fördelningsfunktionen för 

en standardnormalfördelning. Som Greene (2003) skriver vidare är vissa resultat värda att 

notera från (3) och (4). För det första är )( x  och 
2  definierade mellan noll och ett. 

Betydelsen av detta är att variansen som nämndes tidigare blir lägre nu än för den ej 

trunkerade fördelningen, vilket ses i (4). Om istället trunkeringen är att x < c, är den enda 

skillnaden att )(/)()( xxx    där funktionen )( ofta benämns som inverse mills 

ratio i litteraturen. 

3.3 Linjär regression   

Med linjär regressionsanalys vill man undersöka om det finns samband mellan en 

responsvariabel och en eller flera förklarandevariabler. För det observerade värdet i, av 

responsvariabeln y, beskrivs sambandet med modellen vilken Olsson (2002) benämner som 

den generella linjära modellen (GLM) enligt 

                        𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝−1𝑥𝑖(𝑝−1) + 𝑒𝑖     𝑖 = 1, … , 𝑛 (5) 
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i vektorform kan modellen också skrivas som 

                                                       𝑦𝑖 = 𝐱𝑖
′𝜷 + 𝑒𝑖  ,                        (6) 

och väntevärdet för 𝑦𝑖  kan utryckas som 

                     𝐸 𝑦𝑖  𝐱𝑖 = 𝐱𝑖
′𝜷 ,            (7) 

där 𝑦𝑖  är responsvariabeln, 𝐱𝑖  är en p-dimensionell vektor med en 1:a som motsvarar 

interceptet, och förklaringsvariabler, 𝜷 en p-dimensionell vektor med parametrar att skatta 

och 𝑒𝑖  representerar feltermen. Feltermerna motsvarar skillnaden mellan det observerade 

värdet och den skattade regressionslinjen och antas ofta vara oberoende samt normalfördelade 

med väntevärde noll, och lika varians 𝜎2. Notera att beteckningen GLM i detta fall inte bör 

förvecklas med den generaliserade linjära modellen (se nästa avsnitt) som många författare 

förkortar på samma sätt. 

Avsikten med regressionsanalysen kan dock vara olika t.ex. modellbyggnad, estimation, 

prediktion, hypotesprövning eller en blandning av dessa (Olsson, 2002). Skattningarna av 

parametrarna i vektorn 𝜷 inom den linjära regressionsmodellen genomförs ofta med 

minstakvadrat metoden (OLS). Detta sätt att skatta parametrarna kan visas ge samma resultat 

som maximum likelihood- (ML) metoden om data kan antas vara normalfördelat. Tanken 

bakom OLS är som Olsson (2002) beskriver att låta skattningarna av parametrarna 𝜷 vara de 

värden som minimera residualkvadratsumman  𝑒𝑖
2

𝑖 . Detta kan skrivas i matrisform som 

                 𝒆´𝒆 =  𝒚 − 𝐗𝜷 ´ 𝒚 − 𝐗𝜷  ,                               (8) 

där 𝒆 är en vektor med residualer, 𝒚 en vektor med observationer på responsvariabeln och 𝑿 

en n × p matris där raderna motsvarar vektorerna 𝐱𝑖 . Genom att minimera (8) med avseende 

på parametern 𝜷, erhålls estimatorn för parametrarna enligt 

   𝜷 = (𝐗´𝐗)−𝟏𝐗´𝐲 .                               (9) 

Den skattade linjen kan nu skrivas som 

                        𝐲 = 𝐗𝜷  .   (10) 

3.4 Probit analys 

Den generella linjära modellen har sina begränsningar genom antagandena man gör rörande 

normalitet, linjäritet och homoskedastisitet. En utvidgning av GLM fås genom att tillåta andra 
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fördelningsantaganden än normalitet och därmed anpassas variansantagandet efter den 

godtagna fördelningen. Dessa modeller kallar Olsson (2002) för Generaliserade linjära 

modeller (GLiM) där den enda restriktionen på responsvariabelns fördelning är att den ska 

tillhör exponentialfamiljen. Många av de mer kända fördelningarna så som normal-, binomial-

, gamma- och poissonfördelningen tillhör exponentialfamiljen och gemensamt har de att log-

likelihood funktionen kan skrivas på formeln 

                         𝑙 𝑦; 𝜃, 𝜙 =
𝑦𝜃−𝑏(𝜃)

𝑎 (𝜙)
+ 𝑐 𝑦, 𝜙  ,  (11) 

där 𝑏(𝜃), 𝑎(𝜙) och 𝑐(𝑦, 𝜙) är kända funktioner. Den så kallade kanoniska parametern 𝜃 är en 

funktion av fördelningens lägesparameter och 𝜙 är en känd skalparameter. Väntevärde och 

varians för fördelningarna inom exponentialfamiljen kan utryckas med funktionerna 𝑏(𝜃) och 

𝑎 𝜙  som  

                  𝐸 𝑦 = 𝑏´ 𝜃  ,                           (12) 

                    𝑉 𝑦 = 𝑎 𝜙 𝑏´´ 𝜃  .                        (13) 

Till skillnad ifrån GLM då de förklarande variablerna relaterades direkt till fördelningens 

väntevärde 𝜇, genom 𝑿𝜷, relateras de i GLiM via en så kallad länkfunktion till väntevärdet. 

Detta kan uttryckas som 

                𝑔 𝜇 = 𝜂 = 𝑿𝜷 ,                       (14) 

där funktionen 𝑔 ∙  är deriverbar och monoton. Det finns många olika typer av länkfunktioner 

där valet av länkfunktion bestäms med avseende på vilken typ av data man har att arbeta med 

(Olsson, 2002).   

Vidare menar Olsson (2002) att då responsvariabeln är binär, och endast antar två värden t.ex. 

antingen har en person genomgått en behandling (Y=1) eller ej (Y=0), används ofta en 

binomialfördelning för att modellera data. I dessa fall är det vanligt att modellera 

sannolikheten att en händelse har inträffat. Eftersom en sannolikhet, p, endast kan anta värden 

mellan 0 ≤ 𝑝 ≤ 1, och den linjära prediktorn 𝑿𝜷, värden på den reella tallinjen, behövs en 

länkfunktion 𝑔(𝑝) som transformerar sannolikheten till intervallet (−∞, ∞). En sådan 

funktion är probitlänkfunktionen. Med probitlänkfunktionen transformeras en sannolikhet 

genom att använda funktionen Φ−1(𝑝) och leder till modellen som kan utryckas enligt 

            𝑃 𝑦𝑖 = 1|𝐱𝑖 = 𝑝𝑖 = Φ 𝐱𝑖
′𝜷 .         (15) 
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Olsson (2002) motiverar probitlänken genom att anta att bakom den observerade binära 

variabeln Y, finns en annan variabel 𝜉, som följer en normalfördelning. Om värdet på 

variabeln 𝜉, är större än något tröskelvärde 𝜏, observeras Y=0, annars Y=1. Genom att 

modellera binära data med probit länkfunktionen erhåller vi ofta kallad probitanalys. 

3.5 Regression med sample selection  

Regression med data som utsatts för sample selection måste hanteras med särskilda metoder 

som skiljer sig från den vanliga linjära regressionsanalysen. Om skattningarna av 

regressionskoefficienterna i vektorn 𝜷, sker som oftast brukar med OLS, blir skattningarna 

icke konsistenta och biased (Breen, 1996). Orsaken till detta kan erfaras längre fram i detta 

kapitel. 

 

Innan jag går in på själva teorin om regression med sample selection-data vill jag först ge ett 

exempel för bättre förståelse. Exemplet är desamma som tidigare med att skatta inkomst då 

data var utsatt för problemet med sample selection.  

 

Med exemplet ifrån tidigare är frågan hur man kan utforma en regressionsmodell där 

information om responsvariabeln (inkomst) endast observerats om värdet på en annan 

variabel (arbetssituation) är uppfyllt? Ett alternativ skulle kunna vara att skatta 

parametrarna med OLS på personerna med en inkomst. Problemet med detta är att 

förmodligen skulle parameterskattningarna vara biased och missvisande i förhållande 

till populationsparametrarna. Detta då för att de som inte arbetar har valt bort det av 

någon anledning t.ex. låg lön. Nästa alternativ skulle vara att använda all information 

om populationen genom att låta icke arbetande personer ha noll i inkomst och skatta 

parametrarna med OLS. Här blir åter igen problemet att koefficientskattningarna 

förmodligen inte kan ses vara representativa för populationen då data inte är 

slumpmässigt utvalt och en stor del av observationerna tillhör nollpunkten. 

Tillvägagångssättet som bör användas enligt Breen (1996) är att först anta att vi vill 

förklara en persons inkomst yi med variablerna xi , och vidare låter variabeln zi beteckna 

om en person arbetar eller ej (zi=1 arbetar, zi=0 arbetar ej), som i sin tur kan förklaras 

av variablerna wi. Regressionsanalys i detta fall kommer att genomförs med ett 

tillvägagångssätt i tvåsteg. Enligt de två stegen som Breen (1996) vidare beskriver ska 

vi först modellera sannolikheten att en person är i ett tillstånd, i detta fall i ett arbetande 
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tillstånd eller ej. Nästa steg blir sedan att modellera väntevärdet för personers inkomst 

givet att de arbetar för att erhålla en regressionsmodell. 

 

Det första steget som bestämmer om en person arbetar eller ej kan skrivas som en 

beslutsekvation
1
 

            𝑧𝑖
∗ = 𝐰𝑖

′𝜸 + 𝑢𝑖  ,   (16) 

där 

𝑧𝑖 =  
1, 𝑧𝑖

∗ > 0

0, 𝑓ö𝑟 ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡
   

och kan även skrivas som en probitekvation (Briggs, 2004) 

             𝑃 𝑧𝑖 = 1 𝐰𝑖 = 𝜱 𝐰𝑖
′𝜸  ,   (17) 

       𝑃 𝑧𝑖 = 0 𝐰𝑖 = 1 − 𝜱 𝐰𝑖
′𝜸  , 

för att sedan bestämma ekvationen av det huvudsakligt intresse som 

    𝑦𝑖 = 𝐱𝑖
′𝜷 + 휀𝑖  .          (18) 

Från den första ekvationen är z en dikotom observerbar variabel vilken är en realisering av 

den latenta variabeln 𝑧𝑖
∗. I den andra ekvationen observeras 𝑦𝑖  endast om 𝑧𝑖

∗ är större än noll. 

Feltermerna 𝑢𝑖  och 휀𝑖  antas följa en bivariat normalfördelning med väntevärde noll, varians 1 

respektive 𝜎휀
2, och korrelation 𝜌. Variablerna i modellen av huvudsakligt intresse x, och de i 

beslutsmodellen w, observeras oavsett om responsvariabeln y har observerats eller ej med 

undantag för missing values. Dessa variabler kan antingen vara desamma i båda modellerna 

eller olika. 

 

Genom att använda antagandet om att feltermerna följer en bivariat normalfördelning och 

genom att använda (3), kan man beräkna väntevärdet för 𝑦𝑖  betingat på att 𝑦𝑖  observerats. 

Detta för att skapa en sample selection-regressionsmodell. Modellen som motsvarar 

observationerna i stickprov är 

                     𝐸 𝑦𝑖   𝑧𝑖
∗ > 0 = 𝐱𝒊

′𝜷 + 𝜌𝜎휀𝜆𝑖(𝛼𝑢 )  (19) 

                                                             
1 Efterföljande är hämtat ifrån Greene (2003) om inget annat anges 
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                         = 𝐱𝑖
′𝜷 + 𝛽𝜆𝜆𝑖 𝛼𝑢  , 2 

där 

𝜆𝑖 𝛼𝑢 = 𝜙(𝐰𝑖
′𝜸/𝜎𝑢 )/Φ(𝐰𝑖

′𝜸/𝜎𝑢 ),  

och 

 𝛼𝑢 = −𝐰𝑖
′𝜸/𝜎𝑢  , 

vilket ger regressionsmodellen 

         𝑦𝑖 | 𝑧𝑖
∗ > 0 = 𝐸 𝑦𝑖   𝑧𝑖

∗ > 0 + 𝑣𝑖          (20) 

                         = 𝐱𝑖
′𝜷 + 𝛽𝜆𝜆𝑖 𝛼𝑢 + 𝑣𝑖  . 

Från (20) ses skillnaden mellan den linjära regressionsmodellen från tidigare del, och sample 

selection-modellen som har den extra termen, 𝛽𝜆𝜆𝑖 𝛼𝑢 . Felet som begås då linjär regression 

används på data som är utsatt för sample selection, t.ex. bara på personerna som arbetar, är att 

en relevant variabel 𝜆 utelämnas. OLS på y med x och 𝜆 som förklarande variabler ger 

konsistenta estimatorer men de kommer inte att vara effektiva på grund av variansen för 

feltermen 𝑣𝑖 . Variansen för feltermen 𝑣𝑖  erhålls genom formeln för varians i fallet med 

oavsiktligt trunkering och normalfördelningsantagandet enligt (4), och är hetroskedastisk 

  𝑉𝑎𝑟 𝑣𝑖  𝑧𝑖
∗ > 0 = 𝜎𝑒

2 1 − 𝜌2𝜆𝑖
2 − 𝜌2𝛼𝑖𝜆𝑖 = 𝜎𝑒

2 1 − 𝜌2𝛿𝑖 .        (21) 

Hetroskedastisitet medför att skattningarna med OLS blir konsistenta men inte effektiva 

(Briggs, 2004).   

3.5.1 Heckmans tvåstegsestimator 

Parametrarna i sample selection-modellen skattas för det mesta med Heckmans tvåstegs-

estimator. Hur skattningarna går till kommer att beskrivas nedan, dock kan noteras att de även 

kan skattas med maximum likelihood. Fördelen med ML-skattningarna är att de har 

egenskaperna att vara asymptotiskt normalfördelade och väntevärdesriktiga, samt mer 

effektiva än tvåstegsestimatorn (Breen, 1996). Tillvägagångssättet för hur 

likelihoodskattningarna genomförs beskrivs närmare av Breen (1996). Som Briggs (2004) 

noterar används Heckmans metod mer flitigt i ekonometri än i statistik. Heckmans metod 

                                                             
2 För fler steg, se bilaga 1, formel 1 
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skattar parametrarna i sample selection-regressionen en modell i taget. Som Greene (2003) 

beskriver sker det i två steg: 

1. Först skattas parametrarna 𝜸 i beslutssekvationen. En Probit modell används genom 

att modellera den dikotoma variabeln z på variablerna 𝐰, där parametrarna skattas 

med maximum likelihood. Sedan för varje observation i stickprovet beräknas 𝜆𝑖
 =

𝜙(𝐰𝑖
′𝜸 )/Φ(𝐰𝑖

′𝜸 ) och 𝛿𝑖
 = (𝜆𝑖

 − 𝐰𝑖
′𝜸 ).   

2. Andra steget är att med regression på y, där x och 𝜆  är de förklarande variablerna, 

skatta koefficienterna 𝜷 och 𝛽𝜆  med OLS.  

För att få konsistenta estimatorer för parametrarna 𝜌 och 𝜎𝑒  används formeln 

 

                𝜎 휀
2 =  1/𝑛 𝒆´𝒆 + 𝛿  𝛽 𝜆

2 ,          (22) 

respektive 

    𝜌 2 =
𝛽 𝜆

2

𝜎 휀
2  .           (23) 

Med dessa estimatorer kan samtliga parametrar i modellen skattas. För att testa hypoteser om 

parametrarna i modellen behövs en skattning av variansmatrisen för [𝜷 ´, 𝛽 𝜆]. Enligt Breen 

(1996) är skattningen som ges av minsta kvadratmetoden inte lämplig att använda eftersom att 

dels är variansen för feltermen vi hetroskedastisk, och dels för att det finns okända parametrar 

i 𝜆𝑖 . Formeln för den korrigerade variansmatrisen ges av  

 

            𝑉 = 𝜎휀
2 𝐗∗´𝐗∗ −1 𝐗∗´ 𝐈 − 𝜌2∆ 𝐗∗ + 𝜌2 𝐗∗∆𝐖 Σ 𝐖´∆𝐗∗  (𝐗∗´𝐗∗)−1  ,  (24) 

 

där I är identitetsmatrisen; 𝐗∗ är matrisen [x, 𝝀]; W är matrisen med förklaringsvariabler ifrån 

beslutsekvationen; ∆ är en matris I𝛿𝑖  och Σ är variansmatrisen för parametrarna i 

beslutsekvationen.  

 

Återigen, anledningen till att använda speciella regressionsmodeller för data som är 

oavsiktligt trunkerat är för att få bra estimat på effekten av de förklarande variablerna på 

responsvariabeln. Som vi tidigare såg, om regression används med endast de observerade 

värdena på 𝑦𝑖  blir skattningarna på regressionskoefficienterna biased eftersom en relevant 

variabel utelämnats. Det finns dock situationer som Breen (1996) beskriver då skattningar 
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med OLS av 𝜷 inte kommer att vara biased. Då korrelationen mellan feltermena 𝑢𝒊 och 휀𝒊 är 

noll, som betyder att 𝛽𝜆= 𝑐𝑜𝑣 𝑢, 휀 = 0 
3
 i (20), vilket ger den linjär regressionsmodell 

(GLM). Alltså är beslutsmodellen och regressionsmodellen oberoende av varandra och det 

råder inget problem med sample selection.  

 

Tolkning av parametrarna som skattas i sample selection-regressionen med Heckmans metod 

kan tolkas på tre olika sätt enligt Breen (1996). För det första, sannolikheten att en 

observation är utvalt i stickprovet (𝑃  𝑧𝑖
∗ > 0 = 𝜱(𝐰𝑖

′𝜸)) ges av koefficienterna i probit 

modellen. För det andra ges den marginella effekten av regressorerna på väntevärdet för 

populationen genom koefficienterna 𝜷. Till sist påverkas den marginella effekten av 

regressorerna på 𝑦𝑖  i det utvalda stickprovet ifrån två håll. Det ena är den direkta inverkan på 

väntevärdet för 𝑦𝑖  genom koefficienterna 𝜷, och den andra är om någon av variablerna 

förekommer i beslutet av sannolikheten att 𝑧𝑖
∗ är positiv. Då påverkar den variabeln 𝑦𝑖  genom 

dess inverkan i 𝜆𝑖 .  

 

Viss kritik påpekar Greene (2003) har riktats mot sample selection-modellen och då främst 

mot dess antagande om normalitet. Det har visat sig i studier att parameterskattningarna är 

väldigt känsliga då avvikelser ifrån fördelningsantagandet bakom modellen förekommer. 

Därför har vissa icke parametriska metoder samt semiparametriska metoder utformats. Dock 

för den sistnämnda har det påvisats endas en marginell skillnad i skattningarna mellan den 

och originalmodellen.  

  

                                                             
3 Se bilaga 1, formel 2 för fler steg 
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4. RESULTAT 

I denna uppsatsdel kommer resultatet av analysen och tillvägagångssättet presenteras utan en 

resultatdiskussion. Först presenteras resultatet av inkomstskattningen justerad för sample 

selection-bias följt av resultatet ifrån framskrivningen av befolkningen. Sist uppvisas 

resultatet av den framtida befolkningens inverkan på ekonomin. En diskussion avseende 

resultatet kan hittas i nästkommande huvuddel av uppsatsen.  

4.1 Skattning av löneinkomst 

Som nämndes i inledningen av uppsatsen kommer en regressionsmodell användas för att 

skatta inkomsten för Sveriges befolkning 2006, för personer mellan 16-64 år. Skattningen 

kommer att justeras för sample selection-bias enligt Heckmans metod som beskrevs i 

förgående avsnitt. Motivet till justeringen är för att ta hänsyn till problemet med sample 

selection. Med andra ord, att ta hänsyn till variabler så som ålderns inverkan på om en person 

arbetar och har en inkomst eller ej. Annars är risken stor att t.ex. överskatta ålderns inverkan 

på inkomsten om lägre avlönade personer har en större tendens att sluta arbeta med ålderns 

gång. Resultatet för skattningen av inkomst med Heckmans metod följer nedan. Resultaten är 

framtagna i statistikprogrammet R med funktionen selection som finns att tillgå i paketet 

sampleSelection. Information om paketet och dess funktioner finns att läsa i Henningsen & 

Toomet (2008).  

 

Beslutsmodell (probitmodell): arbdummy = alder + alder^2 + KON + dummyfodelseland + 

utbildning 

Tabell 1 visar resultatet från skattningen av beslutsmodellen 

Variabler Estimate Std.error t value Pr(>|t|) 

Intercept -4.147 0.188 -22.082 < 2e-16 

alder 0.195 0.009 21.770 < 2e-16 

alder^2 -0.002 0.0001 -20.637 < 2e-16 

KON (K) -0.179 0.037 -4.817 1.49e-06 

dummyfodelseland (S) 0.725 0.050 14.456 < 2e-16 

utbildning (2) -0.187 0.094 -1.995 0.0461 

utbildning (3) 0.435 0.085 5.132 2.97e-07 

utbildning (4) 0.232 0.110 2.107 0.035 

utbildning (5) 0.666 0.089 7.454 1.04e-13 

utbildning (6) 0.824 0.225 3.660 2.55e-4 
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Regressionsmodell: log(LONEINK) = alder + alder^2 + KON + utbildning + 𝜆 

Tabell 2 visar resultatet från skattningen av regressionsmodellen för löneinkomst 

 Variabler Estimate Std.error t value Pr(>|t|) 

Intercept 6.748 0.196 34.452 < 2e-16 

alder 0.051 7.693e-03 6.675 2.71e-11 

alder^2 -4.795e-04 8.933e-05 -5.368 8.29e-08 

KON (K) -0.292 0.018 -16.542 < 2e-16 

utbildning (2) 0.084 0.052 1.614 0.106 

utbildning (3) 0.022 0.051 0.425 0.671 

utbildning (4) 0.188 0.058 3.208 0.001 

utbildning (5) 0.196 0.055 3.578 3.49e-4 

utbildning (6) 0.371 0.094 3.927 8.69e-05 

          

invMillsRatio -0.422 0.065 -6.5 8.71e-11 

sigma 0.548       

𝜌 -0.770       

          

Adj R^2= 0.282         

 

I de två tabellerna ovan presenterades resultatet av inkomstskattningen med Heckmans metod, 

en beskrivning av variablerna presenteras i Bilaga 1. I den första tabellen (Tabell 1) redovisas 

resultatet av probitmodellen. Probitmodellen visar på hur olika variabler påverkar en persons 

villighet att arbeta eller ej. Inte egendomligt har en hög utbildning stor positiv inverkan på en 

persons benägenhet att arbeta. Dels kan det tänkas att en hög utbildning ökar motivationen att 

arbeta och dels att man uppnått en ålder där fler arbetar. En persons ålder har också en positiv 

inverkan på att arbeta likväl om en person är svenskfödd. Modellen visar även på ett negativt 

samband mellan att vara kvinna och att ha en inkomst. 

 

Den andra tabellen (Tabell 2) visar resultatet av regressionsmodellen över hur inkomsten 

påverkas av olika variabler. Responsvariabeln är den logaritmerade löneinkomsten som 

förklaras av variablerna ålder, kön och utbildningsnivå. Motivet till att logaritmera 

responsvariabeln löneinkomst är för att förbättra modellen genom att normalisera och 

stabilisera variansen. Som skattningarna visar har en högre utbildning och ålder en positiv 

inverkan på en individs inkomst vilket är förväntat. Att vara kvinna har inte heller helt oväntat 

en negativ inverkan på löneinkomsten. Skattningen av 𝜌, korrelationen mellan de två 

ekvationernas feltermer är stor vilket rättfärdigar användandet av sample selection-modellen. 
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Noterbart är att drygt 28 % av variationen i responsvariabeln löneinkomstens mäktar 

modellen med att förklara. 

 

I ett jämförande syfte mellan olika estimationsmetoder har jag även utfört skattningen av 

löneinkomst med maximum likelihood-metoden som beskrevs i Breen (1996), samt med OLS 

på personerna med arbete. Detta för att se skillnaden mellan Heckmans tvåstegsestimator, 

ML- och OLS skattningarna. I Tabell 3 redovisas resultatet av skattningarna med de tre olika 

metoderna. 

  

Tabell 3 visar resultatet från skattning av löneinkomst med de tre olika skattningsmetoderna 

tvåstegsestimatorn, ML och OLS 

 Two-step Maximum Likelihood OLS 

Variabler Estimate Std.error Estimate Std.error Estimate Std.error 

Intercept 6.748 0.196 6.924 0.111 5.656   0.095 

Ålder 0.051 7.693e-03 0.044 5.080e-03 0.091   4.456e-03 

Ålder
2 -4.795e-04 8.933e-05 -4.001e-04 6.026e-05 -9.318e-04 5.297e-05 

Kön (K) -0.293 0.018 -0.288 0.017 -0.328 0.015 

Utb.2 0.084 0.052 0.091 0.052 0.073 0.050 

Utb.3 0.022 0.051 2.816e-03 0.047 0.155 0.044 

Utb.4 0.188 0.058 0.181 0.057 0.283 0.053 

Utb.5 0.196 0.054 0.178 0.048 0.370 0.045 

Utb.6 0.371 0.094 0.351 0.092 0.542 0.082 

𝜆 -0.422 0.065     

𝜎 0.548  0.561 0.009 0.473  

𝜌 -0.770  -0.826 0.018 0.000  

 

Som framgår av Tabell 3 är skillnaden mellan tvåstegsestimatorn och ML skattningarna små, 

däremot är skillnaden större mellan dem och skattningen med OLS. Skillnaden ligger i att 

effekten av bland annat ålderns inverkan på löneinkomst är lägre för de två förstnämnda 

metoderna än OLS. Fullständiga utskrifter av skattningarna kan ses i Bilaga 2. 

För att kontrollera antagandena för feltermerna i Heckmanskattningen av löneinkomsten 

skapades plottarna i Figur 2. Som framgår i figuren avviker histogrammet för residualerna i 

probitmodellen ifrån att följa en standardnormalfördelning. Även histogrammet med 

residualerna ifrån regressionsmodellen har en mer skev fördelning än vad som kan förväntas, 

samma sak visas även i Q-Q plotten där ändarna har vissa avvikelser ifrån 

normalfördelningen. Vissa tecken av hetroskedastisitet kan ses i plotten över 
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regressionsmodellens residualer mot de skattade värdena eftersom residualernas spridning 

ökar med större skattade värden.  

 

Figur 2 visar en modellkontroll av antaganden i skattningen av inkomst med Heckmans 

metod. 

 

4.2 Befolkningsframskrivning 

Uppskattningen av Sveriges framtida befolkning uppdelat på kön och ålder kommer att 

genomföras helt deterministiskt. Som grund och startpopulation till mina beräkningar kommer 

jag att utgå ifrån Sveriges befolkning i slutet av 2009 uppdelat på kön och ålder. 

Framskrivningen kommer att bygga på fyra olika händelser, fertilitet, mortalitet, in- och 

utvandring. Om inget annat anges motsvarar åldern 100, personer som är etthundra år och 

äldre i befolkningsframskrivningen. 

 

Beräkningen av fertilitet för kvinnor i åldrarna 14-49 år baseras på hur barnafödandet var 

under 2006 och beräknas enligt 
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𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑑𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑗

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑗 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡
  ∀ 𝑗 = 14, … ,49                (25)   

 

och könsfördelningen av de födda, pojkar respektive flickor fås av 

 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑑𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑘𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑑𝑎
= 0,515 ,      𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒        

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑑𝑑𝑎 𝑓𝑙𝑖𝑐𝑘𝑜𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑑𝑑𝑎
= 0,485 . 

 

Barnafödandet i åldrarna över och under de definierade är liten, och därför inräknade i 

ändpunkterna. Om en kvinna inte dör innan hon uppnått en ålder på 49 år beräknas hon ha 

hunnit föda 1.84 barn enligt dessa beräkningar. En tabell över resultatet kan ses i Bilaga 3. 

 

Uppskattningen av mortaliteten eller snarare hur många som överlever varje år baseras på hur 

många som dog uppdelat efter kön och ålder under 2006. Beräkningen av andelen 

överlevande efter kön och ålder genomförs enligt 

 

𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑛 𝑘 𝑜𝑐 å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑗

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑ö𝑑𝑎 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑛 𝑘 𝑜𝑐 å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑗 + 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑛 𝑘 𝑜𝑐 å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑗
 .  (26) 

 

 𝑘 = 𝑚𝑎𝑛, 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎        𝐽 = 0, … ,100 

    

Även in- utvandring baseras på 2006 års händelser. Den totala in- och utvandringen under året 

var 95 750 respektive 44 908 personer, vilket ger ett invandringsöverskott på drygt 50 000 

individer. För framskrivningen kommer jag att använda differensen mellan in- och utvandring 

beräknad efter kön och ålder. Resultatet av in- och utvandringen och mortaliteten kan även de 

ses i Bilaga 3. 

 

Med den uppskattade fertiliteten, mortaliteten, in/utvandringen och med 2009 års befolkning 

som grund, beräknas Sveriges framtida befolkning genom att hålla dessa nyckeltal konstanta 

från år till år. Beräkningen för ett år framåt med en början 2010, inleds med att utgå ifrån 

befolkningsantalet uppdelat på ålder och kön i början av året. Sedan beräknas hur många som 

dör och in/utvandrar i vardera ålders- och könsgrupp samt hur många barn som föds under 

året. Slutligen sammanställs detta och bildar befolkningsantalet i slutet av året. För att sedan 

göra en framskrivning av befolkningen med flera år genomförs detta på samma sätt som för 
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ett år fast flera gånger. Enda skillnaden är att inför varje nytt år används den framräknade 

befolkningen ifrån året innan.   

 

Med utgångspunkt ifrån två scenarion har befolkningsframskrivningen genomförts och 

resultatet av dessa presenterar här. Resultaten presenteras i form av nyckeltal så som 

befolkningssammansättning och medelåldern på befolkningen samt i en befolkningspyramid 

för att få en bild på resultatet. Fullständigt resultat i form av antalet personer i vardera ålders- 

och könsgrupper redovisas i Bilaga 3.  

 

I det första scenariot genomförs framskrivningen som beskrivits tidigare, men in- och 

utvandring antas ta ut varandra. Av detta följer att förflyttningar mellan länder inte är 

inräknade i prognosen. En prognos femtio år framåt enligt detta tillvägagångssätt visar på en 

minskning i befolkningsantalet år 2050 till 8 696 614 invånare, vilket kan jämföras med 2009 

års befolkningsantal på 9 340 682 personer. Under några av de första prognosåren fortsatte 

befolkningen att öka i antal för att med tidens gång sedan minska. Medelåldern på 

befolkningen enligt prognosen är 43.5 år och med en sammansättning på 22-procent 0-19 år, 

53-procent 20-64 år, och 25-procent över 64 år. I befolkningspyramiden (Figur 3) visas 

visuellt befolkningens sammansättning om 50 år enligt prognosen.    

 

Figur 3 visar befolkningspyramiden för år 2050 enligt det första prognosscenariot. 
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I det andra scenariot ingår in- och utvandring i prognosen i den meningen att de inte behöver 

ta ut varandra som i föregående scenario. Alltså är differensen mellan dem antingen positiv, 

vilket betyder att befolkningsantalet ökar, negativ, och då minskar befolkningen i antal eller 

noll, för olika åldersgrupper och kön. Framskrivningen sker nu som tidigare beskrivits. Med 

in- och utvandring i prognosen ökar nu befolkningen i antal till skillnad ifrån det första 

scenariot och landar på 11 521 763 invånare år 2050. Medelåldern uppgår till 41.2 år och med 

en befolkningssammansättning på 23-procent 0-19 år, 57-procent 20-64 år, och 20-procent 

över 64 år. Befolkningspyramid över resultatet visas i Figur 4.  

 

Figur 4 Befolkningspyramid år 2050 enligt det andra prognosscenariot. 

 

I en jämförelse av resultatet av de två scenariona påvisar det första på en mer åldrande 

befolkning då en större befolkningsdel tillhör de äldre över 64 år. Alltså har invandring en 

inverkan både på folkmängden och också dess sammansättning.   

4.3 Befolkningsförändringens inverkan på ekonomin 

För att avgöra hur den prognostiserade befolkningssammansättningen kommer att ha för 

inverkan på den framtida ekonomiska situationen kommer olika mått av försörjningsbörda att 
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ses på. Försörjningsmåtten kommer att beräknas efter hur befolkningens sammansättning såg 

ut i slutet av 2009 och efter prognoserna 2050 för att få en uppfattning om i vilken omfattning 

bördan ökar/minskar. 

 

Ett mått på hur tung försörjningsbördan är för befolkningen kan utryckas i försörjningskvoten. 

Försörjningskvoten definieras enligt Malmberg & Rauhut (2003) som  

                                                                       𝐾 =
𝑃

𝑁
 ,                                                                  (27)  

där P står för hur stor totalbefolkningen är, och N för antalet personer i åldrarna 20-64 år. 

Högre värden på kvoten betyder att försörjningsbördan av unga och äldre är tyngre för de i 

åldrarna 20-64 år. En nackdel med kvoten är att den inte tar någon som helst hänsyn till 

sysselsättningsgraden i gruppen 20-64 åringar vilket har en stor inverkan på hur 

försörjningsläget ser ut. En beräkning av försörjningskvoten år 2009 och efter prognoserna för 

år 2050 visar på att kvoten kommer att öka. Resultatet blev att kvoten ökar ifrån 1.71, år 2009 

till 1.85, år 2050 enligt det första prognosscenariot utan in- och utvandring, och till 1.76 med 

scenario två.  

 

Två andra mått som är intressanta att jämföra mellan åren 2009 och prognosåret 2050 är den 

totala inkomsten för den svenska befolkningen, samt inkomstkvoten mellan den totala 

inkomsten och antalet personer som måste leva på den. Inkomstkvoten ger ett mått på 

försörjningsbördan genom att se hur mycket pengar varje person har att leva på. För att 

beräkna dess mått kommer antaganden om sysselsättningsgrad, löneutvecklig och effekten av 

andra variabler förutom kön och ålder göras. Detta genom att konstanthålla dem över tiden 

med anledning av att ingen prognos har konstrueras över hur de kommer att utvecklas efter 

hand. Sysselsättningsgraden i befolkningen är tagen ifrån hur den såg ut under året 2009 och 

är utryckt i procent av befolkningen.     

 

Inkomsten för en person kommer att beräknas med att ta genomsnittsinkomsten över kön och 

ålder enligt löneinkomstskattningen. Sedan tillämpas detta på den ålder och köns fördelning 

samt sysselsättningsgraden för åren 2009 och prognostiseringen för 2050 vilket ger den totala 

inkomsten. Den totala inkomsten delat med antalet personer som måste leva på den beräknas 

sedan enkelt ut med vetskap eller prognosen av befolkningens storleken.  
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För att ta reda på vad en höjning av pensionsåldern med två år kan medföra för effekter på 

försörjningsbördan, genom att mäta den totala inkomsten och inkomstkvoten, kommer jag 

kolla på olika förutsättningar. De olika förutsättningarna skiljer sig endas åt på vilket sätt 

antaganden om hur många extra arbeten en pensionshöjning medför. Under den första 

förutsättningen antas att höjningen inte medför flera sysselsatta personer, försörjningsbördan 

bör minskar då eftersom att äldre personer antas bidra mer till försörjningen än yngre. 

Följaktligen antas vidare då fler äldre stannar kvar i arbete kommer det främst att påverka den 

yngre delen av befolkningens arbetsdeltagande. Jag låter därmed procenten sysselsatta för de 

två förhöjda åldrarna vara densamma som åldern innan. För att det inte ska bli fler personer i 

arbete, beräknas hur många extra arbetande personer som höjningen medför, och drar bort de 

jämt fördelat på åldrarna 16-24 år. I den andra förutsättningen antas att fler personer blir 

sysselsatta med en pensionsåldershöjning, och antalet motsvarar hälften av de extra äldre 

personerna som stannar kvar i arbete. Återigen antas höjningen drabba de yngre 

åldersgrupperna på samma sätt som tidigare. För den tredje och sista förutsättningen antas att 

höjningen av pensionsåldern resulterar i att ge lika många fler sysselsatta personer som antalet 

äldre personer som fortsätter att arbeta. Resultaten av de två måtten, total inkomst och 

inkomstkvoten är framräknade och kan ses i Tabell 4 för olika prognosscenarion och 

pensionsförutsättningar. 

 

Tabell 4 visar resultat för beräkningen av total inkomst och inkomstkvoten med och utan 

justering av pensionsåldern enligt angivna år  

 År 2009 År 2050 prognosscenario 1 År 2050 prognosscenario 2 

Pensionsåtgärd Total inkomst  Inkomstkvot Total inkomst Inkomstkvot Total inkomst Inkomstkvot    

Ingen justering 1 169,0 125,2 1 013,6 116,5 1 405,5 122,0 

Förutsättning 1 1 183,1 126,7 1 026,0 118,0 1 420,5 123,3 

Förutsättning 2 1 194,6 127,9 1 036,1 119,1 1 432,8 124,4 

Förutsättning 3 1 206,2 129,1 1 046,2 120,3 1 445,0 125,4 

Not. Total inkomst mäts i mdkr, inkomstkvoten i tkr.  
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5. DISKUSSION 

Resultatet angående befolkningsprognoserna är kanske inte fullt rimliga men ändå tal att utgå 

ifrån. Grunden till prognosernas icke fulla rimlighet ligger i antagandena som görs om 

händelserna fertilitet, mortalitet, in- och utvandring genom att de har hållits helt konstanta 

över tiden baserat på vad som hände år 2006. Givetvis kommer omfattningen av dessa 

händelser att variera över tiden. Som exempel är tendensen att medellivslängden ökar för 

befolkningen, samt att in- och utvandringens storlek varierar mycket från år till år beroende 

bland annat på vad som händer i omvärlden och i den inhemska politiken. Beräkningen av 

fertilitet och mortalitet är approximationer för det verkliga värdet eftersom beräkningarna 

försvåras då människor åldras vid olika tidpunkter under året. Genom att se tillbaka från slutet 

av 2009 på skillnaden mellan födda och döda respektive in- och utvandring har dess 

skillnader blivit större sedan 2006. Skillnaderna är i den mening att befolkningen har ökat i 

större utsträckning än vad den gjorde då. Av detta att döma, skulle mina befolkningsprognoser 

i så fall komma att ligga i underkant om denna trend håller i sig.   

 

En jämförelse mellan mitt resultat enligt det andra scenariot och de befolkningsprognoser som 

SCB producerar så är skillnaden relativt stor på närmare 800 000 personer och även att deras 

bild av en ”åldrande befolkning” år 2050 är mer tydlig än den jag fått fram. Den stora 

skillnaden består till största del av hur antagandena om in- och utvandring är gjorda. Då jag 

antar en konstant förflyttning av personer mellan länder från år till år, antar SCB enligt en 

modell att inflyttningen kommer att minska och utflyttningen öka med årens gång. Möjligtvis 

skulle detta vara ett rimligt antagande att göra med tanke på att invandringen har varit hög 

länge och många av de som invandrat möjligtvis vill flytta tillbaka till sitt hemland. En 

mindre betydande skillnad ligger även i att SCB använder modeller för att skatta fertilitet och 

mortalitet, och i denna uppsats antas de vara konstanta över tiden. I min befolkningsprognos 

skulle en tydligare bild av en åldrande befolkning fås genom att anta att befolkningen lever 

allt längre, samt med andra antaganden om in- och utvandring. Mycket av varför 

ålderstrukturen inte förändras speciellt mycket kan förklaras av att en väldigt stor del av de 

som invandrar är i åldrarna 20-30 år. Detta krymper givetvis effekten på en åldrande 

befolkning. Som kunde ses i befolkningspyramiden då in/utvandring inte beaktades blev det 

mer tydligt på en förändring av åldersstrukturen. I det första scenariot är antalet yngre 

personer under 20 år låga 22-procent och understiger antalet äldre personer över 64.     
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När det gäller resultatet i anknytning till skattningen av inkomstmodellen med Heckmans 

metod bör resultatet tolkas försiktigt då Greene (2003) varnar för om det råder avvikelser 

ifrån vad som förväntas av modellantagandena. Dels avviker beslutsmodellens residualer ifrån 

den förväntade standardnormalfördelningen, och dels finns det tecken på hetroskedastisitet 

och en viss avvikelse ifrån normalitet i regressionsmodellen. Modellen gav ingen speciellt hög 

förklaringsgrad, däremot i detta fall är den ganska bra och storleken är inte helt oförståelig. 

Detta eftersom väldigt många personer har en ungefärlig lika stor löneinkomst och däröver 

finns det en stor grupp som tjänar bra mycket mer eller mindre än de övriga. En persons lön 

bestäms även av många faktorer som jag inte kunnat ta hänsyn till vilket även påverkar graden 

av förklaring. Följden blir således att det är väldigt svårt att försöka förklara en persons 

löneinkomst. Vidare påvisades ett högt värde på korrelationen mellan de båda modellernas 

feltermer med Heckmanskattningen vilket är ett tecken på att justering för selection bias är 

rättfärdigat. I jämförelsen av olika skattningsmetoder skönjdes effekten av justeringen för 

selection bias med Heckmans metod då det påvisades klara skillnader jämfört med OLS 

skattningen. Skillnaden låg bland annat i att inverkan av ålder på löneinkomsten nedtonades 

som på förhand anades.  

 

Ifrån de olika framtagna ekonomiska måtten åskådliggörs en tilltagande försörjningsbörda för 

den svenska befolkningen. Enligt försörjningskvoten ökar bördan för befolkningen i båda 

prognosscenariona jämfört med hur det var 2009. Störst skillnad sågs dock i det första 

prognosscenariot utan in- och utvandring som även påvisade en tydligare bild av en åldrande 

befolkning. I beräkningen av den totala inkomsten mellan åren blev resultatet inte helt oväntat 

en minskning enligt det första prognosscenariot och en ökning för det andra. Anledningen kan 

förstås genom att befolkningen minskade respektive ökade för de två scenariona jämfört med 

år 2009. Därtill med antagandet om lika sysselsättningsgrad i procent ger då antingen färre 

eller fler personer med en inkomst. Genom att ta befolkningsantalet i beaktning till den totala 

inkomsten i inkomstkvoten blev resultatet densamma som för försörjningskvoten att 

försörjningsbördan ökar. Alltså allt fler personer ska leva på en lägre inkomst per person. 

Resultatet blev återigen att det första prognosscenariot visar på en mer omfattande förändring 

ifrån dagens förutsättningar. 

 

En höjning av pensionsåldern med två år gav olika resultat för de två prognosscenariona och 

de tre olika pensionsjusteringsförutsättningarna. Samtliga förutsättningar gav en ökning av 

den totala inkomsten som leder till en minskning i försörjningsbördan då befolkningsantalet 
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beaktas. Om försörjningsbördan enligt inkomstkvoten skall ligga på åtminstone dagens nivå, 

uppnås detta endas för det andra prognosscenariot under den tredje pensionsförutsättningen. 

Med andra ord då in- och utvandring togs hänsyn till i befolkningsprognosen och under 

prognosscenariot som gav flest sysselsatta personer. Övriga scenarion och förutsättningar 

visade på en tyngre försörjningsbörda än idag, där det första prognosscenariot uppvisade 

större skillnader än det andra. 

 

För vidare studier kan huvudsakliga två förbättringar genomföras. För det första kan 

inkomstskattningen förbättras. Detta antingen genom en utvidgning av Heckmans metod med 

andra fördelningsantaganden eller genom att använda någon annan lämplig metod. Den andra 

förbättringen består i att utveckla den befintliga befolkningsprognosen mer. Utvecklingen kan 

då bestå i andra varierande prognostiserade antaganden om barnaförande, dödlighet, in- och 

utvandring.    

 

Sammanfattningsvis visade befolkningsprognosen och modellen för inkomstskattning att 

försörjningsbördan kommer att stiga till år 2050. En höjning av pensionsåldern med två år 

minskade försörjningsbördan, däremot för att den ska ligga på dagens nivå, uppnåddes detta 

endast för det andra prognosscenariot med in- och utvandring inräknat, och med 

pensionsförutsättningen som gav flest sysselsatta personer. Med hänsyn till osäkerheten i 

befolkningsprognosen och Heckmanskattningen av löneinkomsten bör resultaten tolkas 

försiktigt, men man kan ställa sig frågan som Box & Draper (1987) skriver som: ”Remember 

that all models are wrong; the practical question is how wrong do they have to be to not be 

useful” (s.74). Således även om det kan finnas brister i modellen kanske den ändå kan finnas 

vara användbar och säga något om den framtida försörjningen av befolkningen.   
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BILAGA 1 BESKRIVNING AV VARIABLER OCH FORMLER 
 

Tabell 5 Definition av variabler som förekommer i uppsatsen 

Variabelnamn  Beskrivning 

arbdummy Dummyvariabel för arbete, om en persons inkomst överstiger 

50 000kr antar variabeln värdet ”TRUE” annars ”FALSE” 

LONEINK Årlig löneinkomst av arbete under 2006 för personer i 

hundratals kronor. 

alder  Åldern på personen 

alder ^2 Åldern i kvadrat på personen 

KON Dummyvariabel för kön, 1=man 2=Kvinna 

dummyfodelseland Dummyvariabel för födelseland, 1=Sverige 0=Övrigt 

utbildning 1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år  

utbildning 2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 

utbildning 3 Gymnasial utbildning 

utbildning 4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 

utbildning 5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 

utbildning 6 Forskarutbildning 

 

 

FORMLER: 

Formel 1 

𝐸 𝑌 𝑍𝑖 = 1 = 𝐸 𝑌  𝑍𝑖
∗ > 0  

= 𝐸[𝑌|𝑢𝒊 > −𝑾𝒊
′𝜸] 

= 𝑿𝒊
′𝜷 + 𝐸[휀𝑖|𝑢𝒊 > −𝑾𝒊

′𝜸] 

= 𝑿𝒊
′𝜷 + 𝜌𝜎휀𝜆𝑖(𝛼𝑢 ) 

= 𝑿𝒊
′𝜷 + 𝛽𝜆𝜆𝑖(𝛼𝑢 ) 

 

Formel 2 

𝛽𝜆 =  𝜌𝜎휀 =
𝜎𝑢휀

𝜎휀𝜎𝑢
𝜎휀 = 𝜎𝑢휀 = 𝑐𝑜𝑣(𝑢, 휀)  
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BILAGA 2 UTSKRIFTER AV INKOMSTSKATTNINGARNA 
 

MODELL OLS: 

log(LONEINK)~alder+I(alder^2)+as.factor(KON)+as.factor(utbildning) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.85563 -0.23824  0.05563  0.29847  1.98505  

 

Coefficients: 

                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)             5.656e+00  9.454e-02  59.823  < 2e-16 *** 

alder                   9.096e-02  4.456e-03  20.412  < 2e-16 *** 

I(alder^2)             -9.318e-04  5.297e-05 -17.590  < 2e-16 *** 

as.factor(KON)2        -3.279e-01  1.536e-02 -21.344  < 2e-16 *** 

as.factor(utbildning)2  7.266e-02  4.968e-02   1.462 0.143712     

as.factor(utbildning)3  1.546e-01  4.420e-02   3.497 0.000476 *** 

as.factor(utbildning)4  2.829e-01  5.338e-02   5.300 1.22e-07 *** 

as.factor(utbildning)5  3.699e-01  4.520e-02   8.184 3.70e-16 *** 

as.factor(utbildning)6  5.424e-01  8.223e-02   6.596 4.79e-11 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.4728 on 3877 degrees of freedom 

  (16 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.275,      Adjusted R-squared: 0.2735  

F-statistic: 183.8 on 8 and 3877 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

MODELLKONTROLL OLS 
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Figur 5 visar en residualanalys av inkomstskattningen med OLS. 

 

MODELL 2-STEP 

Beslutsmodell: 

arbdummy~alder+I(alder^2)+as.factor(KON)+as.factor(dummyfodelseland)+as.fac

tor(utbildning) 

 

Tobit 2 model (sample selection model) 

2-step Heckman / heckit estimation 

5802 observations (1916 censored and 3886 observed) 

22 free parameters (df = 5781) 
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Probit selection equation: 

                               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)                  -4.1471186  0.1878058 -22.082  < 2e-16 *** 

alder                         0.1948733  0.0089516  21.770  < 2e-16 *** 

I(alder^2)                   -0.0022552  0.0001093 -20.637  < 2e-16 *** 

as.factor(KON)2              -0.1793680  0.0372358  -4.817 1.49e-06 *** 

as.factor(dummyfodelseland)1  0.7254504  0.0501829  14.456  < 2e-16 *** 

as.factor(utbildning)2       -0.1874745  0.0939817  -1.995 0.046112 *   

as.factor(utbildning)3        0.4346434  0.0846998   5.132 2.97e-07 *** 

as.factor(utbildning)4        0.2315019  0.1098815   2.107 0.035175 *   

as.factor(utbildning)5        0.6664909  0.0894193   7.454 1.04e-13 *** 

as.factor(utbildning)6        0.8237468  0.2250724   3.660 0.000255 *** 

 

Regressionsmodell: 

log(LONEINK)~alder+I(alder^2)+as.factor(KON)+as.factor(utbildning)+𝜆  

 

Outcome equation: 

                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)             6.748e+00  1.959e-01  34.452  < 2e-16 *** 

alder                   5.135e-02  7.693e-03   6.675 2.71e-11 *** 

I(alder^2)             -4.795e-04  8.933e-05  -5.368 8.29e-08 *** 

as.factor(KON)2        -2.925e-01  1.768e-02 -16.542  < 2e-16 *** 

as.factor(utbildning)2  8.366e-02  5.182e-02   1.614 0.106478     

as.factor(utbildning)3  2.158e-02  5.074e-02   0.425 0.670614     

as.factor(utbildning)4  1.876e-01  5.849e-02   3.208 0.001344 **  

as.factor(utbildning)5  1.958e-01  5.471e-02   3.578 0.000349 *** 

as.factor(utbildning)6  3.707e-01  9.438e-02   3.927 8.69e-05 *** 

Multiple R-Squared:0.2836,      Adjusted R-Squared:0.2819 

Error terms: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

invMillsRatio -0.42173    0.06488    -6.5 8.71e-11 *** 

sigma          0.54774         NA      NA       NA     

rho           -0.76995         NA      NA       NA     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

-------------------------------------------- 
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MODELL ML 

Beslutsmodell: 

arbdummy~alder+I(alder^2)+as.factor(KON)+as.factor(dummyfodelseland)+as.fac

tor(utbildning) 

Tobit 2 model (sample selection model) 

Maximum Likelihood estimation 

Newton-Raphson maximisation, 4 iterations 

Return code 2: successive function values within tolerance limit. 

May be a solution 

Log-Likelihood: -5561.869  

5802 observations (1916 censored and 3886 observed) 

21 free parameters (df = 5781) 

Probit selection equation: 

                               Estimate Std. error t value  Pr(> t)     

(Intercept)                  -3.8340597  0.1873306 -20.467  < 2e-16 *** 

alder                         0.1814117  0.0088957  20.393  < 2e-16 *** 

I(alder^2)                   -0.0020980  0.0001081 -19.415  < 2e-16 *** 

as.factor(KON)2              -0.1688043  0.0357862  -4.717 2.39e-06 *** 

as.factor(dummyfodelseland)1  0.6220507  0.0441036  14.104  < 2e-16 *** 

as.factor(utbildning)2       -0.1688397  0.0917736  -1.840 0.065806 .   

as.factor(utbildning)3        0.4326623  0.0827642   5.228 1.72e-07 *** 

as.factor(utbildning)4        0.2793112  0.1073014   2.603 0.009240 **  

as.factor(utbildning)5        0.6948060  0.0871175   7.976 1.52e-15 *** 

as.factor(utbildning)6        0.7855439  0.2131008   3.686 0.000228 *** 

 

Regressionsmodell: 

log(LONEINK)~alder+I(alder^2)+as.factor(KON)+as.factor(utbildning)+𝜆  

                         Estimate Std. error t value  Pr(> t)     

(Intercept)             6.924e+00  1.114e-01  62.162  < 2e-16 *** 

alder                   4.429e-02  5.080e-03   8.719  < 2e-16 *** 

I(alder^2)             -4.001e-04  6.026e-05  -6.640 3.13e-11 *** 

as.factor(KON)2        -2.879e-01  1.702e-02 -16.916  < 2e-16 *** 

as.factor(utbildning)2  9.069e-02  5.183e-02   1.750 0.080161 .   

as.factor(utbildning)3  2.816e-03  4.661e-02   0.060 0.951824     
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as.factor(utbildning)4  1.813e-01  5.681e-02   3.191 0.001419 **  

as.factor(utbildning)5  1.781e-01  4.800e-02   3.710 0.000207 *** 

as.factor(utbildning)6  3.510e-01  9.196e-02   3.817 0.000135 *** 

Error terms: 

       Estimate Std. error t value Pr(> t)     

sigma  0.560986   0.009122    61.5  <2e-16 *** 

rho   -0.826039   0.017764   -46.5  <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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BILAGA 3 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING 

R-kod som användes till befolkningsframskrivningen  
 

for(i in 1:41) 

{ 

 antal.födda<-0 #nollställer vektorn med information om antal födda barn  

#startmatris är en 101 x 3 matris med information om ålder, antal män respektive antal kvinnor 

#i för varje ålder 

 startmatris[101,2:3]<-startmatris[100,2:3]+startmatris[101,2:3] #Flyttar fram alla ett år 

 startmatris[2:100,2]<-startmatris[1:99,2] 

 startmatris[2:100,3]<-startmatris[1:99,3] 

 

 #fodelsematris innehåller information om hur troligt det är för en kvinna i en  

 #viss ålder att få barn  

 antal.födda<-startmatris[,3]*fodelsematris# Beräknar hur många barn som föds 

      #under året  

 

 antalfödda.pojkar<-round(sum(antal.födda)*0.515) #Antal födda pojkar 

 antalfödda.flickor<-round(sum(antal.födda)*0.485) #Antal födda flickor 

            startmatris[1,2:3]<-c(antalfödda.pojkar,antalfödda.flickor)#uppdaterat startmatris 

   

 

 

  #överlevande matrisen innehåller information hur troligt det är att 

  #en person överlever för män och kvinnor i olika åldrar

  

        startmatris[,2]<-round(startmatris[,2]*överlevande[,2])#beräknar antal 

             #överlevande 

        startmatris[,3]<-round(startmatris[,3]*överlevande[,3]) 

     

   #diffINUT innehåller information om differansen 

   #mellan in- och utvandring 2006 

   startmatris[,2:3]<-diffINUT[,2:3]+startmatris[,2:3] 

} 

 

 

 



39 
 

Nedan ges information om de olika händelser som förekommer i befolkningsframskrivningen 

Tabell 6 visar antal barn en kvinna beräknas att föda för respektive ålder 

Ålder Andel födda 

barn 

 -14 0.0000162319 

15 0.0002070760 

16 0.0009098750 

17 0.0027558270 

18 0.0061321480 

19 0.0113948430 

20 0.0222282960 

21 0.0302668850 

22 0.0428089780 

23 0.0523766920 

24 0.0631582980 

25 0.0760973960 

26 0.0895574190 

27 0.1080145180 

28 0.1215808930 

29 0.1348991040 

30 0.1420068950 

31 0.1465949570 

32 0.1414504610 

33 0.1272805540 

34 0.1171071650 

35 0.0996669680 

36 0.0810717000 

37 0.0654051970 

38 0.0505169960 

39 0.0377778460 

40 0.0288154000 

41 0.0175472890 

42 0.0118947870 

43 0.0075179460 

44 0.0039732650 

45 0.0015960030 

46 0.0010305500 

47 0.0006277680 

48 0.0002093910 

49+ 0.0002051630 

 

Tabell 7 visar hur stor del av befolkningen som överlever uppdelat på kön och ålder samt 

differensen mellan in- och utvandring 

Ålder Procent av män som 

överlever 

Procent av kvinnor som 

överlever 

differens 

in/utvandring män 

differens 

in/utvandring kvinnor 

0 0.9974464 0.9977953 340 278 

1 0.9993556 0.9994623 505 652 

2 0.9998111 0.9998605 448 432 

3 0.9998656 0.9998587 408 355 

4 0.9998415 0.9997928 396 369 

5 0.9998969 0.9999347 296 326 

6 0.9999175 0.9999562 474 392 

7 0.9998939 0.9999555 339 305 

8 0.9998959 0.9999335 386 335 

9 0.9998553 0.9999128 402 368 

10 0.9998811 0.9999587 396 378 

11 0.9998544 0.9999038 457 403 

12 0.9999153 0.9999294 376 393 

13 0.9998380 0.9999492 407 374 

14 0.9998926 0.9999351 401 352 

15 0.9998350 0.9998407 395 332 

16 0.9997321 0.9997961 449 392 

17 0.9995608 0.9998174 460 386 

18 0.9995993 0.9998467 447 451 

19 0.9995023 0.9997504 412 534 

20 0.9993941 0.9996904 521 657 

21 0.9992031 0.9997205 761 755 

22 0.9993949 0.9996341 978 945 

23 0.9993138 0.9996500 1293 995 
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24 0.9991999 0.9997511 1348 964 

25 0.9993830 0.9997364 1168 980 

26 0.9994574 0.9997991 1232 922 

27 0.9993954 0.9998149 1029 610 

28 0.9994342 0.9997915 948 699 

29 0.9993419 0.9997399 876 685 

30 0.9992350 0.9996372 800 578 

31 0.9996499 0.9997752 620 539 

32 0.9995088 0.9995384 735 508 

33 0.9991984 0.9995367 558 531 

34 0.9993567 0.9996265 676 471 

35 0.9995634 0.9996445 484 407 

36 0.9991803 0.9994218 607 469 

37 0.9990936 0.9994635 344 428 

38 0.9991174 0.9993931 338 327 

39 0.9989543 0.9995124 348 331 

40 0.9990797 0.9994270 296 273 

41 0.9987695 0.9992187 289 265 

42 0.9985744 0.9992674 220 251 

43 0.9986498 0.9993376 284 307 

44 0.9984780 0.9990581 215 264 

45 0.9984795 0.9988390 188 217 

46 0.9983503 0.9987962 243 218 

47 0.9979020 0.9988852 132 191 

48 0.9979742 0.9985712 123 154 

49 0.9977147 0.9979866 131 144 

50 0.9971522 0.9985726 145 101 

51 0.9968088 0.9978421 106 116 

52 0.9967772 0.9976862 61 57 

53 0.9958290 0.9977022 44 91 

54 0.9957788 0.9967399 54 36 

55 0.9952285 0.9975701 57 71 

56 0.9945889 0.9964294 55 99 

57 0.9943676 0.9962313 21 60 

58 0.9940175 0.9962315 -3 56 

59 0.9935611 0.9956777 18 43 

60 0.9928940 0.9948590 8 40 

61 0.9919028 0.9946501 22 15 

62 0.9909649 0.9942596 1 37 

63 0.9898321 0.9931851 22 52 

64 0.9892758 0.9935246 38 51 

65 0.9870102 0.9914618 6 13 

66 0.9854799 0.9919092 11 30 

67 0.9851791 0.9916267 20 44 

68 0.9839805 0.9897959 28 35 

69 0.9825402 0.9897375 1 34 

70 0.9795985 0.9875507 6 23 

71 0.9777848 0.9869542 4 -1 

72 0.9731591 0.9846842 2 6 

73 0.9732078 0.9836552 7 10 

74 0.9700992 0.9806426 21 6 

75 0.9642471 0.9798835 2 14 

76 0.9626758 0.9772409 13 12 

77 0.9566321 0.9738263 -2 14 

78 0.9521895 0.9698490 9 4 

79 0.9443772 0.9670455 13 7 

80 0.9415266 0.9617202 11 -3 

81 0.9304341 0.9570365 7 3 

82 0.9227913 0.9506207 1 9 

83 0.9176219 0.9437448 0 -3 

84 0.9023236 0.9334014 7 -4 

85 0.8916871 0.9235385 11 5 

86 0.8745983 0.9165237 0 0 

87 0.8704140 0.9060952 1 -3 

88 0.8457345 0.8918434 1 -3 

89 0.8352033 0.8712883 3 -4 

90 0.8102320 0.8626143 5 -4 

91 0.7975029 0.8432273 2 -4 

92 0.7785882 0.8193326 -3 -1 

93 0.7512346 0.8071521 0 -1 

94 0.7528584 0.7901995 -2 -2 

95 0.7185930 0.7537284 0 -1 

96 0.7081081 0.7299387 0 1 

97 0.6534914 0.7170290 0 0 

98 0.6755556 0.7022175 0 0 

99 0.5973154 0.6598361 0 -1 

100+ 0.6083333 0.6177847 -9 -14 
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Nedan presenteras resultatet av befolkningsframskrivningen utan in- och utvandring i 

beräkningen följt av resultatet med in/utvandring. 

Tabell 8 visar resultatet av befolkningsframskrivningen utan in- och utvandring uppdelat på 

ålder och kön i antal människor 

Ålder Män Kvinnor   Ålder Män Kvinnor 

0 47825 45054   51 46538 45012 

1 48032 45256   52 47257 45105 

2 48225 45440   53 47407 45829 

3 48390 45594   54 49359 48105 

4 48527 45721   55 53262 51412 

5 48637 45828   56 56990 55720 

6 48728 45913   57 59387 58000 

7 48791 45975   58 62375 60175 

8 48816 46000   59 63487 61282 

9 48806 45994   60 63322 61998 

10 48755 45949   61 59470 58534 

11 48648 45852   62 57713 57037 

12 48504 45718   63 54028 54481 

13 48314 45544   64 53764 53686 

14 48112 45356   65 52653 52372 

15 47913 45169   66 50583 50551 

16 47755 45024   67 49388 49506 

17 47660 44945   68 49158 49520 

18 47677 44971   69 48127 49321 

19 47828 45127   70 48648 50374 

20 48127 45421   71 46721 48725 

21 48573 45865   72 44151 46820 

22 49173 46443   73 43915 46922 

23 49894 47133   74 43395 46913 

24 50688 47913   75 43486 48093 

25 51513 48713   76 43849 49205 

26 52305 49478   77 41415 47539 

27 53001 50159   78 40232 46985 

28 53571 50717   79 38072 45532 

29 53979 51124   80 34876 42853 

30 54224 51377   81 32190 40346 

31 54347 51500   82 30998 40176 

32 54348 51502   83 30194 39706 

33 54258 51434   84 27581 37404 

34 54124 51320   85 24669 34682 

35 53989 51198   86 21429 31883 

36 53849 51075   87 17561 26766 

37 53728 50980   88 14076 22959 

38 53670 50939   89 11404 19404 

39 53676 50971   90 9088 16648 

40 53770 51080   91 7342 14057 

41 56586 53800   92 5692 11517 

42 56023 53110   93 4308 9486 

43 55413 52866   94 3294 7451 

44 54921 52596   95 2312 5602 

45 52761 50831   96 1612 4000 

46 52862 50574   97 1083 2941 

47 51719 49926   98 726 2060 

48 50113 48534   99 429 1351 

49 48178 46206   100 725 2364 

50 48021 45901         
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Tabell 9 visar resultatet av befolkningsframskrivningen med in- och utvandring uppdelat på 

ålder och kön i antal människor 

Ålder Män Kvinnor  Ålder Män  Kvinnor 

0 68320 64320  51 67743 63591 

1 68508 64681  52 68017 63307 

2 68623 64803  53 67763 63700 

3 68668 64814  54 69296 65587 

4 68669 64809  55 72788 68579 

5 68548 64744  56 76085 72608 

6 68591 64733  57 77976 74510 

7 68481 64618  58 80420 76308 

8 68391 64507  59 81024 76961 

9 68296 64410  60 80363 77128 

10 68170 64298  61 75918 72977 

11 68064 64176  62 73321 70726 

12 67856 64022  63 68622 67245 

13 67652 63828  64 67093 65496 

14 67443 63608  65 64632 63206 

15 67244 63379  66 61385 60434 

16 67150 63261  67 59005 58510 

17 67133 63214  68 57786 57926 

18 67220 63342  69 55818 57054 

19 67409 63679  70 55483 57439 

20 67847 64277  71 52772 55191 

21 68669 65122  72 49566 52737 

22 69854 66280  73 48640 52326 

23 71458 67591  74 47592 51780 

24 73175 68942  75 47057 52496 

25 74727 70309  76 46971 53202 

26 76281 71563  77 44009 51083 

27 77509 72390  78 42494 50108 

28 78501 73157  79 40027 48326 

29 79216 73721  80 36538 45305 

30 79662 73994  81 33591 42511 

31 79788 74071  82 32153 42080 

32 79874 73969  83 31158 41347 

33 79669 73800  84 28346 38761 

34 79533 73518  85 25287 35803 

35 79202 73162  86 21912 32810 

36 78987 72869  87 17914 27510 

37 78530 72572  88 14349 23545 

38 78154 72244  89 11610 19859 

39 77872 72016  90 9241 16995 

40 77654 71826  91 7447 14322 

41 80396 74523  92 5761 11711 

42 79519 73425  93 4355 9631 

43 78726 73047  94 3326 7552 

44 78016 72667  95 2333 5674 

45 75620 70734  96 1624 4048 

46 75640 70347  97 1091 2969 

47 74121 69488  98 731 2079 

48 72264 67919  99 432 1362 

49 70033 65367  100 706 2340 

50 69571 64777     

 

 


