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Förord

Förord
Sedan år 2008 har Statistiska centralbyrån haft i uppdrag att genomföra
analyser inom integrationsområdet. Dessa ges ut i serien Integration och
föreliggande rapport är den tionde i ordningen.
Syftet med denna rapport är att ge en beskrivande bild av till vilka delar
av Sverige utrikes födda invandrar och i vilken utsträckning de har
flyttat inom fem år. Rapporten fokuserar huvudsakligen på att kartlägga
flyktingars flyttmönster under två perioder då olika regelverk på ett eller
annat sätt påverkat mottagningen.
Rapporten har utarbetats av Andreas Raneke, Binniam Kidane, Ingrid
Persson och Karin Lundström. Lena Lundkvist och Petter Wikström har
bidragit med värdefulla synpunkter.

Statistiska centralbyrån i december 2016
Petra Otterblad Olausson
Eiwor Höglund Dávila

SCB tackar
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och
organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som
tillgodoser samhällets informationsbehov.
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att beskriva var i Sverige utrikes födda
bosätter sig vid invandringen och i vilken utsträckning de har flyttat
inom fem år. Rapportens fokus ligger på att beskriva kommunmottagna
flyktingars flyttmönster tiden efter invandringen. De har invandrat under
olika år och på så sätt omfattats av olika regelverk kring mottagningen. I
rapporten redovisas även en fördjupad analys av skillnader och likheter
av bland annat utbildning och förvärvsfrekvens mellan flyktingar som
bor kvar och de som flyttat till en annan del av Sverige. Invandringen till
Sverige består av andra än flyktingar. Var anhöriga, arbetskraftsmigranter, studenter och personer födda inom EU eller Norden bor vid
invandringen och hur deras flyttmönster har sett ut beskrivs översiktligt i
ett eget kapitel.

Flyttmönster för flyktingar och deras anhöriga
De flyktingar som invandrade under perioden 1990–1994 omfattades av
den då gällande invandringspolitiken som innebar att många av de
nyanlända flyktingarna placerades i lokala arbetsmarknader 1 utanför
storstäderna. Syftet var att motverka en koncentration av utrikes födda i
storstadsregionerna och fler än åtta av tio nyanlända flyktingar folkbokfördes under den här perioden i en kommun som inte tillhörde
Stockholms, Göteborgs eller Malmös lokala arbetsmarknader. De
flyktingar som invandrade under perioden 2006–2010 hade möjligheten
att själva välja var de skulle bosätta sig vid invandringen, något som
ungefär hälften av periodens 70 000 flyktingar gjorde. De som inte hade
möjligheten att ordna ett eget boende blev istället anvisade till en
kommun av Arbetsförmedlingen. Det innebar att en stor del av de med
anvisat boende invandrade till lokala arbetsmarknader utanför storstäderna medan bland de som ordnat ett boende själva till största del
invandrade till en lokal arbetsmarknad med en storstad.
Fem år efter invandringen hade flertalet av flyktingarna som invandrade
till en lokal arbetsmarknad utan en större stad eller en med en större stad
flyttat. Det gäller såväl de flyktingar som invandrade 1990–1994 som de
som blev anvisade till en kommun 2006–2010. Dessa lokala arbetsmark1 En lokal arbetsmarknad består av kommuner grupperade efter statistik om
arbetspendling mellan kommunerna. Se bilaga C för förteckning.
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nader hade ofta en relativt hög invandring av flyktingar i förhållande till
antalet invånare. Från vissa lokala arbetsmarknader, som till exempel
Kiruna och Vimmerby, hade så gott som samtliga flyktingar flyttat fem år
efter invandringen. Vanligast var att flytten gick till någon av de lokala
arbetsmarknaderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Av de som ordnat
ett boende själva bosatte sig majoriteten i en arbetsmarknad med en
storstad eller en större stad. Denna grupp flyktingar har inte flyttat i lika
stor utsträckning som de andra grupperna. Fem år efter invandringen
bodde majoriteten kvar i den kommun de först folkbokfördes i.
Andelen som förvärvsarbetade fem år efter invandringen har jämförts
mellan olika grupper av flyttare och kvarboende. Både bland de flyktingar som invandrade 1990–1994 och 2006–2010 fanns det skillnader
mellan grupper. Andelen förvärvsarbetande av de som invandrade 1990–
1994 var högre för de som bodde kvar i eller hade flyttat till en lokal
arbetsmarknad utan större stad jämfört med övriga grupper. Av de som
invandrade 2006–2010 var mönstret lite olika för flyktingar med anvisat
boende, eget boende och kvotflyktingar, men gemensamt för alla
grupperna var en lägre andel förvärvsarbetande bland de som hade
flyttat till en lokal arbetsmarknad med större stad. Statistiska analyser
visar att dessa skillnader i andelen förvärvsarbetande inte kan förklaras
av skillnader i gruppers sammansättning vad gäller kön, ålder, civilstånd
och utbildningsnivå.
När det gäller de anhöriga till flyktingar som invandrade 1990–1994 och
2006–2010 bosatte sig omkring fyra av tio i ett storstadsområde. Fem år
efter folkbokföringen i Sverige bodde nio av tio av dem kvar medan en
majoritet av de som bosatt sig i en lokal arbetsmarknad utan en större
stad hade flyttat. Framförallt var det från lokala arbetsmarknader i
Norrland en hög andel hade flyttat.
I jämförelse med flyktingar som invandrade 2006–2010 blev en större del
av flyktinginvandrarna 2011–2015 anvisade till ett boende. Fördelningen
bland de med anvisat boende mellan lokala arbetsmarknader med
antingen en storstad, större stad eller utan en större stad var relativt likt.
De flyktingar som själva ordnat ett boende gjorde det i mindre utsträckning i en lokal arbetsmarknad med en storstad än i den tidigare gruppen.
Det kan delvis förklaras av att folkbokföringen har skett i den kommun
de vistats i under asylprocessen. Kommuner som oftast inte tillhör en
lokal arbetsmarknad med en storstad.
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Flyttmönster för andra grupper av utrikes födda
Andra utrikes födda som invandrade under perioden 2006–2010,
anhöriga, arbetskraftsmigranter, studenter och personer födda inom EU
eller Norden, har två av tre bosatt sig i en lokal arbetsmarknad med en
storstad vid invandringen.
En större grupp av anhöriga är de som inte är anhöriga till flyktingar.
Liksom bland anhöriga till flyktingar bodde en stor andel av dem kvar i
samma kommun efter fem år. Andelen var ungefär densamma i lokala
arbetsmarknader med en storstad, med en större stad och utan en större
stad.
Andelen som bodde kvar i samma kommun efter fem år bland studenter,
arbetskraftsinvandrare och personer som invandrade av övriga skäl är
ungefär lika stor i de tre grova indelningarna av de lokala arbetsmarknaderna. En betydande andel hade utvandrat inom fem år, högst
var andelen utvandrare från lokala arbetsmarknader med en storstad.
Bland födda i Norden finns tydliga skillnader mellan födelseländer.
Norgefödda är den grupp som var minst koncentrerad till storstadsområden. En majoritet av Nordenfödda hade utvandrat inom fem år
oavsett vilken typ av lokal arbetsmarknad de bosatte sig i vid
invandringen.
Invandringen från EU-länder har ökat i takt med att nya länder anslutit
sig och medborgarna därmed får uppehållsrätt i Sverige. Bland personer
födda i de vanligaste ursprungsländerna Polen och Rumänien, var det en
klar majoritet som bosatte sig i storstäderna vid invandringstillfället,
ungefär sju av tio personer. Andelen utvandrare är relativt hög men lägre
än bland Nordenfödda. Flyttmönstret skiljer sig dock inte åt särskilt
mycket mellan dessa två grupper.
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Inledning
Sedan invandringen ökade efter andra världskriget har Sverige varit ett
invandringsland. Den utrikes födda befolkningen har ökat och i slutet av
2015 var 17 procent av Sveriges befolkning född i ett annat land. Över tid
har invandringen ändrat karaktär, från arbetskraftsinvandring under
1950- och 1960-talen till 1980- och 1990-talens invandring av flyktingar
och anhöriga. Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen har lett
till en ökad rörlighet, både till och från Sverige. De senaste åren har
Sverige haft en förhållandevis hög invandring. Anledningen till dagens
höga nivåer är att det idag kommer personer till Sverige från många olika
länder och av olika anledningar.
Syftet med föreliggande rapport är att ge en beskrivande bild av vilka
delar av landet utrikes födda invandrar till och i vilken utsträckning de
har flyttat inom fem år. Skälet till invandringen kan ge olika förutsättningar för var en individ bosätter sig. Flyktingars första boende kan
påverkas av processen för mottagandet och om det sker en anvisning till
ett boende eller inte. Personer som invandrar på grund av arbete kan
vara rekryterad till ett specifikt område eller stad. Benägenheten att flytta
till en annan kommun kan då vara lägre för en arbetskraftsmigrant i
jämförelse med en flykting som blivit anvisad ett boende. Rapporten
fokuserar därför till stor del på kommunmottagna flyktingar och
anhöriga till flyktingar.
I rapporten redovisas det första boendet och boendet fem år efter
invandringen efter lokala arbetsmarknader. I vissa fall beskrivs
statistiken på kommunal nivå. I rapporten studeras i första hand
personer som invandrade under perioderna 2006–2010 men i vissa
kapitel jämförs flyttmönster med de som invandrade under 1990-talet
och de senaste årens invandring. Stort fokus ligger på att presentera
statistik på kartor för att redovisa utrikes föddas boende det första året i
Sverige.
I kapitlet Flyttmönster för flyktingar och deras anhöriga ges en beskrivning
av hur flyktingar och deras anhöriga som invandrade under perioden
1990–1994 flyttade. Det är en invandringskohort vars boende till stor del
kom att påverkas av de dåvarande reglerna kring mottagandet av
flyktingar. Sedan dess har reglerna kring placeringen av flyktingar
ändrats och de som invandrade 2006–2010 har haft större möjlighet att
själva välja var de har sitt första boende. Kapitlet innehåller även
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jämförelser mellan de som har stannat i den lokala arbetsmarknaden de
invandrade till och de som har flyttat därifrån när det gäller bland annat
utbildning och förvärvsarbete. Kapitlet avslutas med statistik över de
senaste årens invandring. I kapitlet Flyttmönstret för andra grupper av
utrikes födda ges en bild av första folkbokföringen och eventuella flyttar
bland de som invandrat av andra skäl, till exempel som anhörig, för
arbete eller studier. Rapporten avslutas med en sammanfattande
diskussion.
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Flyttmönster för flyktingar och
deras anhöriga
I följande kapitel redovisas var i landet kommunmottagna flyktingar bodde vid
invandringen för tre femårsperioder då invandring var förhållandevis hög. För
de som invandrade i början av 1990-talet och mellan 2006–2010 görs en
uppföljning var dessa grupper är folkbokförda fem år efter invandringen.
Kapitlet innehåller även en jämförelse mellan kvarboende och de som flyttat.

Invandringen över tid
Under de senaste 40 åren har asylinvandringen utgjort en betydande del
av den totala invandringen till Sverige. När den arbetsrelaterade
invandringen minskade under 1970-talet ändrade invandringen till
Sverige karaktär och kom i stället att till stor del utgöras av en asylrelaterad invandring. Asyllagstiftningen var relativt generös i Sverige
från och med 1970-talet då en del ändringar i dåvarande utlänningslagen
infördes som utvidgade flyktingskyddet (Bugoslaw, 2012; Johansson,
2005). Inbördeskrig i länder som Etiopien och Libanon samt politiskt
förtryck i Chile och Iran gjorde att antalet människor som sökte skydd i
Sverige ökade under 1980-talet. Det ökade antalet asylsökande satte det
svenska mottagningssystemet under press genom att antalet ansökningar
var fler än vad mottagningssystemet klarade av. I december 1989
beslutades att endast personer som uppfyllde Genévekonventionens
flyktingdefinition skulle ges uppehållstillstånd (Spång, 2008; Johansson,
2005). Det som kom att kallas för Luciabeslutet medförde att antalet
asylsökande som fick uppehållstillstånd minskade.
Det jugoslaviska inbördeskriget i början av 1990-talet innebar att många
mäniskor sökte skydd i andra europeiska länder. Som ett resultat av
detta införde många länder tillfälliga uppehållstillstånd med tanken att
människor som flytt kriget skulle återvända när konflikten var över.
Sverige var det enda landet i Europa som gav permanenta uppehållstillstånd för de som sökte asyl. Samtidigt infördes visumstvång vid olika
tillfällen för medborgare i Bosnien-Hercegovina samt Serbien och
Montenegro i syfte att fler asylsökande inte skulle kunna söka sig till
Sverige (Appelquist & Tollefsen Altamirano, 1998). Visumtvånget
innebar att asylinvandringen från länder i före detta Jugoslavien
minskade drastiskt.
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Ett land som har drabbats av flera konflikter och politisk instabilitet de
senaste 30 åren är Irak. Flyktinginvandring till Sverige av personer födda
i Irak har förekommit ända sedan det Iran-Irakiska kriget under 1980talet. Antalet människor på flykt undan oroligheterna ökade under det
första Gulf-kriget och den dåvarande repressiva regimen. Ytterligare
konflikter i samband med den USA-ledda invasionen 2003 och dess
konsekvenser ledde till en ny period av emigration från Irak (Castels, et
al., 2014), varav en del kom till Sverige. Under hösten 2005 genomfördes
en tillfällig lagändring gällande flyktinginvandringen. Den ledde till att
en ny tillståndsgrund för beviljande av uppehållstillstånd, humanitär
angelägenhet, infördes för att vidga kriterierna för uppehållstilstånd.
Lagändringen innebar att relativt många personer som hade fått beslut
om avvisning eller utvisning kunde få sin ansökan prövad ännu en gång.
Under en begränsad period beviljades ett stort antal personer uppehålls–
tillstånd enligt de tillfälliga bestämmelserna. Framförallt omfattades
barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte var möjliga att
verkställa med tvång, huvudsakligen personer födda i Irak men även
Somalia och Afghanistan var vanliga födelseländer.
Från Somalia ökade antalet asylmigranter från år 2005 och fram till 2010
då det bromsades upp på grund av ett ökat krav på ID-handlingar för
anhöriga som sökt uppehållstillstånd för att återförenas med en familjemedlem i Sverige. Svårigheterna med att återförenas med sin familj kan
vara orsaken till färre asylsökande i Sverige. Även om kraven på styrkt
identitet sänktes, framförallt för barnfamiljer, ökade inte antalet flyktingar från Somalia. En förklaring var Migrationsverkets förändrade
bedömning av säkerhetsläget i landet vilket har lett till en minskad andel
beviljade uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2013). Inbördeskriget i
Syrien har lett till att stora delar av befolkningen befinner sig på flykt
från landet och det räknas som 2000-talets hittills största flyktingkris.
Flyktinginvandringen till Sverige av personer födda i Syrien ökade under
2012 och har sedan dess ökat varje år.
Invandringen av anhöriga till personer som invandrat av flyktingskäl är
kopplat till hur asylmigrationen har sett ut. År med en hög flyktinginvandring har vanligtvis följts av en något förhöjd invandring av
anhöriga till dessa ett par år senare. Mellan 1991 och 2013 gällde en övre
permanent tvårsgräns för familjemedlemmar att ansöka om uppehållstillstånd som flyktinganhörig medan det från 2014 är sex år. I vilken
utsträckning anhöriga till flyktingar invandrar beror till stor del på
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flyktinginvandringen sett ut. Flyktingarna från inbördeskriget i Jugo–
slavien invandrade i stor utsträckning som hela familjer medan de födda
i Irak som invandrade under perioden 2006–2010 till stor del var män
vars familjer senare anslöt som anhöriginvandrare. Invandringen av
anhöriga till flyktingar efter kriget i Jugoslavien var därför inte lika
omfattande som anhöriginvandrare till personer födda i Irak.
Diagram 1.1
Antal invandrade flyktingar och anhöriga till flyktingar, 1987–2015
Number of immigrated refugees and refugee family members, 1987–2015
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Uppgifter om grund för bosättning började registreras 1987 och här visas endast de som
invandrade till Sverige för första gången.
Markeringarna visar perioderna 1990–1994 (1), 2006–2010 (2) samt 2011–2015 (3).
Perioder som i denna rapport studeras närmare.

Flyktinginvandringen 1990–1994
De första fem åren av 1990-talet karaktäriserades av en förhållandevis
hög flyktinginvandring av framförallt personer födda i före detta
Jugoslavien, se diagram 1.2 nedan. Av de 104 000 flyktingar som
invandrade under den här perioden var över hälften födda i ett land i
före detta Jugoslavien. Situationen i Mellanöstern i början av 1990-talet
skapade ett behov av att lämna länder som Irak och Iran och inbördeskrigen i Somalia och Libanon fick människor att söka sig till Sverige.
Totalt utgjorde dessa fem länder drygt 80 procent av den totala flyktinginvandringen under perioden 1990–1994. Det var något fler män än
kvinnor som invandrade som flyktingar. Av flyktingarna födda i ett land
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i före detta Jugoslavien var kvinnorna nästan lika många som männen
medan bland flyktingarna från Irak till två tredjedelar var män.
Som nämndes ovan var flyktingarna från länder i före detta Jugoslavien
ofta hela familjer som flydde till Sverige samtidigt. Diagram 1.2 visar att
det totala antalet flyktingar till stor del var familjer med barn men även
att det var fler män än kvinnor i åldrarna kring 30 år.
Diagram 1.2
Antal invandrade flyktingar efter kön och födelseland respektive
ålder vid invandring. Invandringsår 1990–1994
Number of immigrated refugees by sex, country of birth and age at
immigration, immigration 1990–1994
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Invandringspolitiken under tidigt 1990-tal
Många av de flyktingar som invandrade i början av 1980-talet bosatte sig
i storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vid denna tid–
punkt ökade arbetslösheten för olika grupper av utrikes födda. För att
motverka den negativa utvecklingen infördes förändringar i mottagandet
av de nyanlända flyktingarna. I mitten av 1980-talet introducerades den
så kallade ”Hela Sverige-strategin” för att styra bosättningen och minska
koncentrationen till storstäderna. Det fanns förväntningar om att strate–
gin skulle bidra positivt till integrationen genom att flyktingar placerades
i kommuner utanför storstäderna. Kommunerna ansvarade för att tilldela
en bostad och flyktingen var sedan hänvisad till att bo i kommunen
under en introduktionsperiod på 18 månader. Inledningsvis förbereddes
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60 kommuner för mottagande av flyktingar, men när flyktingströmmen
ökade blev allt fler kommuner involverade och 1989 hade 280 av Sveriges
då 288 kommuner ett avtal med Statens Invandrarverk om att ta emot
flyktingar. Förutsättningar på arbetsmarknaden och möjligheter till
utbildning skulle ursprungligen utgöra grunden för placering, men dessa
faktorer kom alltmer i skymundan till förmån för tillgången på bostäder.
Mellan 1987 och 1991 placerades nio av tio asylsökande i förvalda
kommuner enligt strategin (SOU 2004:73). När de asylsökande fick
uppehållstillstånd skedde en omfattande inrikes omflyttning till stor–
städerna och större städer (Andersson & Mekkonen, 1996). Strategin
tillämpades fram till 1994 även om placeringarna gradvis minskade
under perioden 1992–1994 (Edin et al., 2004). Den 1 juli 1994 ändrades
regel–verket kring kommunplaceringarna och flyktingar har sedan dess
möjlighet att fritt välja kommun under förutsättning att boende kan
ordnas.

Lokal arbetsmarknad vid invandring
I följande avsnitt studeras de flyktingar som invandrade under en
femårsperiod i början av 1990-talet. Här används lokala arbetsmarknader
(LA) för att visa var i Sverige flyktingarna folkbokfördes vid invandringen och var de bodde efter fem kalenderår i landet. Lokala arbetsmarknader tas fram av Statistiska centralbyrån och avgränsas utifrån
statistik om arbetspendling mellan kommuner. En lokal arbetsmarknad
kan på så sätt ses som det område där invånarna har tillgång till en större
arbetsmarknad än den som boendekommunen erbjuder. I beskrivningen
av flyktingarna som invandrade mellan 1990 och 1994 används 1992 års
indelning och Sveriges kommuner var då indelade i 110 lokala arbetsmarknader. I rapporten används även en indelning där de lokala arbetsmarknaderna delas in i tre kategorier; lokal arbetsmarknad med storstad,
lokal arbetsmarknad med större stad och lokal arbetsmarknad utan större
stad. Vilka kommuner som ingår i de olika lokala arbetsmarknaderna och
den grova indelningen beskrivs i Fakta om statistiken.
Som en konsekvens av ”Hela Sverige-strategin” folkbokfördes majori–
teten av flyktingarna som invandrade under perioden 1990–1994 i en
lokal arbetsmarknad med eller utan en större stad, se diagram 1.3 för
fördelningen. Närmare hälften, omkring 51 000, av flyktingarna folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad med en större stad medan närmare
fyra av tio folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad utan en större stad.
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Syftet med strategin var att motverka en koncentration av utrikes födda i
storstadsregionerna men omkring 16 procent folkbokfördes ändå i de
lokala arbetsmarknaderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Som tidigare
nämnts avtog utsträckningen i vilken flyktingarna kommunplacerades
under några år innan den helt avskaffades och ersattes av Lagen om eget
boende i början av 1994 vilket kan vara en förklaring till att en relativt
stor andel folkbokfördes i storstäderna. En annan möjlig förklaring kan
vara att individerna folkbokfördes efter att de flyttat från det anläggningsboende de hade i samband med kommunplaceringen.
Diagram 1.3 visar även hur fördelningen efter typ av lokal arbetsmarknad såg ut för de tre vanligaste födelseländerna. Flyktingar födda i
ett land i dåvarande Jugoslavien var i större utsträckning skrivna i en
lokal arbetsmarknad med eller utan en större stad i jämförelse med
personer födda i Irak och Iran. Dessa två födelselandsgrupper var i större
utsträckning bosatta i en av storstädernas lokala arbetsmarknader.
Diagram 1.3
Flyktingar fördelade efter typ av LA vid invandring. Efter födelseland. Invandringsår 1990–1994. Procent
Refugees by type of LA at immigration and country of birth, immigration
1990–1994. Per cent
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Figur 1.1 visar antalet flyktingar som folkbokförts i respektive lokala
arbetsmarknad i relation till antalet invånare. Det högsta antalet
invandrade flyktingar per 10 000 invånare hade den lokala arbetsmarknaden Laxå där det under perioden 1990–1994 folkbokfördes över 200
flyktingar per 10 000 invånare. Laxå ingår i grupperingen lokala arbetsmarknader utan större stad och andra lokala arbetsmarknader i samma
gruppering med en förhållandevis hög mottagning var Filipstad, Hofors
och Hultsfred. Samtliga med mellan 160 och 200 invandrade flyktingar
per 10 000 invånare. Högst andel mottagna flyktingar i lokala arbetsmarknader med en större stad hade Växjö och Eskilstuna dit det
invandrade 47 flyktingar per 10 000 invånare. En nästan lika hög andel
mottagna hade Nyköping, Sundsvall och Västerås.
Storstädernas lokala arbetsmarknader hade ett relativt lågt mottagande i
förhållande till befolkningen. Antalsmässigt var dock dessa lokala
arbetsmarknader som hade flest invandrade flyktingar. Till exempel
folkbokfördes närmare 9 000 i Stockholm vid invandringen. Flest antal
bland de lokala arbetsmarknaderna med en större stad var Uppsala där
nästan 4 000 folkbokfördes. Av de lokala arbetsmarknader utan en större
stad hade Karlskoga flest antal mottagna flyktingar där drygt 2 000
flyktingar folkbokfördes.

Lokal arbetsmarknad efter invandring
Till höger i figur 1.1 visas en karta med andelen flyktingar som efter fem
kalenderår hade flyttat från den lokala arbetsmarknad de folkbokfördes i
vid invandringen. Kartan visar att en stor del av flyktingarna som
folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad med eller utan en större stad
hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad eller utvandrat.
Sammantaget hade sju av tio flyktingar flyttat inom fem år. I de lokala
arbetsmarknaderna Ånge och Kiruna, med närmare 900 invandrade
flyktingar vardera hade i princip samtliga flyttat efter fem år.
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Figur 1.1
Antal flyktingar per 10 000 invånare samt andel utflyttade fem år
efter invandring efter LA. Invandringsår 1990–1994
Number of refugees per 10 000 inhabitants and the share of outmigration five years after immigration by LA, immigration 1990–1994
Antal per 10 000
101 - 213 (13)
45 - 100 (26)
23 - 44 (34)
0 - 22 (38)

Andel utflyttade från LA
88 78 65 13 -

100 (30)
87 (19)
77 (22)
64 (32)

Sveriges kommuner är här indelade i 111 lokala arbetsmarknader enligt 1992 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad och de som
har utvandrat från Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och
redovisas därför inte.
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Liknande utflyttning hade de lokala arbetsmarknader i Götaland som
hade en relativt hög andel mottagna i relation till antalet invånare. Det
gäller till exempel den lokala arbetsmarknaden Filipstad där 98 procent
av de 1 400 mottagna flyktingarna hade flyttat därifrån efter fem år. Som
kartan visar var det relativt hög andel utflyttare i många av de lokala
arbetsmarknaderna i Norrland men även i västra delar av Svealand så
som Hagfors, Ludvika och Fagersta. De flyktingar som invandrade till
lokala arbetsmarknader med storstad eller större stad som till exempel
Linköping hade en lägre andel, 36 procent, som flyttat efter fem år. Av de
9 000 som folkbokfördes i Stockholm hade 14 procent flyttat därifrån.
Antal flyttar efter invandring
För att få en överblick av i vilken utsträckning flyktingar och deras
anhöriga flyttar efter invandringen studeras här hur många flyttar som
gjorts i genomsnitt över en kommungräns under ett kalenderår 2.
Många av de flyktingar som invandrade i början på 1990-talet blev
placerade i kommuner, ofta i glesbygdskommuner, något som ledde till
en omflyttning till storstäderna och större städer (Andersson & Mekk–
onen, 1996). I genomsnitt flyttade flyktingar under denna period 0,25
gånger under det första året efter invandringen. Det blir tydligt att det är
just under det första året som många av flyktingarna flyttade till en
annan kommun då flyttfrekvensen var lägre redan under det andra året
och ligger på ungefär samma nivå de resterande tre åren gruppen följs.
Anhöriga till flyktingar har fått sitt uppehållstillstånd inom en tvåårs–
period efter det att ansökan om asyl godkänts. Som diagram 1.4 visar har
anhöriga till flyktingar i genomsnitt ett lägre antal flyttar, något som till
stor del kan förklaras av att personen de flyttar till i de flesta fall varit i
Sverige en tid och då hunnit med att etablera ett mer permanent boende.
Flyktingar och deras anhöriga som invandrar till Sverige är nya på
bostads- och arbetsmarknaden. Deras flyttmönster de första åren i landet
kan jämföras med en annan grupp som är ny på bostads- och arbetsmarknaden, nämligen inrikes födda 19–25-åringar. Detta är en grupp
som vanligtvis har en hög benägenhet att flytta i samband med att lämna
föräldrahemmet, studier, arbete eller för att bilda familj (Mulder, 2006;
SCB, 2014). I jämförelse med flyktingar och anhöriga till flyktingar hade
2 Denna avgränsning gör att resultaten skiljer sig år från andra publicerade
uppgifter från SCB. Se till exempel SCB (2008)
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gruppen inrikes födda unga vuxna ett något lägre genomsnittligt antal
flyttar i början av den studerade perioden. Inrikes födda unga vuxna har
dock en relativt konstant nivå i flyttandet och antalet flyttar ligger därför
något högre under de resterande åren.
Diagram 1.4
Genomsnittligt antal flyttar under ett kalenderår och antal år sedan
folkbokföring. Invandringsår 1990–1994
Mean number of moves per calendar year by number of years since
immigration, immigration 1990–1994
Genomsnittligt antal
0,30
0,25
0,20

Flyktingar
Inrikes födda
19-25 år

0,15
0,10

Anhöriga till flyktingar

0,05
0,00
1

2

3

4

5

Antal år
Beräkningarna baseras på de som var folkbokförda i Sverige under hela perioden. Det
genomsnittliga antalet flyttar för samtliga grupper utrikes födda redovisas i bilaga A.

I diagrammet ovan mäts antalet flyttar under det kalenderår där samtliga
har ett helt år på sig att flytta till en annan kommun. För flyktingar var
det vanligare att byta kommun under det år som de invandrade än åren
efter. Den mottagningspolitik som rådde under början av 1990-talet ledde
till att många flyktingar flyttade en kort tid efter att de hade blivit
placerade i en kommun. Nästan var tredje flykting flyttade till en annan
kommun under det år de invandrade medan mot–svarande för nästa
kalenderår, det vill säga det år som beräkningarna ovan börjar vid, var 18
procent. Av de anhöriga till flyktingar bytte knappt en av tio kommun
under invandringsåret.
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Var bodde flyktingarna fem år efter invandring?
Närmare sex av tio av de som folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad
med en storstad bodde kvar i samma kommun fem år efter invandringen.
Om en flytt gick till en annan kommun var det vanligast att den nya
kommunen fanns inom samma lokala arbetsmarknad, drygt två av tio
flyttade inom den lokala arbetsmarknad de bodde i vid invandringen. I
en jämförelse mellan storstadsområdena var det vanligast bland flyktingar som invandrade till Stockholmsområdet att byta kommun inom
den lokala arbetsmarknaden. Oftast var det flyttar mellan Stockholms
stad och en annan kommun. Det var relativt ovanligt att flytta till en
annan lokal arbetsmarknad, oavsett om den hade en storstad, större stad
eller var utan större stad. Fyra procent, eller drygt 600 av flyktingarna,
hade utvandrat inom fem år.
I lokala arbetsmarknader med större städer var det drygt en tredjedel
som antingen bodde i den kommun de folkbokfördes i eller hade flyttat
till en kommun inom samma lokala arbetsmarknad. Ungefär hälften hade
antingen flyttat till en lokal arbetsmarknad med en storstad eller med en
större stad. I vilken utsträckning flyktingarna flyttade varierar mellan
områden i olika delar av landet. Lokala arbetsmarknader som Linköping,
Helsingborg och Örebro bodde mellan 50 och 65 procent kvar medan
många av de flyktingar som folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad i
Norrland, till exempel Luleå, Sundsvall och Skellefteå, hade lämnat dessa
efter fem år. Andra lokala arbetsmarknader med en stor andel utflyttade
var Västerås och Växjö. Av flyktingarna som placerades i lokala arbets–
marknader utan större stad hade omkring en tredjedel flyttat till en lokal
arbetsmarknad med en storstad och en tredjedel hade flyttat till en med
en större stad efter fem år i landet. De lokala arbetsmarknader som
andelen kvarboende flyktingar var störst, mellan 15 och 30 procent, var
områden som Karlskoga, Oskarshamn och Falkenberg. Huruvida flytten
gick till en lokal arbetsmarknad med en storstad eller en större stad
varierade beroende på i vilken lokal arbetsmarknad man folkbokfördes.
Flyttar från Karlskogas och Ludvikas lokala arbetsmarknad gick i något
större utsträckning till en lokal arbetsmarknad med en större stad medan
flytten från Mariestad och Fagersta oftare gick till en med en storstad.
Skillnaderna beror förmodligen på den geografiska närheten till de olika
lokala arbetsmarknaderna.
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Diagram 1.5
Flyktingar fördelade efter flyttstatus fem år efter invandring. Efter
typ av LA vid invandring. Invandringsår 1990–1994. Procent
Refugees by migration status five years after immigration and type of LA,
immigration 1990–1994. Per cent

LA med
storstad
LA med
större stad
LA utan
större stad
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Bor i samma kommun
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Flyttat till en LA med storstad

Flyttat till en LA med större stad

Flyttat till en LA utan större stad

Utvandrat

100%

Västerås och Sundsvall är två exempel på lokala arbetsmarknader med
en större stad där andelen utflyttare bland flyktingarna var hög. Drygt
två tredjedelar av de som invandrade till Västerås hade flyttat efter fem
år medan motsvarande för Sundsvall var närmare 80 procent. I figur 1.2
redovisas de områden dit flest flyttar har gått. Flyttarna visas med pilar
som är proportionerliga till andelen som hade flyttat till den lokala
arbetsmarknaden. Från Västerås går den ”tjockaste” pilen till Stockholm
som var ny lokal arbetsmarknad för drygt 40 procent av flyttarna. Andra
lokala arbetsmarknader som det var vanligt att flytta till var Malmö och
Göteborg. Från Västerås har även en del flyttat till Uppsala och
Norrköping.
Även från den lokala arbetsmarknaden Sundsvall gick en stor del av
flyttarna till någon av storstädernas lokala arbetsmarknader. Knappt 30
procent av flyktingarna som invandrade till Sundsvall flyttade till
Stockholm medan 23 procent flyttade till Malmö. Andra vanliga områden
att ha flyttat till var Göteborg och Helsingborg. Kartorna visar ett tydligt
mönster: de som hade flyttat gjorde det i störst utsträckning till lokala
arbetsmarknader med en storstad eller större stad i Svealand eller
Götaland.
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Av de lokala arbetsmarknaderna utan en större stad hade Karlskoga och
Ludvika flest mottagna flyktingar. Utflyttningen från dessa två lokala
arbetsmarknader var förhållandevis hög, 75 respektive 93 procent hade
flyttat till en annan lokal arbetsmarknad fem år efter folkbokföringen. För
flyktingar med första folkbokföringen i Karlskoga och Ludvika var det
något vanligare att flytten hade gått till en lokal arbetsmarknad med en
större stad än till en med en storstad. Figur 1.3 visar fördelningen till
vilka lokala arbetsmarknader flytten ofta gick till. Av flyktingarna som
först invandrade till Karlskoga var 20 procent bosatta i Stockholm fem
kalenderår efter folkbokföringen. Andra vanliga områden att ha flyttat
till var Göteborg och den närliggande lokala arbetsmarknaden Örebro.
Flyktingar med första boendet i Ludvika sökte sig i störst utsträckning till
Stockholm eller Malmö. Även angränsande Falun samt Göteborg och
Helsingborg var vanliga lokala arbetsmarknader att flytta till.

Flyktingar födda i före detta Jugoslavien och
boendekommun efter fem år
Följande avsnitt fokuserar på flyktingar födda i ett land i före detta
Jugoslavien 3 och vilken kommun dessa bor i efter fem år i Sverige. Till
skillnad mot tidigare avsnitt görs ingen skillnad på var flyktingarna
folkbokfördes vid invandringen och istället för lokala arbetsmarknader
redovisas här.
Enligt vissa teorier väljer migranter i destinationslandet att bosätta sig i
områden där det redan bor människor från samma ursprungsland.
Studier av bland annat har visat att möjligheter att etablera sig på en ny
plats förbättras om det på den nya platsen finns personer som kan hjälpa
den nyanlända migranten till rätta 4. Vidare visar denna forskning på att
orsaken till detta kan förklaras av att det finns vissa fördelar med att bo i
närheten av människor från samma ursprungsland.

Uppgifter om födelseland registreras vid folkbokbokföringen men kan i efterhand
förändras.
4 Se bland annat Thernstrom & Thernstrom (1997), Ihlanfeldt & Scafi (2002) och Zhou (1997)
3
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Figur 1.2
Flyktingar med första folkbokföringen i två LA med en större stad
och LA fem år senare. Invandringsår 1990–1994. Procent
Refugees with first registration in two LA with a larger city and LA five
years later, immigration 1990–1994. Per cent
Västerås

Sundsvall

LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
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Figur 1.3
Flyktingar med första folkbokföringen i två LA utan en större stad
och LA fem år senare. Invandringsår 1990–1994. Procent
Refugees with first registration in two LA without a larger city and LA five
years later, immigration 1990–1994. Per cent
Karlskoga

Ludvika

LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
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Portes & Shafer (2007 samt Zhou & Logan (1991) menar att det kan
medföra ökade möjligheter till arbete om det finns ett etablerat kontaktnät som underlättar arbetssökandet. Det kan även underlätta att hitta en
bostad och kan samtidigt innebära en möjlighet att undvika diskriminering på bostadsmarknaden (Phillips, 2006; Roscigno, Karafin, & Tester,
2009; Turner & Ross, 2005). Andra orsaker som kan vara av betydelse är
det sociala nätverk som finns tillgängligt i ett område med många landsmän. Det för med sig ett socialt sammanhang och framförallt ett socialt
stöd som blir mer tillgängligt i homogena områden.
Genom att visa på relationen mellan andelen med en viss bakgrund i en
kommun och andelen med bakgrunden i riket går det att se om
ursprungslandet är överrepresenterat i kommunen. Detta index är lika
med 1 om, som i det här fallet, andelen med bakgrund 5 i ett land i före
detta Jugoslavien i kommunen är lika med motsvarande andel i Sverige
som helhet. Om indexet är högre än 1 är andelen högre i kommunen
jämfört med riket och lägre än 1 visar att andelen är lägre än i riket. Se
Fakta om statistiken för en närmare beskrivning.
Diagram 1.6 nedan visar vilken kommun flyktingar födda i före detta
Jugoslavien bodde i fem år efter invandringen i förhållande till
kommunens index. Malmö stad var den vanligaste kommunen att bo i
och majoriteten hade flyttat dit efter att ha blivit anvisade till en annan
kommun. Malmö stad hade vid den här tiden en i förhållande till Sverige
som helhet, hög andel i befolkningen med bakgrund i före detta Jugoslavien. I början av 1990-talet var indexet i Malmö stad nästan 6. Det
innebär att andelen med bakgrund i före detta Jugoslavien var knappt 6
gånger högre i Malmö stad jämfört med landet som helhet.
Andra kommuner där en relativt stor del hade bosatt sig och vars index
var över 1 var Göteborg, Landskrona, Helsingborg och Halmstad.
Kommuner med en hög kvot och ett lågt antal flyktingar boende i
kommunen var Olofström, en kommun dit arbetskraftsinvandrare
flyttade under 1960- och 1970-talen (SCB, 2016), samt Bjuv. Även
Stockholm stad och Norrköping hade ett relativt högt antal boende efter
fem år.

Personer födda i något av länderna i före detta Jugoslavien eller födda i Sverige
med två föräldrar födda i före detta Jugoslavien.

5
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Diagram 1.6
Boendekommun* bland flyktingar födda i forna Jugoslavien fem år
efter invnadring i förhållande till kommunens index**. Invandringsår
1990–1994
Municipality of residence among former Yugoslavia-born refugees five
years after immigration, by index, immigration 1990–1994
Index
7
Olofström
6
Malmö

5
Bjuv
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4

Helsingborg
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3
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2
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0
0
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Antal
*Endast kommuner med 100 eller fler flyktingar födda i länder i före detta Jugoslavien som
invandrade under 1990–1994 ingår i diagrammet.
** Andel med bakgrund i länder i före detta Jugoslavien i kommunen i förhållande till
andelen i Sverige. Ett värde över 1 innebär att andelen i kommunen är högre än i Sverige.
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Jämförelse mellan de som stannat och de som flyttat
I detta avsnitt jämförs de som fem kalenderår efter invandringen bodde
kvar i samma lokala arbetsmarknad som de först folkbokfördes i och de
som hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad. Det finns vissa
skillnader mellan dessa två grupper. Män hade exempelvis i något högre
utsträckning än kvinnor lämnat sin lokala arbetsmarknad inom en
femårsperiod och det var därmed en jämnare könsfördelning bland de
som bodde kvar än bland de som hade flyttat. De som bodde kvar i
samma lokala arbetsmarknad var också något äldre än de som hade
flyttat.
Möjligheter till utbildning och förvärvsarbete kan ha betydelse för om
man flyttar eller inte. Uppgift om utbildningsnivå saknas ofta en kort tid
efter invandringen då uppgifter ännu inte hunnit samlas in. Täckningen
förbättras efterhand och fem kalenderår efter invandringen fanns uppgift
om utbildningsnivå för drygt 90 procent av de flyktingar som invandrade
1990–1994. Det är relativt små skillnader i utbildningsnivå mellan de som
bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad och de som hade flyttat,
däremot är det skillnader mellan olika typer av lokala arbetsmarknader.
Andelen med eftergymnasial utbildning var högst bland de som fem
kalenderår efter invandringen bodde i en lokal arbetsmarknad med
storstad, 30 procent (av de som var 20–59 år i slutet av invandringsåret),
och lägst bland de som bodde i en lokal arbetsmarknad utan större stad,
19 procent.
Fem kalenderår efter folkbokföringen förvärvsarbetade knappt tre av tio
kvinnor och knappt fyra av tio män. Både för kvinnor och män var
andelen som förvärvsarbetade något högre bland de som bodde kvar i
den lokala arbetsmarknad de invandrade till. En uppdelning efter typ av
lokal arbetsmarknad vid invandring och fem år senare visar att de som
bodde kvar i eller hade flyttat till en lokal arbetsmarknad utan större stad
var de som förvärvsarbetade i högst utsträckning. Andelen förvärvs–
arbetande var i dessa grupper närmare 40 procent för kvinnor och drygt
50 procent för män.
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Tabell 1.1
Andel förvärvsarbetande fem kalenderår efter invandring efter typ
av LA vid invandring och fem kalenderår efteråt. Kvinnor och män
20–59 år i slutet av invandringsåret. Invandringsår 1990–1994
Share gainfully employed five years after immigration by type of local
labour market at immigration and five years after immigration. Women
and men aged 20–59 at the end of the immigration year. Immigration
1990–1994
LA vid invandring
LA fem kalenderår efteråt
LA med storstad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA med större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA utan större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
Samtliga

Andel förvärvsarbetande

Antal personer

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

28
28

38
39

4 400
3 800

5 900
5 000

15
28
..
27
28

27
33
54
37
39

100
300
..
12 300
4 700

300
500
100
16 400
5 600

26
25
38
28
39

33
35
59
39
52

3 900
2 800
900
9 900
1 900

5 900
3 600
1 300
13 300
2 200

24
24
37
28

31
36
54
38

3 500
3 500
1 000
26 600

5 200
4 500
1 300
35 600

..=Färre än 100 personer i gruppen

Andelen förvärvsarbetande skiljer sig åt mellan kvinnor och män,
personer i olika åldrar och personer med olika utbildningsnivå. Män
förvärvsarbetar generellt sett i högre grad än kvinnor och andelen
förvärvsarbetande ökar med utbildningsnivån. I bland annat tidigare
rapporter i serien Integration har också visats att personer som invandrar
i högre ålder har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, se till
exempel SCB (2014c). Eftersom det finns vissa skillnader i gruppernas
sammansättning vad gäller dessa faktorer kan detta ha betydelse för
skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan grupper. En annan faktor som
både kan ha betydelse för andelen förvärvsarbetande och benägenheten
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att flytta är civilstånd. Personer utan familj flyttar oftare över längre
avstånd. Här görs en fördjupad analys av sannolikheten att vara
förvärvsarbetande fem kalenderår efter folkbokföringen där flyttstatus,
kön, åldersgrupp, civilstånd och utbildningsnivå ingår. Med flyttstatus
avses här om personen hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad
eller inte samt vilken typ av lokal arbetsmarknad personen bodde i fem
år efter invandringen. Analysen görs med hjälp av logistisk regression.
Här jämförs sannolikheten att vara förvärvsarbetande i en grupp med
genomsnittet för alla som ingår i analysen. Resultaten redovisas som
jämförelsetal. Om jämförelsetalet är större än 1 förvärvsarbetar gruppen i
högre grad än genomsnittet och om jämförelsetalet är mindre än 1
förvärvsarbetar de i lägre grad än genomsnittet. Läs mer om metoden i
Fakta om statistiken.
Regressionsanalyserna visar att det finns skillnader i sannolikheten att
vara förvärvsarbetande mellan olika typer av lokala arbetsmarknader och
mellan de som bor kvar i samma lokala arbetsmarknad och de som har
flyttat. I modell 1, där flyttstatus studeras för sig, är jämförelsetalet högst
för de som hade flyttat till en lokal arbetsmarknad utan större stad, 1,59.
Det innebär att sannolikheten att förvärvsarbeta i denna grupp var 59
procent högre jämfört med genomsnittet för samtliga flyktingar som
invandrade 1990–1994. Även de som bodde kvar i en lokal arbetsmarknad utan större stad hade en högre sannolikhet att vara förvärvsarbetande medan sannolikheten var lägre än för genomsnittet för de som
bodde kvar i eller hade flyttat till en lokal arbetsmarknad med en storstad eller med en större stad.
Gruppernas sammansättning vad gäller kön, ålder, civilstånd och
utbildningsnivå har relativt liten betydelse för skillnaden i förvärvsfrekvens mellan personer som bodde kvar fem år efter invandringen och
personer som hade flyttat. Sannolikheten att vara förvärvsarbetande
jämfört med genomsnittet är för de flesta grupper ungefär densamma när
hänsyn tas till sammansättningen i olika grupper av flyttare och kvarboende. De som bodde kvar i en lokal arbetsmarknad utan större stad har
ytterligare en högre sannolikhet att vara förvärvsarbetande i modell 2 där
samtliga faktorer ingår, 57 procent högre än genomsnittet jämfört med 46
procent högre än genomsnittet i modell 1. Förändringen kan förklaras av
bland annat en relativt hög andel kvinnor och personer i åldrarna 50 år
och äldre i denna grupp. Detta är grupper med en relativt låg förvärvsfrekvens, och om sammansättningen bland de som bodde kvar i en lokal
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arbetsmarknad utan större stad hade varit densamma som bland
flyktingarna totalt sett hade andelen förvärvsarbetande därmed varit
högre.
Tabell 1.2
Logistisk regressionsanalys. Sannolikhet att vara förvärvsarbetande
fem kalenderår efter invandring. Flyktingar invandrade 1990–1994
Logistic regression analysis. Probability to be gainfully employed five
years after immigration. Refugees immigrated 1990–1994
Modell 1
Flyttstatus
Kvar i samma LA
0,90
LA med storstad
0,88
LA med större stad
1,46
LA utan större stad
Flyttat till annan LA
0,71
LA med storstad
0,78
LA med större stad
1,59
LA utan större stad
Kön
Kvinnor
Män
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)

Modell 2

0,91
0,91
1,57
0,66
0,73
1,59
0,81
1,23

20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
Civilstånd
Gift
Ej gift
Utbildningsnivå

1,97
2,01
1,96
1,98
1,60
1,05
0,43
0,09

Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Uppgift saknas

0,75
1,74
1,71
0,45

1,11
0,90

Jämförelseindex i fet stil: p<0,01.
I modell 1 analyseras endast flyttstatus och i modell 2 inkluderas samtliga faktorer samtidigt.

Statistiska centralbyrån

37

Flyttmönster…

Integration - Flyktingars flyttmönster i Sverige

Att skillnader i sammansättning vad gäller kön, ålder, civilstånd och
utbildningsnivå har en relativt liten betydelse för skillnaden i förvärvsfrekvens mellan olika grupper av flyttare innebär att det finns andra
faktorer som förklarar skillnaderna. Det har tidigare visats att det
generella mönstret varit att flyttströmmarna gått till lokala arbetsmarknader med en storstad eller större stad, men här är det alltså de
grupper som frångått det mönstret, genom att bo kvar i eller flytta till en
lokal arbetsmarknad utan större stad, som förvärvsarbetar i högst
utsträckning. Detta innebär inte nödvändigtvis att det är ett orsakssamband som visas här. Det kan vara så att de som får ett arbete i en lokal
arbetsmarknad utan större stad i högre grad väljer att stanna kvar där
och att de som flyttar till en lokal arbetsmarknad utan större stad ofta gör
det på grund av att de har fått ett arbete eller att de som flyttat från en
lokal arbetsmarknad utan större stad gjort det för att de inte fått ett
arbete. Bosnien-Hercegovina är det vanligaste födelselandet för de som
invandrade som flyktingar under perioden 1990–1994. Det har gjorts en
del studier av denna grupp (se t.ex. Ekberg, 2016) eftersom de, relativt
andra grupper av flyktingar, haft en hög andel förvärvsarbetande. Det
var dock stora regionala skillnader med en hög andel förvärvsarbetande i
vissa mindre kommuner i Jönköpings län som tillhör lokala arbetsmarknader utan större stad, bland annat Gnosjö och Gislaved, och en
betydligt lägre i Göteborg och Malmö, dit många födda i BosnienHercegovina flyttade. Eftersom arbetsmarknadsläget var svagt i bland
annat Göteborg och Malmö under 1990-talet antar Ekberg att inflyttningen dit snarare rörde sig om en önskan att bo nära landsmän. Inflyttningen till Gnosjö, Gislaved med flera kommuner var också relativt hög
och detta kopplas istället till goda möjligheter att få ett arbete.

Invandringen av anhöriga till flyktingar
Anhöriga till flyktingar är personer som fått uppehållstillstånd i Sverige
och är anhörig till en flykting som beviljades uppehållstillstånd högst två
år tidigare. De anhöriga till flyktingar som invandrade 1990–1994 är
därmed i hög utsträckning men inte uteslutande anhöriga till de flyktin–
gar som invandrade 1990–1994 och som beskrivits tidigare i kapitlet. Då
flyttfrekvensen bland flyktingar är hög det första året, är det första
boendet bland de anhöriga många gånger det andra eller senare boendet
för den de bosätter sig hos.
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Totalt invandrade omkring 23 000 flyktinganhöriga under perioden
1990–1994. De vanligaste födelseländerna var, liksom bland flyktingarna
under samma period, Iran, länderna i före detta Jugoslavien och Irak.
Omkring 60 procent av de anhöriga till flyktingar som invandrade under
perioden var kvinnor. En jämförelse av antalet invandrare efter ålder
visar att det var en betydligt högre andel kvinnor i åldern 20–40 år än
män, se diagram 1.7.
Diagram 1.7
Antal invandrade anhöriga till flyktingar efter kön och födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 1990–1994
Refugee family member immigrants by sex, country of birth and age at
immigration, immigration 1990–1994
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Sett till antalet personer bosatte sig flest anhöriga till flyktingar i storstadsområden. Drygt 4 000 i Stockholm lokala arbetsmarknad, närmare
3 000 i Göteborg och drygt 1 500 i Malmö lokala arbetsmarknad.
Figur 1.4 visar antalet anhöriga till flyktingar, som invandrade under
perioden 1990–1994 per 10 000 invånare efter lokal arbetsmarknad. I
relation till folkmängden bosatte sig flest anhöriga till flyktingar i relativt
små arbetsmarknader utan större städer, som mest 16 anhöriga till
flyktingar per 10 000 invånare inom ett arbetsmarknadsområde.
Områden där minst 10 anhöriga till flyktingar per 10 000 invånare bosatte
sig var Laxå, Hultsfred, Munkfors, Malung, Sorsele, Dorotea och Hofors
lokala arbetsmarknader. Även om antalet per 10 000 var relativt högt var
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det ändå ett relativt litet antal personer som invandrade till dessa sju
lokala arbetsmarknader, totalt mellan 20 till 95 personer.
I figur 1.4 finns en karta som visar andelen anhöriga till flyktingar som
efter fem kalenderår hade flyttat från den lokala arbetsmarknad de först
folkbokfördes i. De som hade bosatt sig i en lokal arbetsmarknad med en
storstad flyttade i lägst utsträckning. Förutom i storstadsområdena var
det i arbetsmarknader med en större stad i delar av Svealand och
Götaland, där många bodde kvar. Jönköping, Helsingborg, Halmstad och
Örebro är arbetsmarknader där många, mellan 70-75 procent, av de
anhöriga till flyktingar bodde kvar efter fem år. Utflyttning skedde i
störst utsträckning ifrån arbetsmarknader utan en större stad, såsom från
Hofors, Säffle, Malung, Falköping och Simrishamn lokala
arbetsmarknader. Av de totalt cirka 360 anhöriga till flyktingar som hade
bosatt sig i dessa områden hade mellan 80 och 90 procent flyttat inom
fem år.
Fem år efter folkbokföringen i Sverige bodde närmare 60 procent av
anhöriga till flyktingar kvar i samma kommun och drygt 5 procent hade
flyttat inom samma lokala arbetsmarknad som de först folkbokförde sig.
Närmare 30 procent hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad och
omkring 5 procent hade utvandrat under femårsperioden.
Som framgår av figur 1.8 nedan är det framför allt de som bosatt sig i en
storstadskommun som bor kvar efter fem år. Närmare 80 procent av de
som bosatt sig i en lokal arbetsmarknad med en storstad bodde kvar i
samma kommun efter fem år och närmare 90 procent bodde kvar i
samma arbetsmarknadsområde. Av de som först bosatt sig i en lokal
arbetsmarknad med en större stad bodde närmare 60 procent kvar i
samma arbetsmarknadsområde efter fem år. Inom arbetsmarknader utan
en större stad stannade knappt fyra av tio kvar i samma område.
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Figur 1.4.
Antal anhöriga till flyktingar per 10 000 invånare samt andel
utflyttade fem år efter invandring efter LA. Invandringsår 1990–1994
Refugee family member immigrants per 10 000 inhabitants and the share
of out-migration after five years, by LA, immigration 1990–1994
Antal per 10 000
10 - 16 (7)
6 - 9 (27)
4 - 5 (35)
0 - 3 (42)

Andel utflyttade från LA
51 - 35 (35)
25 - 50 (26)
8 - 24 (3)
0 - 7 (47)

Sveriges kommuner är här indelade i totalt 111 lokala arbetsmarknader enligt 1992 års
indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.
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Diagram 1.8
Anhöriga till flyktingar fördelade efter flyttstatus fem år efter
invandring. Efter typ av LA vid invandring. Invandringsår 1990–1994.
Procent
Refugee family member immigrants by migration status five years after
immigration and type of LA, immigration 1990–1994. Per cent
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Flyktinginvandringen 2006–2010
Efter att flyktinginvandringen minskade under andra delen av 1990-talet
i samband med att inbördeskriget i Jugoslavien tog slut låg antalet på en
relativt jämn låg nivå fram till mitten av 2000–talets första decennium.
Därefter ökade flyktinginvandringen och nästa kohort som studeras
består av flyktingar som invandrade under perioden 2006–2010.
Drygt 72 000 personer invandrade av flyktingskäl och under denna
period var närmare fyra av tio födda i Irak, se diagram 1.9. Det näst
vanligaste födelselandet var Somalia följt av Afghanistan. Det förekom
även en flyktinginvandring från länder i forna Jugoslavien och Eritrea.
Omkring sex av tio av samtliga flyktingar var män och mest ojämlik
könsfördelning var bland flyktingar födda i Afghanistan där sju av tio
var män. Det kan jämföras med flyktinginvandringen av personer födda i
Eritrea där 45 procent var män.
Diagram 1.9 visar även kvinnor och mäns ålder vid invandringen för
samtliga flyktingar. Av kvinnorna var det förhållandevis många vuxna i
åldern 20–45 år samt barn under 10 år. För männen går det att se en topp
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för 16–17-åringar, till största delen ensamkommande unga, och i åldrarna
kring 30 år.
Diagram 1.9
Antal invandrade flyktingar efter kön och födelseland respektive
ålder vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Immigrated refugees by sex, country of birth and age at immigration,
immigration 2006–2010
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Mellan 1994 och 2010 ansvarade kommunerna för flyktingmottagningen
och skrev då avtal med Migrationsverket. För varje flykting betalade
Migrationsverket en ersättning som skulle täcka kommunens kostnader.
Från och med 1994 blev det även möjligt för individen att själv ordna ett
eget boende. Det kan ha gjorts under väntan på besked om uppehållstillstånd eller i samband med att personen fått uppehållstillstånd och
folkbokförts. De som inte hade möjlighet att själva ordna ett boende blev
anvisad till en kommun av Arbetsförmedlingen. I praktiken kunde det
innebära att första folkbokföringen skedde på det anläggningsboende
som individen hade vistats på under asylprocessen eller i den kommun
hen hade blivit anvisad till. En annan flyktinggrupp som det går att
särredovisa i statistiken för denna period är kvotflyktingar. Kvotflyktingar har uppehållstillstånd och boende ordnat vid ankomsten till
Sverige och på så vis väljer dessa individer inte själva den första
boendekommunen.
Det finns skillnader i åldersstruktur för de tre grupperna av flyktingar, se
diagram 1.10. De ensamkommande blev till stor del anvisade till en
kommun vilket kan bero på att denna grupp inte hade kontakter som de
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kunde bosätta sig hos. Annars var det till största del barnfamiljer som
folkbokfördes på ett anvisat boende. Flyktingar som kunnat välja ett eget
boende är till stor del i åldrarna runt 30 år medan kvotflyktingarna
vanligtvis består av kompletta familjer. Något som återspeglas i åldersstrukturen där en relativt hög andel av kvotflyktingarna utgörs av barn.
Diagram 1.10
Andel flyktingar efter ålder och kategori vid invandring.
Invandringsår 2006–2010. Procent
Refugees by age and category, immigration 2006–2010. Per cent
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Lokal arbetsmarknad vid invandringen
Nästan hälften av de 70 000 flyktinginvandrarna hade ordnat ett eget
boende då de fick uppehållstillstånd och folkbokfördes. Knappt 26 000,
eller 38 procent hade ett anvisat boende medan 8 700 (13 procent)
invandrade som kvotflyktingar.
Beroende på vilken typ av boende flyktingar hade skiljde det sig åt var i
Sverige folkbokföringen skedde. Diagram 1.11 visar hur de olika
grupperna fördelas efter typ av lokal arbetsmarknad: en storstad, med en
större stad eller utan en större stad. I följande avsnitt används de 75
lokala arbetsmarknaderna i 2008 års indelning. De anvisade boendena
låg till största del i en lokal arbetsmarknad med en större stad. Nästan
sex av tio med anvisat boende hade sitt första boende i denna typ av
lokala arbetsmarknad medan nästan tre av tio folkbokfördes i en lokal
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arbetsmarknad utan större städer. Det var relativt ovanligt att flyktingar
med ett anvisat boende först folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad med
en storstad. Av de som hade möjligheten att välja ett eget boende var det
däremot främst i de lokala arbetsmarknaderna med storstäder som det
var vanligast att bo i. Sex av tio hade ett boende i Stockholm, Göteborg
eller Malmö medan en tredjedel hittade ett boende i någon av de lokala
arbetsmarknaderna med en större stad. Kvotflyktingarnas första boende
speglar vilka kommuner som tog emot dessa och de kommunerna till–
hörde ofta lokala arbetsmarknader med en större stad eller utan en större
stad.
Diagram 1.11
Flyktingar fördelat efter kategori och typ av LA vid invandring.
Invandringsår 2006–2010. Procent
Refugees by category and type of LA, immigration 2006–2010. Per cent
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Antal flyttar efter invandring
De personer som blivit anvisade till en kommun flyttar i genomsnitt fler
gånger än flyktingar med eget boende och kvotflyktingar. I genomsnitt
sker drygt 0,23 flyttar till en annan kommun under det första året efter
invandringsåret. I vissa fall kan det röra sig om att personer först blir
folkbokförd på det anläggningsboende de bott på under tiden deras
ansökan om uppehållstillstånd behandlats. Då får de ”en extra flytt” då
de sedan flyttar till den kommun de blivit anvisade till. Redan under det
andra året är antalet flyttar lägre och håller en relativt jämn nivå under
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de resterande tre åren. Ett liknande mönster går att se för de flyktingar
som ordnat ett eget boende medan kvotflyktingar har en något annat
mönster i när det sker flest flyttar. Eftersom det i mottagningskommunen
finns en bostad åt dessa personer vid ankomsten till Sverige är de redan
”etablerade” på bostadsmarknaden och behovet att flytta kanske inte är
så stort under de första åren i Sverige jämfört med de andra
flyktingrupperna. Efter några år i Sverige ökar antalet flyttningar något
bland kvotflyktingarna. De familjemedlemmar som invandrat till en
flykting har i genomsnitt ett lägre antal flyttar jämfört med de andra
grupperna.
Diagram 1.12
Genomsnittligt antal flyttar under ett kalenderår och antal år sedan
invandring. Invandringsår 2006–2010
Mean number of moves per calendar year and number of years since
immigration, immigration 2006–2010
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Här räknas de flyttar som går från en kommun till en annan. Beräkningarna baseras på de
som var folkbokförda i Sverige under hela perioden. Det genomsnittliga antalet flyttar för
samtliga grupper utrikes födda redovisas i bilaga A.

Liksom för de flyktingar som invandrade 1990–1994 skedde flest flyttar
från en kommun till en annan under själva invandringsåret. Av samtliga
som invandrade av flyktingskäl under 2006–2010 flyttade nästan två av
tio till en annan kommun under invandringsåret medan motsvarande för
det andra året, det vill säga det första hela kalenderåret, var knappt en av
tio.
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Flyktingar med anvisat boende
Figur 1.5 visar antalet flyktingar med anvisat boende som folkbokfördes i
de olika lokala arbetsmarknaderna i förhållande till antalet invånare.
Många lokala arbetsmarknader i Norrland tog emot ett högre antal i
förhållande till befolkningen jämfört med andra delar av landet. Högst
andel hade den lokala arbetsmarknaden Kiruna med 64 flyktingar per
10 000 invånare. Näst högst mottagande hade Gällivare samt Filipstad
med strax över 50 invandrade flyktingar per 10 000 invånare. Även delar
av mellersta Svealand så som Hagfors och Karlskoga hade en förhållandevis hög andel mottagna. I Götaland hade lokala arbetsmarknader i
Småland: Växjö, Vetlanda och Vimmerby det högsta antalet mottagna
flyktingar i relation till invånarantalet. Antalsmässigt tog Växjö emot flest
flyktingar, närmare 2 700, följt av Luleå och Sundsvall med 1 600
respektive 1 300 folkbokförda flyktingar.
Kartan bredvid visar andelen av flyktingarna som hade flyttat från den
lokala arbetsmarknaden de bodde i vid invandringen. I 17 lokala arbets–
marknader hade mer än 79 procent av flyktingarna flyttat därifrån efter
fem år. I nio av dem var det mer än 90 procent som flyttat. Dessa lokala
arbetsmarknader var även till viss del de som hade en hög andel
mottagna. Högst utflyttarfrekvens hade Kiruna följt av Hagfors och
Åsele. Andra lokala arbetsmarknader som hade en hög utflyttning
återfinns i Småland; Vimmerby, Älmhult och Oskarshamn. De lokala
arbetsmarknaderna med en relativt låg andel utflyttare är de med en
storstad, Linköping samt Västerås.

Statistiska centralbyrån

47

Flyttmönster…

Integration - Flyktingars flyttmönster i Sverige

Figur 1.5
Antal flyktingar med anvisat boende per 10 000 invånare samt andel
utflyttade fem år senare. Efter LA vid invandring. Invandringsår
2006–2010
Number of refugees with assigned housing per 10 000 inhabitants and
the share of out-migration by LA at immigration. Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
13 - 64 (22)
5 - 12 (15)
2 - 4 (11)
0 - 1 (27)

Andel utflyttade från LA
89 79 50 15 -

98 (9)
88 (8)
78 (16)
49 (12)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.
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Var bodde de med anvisat boende fem år efter invandring?
Diagram 1.13 visar var flyktingarna med anvisat boende bodde fem
kalenderår efter invandringen. Av de knappt 4 000 flyktingar som
placerats i en lokal arbetsmarknad med en storstad var 55 procent
folkbokförda i samma kommun fem år senare. En förhållandevis hög
andel, 22 procent, hade flyttat inom sin lokala arbetsmarknad medan en
ungefär lika stor del hade flyttat till en lokal arbetsmarknad i en annan
del av landet. Av de lokala arbetsmarknaderna med en storstad var det
vanligast att flyktingar boende i Stockholm flyttade inom den lokala
arbetsmarknaden medan det var mindre vanligt inom Malmö. En flytt till
en lokal arbetsmarknad med en större stad var vanligare från Malmö och
Göteborg än från Stockholm.
Av de med anvisat boende i en lokal arbetsmarknad med en större stad
var det betydligt vanligare att ha flyttat därifrån i jämförelse med de som
hade sitt första boende i en lokal arbetsmarknad med en storstad.
Sammantaget hade två tredjedelar av nästan 15 000 flyttat till en annan
lokal arbetsmarknad fem år efter folkbokföringstillfället. Det var något
vanligare att de fem år senare bo i en annan lokal arbetsmarknad med en
större stad än i en lokal arbetsmarknad med en storstad. Det var relativt
ovanligt att ha flyttat till en lokal arbetsmarknad utan större stad.
Nästan nio av tio av de 7 600 flyktingar som var bosatta i en kommun i en
lokal arbetsmarknad utan större stad vid folkbokföringstillfället hade
flyttat från kommunen fem år senare. Det var vanligast att bosätta sig i
någon av de lokala arbetsmarknaderna med en större stad, nästan hälften
gjorde det. Det var också relativt vanligt att ha flyttat till en lokal
arbetsmarknad med en storstad, omkring en fjärdedel bosatte sig i
antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö.
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Diagram 1.13
Flyktingar med anvisat boende fördelade efter flyttstatus fem år
efter invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Refugees with assigned housing by migration status five years since
immigration and LA at immigration. Immigration 2006–2010. Per cent
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Växjö var den lokala arbetsmarknad med en större stad som hade flest
folkbokförda flyktingar med anvisat boende, 2 700. Fem år efter
folkbokföringen bodde knappt två av tio kvar och figur 1.6 visar till vilka
lokala arbetsmarknader som det var vanligast att ha flyttat till. Den
lokala arbetsmarknad som flest hade flyttat till var Malmö dit tre av fyra
flyktingar hade flyttat. Näst vanligast var det att ha flyttat till Stockholms
lokala arbetsmarknad, drygt 14 procent. Som kartan visar gick annars en
del av flyttningarna till Göteborg eller en lokal arbetsmarknad med en
större stad i Götaland och Svealand. Den största födelselandsgruppen
boende i Växjö vid folkbokföringen var Irak följt av Somalia. De
vanligaste destinationerna skiljer sig något åt mellan dessa två grupper.
Av flyktingarna födda i Irak hade de flesta flyttat till Malmö följt av
Stockholm medan födda i Somalia till största del flyttade till Göteborg
eller Malmö. Vad gäller omflyttning inom Växjö lokala arbetsmarknad
var det 15 procent av de 2 700 folkbokförda som flyttade till en annan
kommun inom den lokala arbetsmarknaden. De flyttar som skedde gick
då vanligen till kommunen Växjö.
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Även Luleås lokala arbetsmarknad tog mot ett relativt högt antal
flyktingar. Fem kalenderår efter invandringen hade drygt nio av tio
flyttat därifrån. Hälften av dessa bodde fem år senare i en annan lokal
arbetsmarknad med en större stad, oftare i Svealand och Götaland än i
Norrland. Liksom kartan med Växjö är pilarna proportionerliga mot
andelen till respektive destination. Även om hälften av alla flyttade till en
lokal arbetsmarknad med en större stad var det vanligast att bo i den
lokala arbetsmarknaden Malmö. Drygt 22 procent av flyttarna gick dit.
Gick flytten till en av lokal arbetsmarknad med en större stad var Gävle,
Eskilstuna och Umeå vanligast. De vanligaste födelseländerna bland de
som invandrade till Luleå var Somalia, Irak och Eritrea och dessa
grupper flyttade i störst utsträckning till just Stockholm. För flyktingar
födda i Somalia var det dock lika många som flyttade till Eskilstuna
lokala arbetsmarknad som Stockholm.
Figur 1.7 visar motsvarande kartor för de två lokala arbetsmarknaderna
utan större städer som hade flest mottagna, Kiruna och Vimmerby. Där
folkbokfördes 900 respektive 700 flyktingar under perioden 2006–2010.
Båda dessa områden hade dessutom en relativ hög utflyttning då nästan
samtliga hade lämnat Kiruna och 93 procent hade flyttat från Vimmerby
fem år efter invandringen. Hälften av flyktingarna som lämnade Kiruna
flyttade till en lokal arbetsmarknad med en större stad medan en tredje–
del flyttade till någon av de lokala arbetsmarknaderna med en storstad.
Vanligaste destinationen bland samtliga arbetsmarknadsområden var
dock Stockholm. De lokala arbetsmarknader med en större stad som var
vanliga att ha flyttat till var Linköping, Eskilstuna, Västerås och Gävle.
Liksom de som anvisats till Luleå var de vanligaste födelseländerna
Somalia, Eritrea och Irak och för dessa grupper var det vanligt att ha
flyttat till Stockholm. De stora grupperna med personer från Irak och
Somalia märks även av i Vimmerby lokala arbetsmarknad där de
tillsammans utgjorde hälften av alla flyktingar i anvisat boende som
folkbokfördes mellan 2006 och 2010. Av de med anvisat boende i
Vimmerby var det inte lika vanligt att ha sökt sig till Stockholm utan det
var istället vanligare att ha flyttat till Malmö lokala arbetsmarknad följt
av Linköping.
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Figur 1.6
Flyktingar med anvisat boende och första folkbokföringen i två LA
med större stad och LA fem år senare. Invandringsår 1990–1994.
Procent
Refugees with assigned housing and first registration in two LA with a
larger city and LA five years later, immigration 1990–1994. Per cent
Växjö

Luleå

LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
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Figur 1.7
Flyktingar med anvisat boende och första folkbokföringen i två LA
utan större stad och LA fem år senare. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Refugees with assigned housing and first registration in two LA without
larger cities and LA five years later, immigration 2006–2010. Per cent
Kiruna

Vimmerby

LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
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Jämförelse mellan de som stannat och de som flyttat
Det var en högre andel barn och unga som fem kalenderår efter
invandringen bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad som de först
folkbokfördes i. När åldersfördelningen bland de som var 20–59 år i
slutet av invandringsåret jämförs är de som bodde kvar något äldre än de
som hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad. Könsfördelningen är
densamma i båda grupperna, 43 procent kvinnor och 57 procent män.
För drygt hälften av flyktingarna saknades uppgift om utbildning i slutet
av invandringsåret, men fem år efter första folkbokföring saknades
uppgift om utbildningsnivå endast för 4 procent i åldersgruppen 20–59
år. Då hade drygt 40 procent av kvinnorna och 35 procent av männen
förgymnasial utbildning, omkring 25 procent av både kvinnor och män
hade en utbildning motsvarande gymnasiet och knappt 25 procent av
kvinnorna och 35 procent av männen hade eftergymnasial utbildning.
Utbildningsnivån för de som fem år efter invandringen bodde i den
lokala arbetsmarknad som de först folkbokfördes i var något lägre
jämfört med de som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad, men
skillnaderna är ganska små. Andelen män med eftergymnasial utbildning
fem år efter första folkbokföring var exempelvis 33 procent för de som
bodde kvar och 36 procent för de som hade flyttat.
Fem kalenderår efter invandringen förvärvsarbetade 27 procent av
kvinnorna och 44 procent av männen. Totalt sett skiljer sig andelen
förvärvsarbetande någon procentenhet mellan de som bodde kvar och de
som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad. Däremot är det större
variation när flyttare och kvarboende i olika typer av lokala arbetsmarknader jämförs. Andelen förvärvsarbetande varierar för kvinnor
mellan 22 procent av de som hade flyttat från en lokal arbetsmarknad
med större stad till en annan lokal arbetsmarknad med större stad och 33
procent av de som hade flyttat från en lokal arbetsmarknad utan större
stad till en lokal arbetsmarknad med en storstad. För män varierar
andelen förvärvsarbetande mellan 40 procent av de som hade flyttat från
en lokal arbetsmarknad med större stad till en annan lokal arbetsmarknad med större stad och 50 procent av de som hade flyttat från en
lokal arbetsmarknad med större stad till en lokal arbetsmarknad med
storstad.
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Tabell 1.3
Andel förvärvsarbetande fem kalenderår efter folkbokföring efter typ
av LA vid folkbokföring och fem kalenderår efter. Flyktingar med
anvisat boende, kvinnor och män 20–59 år vid invandringen.
Invandringsår 2006–2010
Share gainfully employed five years after immigration by type of local
labour market at immigration and five years after immigration. Refugees
with assigned housing, women and men aged 20–59 at the end of the
immigration year. Immigration years 2006–2010
LA vid invandring
LA fem kalenderår efteråt
LA med storstad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA med större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA utan större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
Samtliga

Andel förvärvsarbetande

Antal personer

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

24
23

43
43

600
500

900
600

..
27
..
27
28

..
41
..
44
44

..
100
..
3 600
1 200

..
100
..
5 000
1 600

31
22
29
28
32

50
40
45
45
49

1 000
1 200
300
2 000
300

1 300
1 700
400
2 400
300

33
23
30
27

48
42
44
44

600
1 000
200
6 200

600
1 200
300
8 200

..=Färre än 100 personer i gruppen
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Liksom för kohorten 1990–1994 har en logistisk regressionsanalys av
sannolikheten att vara förvärvsarbetande gjorts. Läs mer om metoden i
Fakta om statistiken. Det är små skillnader mellan modell 1, där endast
flyttstatus ingår, och modell 2, där hänsyn tas till gruppernas sammansättning vad gäller kön, ålder, civilstånd och utbildningsnivå. Detta är
väntat då grupperna inte skiljde sig åt särskilt mycket när det gäller dessa
faktorer. I modell 2 är de flesta grupper av flyttare inte signifikant skilda
från genomsnittet. Den enda gruppen med ett signifikant resultat är de
som hade flyttat till en lokal arbetsmarknad med större stad, där
sannolikheten att vara förvärvsarbetande är 19 procent lägre än för hela
gruppen flyktingar med anvisat boende. Detta kan möjligen delvis
förklaras av ett något sämre arbetsmarknadsläge i lokala arbetsmarknader med större stad. Arbetsförmedlingens uppgifter om andelen öppet
arbetslösa per kommun under perioden 2011–2015 har här använts för att
beräkna arbetslösheten i de tre typerna av lokala arbetsmarknader och
andelen öppet arbetslösa var något högre i lokala arbetsmarknader med
en större stad än i både lokala arbetsmarknader med storstad och lokala
arbetsmarknader utan större stad.
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Tabell 1.4
Logistisk regressionsanalys. Sannolikhet att vara förvärvsarbetande
fem kalenderår efter invandring. Flyktingar med anvisat boende
invandrade 2006–2010
Logistic regression analysis. Probability to be gainfully employed five
years after immigration. Refugees with assigned housing immigrated
2006–2010
Modell 1
Flyttstatus
Kvar i samma LA
LA med storstad
0,92
LA med större stad
1,00
LA utan större stad
1,14
Flyttat till annan LA
1,15
LA med storstad
0,82
LA med större stad
LA utan större stad
1,02
Kön
Kvinnor
Män
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
Civilstånd
Gift
Ej gift
Utbildningsnivå
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Uppgift saknas

Modell 2

0,89
1,05
1,15
1,11
0,81
1,04
0,71
1,41
1,95
1,94
1,76
1,47
1,11
0,85
0,39
0,28
1,04
0,96
0,82
1,78
1,63
0,42

Jämförelseindex i fet stil: p<0,01.
I modell 1 analyseras endast flyttstatus och i modell 2 inkluderas samtliga faktorer samtidigt.
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Flyktingar med eget boende
Figur 1.8 visar antalet folkbokförda flyktingar med eget boende per
10 000 invånare i de olika lokala arbetsmarknaderna. Flyktingar med eget
boende har under tiden de väntat på besked om uppehållstillstånd eller i
samband med att de fått uppehållstillstånd själva ordnat ett boende
genom kontakter. I förhållande till den lokala arbetsmarknadens
invånarantal var det vanligast att ha ett eget boende i en lokal arbets–
marknad med en storstad eller i en med en större stad i Götaland och
Svealand. Allra flest flyktingar med eget boende per 10 000 hade den
lokala arbetsmarknaden Eskilstuna följt av Norrköping och Stockholm.
Av de som hade möjligheten att välja ett eget boende var det inte lika
vanligt att det låg i en lokal arbetsmarknad i Norrland. Ett undantag var
Vilhelmina med 9 flyktingar med eget boende per 10 000 invånare.
Antalsmässigt var det i de lokala arbetsmarknaderna med en storstad dit
flest invandrade. Stockholm var vanligast då närmare fyra av tio
flyktingar med eget boende folkbokfördes där. Motsvarande andelar för
Malmö och Göteborg var 11 procent vardera.
De som ordnade ett eget boende har inte bytt kommun i samma
utsträckning som de med ett anvisat boende. Totalt hade 17 procent av
flyktingarna med eget boende lämnat den lokala arbetsmarknad de vid
invandrade till fem år efter invandringen. Motsvarande av de med
anvisat boende var drygt 60 procent. Den högra kartan i figur 1.8 visar
andelen som flyttade från den lokala arbetsmarknad de invandrade till.
Högst andel utflyttare hade Söderhamn och Vetlanda. Drygt 80 respek–
tive 74 procent hade lämnat dessa lokala arbetsmarknader. Totalt hade 12
av de 75 lokala arbetsmarknaderna en andel utflyttare som var 50 procent
eller högre.

58

Statistiska centralbyrån

Integration - Flyktingars flyttmönster i Sverige

Flyttmönster…

Figur 1.8.
Antal flyktingar med eget boende per 10 000 invånare samt andel
utflyttare fem år senare. Efter LA vid invandring. Invandringsår
2006–2010
Number of refugees with own housing per 10 000 inhabitants and share
of out-migrants five years since immigration by LA at immigration.
Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
6 - 15 (20)
4 - 5 (19)
2 - 3 (23)
0 - 1 (13)

Andel utflyttade från LA
52 34 19 11 -

83 (12)
51 (7)
33 (14)
18 (4)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.

Statistiska centralbyrån

59

Flyttmönster…

Integration - Flyktingars flyttmönster i Sverige

Var bodde flyktingarna med eget boende fem år efter invandring?
Som tidigare nämnts bor majoriteten kvar i den lokala arbetsmarknad de
invandrade till. Det gäller oavsett om flyktingarna hade ett eget boende i
en lokal arbetsmarknad med en storstad, en större stad eller utan en
större stad. Diagram 1.14 visar i vilken av dessa tre grupper flyktingarna
med eget boende bodde i vid invandringen och var de bodde fem år
senare. Nästan nio av tio bodde fortfarande inom den lokala
arbetsmarknaden med en storstad de invandrade till och drygt en av tio
hade flyttat till en annan kommun tillhörande i en lokal arbetsmarknad
med en större stad. Av storstadsområdena var det vanligast att flyktingar
som invandrade till Stockholm bytte kommun inom den lokala
arbetsmarknaden. Även bland de som invandrade till en lokal
arbetsmarknad med en större stad var det vanligt att bo kvar i samma
kommun. En skillnad mot de flyktingar med ett eget boende i en lokal
arbetsmarknad med en storstad var att det var en lägre andel som hade
flyttat till en kommun inom den lokala arbetsmarkanden. Istället hade
drygt två av tio flyttat till en annan lokal arbetsmarknad med en större
stad eller till en med en storstad.
Av de 1 600 flyktingar som ordnat ett boende i kommuner tillhörande en
lokal arbetsmarknad utan en större stad bodde drygt fyra av tio kvar i
kommunen fem år efter folkbokföringen. Av de som flyttade var det
vanligare att välja en lokal arbetsmarknad med en större stad än en med
en storstad. En tredjedel av denna grupp hade flyttat till någon av de
med en större stad medan två av tio bosatte sig i antingen Stockholm,
Göteborg eller Malmö lokala arbetsmarknader.
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Diagram 1.14
Flyktingar med eget boende fördelade efter flyttstatus fem år efter
invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Refugees with own housing by migration status five years after
immigration and LA at immigration, immigration 2006–2010. Per cent
LA med
storstad
LA med
större stad
LA utan
större stad
0%

20%

40%

60%

80%

Bor i samma kommun

Flyttat inom LA

Flyttat till en LA med storstad

Flyttat till en LA med större stad

Flyttat till en LA utan större stad

Utvandrat

100%

Jämförelse mellan de som stannat och de som flyttat
Könsfördelningen är ungefär densamma bland de som fem år efter första
folkbokföringen bodde kvar i den lokala arbetsmarknad de invandrade
till som bland de som hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad. En
jämförelse av åldersfördelningen i de två grupperna, se tabell 1.5, visar
att de som bodde kvar är äldre än de som hade flyttat till en annan lokal
arbetsmarknad. Det är en högre andel i åldersgruppen 20–29 år bland de
som hade flyttat. Detta gäller i högre grad för kvinnor än för män.
När det gäller utbildningsnivå är det en tydlig skillnad mellan de
kvinnor som bodde kvar och de som hade flyttat. Knappt 50 procent av
kvinnorna, i åldersgruppen 20–59 år, som fem år efter invandringen hade
flyttat till en annan lokal arbetsmarknad hade högst förgymnasial utbildning, jämfört med 40 procent av de som bodde kvar. Andelen med eftergymnasial utbildning var 19 procent bland de som hade flyttat jämfört
med 27 procent bland de som bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad.
Andelen kvinnor med gymnasial utbildningsnivå var drygt 20 procent i
båda grupperna. För män är det i princip inga skillnader mellan de som
bodde kvar och de som hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad.
Andelen med förgymnasial utbildning var knappt 40 procent, med
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gymnasial utbildning omkring 25 procent och med eftergymnasial
utbildning drygt 30 procent.
Tabell 1.5
Åldersfördelning för de som bodde kvar i samma LA de invandrade
till och de som hade flyttat till annan LA fem år efter invandringen.
Flyktingar med eget boende. Invandringsår 2006–2010
Age distribution among those who lived in the same local labour market
they immigrated to and those who had moved to a different local labour
market five years after immigration. Refugees with own housing.
Immigration 2006–2010
Åldersgrupp
(ålder i slutet av
invandringsåret)
0-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60+ år
Summa
Antal

Kvinnor
Kvar i
samma LA
24
27
24
12
6
7
100
10 700

Flyttat till
annan LA
25
41
21
8
3
3
100
2 300

Män
Kvar i
samma LA
19
34
28
12
4
3
100
15 800

Flyttat till
annan LA
17
40
28
11
3
2
100
3 500

Det var vanligare att män än kvinnor förvärvsarbetade fem år efter
folkbokföringen. Närmare hälften av männen var förvärvsarbetande
medan detta gällde knappt 30 procent av kvinnorna. Förvärvsfrekvensen
var lägre för de som hade flyttat jämfört med de som hade stannat kvar i
den lokala arbetsmarknad de först flyttade till. För kvinnor var förvärvsfrekvensen 23 procent för de som hade flyttat och 29 procent för de som
bodde kvar. För män var andelen förvärvsarbetande 43 respektive 50
procent. Andelen förvärvsarbetande var lägre för de som fem år efter
folkbokföringen bodde i en lokal arbetsmarknad med större stad jämfört
med både de som bodde i en lokal arbetsmarknad med storstad och i en
lokal arbetsmarknad utan större stad. För kvinnor var andelen förvärvsarbetande 22 procent för de som bodde i en lokal arbetsmarknad med
större stad och drygt 30 procent för de som bodde i en lokal arbetsmarknad med storstad och en lokal arbetsmarknad utan större stad. För
män var andelen förvärvsarbetande 44 procent i lokala arbetsmarknader
med större stad och omkring 50 procent i lokala arbetsmarknader med
storstad och lokala arbetsmarknader utan större stad.

62

Statistiska centralbyrån

Integration - Flyktingars flyttmönster i Sverige

Flyttmönster…

Tabell 1.6
Andel förvärvsarbetande fem kalenderår efter folkbokföring efter typ
av LA vid invandring och fem kalenderår efter. Flyktingar med eget
boende, kvinnor och män 20–59 år vid invandringen. Invandringsår
2006–2010
Share gainfully employed five years after immigration by type of local
labour market at immigration and five years after immigration. Refugees
with own housing, women and men aged 20–59 at immigration.
Immigration years 2006–2010
LA vid invandring
LA fem kalenderår efteråt
LA med storstad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA med större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
LA utan större stad
Kvar i samma LA
Flyttat till:
LA med storstad
LA med större stad
LA utan större stad
Samtliga

Andel förvärvsarbetande

Antal personer

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

30
31

49
51

5 600
5 000

9 400
8 400

23
19
..
22
22

42
37
38
45
45

100
400
..
3 000
2 200

200
700
100
5 000
3 600

27
19
..
30
34

48
43
45
45
50

400
400
..
400
200

700
600
200
800
300

..
26
..
27

48
37
..
48

..
100
..
9 100

100
300
..
15 100

..=Färre än 100 personer i gruppen
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Tidigare analyser har visat att skillnader i gruppers sammansättning vad
gäller kön, ålder, civilstånd och utbildningsnivå har liten betydelse för
skillnaden mellan olika grupper av flyttare. Detta gäller även för
flyktingar med eget boende. Sannolikheten att vara förvärvsarbetande är
högre än för genomsnittet för de som bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad som de först folkbokfördes i, om det var en lokal arbetsmarknad med storstad eller en lokal arbetsmarknad utan större stad. De som
bodde kvar i en lokal arbetsmarknad med större stad skiljer sig inte
signifikant från gruppen som helhet, men de som hade flyttat till denna
typ av lokal arbetsmarknad har en signifikant lägre sannolikhet att vara
förvärvsarbetande. Även för flyktingar med anvisat boende var sannolikheten att vara förvärvsarbetande lägst för denna grupp. Ett något
sämre arbetsmarknadsläge i lokala arbetsmarknader med större stad kan,
som tidigare nämnts, vara en förklaring till detta. För flyktingar med eget
boende är sannolikheten att vara förvärvsarbetande genomgående högre
för de som bor kvar jämfört med de som flyttat in i respektive typ av
lokal arbetsmarknad. En analys av Arbetskraftsundersökningarna (SCB,
2015b) visar att personer som flyttat över länsgräns är sysselsatta i högre
utsträckning än de som inte flyttat. Här tycks dock sambandet vara det
omvända, vilket kan tyda på att det för denna grupp kan vara en fördel
att bo kvar i den lokala arbetsmarknad man har kontakter.
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Tabell 1.7
Logistisk regressionsanalys. Sannolikhet att vara förvärvsarbetande
fem kalenderår efter invandring. Flyktingar med eget boende
invandrade 2006–2010
Logistic regression analysis. Probability to be gainfully employed five
years after immigration. Refugees with own accommodation immigrated
2006–2010
Modell 1
Flyttstatus
Kvar i samma LA
1,22
LA med storstad
0,90
LA med större stad
1,28
LA utan större stad
Flyttat till annan LA
LA med storstad
1,04
0,75
LA med större stad
LA utan större stad
0,91
Kön
Kvinnor
Män
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
Civilstånd
Gift
Ej gift
Utbildningsnivå
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Uppgift saknas

Modell 2

1,25
0,97
1,35
0,96
0,74
0,85
0,66
1,52
2,03
2,04
1,92
1,55
1,13
0,73
0,43
0,23
0,96
1,04
0,80
1,66
1,62
0,46

Jämförelseindex i fet stil: p<0,01.
I modell 1 analyseras endast flyttstatus och i modell 2 inkluderas samtliga faktorer samtidigt.
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Kvotflyktingar
Totalt folkbokfördes närmare 8 700 kvotflyktingar i Sverige under
perioden 2006–2010. Till skillnad mot de flyktingar som sökt asyl på egen
hand i Sverige, och antingen skaffat ett eget boende eller bosatt sig i ett
anvisat boende, går kvotflyktingarna inte igenom Migrationsverkets
mottagningssystem utan bosätts direkt i en kommun.
Flest mottagna kvotflyktingar i relation till folkmängden hade den lokala
arbetsmarknaden Sorsele. Sorsele, som ingår i gruppen lokala arbetsmarknader utan en större stad, tog emot drygt 86 kvotflyktingar per
10 000 invånare under perioden 2006–2010. Antalet invandrade kvotflyktingar i förhållande till befolkningen visas i figur 1.9. I figuren är det
tydligt att de lokala arbetsmarknaderna i Norrland hade en högre andel
mottagna jämfört med de i Götaland och Svealand. I Svealand hade
Hällefors flest mottagna i förhållande till befolkningsstorleken, 19 per
10 000. I Götaland var Värnamo den lokala arbetsmarknaden med högst
andel mottagna per 10 000, knappt 7 mottagna per 10 000 invånare. Luleå
och Östersund, två lokala arbetsmarknader med en större stad tog emot
antalsmässigt flest kvotflyktingar, 650 respektive 610. De lokala arbetsmarknaderna med en större stad tog totalt sett emot över hälften av
samtliga kvotflyktingar under perioden 2006–2010.
Av samtliga kvotflyktingar bodde en tredjedel i en annan lokal
arbetsmarknad än den de invandrade till fem år efter invandringen.
Figur 1.9 visar andelen kvotflyktingar som hade flyttat från den lokala
arbetsmarknaden de invandrade till. Sorsele, som hade högst andel
mottagna i förhållande till områdets befolkning, hade även högst
utvandring och så gott som samtliga hade lämnat denna lokala arbetsmarknad. Även många andra lokala arbetsmarknader i Norrland, till
exempel Dorotea och Vilhelmina, hade en hög andel utflyttare. Lokala
arbetsmarknader med en relativt låg utflyttning var till exempel Hudiksvall och Ljusdal med omkring 75 procent som bodde i samma lokala
arbetsmarknad fem år efter invandringen.
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Figur 1.9
Antal kvotflyktingar per 10 000 invånare samt andel utflyttade fem år
efter invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Number of quota refugees per 10 000 inhabitants and share of outmigrants five years after immigration, by LA at immigration. Immigration
2006–2010
Antal per 10 000
35 - 87 (4)
10 - 34 (14)
2 - 9 (20)
0 - 1 (37)

Andel utflyttade från LA
57 - 96 (10)
36 - 56 (13)
22 - 35 (10)
6 - 21 (12)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad och de som
har utvandrat från Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och
redovisas därför inte.
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Var bodde kvotflyktingarna fem år efter invandring?
Nästan 80 procent av de som invandrade till en lokal arbetsmarknad med
en storstad bodde i samma kommun fem år efter invandringen. Motsvarande för lokala arbetsmarknader med en större stad var 64 procent och 55
procent för de utan större städer. Av kvotflyktingarna som invandrade
till en lokal arbetsmarknad med en storstad hade 12 procent flyttat till en
kommun inom samma lokala arbetsmarknad. De som flyttade från en
lokal arbetsmarknad med en större stad bosatte sig i ungefär lika stor
utsträckning i en annan lokal arbetsmarknad med en större stad eller en
med en storstad. Kvotflyktingarna vars första boende var i en lokal
arbetsmarknad utan en större stad hade i störst utsträckning bosatt sig i
en annan typ av lokal arbetsmarknad. Vanligast var att ha flyttat till en
lokal arbetsmarknad med en större stad. Det gällde knappt tre av tio
medan drygt en av tio hade flyttat till en lokal arbetsmarknad med en
storstad
Diagram 1.15
Kvotflyktingar fördelade efter flyttstatus fem år efter invandring.
Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010. Procent
Quota refugees by migration status five years after immigration and LA at
immigration, immigration 2006–2010. Per cent

LA med
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Jämförelse mellan de som stannat och de som flyttat
För de kvotflyktingar som fem år efter invandringen bodde kvar i den
lokala arbetsmarknad som de först folkbokfördes i är andelen barn och
andelen i åldrarna över 40 år något högre jämfört med de som hade
flyttat till en annan lokal arbetsmarknad. Könsfördelningen är jämn i
båda grupper.
Uppgifter om utbildningsnivå saknades för en stor andel av kvotflyktingarna det år de invandrade. Fem år efter invandringen är
täckningen bättre och det saknades uppgifter endast för 5 procent av de
som var 20–59 år i slutet av invandringsåret. Drygt 40 procent av
kvinnorna och knappt 40 procent av männen hade en förgymnasial
utbildning som högsta utbildningsnivå. Av männen hade nästan 30
procent en utbildningsnivå motsvarande gymnasiet och drygt 30 procent
en eftergymnasial utbildning. Bland kvinnorna hade drygt 25 procent en
gymnasial utbildning och andelen med eftergymnasial utbildning var
drygt 20 procent. Det var en högre andel med eftergymnasial utbildningsnivå bland de som hade flyttat från den lokala arbetsmarknad de
först folkbokfördes i jämfört med de som bodde kvar.
Fem år efter invandringen var 23 procent av kvinnorna och 38 procent av
männen förvärvsarbetande. Andelen förvärvsarbetande var något lägre
för de som hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad jämfört med de
som bodde kvar i den lokala arbetsmarknad de först folkbokfördes i. För
kvinnor var andelen förvärvsarbetande högre för de som fem år efter
invandringen bodde i en lokal arbetsmarknad med storstad än för de
som bodde i en lokal arbetsmarknad med eller utan större stad. För män
var andelen förvärvsarbetande högre för de som bodde i en lokal arbetsmarknad med en storstad eller utan större stad jämfört med de som
bodde i en lokal arbetsmarknad med större stad.
Eftersom antalet kvotflyktingar är relativt litet är konfidensintervallen
stora i de logistiska regressionsanalyserna. Det är endast för de som hade
flyttat till en lokal arbetsmarknad med större stad som sannolikheten att
vara förvärvsarbetande är signifikant skild från den genomsnittliga
nivån. I modell 2, där kön, åldersgrupp, civilstånd och utbildningsnivå
ingår, är sannolikheten 36 procent lägre än genomsnittet för samtliga
kvotflyktingar. Även för övriga grupper av flyktingar var de bland de
som hade flyttat till en lokal arbetsmarknad med större stad som
sannolikheten att vara förvärvsarbetande var lägst.
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Tabell 1.8
Logistisk regressionsanalys. Sannolikhet att vara förvärvsarbetande
fem kalenderår efter invandring. Kvotflyktingar invandrade 2006–
2010
Logistic regression analysis. Probability to be gainfully employed five
years after immigration. Quota refugees immigrated 2006–2010
Modell 1
Flyttstatus
Kvar i samma LA
LA med storstad
1,13
LA större stad
0,94
LA utan större stad
1,01
Flyttat till annan LA
LA med storstad
1,06
0,70
LA större stad
LA utan större stad
1,27
Kön
Kvinnor
Män
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
Civilstånd
Gift
Ej gift
Utbildningsnivå
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Uppgift saknas

Modell 2

1,24
0,99
1,08
0,88
0,64
1,34
0,70
1,44
1,88
1,79
1,54
1,56
1,31
0,75
0,47
0,27
0,96
1,04
0,89
1,71
1,69
0,39

Jämförelseindex i fet stil: p<0,01.
I modell 1 analyseras endast flyttstatus och i modell 2 inkluderas samtliga faktorer samtidigt.
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Flyktingar födda i Irak respektive Somalia och
boendekommun efter fem år
Liksom i avsnittet Flyktingar födda i före detta Jugoslavien och boendekommun
efter fem år redovisas här antalet bosatta flyktingar i förhållande till det
antalet individer som är födda i samma land eller födda i Sverige med
föräldrar födda i samma land. Här studeras istället födda i Irak och
Somalia. Eftersom de var de vanligaste födelseländerna bland flyktingar
under perioden 2006–2010. Om indexet är över 1 innebär det att
kommunen har en andel personer med bakgrunden som är högre än
andelen i Sverige som helhet. Läs mer om detta index i Fakta om
statistiken. Här studeras samtliga flyktingar födda i antingen Irak eller
Somalia, oavsett vilken typ av boende och till vilken lokal arbetsmarknad
de invandrade till.
I vilken kommun det är vanligkast att bo i fem år efter invandringen
skiljer sig något åt mellan födda i Irak och Somalia. Personer födda i Irak
hade i störst utsträckning sitt boende i kommunerna Södertälje, Malmö,
Eskilstuna medan Borlänge och Örebro var relativt vanliga bland
flyktingar födda i Somalia. För båda födelseländerna var även Stockholm
och Göteborg vanliga att bo i efter fem år.
Den kommun som hade det högsta indexet med bakgrund i Irak, 4,5
gånger högre jämfört med landet, var Södertälje. Det var även den
kommun där flest flyktingar födda i Irak bodde fem år efter
invandringen. Indexet för Malmö och Göteborg var 3 respektive 2 gånger
högre än i riket och ett relativt stort antal bodde där fem år efter
invandringen. Botkyrka kommun, i den lokala arbetsmarknaden
Stockholm, hade ett index över 3 gånger som högt som i riket men det
var inte antalsmässigt så många som bosatt sig i den kommunen. Något
som skulle kunna bero på närheten till både Södertälje och Stockholm.
Flyktingar födda i Somalia var till stor del bosatta i Göteborgs stad eller
Stockholms stad fem år efter invandringen. Dessa två kommuner hade
även ett relativt högt index. Borlänge och Linköping var två andra
kommuner som hade en högre andel med bakgrund i Somalia jämfört
med riket i helhet. Omkring 600 av flyktingarna som invandrade under
2006–2010 var bosatta där fem år efter invandringen. En annan kommun
med ett relativt högt index var Flen. Flen är en förhållandevis liten
kommun befolkningsmässigt och 2005 bodde där knappt 300 personer
med bakgrund i Somalia.
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Diagram 1.16
Boendekommun* bland flyktingar födda i Irak respektive Somalia
fem år efter invandring samt index**. Invandringsår 2006–2010
Municipality of residence among refugees born in Iraq and Somalia five
years after immigration and index, immigration 2006–2010
Index
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*Endast kommuner där det bodde 100 eller fler flyktingar födda i Irak respektive Somalia
som invandrade under 2006–2010 ingår i diagrammet.
** Andel med bakgrund i Irak respektive Somalia i kommunen i förhållanden till andelen i
Sverige. Ett värde över 1 innebär att andelen i kommunen är högre än i riket.
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Invandringen av anhöriga till flyktingar
Totalt invandrade omkring 30 000 anhöriga till flyktingar under perioden
2006–2010. Liksom bland de flyktingar som invandrade under perioden
var de flesta födda i Irak eller Somalia. Närmare 80 procent av de
anhöriga till flyktingar var födda i något av dessa två länder. I diagram
1.17 visas de fem vanligaste födelseländerna bland anhöriga till
flyktingar under perioden. I diagrammet nedan visas även åldersstrukturen för män och kvinnor. Närmare 60 procent av de anhöriga till
flyktingar var kvinnor. Totalt var närmare 60 procent barn under 18 år. I
dessa åldrar var könsfördelningen relativt jämn. I åldrarna 20–40 år var
det betydligt fler kvinnor än män. Något som till stor del beror på att det
är vanligare att män invandrar som flyktingar och att kvinnorna ansluter
som anhörig.
Diagram 1.17
Antal invandrade anhöriga till flyktingar efter kön och födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Refugee family member immigrants by sex, country of birth and age at
immigration, immigration 2006–2010
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Figur 1.10 visar antalet anhöriga till flyktingar, som invandrade under
perioden 2006–2010, per 10 000 invånare efter lokal arbetsmarknad. I
relation till folkmängden bosatte sig flest anhöriga till flyktingar i
Eskilstuna lokala arbetsmarknad. Drygt 1 500 anhöriga till flyktingar,
motsvararande 20 personer per 10 000 invånare, bosatte sig där. I
ytterligare tretton lokala arbetsmarknader, framför allt i Svealand och
Götaland, bosatte sig tio eller fler anhöriga till flyktingar per 10 000
invånare.
Sett till antalet personer bosatte sig flest anhöriga till flyktingar i
storstäderna. Omkring 7 000 i Stockholm lokala arbetsmarknad, drygt
3 000 i Malmö och drygt 2 000 i Göteborg lokala arbetsmarknad.
I figur 1.10 visas även andelen anhöriga till flyktingar som efter fem år
hade flyttat från den lokala arbetsmarknad de först bosatte sig i. Totalt
hade drygt en av tio lämnat den lokala arbetsmarknad de invandrade till
efter fem år. De som bosatte sig i Halmstads arbetsmarknad hade flyttat i
lägst utsträckning, 90 procent av de drygt 160 anhöriga till flyktingar som
bosatte sig där bodde kvar i området efter fem år. Generellt var det i
storstadsområden och i arbetsmarknader med en större stad i Svealand
och Götaland som en hög andel anhöriga till flyktingar bodde kvar efter
fem år. Bland de som bosatt sig i Malmö, Stockholm och Göteborg bodde
mellan 85 och 90 procent kvar inom den lokala arbetsmarknaden.
Eskilstuna, Västerås och Jönköping är andra områden där en hög andel
bodde kvar, drygt 80 procent gjorde det. Från smålandsområdena
Vimmerby och Ljungby, varifrån de anhöriga till flyktingar flyttat i högst
utsträckning, hade närmare 60 procent respektive drygt 50 procent av de
anhöriga flyttat inom fem år efter folkbokföringen i Sverige. Från sexton
lokala arbetsmarknader, framför allt i norra Svealand och i Norrland, var
det mer än 40 procent som flyttat efter fem år.
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Figur 1.10.
Antal anhöriga till flyktingar per 10 000 invånare samt andel
utflyttare fem år senare. Efter LA vid invandring. Invandringsår
2006–2010
Number of refugee family member immigrants per 10 000 inhabitants and
share of out-migrants five years after immigration, by LA at immigration.
Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
9 - 21 (14)
4 - 8 (25)
2 - 3 (18)
0 - 1 (18)

Andel utflyttade från LA
41 - 64 (16)
29 - 40 (12)
18 - 28 (14)
9 - 17 (4)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad och de som
har utvandrat från Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och
redovisas därför inte.
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Fem år efter invandringen till Sverige bodde drygt 70 procent av de
anhöriga till flyktingar kvar i den kommun de först folkbokfört sig i.
Liksom för flyktingarna är det framför allt de som bosatte sig i ett
storstadsområde som bor kvar efter fem år. Av de som bosatte sig i ett
storstadsområde bodde 76 procent kvar i samma kommun efter fem år
och ytterligare 12 procent bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad. Av
de som först bosatte sig i en arbetsmarknad med en större stad bodde 72
procent kvar i samma kommun efter fem år och ytterligare fyra procent
bodde kvar i samma lokala arbetsmarknad. I arbetsmarknader utan
större stad stannade 55 procent kvar i samma kommun som de först
folkbokförde sig i och ytterligare 1 procent stannade inom samma
arbetsmarknad.
Diagram 1.18
Anhöriga till flyktingar fördelade efter flyttstatus fem år efter
invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Family members of refugees by migration status five years after
immigration and LA at immigration, immigration 2006–2010. Per cent
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Invandringen av flyktingar och deras anhöriga
2011–2015
De senaste årens flyktinginvandring till Sverige har till stor del utgjorts
av personer födda i Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia. Totalt fick
drygt 104 000 flyktingar uppehållstillstånd och folkbokfördes i Sverige
under femårsperioden 2011–2015. Av dessa var nästan hälften födda i
Syrien. Till skillnad mot tidigare invandringskohorter är andelen kvinnor
av invandrarna denna period lägre, drygt en tredjedel. Andelen kvinnor
var som lägst bland flyktingar födda i Afghanistan och könsfördelningen
var jämnast bland flyktingar födda i Somalia där hälften var kvinnor.
Liksom bland de flyktingar som invandrade 2006–2010 invandrade ett
relativt stort antal ensamkommande pojkar under denna period. Drygt
7 000 av de 73 000 männen var i åldern 16 till 17 år. Det var även det
relativt vanligt att männen var runt 30 år. Antalet kvinnor var
någorlunda lika många, omkring 1 000, i åldrarna 16 till 30 år.
Diagram 1.19
Antal invandrade flyktingar efter kön och födelseland respektive
ålder vid invandring. Invandringsår 2011–2015
Immigrated refugees by sex, country of birth and age at immigration,
immigration 2011–2015
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Nästan fyra av tio av de drygt 45 000 invandrade anhöriga till flyktingar
2011–2015 var födda i Syrien Andra vanliga födelseländer var Somalia
och Afghanistan. De fem vanligaste födelseländerna visas i diagram 1.20
och de följer i stort flyktingarnas födelseländer. Totalt var sex av tio
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kvinnor och andelen kvinnor i respektive födelseland varierade fån drygt
50 procent bland anhöriga till flyktingar födda i Eritrea till 60 procent av
de födda i Afghanistan.
Diagram 1.20 visar även anhöriginvandrarna efter ålder. Även i denna
invandringskohort förekommer det skillnader mellan kvinnor och män
och antalet män är lägre än antalet kvinnor i de vuxna åldrarna.
Diagram 1.20
Antal invandrade anhöriga till flyktingar efter kön, födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 2011–2015
Refugee family member immigrants by sex, country of birth and age at
immigration. Immigration 2011–2015
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Lokal arbetsmarknad vid invandring
Från och med december 2010 har staten genom Arbetsförmedlingen
ansvaret för de nyanländas integration i det svenska samhället (SFS,
2010). Kommunerna har dock fortfarande åtaganden i mottagandet och
etableringen av flyktingar, så som exempelvis svenska för invandrare
(SFI) och bostadsförsörjning (Prop. 2009/10:60, 2009).
Av de 104 000 flyktingar som invandrade under femårsperioden 2011–
2015 blev var fjärde anvisad till en kommun där Migrationsverket hade
bostäder. Två tredjedelar ordnade ett eget boende medan en av tio
invandrade som kvotflykting. För flyktinginvandrare med ett anvisat
boende folkbokfördes drygt hälften i en kommun tillhörande en lokal
arbetsmarknad med en större stad medan tre av tio folkbokfördes i en
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lokal arbetsmarknad utan större städer. Det var relativt ovanligt att
flyktingar med ett anvisat boendet först folkbokfördes i en lokal
arbetsmarknad med en storstad. Flyktingar med eget boende var i störst
utsträckning skrivna i en lokal arbetsmarknad med en större stad, knappt
50 procent. Omkring 20 procent av flyktingarna med eget boende
folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad utan större stad.
Kvotflyktingarnas första boende var oftast i en lokal arbetsmarknad med
en större stad eller en utan en större stad.
Var de anhöriga till flyktingar bosätter sig beror helt och hållet var den
person de invandrar till bor. De anhöriga till flyktingar som invandrade
under perioden gjorde det i störst utsträckning till en lokal
arbetsmarknad med en större stad, drygt hälften, följt av någon av
storstädernas lokala arbetsmarknader. Omkring 15 procent bosatte sig i
en lokal arbetsmarknad utan en större stad.
Diagram 1.21
Flyktingar samt anhöriga till flyktingar fördelat efter typ av LA vid
invandring. Invandringsår 2011–2015
Refugees and refugee family members by type of LA at immigration,
immigration 2011–2015
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Filipstad var den lokala arbetsmarknad som hade flest invandrade
flyktingar med anvisat boende i förhållande till folkmängden. Under
femårsperioden tog Filipstad emot 60 flyktingar per 10 000 invånare.
Detta visas i figur 1.11. Andra lokala arbetsmarknader med en
förhållandevis hög mottagning var till stor del områden i norra delen av
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Norrland, centrala Sveland och i Götaland. Antalsmässigt blev flest
flyktingar anvisade till en kommun tillhörande någon av storstädernas
lokala arbetsmarknad. Drygt 2 100 flyktingar folkbokfördes i Stockholm
medan motsvarande i Göteborg och Malmö var knappt 1 300. Andra
områden med relativt många mottagna var Luleå, Växjö och Örebro.
I figur 1.11 visas även motsvarande karta för flyktingar som själva ordnat
ett boende. Högst antal mottagna per 10 000 invånare hade den lokala
arbetsmarknaden Fagersta följt av Filipstad, Hagfors och Hällefors.
Andra lokala arbetsmarknader med ett relativt högt antal i relation till
folkmängden var Vimmerby och Söderhamn. Dit invandrade 60
respektive 50 flyktingar per 10 000 invånare under perioden 2011–2015.
Stockholm var annars den lokala arbetsmarknad där antalsmässigt flest
hade ett eget boende, drygt 12 000. Även de lokala arbetsmarknaderna
Malmö och Göteborg var relativt vanliga med 5 800 respektive 5 300
folkbokförda flyktingar. Antalsmässigt var även lokala arbetsmarkander
med en större stad som till exempel Växjö, Skövde och Örebro relativt
vanliga områden att folkbokföras i.
Figur 1.12 visar antalet invandrade kvotflyktingar och anhöriga till
flyktingar som invandrade under denna period. Anhöriga till flyktingar
har invandrat till en anknytningsperson som fått uppehållstillstånd av
flyktingskäl, dock behöver det inte vara till en person som invandrat till
Sverige under perioden 2011–2015. I den lokala arbetsmarknaden
Dorotea registrerades flest kvotflyktingar i förhållande till folkmängden.
Knappt 80 per 10 000 mottogs i Dorotea under femårsperioden. I de
lokala arbetsmarknaderna Vilhelmina, Strömsund och Växjö låg
motsvarade andel på omkring 40 procent. Kommuner i Östersunds
lokala arbetsmarknad, vilket består av sex kommuner, hade högst antal
folkbokförda kvotflyktingar med närmare 800. Andra antalsmässigt
vanliga lokala arbetsmarknader att invandra till var Stockholm, Värnamo
och Sollefteå.
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Figur 1.11
Antal flyktingar med anvisat respektive eget boende per 10 000
invånare, efter typ av LA vid invandring. Invandringsår 2011–2015
Number of refugees with assigned and own housing per 10 000
inhabitants, by type of LA at immigration. Immigration 2011–2015
Anvisat boende
Antal per 10 000
26 - 61 (6)
13 - 25 (16)
5 - 12 (24)
1 - 4 (19)

Eget boende
Antal per 10 000
49 - 92 (7)
25 - 48 (19)
5 - 24 (34)
0 - 4 (13)

Notera att skalan är olika för de två kartorna.
Sveriges kommuner är här indelade i 73 lokala arbetsmarknader enligt 2013 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
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Figur 1.12
Antal kvotflyktingar respektive anhöriga till flyktingar per 10 000
invånare, efter typ av LA vid invandring. Invandringsår 2011–2016
Number of quota refugees and refugee family member immigrants per
10 000 inhabitants, by type of LA at immigration. Immigration 2011–2015
Kvotflyktingar
Antal per 10 000
22 - 78 (9)
7 - 21 (16)
2 - 6 (28)
0 - 1 (20)

Anhöriga till flyktingar
Antal per 10 000
22 - 54 (9)
11 - 21 (30)
7 - 10 (16)
1 - 6 (18)

Notera att skalan är olika för de två kartorna.
Sveriges kommuner är här indelade i 73 lokala arbetsmarknader enligt 2013 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
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Flyktingar födda i Syrien med eget boende och
boendekommun vid invandring
I tidigare avsnitt har flyktingarna med de vanligaste födelseländerna
redovisats efter var de bodde fem år efter invandringen. Eftersom de som
invandrade 2011–2015 inte kan följas upp på detta sätt visas här istället
boendet vid folkbokföringen och endast för flyktingar som själva ordat
ett boende. Flyktingar födda i Syrien var den största gruppen och i detta
avsnitt studeras i vilken kommun de hade sin första folkbokföring i
relation till kommunens index. För mer information om indexet, se Fakta
om statistiken.
En kommun med en stor andel med bakgrund i Syrien var Södertälje och
det var även en vanlig kommun att bosätta sig ibland flyktingar födda i
Syrien, se diagram 1.22. Av de 39 000 personer födda i Syrien med eget
boende folkbokfördes 5 procent, eller 2 100 personer i Södertälje. Det var
även relativt vanligt att bosätta sig i kommunerna Göteborg, Stockholm
eller Malmö, Dessa kommuner hade ett index på omkring 1 vilket
innebär att andelen födda i Syrien i respektive kommun var ungefär
densamma som totalt sett i Sverige. I Norrköping bodde år 2010 en hög
andel Syrier i jämförelse med rikets nivå och drygt 1 000 personer blev
folkbokförda i kommunen 2011–2015. Norrköping är även en relativt stor
mottagningskommun för flyktingar med anvisat boende och det kan vara
så att flyktingar som ordnat med ett boende kan ha gjort det under tiden
de befann sig på ett anläggningsboende i väntan på uppehållstillstånd.
Det är då möjligt att de folkbokfördes i denna kommun och inte i den
kommun dit de sedan flyttade till det egna boendet.
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Diagram 1.22
Boendekommun* vid invandring bland flyktingar födda i Syrien med
eget boende samt index**. Invandringsår 2011–2015
Municipality of residence at immigration among refugees born in Syria
with own housing at immigration and index, immigration 2011–2015
Index
18
16
Södertälje
14
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8
Botkyrka
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Tibro
Norrköping

4

Eskilstuna Malmö
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Göteborg

0
0
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2 000
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Antal
*Endast kommuner dit det invandrade 100 eller fler flyktingar med födelseland Syrien under
2011–2015 i ingår i diagrammet.
** Andel med bakgrund i Syrien i kommunen i förhållanden till andelen i Sverige. Ett värde
över 1 innebär att andelen i kommunen är högre än i riket.
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Flyttmönster för andra grupper
av utrikes födda
Detta kapitel fokuserar på utrikes födda personer som invandrat till Sverige av
andra skäl än av flyktingskäl och flyktinganknytning. Under perioden 2006–
2010 invandrade närmare 292 000 personer som anhörig till en person bosatt i
Sverige, på grund av arbete eller studier. Personer födda i ett nordiskt grannland
eller inom EU ingår också i kapitlet. Liksom i föregående kapitel visas dessa
gruppers flyttmönster åren efter invandringen efter lokala arbetsmarknader.

Anhöriga
Anhöriga, avser här anhöriga som är medborgare i ett land utanför EU
och Norden. Det är till exempel personer som gift sig med eller är
adoptivbarn till en svensk medborgare. De kan även vara anhöriga till
utländska medborgare som beviljats permanent uppehållstillstånd i
Sverige. Totalt var det 91 000 anhöriga som invandrade mellan åren 2006
och 2010. De vanligaste födelseländerna var Thailand och forna
Jugoslavien och relativt många var också födda i Irak, Turkiet och Kina.
Drygt 40 procent av de anhöriga som invandrade under perioden var
födda i något av dessa länder.
Nästan sex av tio anhöriginvandrare var kvinnor och andelen kvinnor
var framförallt hög bland vissa födelseländer. Bland personer som var
födda i Thailand, som är det land flest anhöriga var födda i, var åtta av
tio kvinnor. Bland anhöriga födda i Turkiet var drygt sex av tio män. I
vilken ålder kvinnor och män invandrade var relativt lika med en ålder
mellan 20 och 40 år som vanligast.
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Diagram 2.1
Antal invandrade av anhörigskäl efter kön och födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Number of immigrants with family ties by sex, country of birth and age at
immigration. Immigration 2006–2010
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Antalsmässigt var det flest som folkbokfördes i lokala arbetsmarknader
med storstad, närmare bestämt 60 000 personer eller 66 procent av
samtliga anhöriga som invandrade 2006–2010. Dessa bosatte sig främst i
Stockholms lokala arbetsmarknad vid invandringen. Av de som
invandrade till storstäder bodde 59 procent i Stockholm, 23 procent i
Malmö och 18 procent i Göteborg. Vanliga lokala arbetsmarknader för
personer som folkbokfördes i större städer var Västerås och Örebro.
Högst andel av de som bosatte sig i lokala arbetsmarknader utan större
stad fanns i Gislaved.
Fördelningen mellan olika typer av lokala arbetsmarknader skiljer sig åt
bland de vanligast förekommande födelseländerna, se diagram 2.2. Det
framgår att de som var födda i Thailand har en lägre koncentration till
storstädernas lokala arbetsmarknader, där 45 procent folkbokfördes vid
invandringen. Motsvarande andel i storstäderna bland anhöriga födda i
forna Jugoslavien och Irak var 60 procent respektive 63 procent. Att
andelen i lokala arbetsmarknader utanför storstäderna var vanligare för
födda i Thailand beror på att de i högre grad är anhöriga till personer
födda i Sverige (SCB, 2015), medan de som är födda i länder i forna
Jugoslavien och Irak flyttar till anknytningspersoner som var födda i
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samma land i högre utsträckning. Deras landsmän var i högre grad
bosatta i lokala arbetsmarknader med storstad än inrikes födda.
Diagram 2.2
Anhöriginvandrare fördelade efter typ av LA vid invandring. Efter
födelseland. Invandringsår 2006–2010. Procent
Family member immigratns by type of LA and country of birth,
immigration 2006–2010. Per cent
Procent
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0
Samtliga anhöriga
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LA med större stad
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LA utan större stad

I figur 2.1 visas antalet folkbokförda anhöriga per 10 000 invånare samt
andelen av dessa som flyttat fem år efter invandringen. De tre lokala
arbetsmarknaderna med en storstad hade en jämförelsevis hög
inflyttning i förhållande till invånarantalet. Högst antal invandrade
anhöriga per 10 000 hade Stockholm, där 30 personer per 10 000 invånare
invandrade av anhörigskäl. I Malmö och Göteborg var motsvarande 26
respektive 20 personer per 10 000 invånare. Av figuren framgår att även
Gislaved hade ett relativt stort antal inflyttade anhöriga, 23 anhöriga per
10 000.
Kartan till höger visar andelen som flyttat fem år efter invandringen. Det
finns stora skillnader i andelen utflyttare efter typ av lokal
arbetsmarknad. Andelen som flyttat ut från lokala arbetsmarknader med
storstad var låg, medan utflyttningen var andelsmässigt högst i lokala
arbetsmarknader utan större städer. De lokala arbetsmarknader med
lägst andel utflyttade anhöriga var Göteborg och Stockholm, 20
respektive 15 procent, och de med högst andel som flyttat tillhör lokala
arbetsmarknader utan större städer.
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Figur 2.1
Antal anhöriga per 10 000 invånare samt andel utflyttade fem år efter
invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Family member immigrants per 10 000 inhabitants and the share of outmigration, by LA at immigration. Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
20 - 30 (4)
12 - 19 (35)
10 - 11 (15)
5 - 9 (21)

Andel utflyttade från LA
37 29 26 15 -

53 (12)
36 (30)
28 (14)
25 (8)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.
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I diagram 2.3 redovisas den typ av lokal arbetsmarknad som anhöriga
bodde i vid första folkbokföringstillfället och var de bodde fem år senare.
Drygt sex av tio personer som invandrade av anhörigskäl bodde i samma
kommun efter fem års tid. Andelen är ungefär densamma i de lokala
arbetsmarknaderna med en storstad, en större stad och lokala
arbetsmarknader utan större stad. Vid en jämförelse mellan de tre
storstäderna är andelen som bor kvar i samma kommun högst i
Göteborgs lokala arbetsmarknad, 71 procent följt av Malmö, 66 procent
och Stockholm, 58 procent. Andelen som flyttar till en annan kommun
inom samma lokala arbetsmarknad varierar mellan olika typer av lokala
arbetsmarknader. Högst är andelen bland de som bor i storstäderna, 20
procent, och lägst är andelen för de som bor i lokala arbetsmarknader
utan större städer, 2 procent. Av de som invandrade till lokala
arbetsmarknader med en större stad och utan en större stad hade drygt
en av tio personer flyttat till ett storstadsområde efter fem år. De som
invandrade till en lokal arbetsmarknad med storstad är de som i minst
utsträckning flyttat till en annan lokal arbetsmarknad, och högst andel
som lämnat sin lokala arbetsmarknad finns bland dem som bodde i
lokala arbetsmarknader utan större städer.
Diagram 2.3
Anhöriga fördelade efter flyttstatus fem år efter invandring. Efter typ
av LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010. Procent
Family member immigrants by migration status five years after
immigration and type of LA, immigration 1990–1994. Per cent
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Arbete m.fl.
Kategorin Arbete, m.fl. avser personer födda utanför EU och Norden som
fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av arbete, studier eller av
övriga skäl. Ungefär fyra av tio har antingen övriga skäl till invandringen
eller så saknas uppgifter om skälet till invandringen. Många av de som
saknar uppgifter är EU-medborgare, men inte födda i EU, se Fakta om
statistiken för en definition. Sammanlagt var det 71 000 personer födda
utanför EU och Norden som invandrade på grund av dessa skäl och
bland dessa var Kina det vanligaste födelselandet. Andra relativt vanliga
födelseländer var Indien, Pakistan, Iran och USA, se diagram 2.4. Totalt
var drygt 40 procent födda i något av dessa länder. Det var övervägande
män som invandrade, drygt 60 procent, och det var en hög koncentration
till åldersgruppen 20–30 år. Mer än hälften av de som invandrade 2006–
2010 för arbete, studier eller av övriga skäl tillhörde den åldersgruppen.
Diagram 2.4
Antal invandrade på grund av arbete, studier eller av övriga skäl
efter kön och födelseland respektive ålder vid invandring.
Invandringsår 2006–2010
Number of immigrants due to labour, studies or by other reasons by sex,
country of birth and age at immigration, immigration 2006–2010
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Allra vanligast var det att bosätta sig i en lokal arbetsmarknad med en
storstad, och minst vanligt var det i lokala arbetsmarknader utan större
städer. Av de personer som invandrade till lokala arbetsmarknader med
storstad hade cirka sex av tio personer bosatt sig i Stockholm. Andelen
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som bosatte sig i en lokal arbetsmarknad utan större stad var förhållandevis liten och kan till viss del förklaras av att studenter och
arbetskraftsinvandrare söker sig till storstäder och större städer där det
finns tillgång till högre utbildning samt möjligheter till fler arbetstillfällen. Jämför man andelen som var bosatta i lokala arbetsmarknader
utan större städer finner man att det finns vissa skillnader inom gruppen,
se diagram 2.5. Av studenterna var 54 procent bosatta i storstäder och 46
procent i större städer, medan andelen som bodde i lokala arbetsmarknader utan större städer ligger mycket nära noll. Det framgår att de
som invandrade till Sverige på grund av arbete eller övriga skäl bosatt
sig i en lokal arbetsmarknad utan en större stad i något större
utsträckning och har en högre koncentration till storstadsområden
jämfört med studenterna.
Diagram 2.5
Studenter, arbetskraftsinvandrare och övriga fördelade efter typ av
LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010. Procent
Students, labour migrants and other migrants by type of LA at
immigration, immigration 2006–2010. Per cent
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Av figur 2.2 framgår att Karlskrona lokala arbetsmarknad har flest antal
inflyttade personer per 10 000 invånare, följt av Umeå, Stockholm och
Malmö. Antalet personer som invandrade till Karlskrona var 65 per
10 000 invånare. Motsvarande för Umeå var 25 per 10 000, medan 22 per
10 000 invandrade till Stockholm och Malmö. Högsta antalet
folkbokförda personer i norra delarna av landet fanns i Umeå, men
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majoriteten flyttade därifrån efter fem år. Generellt sett var andelen som
flyttade från den lokala arbetsmarknad de hade vid invandringen hög i
alla områden, högst var den i Karlskrona (74 procent) och lägst i
Ovanåker (33 procent) och Stockholm (40 procent). Notera att utvandrare
ingår i andelen utflyttade, och för till exempel Umeås och Karlskronas
del kan det röra sig om studenter med tillfälliga uppehållstillstånd som
lämnat Sverige.
Andelen personer som bor kvar i samma kommun är ungefär lika stor i
alla de tre typerna av lokala arbetsmarknader. Diagram 2.6 visar att cirka
fyra av tio personer bor kvar i samma kommun efter fem års tid. Det
finns dock betydande skillnader mellan storstäderna, där drygt fem av
tio personer i Stockholm bodde kvar i samma kommun efter fem år, följt
av knappt tre av tio i Malmö och två av tio i Göteborg. Av de som bodde
i storstäderna vid invandringen flyttade en betydligt högre andel till en
annan kommun inom samma lokala arbetsmarknad jämfört med de som
bodde i lokala arbetsmarknader med en större stad och utan en större
stad. Av de som bodde i en lokal arbetsmarknad med en större stad och
utan en större stad är det en högre andel som flyttade till
storstadsområden, och en jämförelsevis lägre andel av dem som bodde i
storstäderna flyttade därifrån. Drygt två av tio personer bosatta i
Karlskrona, Falun och Borås flyttade till storstädernas efter fem år, vilket
var den högsta andelen av de som flyttade från större städer till
storstäder.
Högst andel utflyttare till storstäder finns i gruppen som var bosatta i
lokala arbetsmarknader utan större stad, vars andel uppgick till 14
procent, och en väldigt liten andel av de som bodde i storstäder och
större städer flyttade till någon av de lokala arbetsmarknaderna utan en
större stad. I diagram 2.6 framgår även att en betydande andel hade
utvandrat inom fem år. Den största andelen utvandrare fanns i
storstäderna, 38 procent följt av större städer, 36 procent och lokala
arbetsmarknader utan större städer, 24 procent.
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Figur 2.2
Antal arbete m.fl. per 10 000 invånare samt andel utflyttade fem år
efter invandring. Efter LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Number of labour migrants and others per 10 000 inhabitants and the
share of out-migration, by LA at immigration. Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
64 - 65 (1)
10 - 63 (14)
4 - 9 (35)
1 - 3 (25)

Andel utflyttade från LA
67 – 74 (4)
55 - 66 (20)
47 - 54 (14)
32 - 46 (10)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. Prickade LA har färre än 50 invandrare. LA som markerats med prickar har färre
än 50 invandrare och redovisas därför inte.
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Diagram 2.6
Arbete m.fl. fördelade efter flyttstatus fem år efter invandring. Efter
typ av LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010. Procent
Labour migrants and other migrants by migration status five years after
immigration and type of LA, immigration 2006–2010. Per cent
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Födda i Norden (utom Sverige)
De nordiska länderna har en överenskommelse om att medborgarna har
rätt att bo och arbeta i vilket nordiskt land som helst. De behöver inte
ansöka om uppehållstillstånd. Totalt invandrade drygt 30 000 personer
födda i Norden under perioden 2006-2010. I kategorin ingår personer
som är födda i ett nordiskt land utom Sverige. Danmark var det betydligt
vanligaste födelselandet följt av Norge. Bland de som invandrade var
närmare fyra av tio unga vuxna mellan 20 och 30 år. En relativt hög andel
var också barn under skolåldern.
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Diagram 2.7
Antal Nordenfödda (utom Sverige) efter kön och födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Number immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by sex,
country of birth and age at immigration. Immigration 2006–2010
800

Danmark

Antal

700
600

Norge

500
400

Finland

300
200

Island

100
0

5

10

15
Tusental
Kvinnor

0

0

10
Män

20

30

40

50

60

70+
Ålder

I diagram 2.8 redovisas fördelningen mellan olika typer av lokala
arbetsmarknader för personer födda i andra nordiska länder. Två av tre
Nordenfödda var bosatta i storstäderna vid första folkbokföringstillfället.
Invandringen var störst till Malmö, därefter Stockholm och Göteborg.
Närmare fyra av tio personer folkbokfördes i Malmö medan två av tio
var bosatta i Stockholm. Det finns tydliga skillnader inom denna grupp
beroende på vilket nordiskt land man är född i. Drygt sju av tio födda i
Danmark bosatte sig i Malmös lokala arbetsmarknad och nära fem av tio
födda i Finland sökte sig till Stockholm. Ett skäl till detta är givetvis
närheten till Danmark och Finland. Personer födda i Norge och Island
sökte sig i störst utsträckning till Stockholmsområdet men
koncentrationens omfattning är inte lika stark som för födda i Finland.
Högst andel som bosatte sig i lokala arbetsmarknader med en större stad
och utan en större stad fanns i Karlstad, följt av Arvika och Strömstad.
Det var framför allt Norgefödda som var bosatta i dessa lokala
arbetsmarknader som alla gränsar till Norge.
I diagram 2.8 framgår det även att Norgefödda är den grupp som var
minst koncentrerad till storstadsområden och var i större utsträckning
bosatta i lokala arbetsmarknader med eller utan större städer.
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Koncentrationen till storstäderna är betydligt högre bland personer födda
i Danmark, Finland och Island.
Diagram 2.8
Nordenfödda (utom Sverige) fördelade efter typ av LA vid
invandring. Efter födelseland. Invandringsår 2006–2010. Procent
Immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by type LA at
immigration and country of birth, immigration 2006–2010. Per cent
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Av figur 2.3 framgår att lokala arbetsmarknader som ligger nära den
norska gränsen hade bland det högsta antalet invandrade personer per
10 000 invånare vid första folkbokföringstillfället. Det högsta antalet
Nordenfödda per 10 000 invånare hade Årjäng där det folkbokfördes 65
personer per 10 000 invånare. Andra proportionellt sett vanliga lokala
arbetsmarknader att flytta till längs svensk-norska gränsen var
Strömstad, Dals-Ed och Arvika. Bland dessa är det en klar majoritet som
var födda i Norge. Näst högst inflyttning i förhållande till befolkningen
hade Haparanda, 62 per 10 000, och där så gott som samtliga var födda i
Finland. Figuren visar att de allra flesta lokala arbetsmarknader hade en
relativt låg inflyttning. Födda i Norden kännetecknas av en högre
utflyttning jämfört med andra grupper av utrikes födda. Utvandring
utgör en väsentlig andel av utflyttade Nordenfödda. Lägst andel
utflyttningar bland storstäderna hade Malmö, 53 procent. Personer födda
i Danmark var som tidigare nämnts den största inflyttningsgruppen i
Malmö, vilket betyder att en förhållandevis stor andel av dessa valde att
bo kvar.
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Figur 2.3
Antal Nordenfödda (utom Sverige) per 10 000 invånare samt andel
utflyttade fem år efter invandring. Efter LA vid invandring.
Invandringsår 2006–2010
Number of immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) per
10 000 inhabitants and the share of out-migration, by LA at immigration.
Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
37 - 65 (1)
16 - 36 (4)
5 - 15 (10)
0 - 4 (56)

Andel utflyttade från LA
65 – 84 (10)
54 - 64 (23)
42 - 53 (13)
30 - 41 (2)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.
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Av Nordenfödda är det en majoritet som utvandrat inom fem år oavsett
vilken typ av lokal arbetsmarknad de bodde i vid invandringen. Se
diagram 2.9. Högst andel personer som var bosatta i samma kommun
efter fem år återfinns i gruppen som invandrat till lokala
arbetsmarknader utan större städer. Andelen som bodde kvar i samma
kommun varierar mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I
Malmö bodde nästan sju av tio personer kvar i samma kommun, att
jämföra med drygt två av tio i Stockholm och knappt en av tio i
Göteborg. Av diagrammet framgår vidare att andelen som flyttar över
kommungränser inom samma lokala arbetsmarknad är högst i
storstäderna och lägst i lokala arbetsmarknader utan större städer, 8
procent respektive 1 procent. En ytterst liten andel av de som bodde i
storstäderna flyttade till en annan lokal arbetsmarknad än den de
invandrade till. I diagrammet kan man även utläsa en något lägre andel
utvandrare i de lokala arbetsmarknaderna utan större städer jämfört med
de andra två typerna av lokala arbetsmarknader.
Diagram 2.9
Nordenfödda (utom Sverige) fördelade efter flyttstatus fem år efter
invandring. Efter typ av LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by migration
status five years after immigration and type of LA. Immigration 2006–
2010. Per cent
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Födda i EU (utom Norden)
EU-medborgare som arbetar, studerar eller har egna medel för
försörjning har sedan Sveriges EU-inträde 1995 automatisk uppehållsrätt
i Sverige. I kategorin EU (utom Norden) ingår personer som invandrat och
som är födda i någon av nuvarande EU-länder, oavsett om landet var
EU-medlem vid invandringstidpunkten. Personer födda i Danmark och
Finland redovisas dock i kategorin födda i Norden (utom Sverige).
Invandringen från andra EU-länder har ökat i takt med att nya länder
anslutit sig. Kroatien blev medlem i EU 2013 och är det land som senast
blev medlem. Dessförinnan blev Bulgarien och Rumänien medlemmar
2007. Tio länder däribland Polen och de baltiska länderna blev EUmedlemmar 2004. Under perioden 2006–2010 invandrade närmare 100
000 personer födda i något av dagens EU-länder (exklusive Norden).
Närmare 30 000 av de som invandrade 2006–2010 var födda i Polen.
Andra EU-länder med relativ hög invandring till Sverige under perioden
var Tyskland, Rumänien, Storbritannien och Litauen. Dessa fem
födelseländer står för drygt 65 procent av invandringen av personer
födda i EU, under perioden. En knapp majoritet av de invandrade födda
i EU var mellan 20-35 år och närmare två av tio var barn under 18 år.
Majoriteten, drygt 55 procent, var män.
Födda i EU är starkt koncentrerade till lokala arbetsmarknader med
storstad. Två tredjedelar invandrade till denna typ av lokal
arbetsmarknad. Högst andel invandrade av samtliga från EU hade sökt
sig till Stockholm (39 procent), Malmö (17 procent) och Göteborg (11
procent). Drygt 23 procent bodde i större städer vid invandringstillfället
och 10 procent var bosatta i en lokal arbetsmarknad utan större stad.
Vanliga större städer att invandra till var Kristianstad och Växjö. I
diagram 2.11 jämförs första boendet efter typ av lokal arbetsmarknad för
de tre vanligaste födelseländerna. Bland personer födda i Polen och
Rumänien var det en klar majoritet som bodde i storstäderna vid
invandringstillfället, ungefär sju av tio personer. De personer som var
födda i Tyskland hade i större utsträckning bosatt sig i större städer och
lokala arbetsmarknader utan större städer.
Figur 2.4 visar att det finns en stark koncentration till Stockholms- och
Malmöområdet. I vissa lokala arbetsmarknader i södra Götaland och
västra Svealand var det en hög inflyttning i förhållande till folkmängden.
Däremot är andelen utflyttare högst i nordligaste och sydligaste delarna
av Norrland.
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Diagram 2.10
Antal invandrade födda i EU (utom Norden) efter kön, födelseland
respektive ålder vid invandring. Invandringsår 2006–2010
Number of immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by
sex, country of birth and age at immigration. Immigration 2006–2010
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Diagram 2.11
Födda i EU (utom Norden) fördelade efter typ av LA vid invandring.
Efter födelseland. Invandringsår 2006–2010. Procent
Immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by type of LA
and country of birth, immigration 2006–2010. Per cent
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Figur 2.4
Antal födda i EU (utom Norden) per 10 000 invånare samt andel
utflyttade fem år efter invandring. Efter LA vid invandring.
Invandringsår 2006–2010
Number of immigrants born in EU countries (except Nordic countries) per
10 000 inhabitants and the share of out-migration, by LA at immigration.
Immigration 2006–2010
Antal per 10 000
27 - 45 (13)
16 - 26 (22)
10 - 15 (20)
2 - 9 (20)

Andel utflyttade från LA
45 – 56 (15)
38 - 44 (20)
32 - 37 (24)
24 - 31 (10)

Sveriges kommuner är här indelade i 75 lokala arbetsmarknader enligt 2008 års indelning.
Inom parantes anges antalet LA i respektive kategori.
I andelen utflyttare ingår både de som flyttat till en annan LA och de som har utvandrat från
Sverige. LA som markerats med prickar har färre än 50 invandrare och redovisas därför
inte.
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Andelen utvandrare bland personer födda i EU-länder är lägre än bland
personer födda i Norden, men mönstret skiljer sig inte åt särskilt mycket
mellan dessa två grupper. Det var en relativt stor andel av personer
födda i EU som utvandrade inom fem år. Det var dock betydligt vanligare att bo kvar i samma kommun fem år efter invandringen. Av de som
bodde i större städer och lokala arbetsmarknader utan större städer
bodde nästan sex av tio kvar, att jämföra med drygt fyra av tio personer i
storstäderna. Andelen som bodde kvar i kommunen var 52 procent i
Stockholm, medan motsvarande andel för de som bodde i Malmö och
Göteborg var 28 procent respektive 19 procent. En betydligt högre andel
som bodde i storstäderna flyttade över kommungränser inom samma
lokala arbetsmarknad som de först folkbokfördes i jämfört med de som
bodde i en lokal arbetsmarknad med en större stad och utan en större
stad. Diagram 2.12 nedan visar även att andelen som flyttade till storstäder var högst bland de som bodde i större städer vid invandringen,
medan de som bodde i lokala arbetsmarknader utan större städer i störst
utsträckning flyttade till större städer.
Diagram 2.12
Födda i EU (utom Norden) fördelade efter flyttstatus fem år efter
invandring. Efter typ av LA vid invandring. Invandringsår 2006–2010.
Procent
Immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by migration
status five years after immigration and by type of LA. Immigration 2006–
2010. Per cent
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Syftet med denna rapport är att ge en beskrivande bild av vilka delar av
landet utrikes födda först folkbokförs i och i vilken utsträckning det har
skett en flytt till en annan kommun eller lokal arbetsmarknad fem år efter
invandringen. Fokus ligger på de flyktingar och anhöriga till flyktingar
som omfattas av reglerna för kommunmottagningen men även andra
gruppers flyttmönster redovisas.
De flyktingar som invandrade 1990–1994 blev till stor del folkbokförda i
en kommun tillhörande lokala arbetsmarknader utanför storstäderna.
Detta förklaras av de då gällande regelverken kring mottagningen av
flyktingar som syftade till att motverka koncentration av utrikes födda
till storstadsregionerna. Analyserna i denna rapport, liksom tidigare
studier (Andersson & Mekkonen, 1996) visar att utplaceringen av
flyktingarna ledde till omfattande inrikes flyttningar. Högst mottagning i
förhållande till befolkningen hade ofta lokala arbetsmarknader i
Norrland och fem år efter invandringen hade en stor del av flyktingarna
flyttat. I denna rapport visas det att dessa flyttningar i de flesta fall gick
till en lokal arbetsmarknad med en större stad eller en lokal arbetsmarknad med en storstad.
Under 1994 ändrades regelverket kring flyktingmottagningen med
införandet av lagen om eget boende. Den invandringskohort som
studerats, med invandringsår 2006–2010, kunde i den mån det var möjligt
själva välja ett boende med stöd av kontakter såsom exempelvis släkt
eller vänner. Var i Sverige individen bosatte sig styrdes då av var dessa
kontakter bodde. Flyktingar som ordnat ett första eget boende gjorde det
i störst utsträckning i en lokal arbetsmarknad med en storstad. Om ett
eget boende inte gick att ordna blev flyktingen anvisad till en kommun
av Arbetsförmedlingen. Liksom under ”Hela Sverige-strategin” folkbokfördes majoriteten av flyktingarna med anvisat boende utanför storstädernas lokala arbetsmarknader och flertalet hade flyttat till en annan
lokal arbetsmarknad fem år efter invandringen. Flyttarna gick ofta till en
lokal arbetsmarknad med en större stad eller till de lokala arbetsmarknaderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Liksom under 1990-talet var
det framförallt lokala arbetsmarknader med en större stad eller utan
större stad i Norrland som hade en hög utflyttarfrekvens.
De flyktingar som invandrade i samband med inbördeskriget i Jugoslavien i början av 1990-talet har visats ha en relativt hög förvärvs-
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frekvens efter en tid i Sverige. Integrationen av den flyktingkohorten har
därför ofta beskrivits som framgångsrik (Ekberg, 2016). Vid en jämförelse
av andelen förvärvsarbetande mellan de flyktingar som invandrade
1990–1994, som till stor del består av flyktingar födda i före detta Jugoslavien, och 2006–2010 går det att se skillnader bland männen. Fem år
efter invandringen hade män som invandrade 2006–2010, både med
anvisat och eget boende, en högre förvärvsfrekvens. Av de med ett eget
boende var förvärvsfrekvensen 10 procentenheter högre fem år efter
invandringen än för de som invandrade 1990–1994. Av kvinnorna var
förvärvsfrekvensen ungefär densamma för de olika kohorterna med
undantag för de som invandrade som kvotflyktingar. Dessa kvinnor
arbetade i lägre utsträckning i jämförelse med de andra grupperna.
Jämförs de flyktingar som stannat kvar i den lokala arbetsmarknaden de
först bodde i när de folkbokfördes i Sverige och de som flyttat visade det
sig att kvarboende många gånger hade en högre förvärvsfrekvens efter
fem år. Det gäller framförallt flyktingar som bor kvar i en lokal arbetsmarknad utan en större stad.
Statistiska analyser, där hänsyn tagits till gruppernas demografiska
sammansättning, visade att flyktingarna med invandringsår 1990–1994
som gick emot strömmen genom att flytta till lokala arbetsmarknader
med en storstad hade högre sannolikhet att förvärvsarbeta i jämförelse
med gruppens genomsnitt. Det ska dock påpekas att det inte är några
orsakssamband som studeras här. Det kan vara så att de som stannar gör
det på grund av att de har ett arbete medan de som flyttar kanske gör det
för att de inte har ett arbete. Den grupp som ligger närmast att jämföra är
de med anvisat boende och invandringsår 2006–2010. Liksom i den första
invandringskohorten var sannolikheten att förvärvsarbeta lägre för de
som flyttade till lokala arbetsmarknader med en större stad. Något som
förmodligen kan förklaras av ett sämre läge på arbetsmarknaden i dessa
lokala arbetsmarknader. I den fördjupade analysen framgick även att
eventuella skillnader i förvärvsfrekvens inte beror på skillnader i den
demografiska sammansättningen. Det är andra faktorer, som inte tas upp
i denna studie, som ligger bakom skillnaderna.
I rapporten redovisas i vilken utsträckning flyktingar med de vanligaste
födelseländerna var bosatta i en kommun som hade en hög koncentration
av landsmän. För flyktingar födda i före detta Jugoslavien, Irak och
Somalia bodde relativt många i en kommun med en hög koncentration
av landsmän sedan tidigare. Dessa kommuner låg till stor del i en lokal
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arbetsmarknad med en storstad. Mönstret med att grupper av utrikes
födda söker sig till områden där det redan bor människor från samma
land är ett mönster som även visats i andra studier, se till exempel
Statens Invandrarverk (1997) och SOU (1996) för studier i Sverige. Att
utrikes födda koncentreras till storstadsområden är inget som är unikt för
Sverige utan förekommer i många höginkomstländer (OECD, 2011). Det
inrikes flyttmönstret för de senaste årens höga invandring av flyktingar
och deras anhöriga där en stor del är födda i Syrien kan komma att likna
tidigare flyktingkohorter när det gäller flytt till lokala arbetsmarknader
med storstäder och till kommuner som har en hög närvaro av landsmän.
Denna rapport går inte närmare in på eventuella konsekvenser av utrikes
föddas koncentration till vissa områden, ofta i storstäderna. I Sverige har
detta tidigare studerats av bland annat Socialstyrelsen i Social rapport
2010 (Socialstyrelsen, 2010), Östh et al. (2015) och Stockholms läns
landsting i rapporten Segregationen i Stockholmsregionen - Kartläggning med
EquiPop (LSF/TMR, 2014).
Flyttmönstret för andra grupper av utrikes födda skiljer sig till stor del
från det som gäller för flyktinginvandrare. De som invandrade på grund
av arbete, studier eller av övriga skäl bosatte sig vanligtvis i de lokala
arbetsmarknaderna med en storstad när de invandrade. För dessa
grupper sker inte en inrikes flytt i speciellt stor utsträckning utan de
bodde antingen kvar i den lokala arbetsmarknaden till eller så
utvandrade de.
Migration är en viktig faktor för vilka regioner, städer och områden som
kommer att stå inför större befolkningsförändringar. Följaktligen är
kunskap om inrikes omflyttningar ett viktigt underlag i arbetet med
regionala planeringsfrågor. Den ojämna fördelningen mellan lokala
arbetsmarknader med en storstad och de utan större städer gör detta
ännu viktigare. Under 2015 var den höga invandringen till Sverige den
främsta anledningen till folkökningen i Sveriges kommuner. Samtliga
kommuner utom Vaxholm hade ett invandringsöverskott. Däremot hade
drygt hälften av kommunerna ett inrikes flyttningsunderskott, vilket
innebar att det var fler som flyttade ut från kommunen till andra delar av
Sverige än in till kommunen från andra delar av Sverige. Dessutom hade
fler än hälften av kommunerna ett födelseunderskott, det vill säga att det
var fler som avled än det var som föddes. I vilken utsträckning invånarna
i kommuner och lokala arbetsmarknader bor kvar kan därför vara av vikt
för att hejda en negativ befolkningsutveckling.
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De uppgifter som statistiken och analysen baseras på utgår från SCB:s
administrativa register som i sin tur baseras på folkbokföringen. När det
gäller kommunmottagna flyktingar ingår de i statistiken när de har fått
uppehållstillstånd och skrivits ut från Migrationsverkets mottagningssystem. Dock kan anvisningen eller flytten till det egna boendet dröja
vilket innebär att individen kan bli folkbokförd på det boende hen haft
under asylprocessen. Den flyttningen som sker därefter blir då en ”extra
flytt”. Om folkbokföringen istället sker i den kommun flyktingen blivit
anvisad till eller flyttat till ett boende som ordnats själv blir således
antalet flyttar lägre. Statistiken ska därför tolkas med en viss försiktighet.
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Detta omfattar statistiken
I denna rapport beskrivs var i Sverige utrikes födda först är folkbokförda
efter invandringen. Populationen som studeras omfattar utrikes födda
kvinnor och män som invandrade under åren 1990–1994 och 2006–2015.
Vidare är det endast de som invandrar för första gången som ingår i
studien. De personer som tidigare varit folkbokförda i Sverige och
återinvandrat ingår därmed inte. Inrikes födda som var 19–25 år i slutet
av 1992 respektive 2008 studeras också som en jämförelse till utrikes
födda.
Datamaterialet har hämtats från SCB:s olika register och databaser. Den
främsta källan har varit Historiska befolkningsregistret där uppgifter om
invandringar och utvandringar samt flyttar över kommungränser har
hämtats. Även information om födelseland har hämtats från Historiska
befolkningsregistret. Uppgifter om grund för bosättning kommer från
registret SIV, som i sin tur bygger på uppgifter från Migrationsverket
medan utbildning och förvärvsfrekvens baseras på uppgifter från SCB:s
Register över befolkningsens utbildning (Utbildningsregistret) respektive
Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
Uppgifter som finns i Historiska befolkningsregistret stämmer inte alltid
helt överrens med den officiella statistiken. Skillnaderna är små och
härrörs från Historiska befolkningsregistret rättas i efterhand när ny
information tillkommit medan den officiella statistiken inte förändras
efter att den publicerats.

Definitioner och förklaringar
Grund för bosättning
Medborgare i ett land utanför Norden och EU behöver uppehållstillstånd
för att bosätta sig i Sverige. Det är Migrationsverket som beslutat om
uppehållstillstånd och i uppehållstillståndet finns en grund för
bosättningen. I denna studie används det beslut om uppehållstillstånd
som ges i samband med den första invandringen till Sverige.
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I denna rapport används följande gruppering av grund för bosättning:
-

Flyktingar
Anhöriga till flyktingar
Anhöriga
Arbete, m.fl.

I gruppen flyktingar ingår till exempel skyddsbehövande och
konventionsflyktingar. I gruppen anhöriga till flyktingar ingår familjer till
individer som fått uppehållstillstånd som flykting. Den flyktinganhörige
ska ansöka om uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningspersonen, det vill säga flyktingen, fick sitt uppehållstillstånd. Från 1991
fram till 2013 gällde en på två år. Under 2013 gällde en tillfällig förlängd
tid. För anhöriga som får uppehållstillstånd efter den 1 januari 2014 gäller
en ny permanent tidsgräns på sex år.
Gruppen anhöriga består av anhöriga till personer bosatta i Sverige.
Anknytningspersonen kan då vara född i Sverige, invandrat på grund av
till exempel arbete eller ha invandrat som flykting men att den anhöriga
inte sökt om uppehållstillstånd inom. I gruppen arbete m.fl. ingår
arbetskraftsmigranter, studenter och de som har övriga skäl till
invandring samt de som saknar uppgifter. De som saknar uppgifter är till
stor del födda utanför EU/Norden men är medborgare i ett land i EU
eller Norden.
Invandring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i
Sverige minst ett år. Endast personer som är folkbokförda räknas som
invandrare. Tidpunkten för invandringen blir således det datum då en
individ folkbokförs i Sverige. De utrikes födda som är medborgare i ett
land utanför EU eller Norden behöver ett uppehållstillstånd för att kunna
folkbokföras. Medborgare i EU eller Norden behöver registrera sig hos
Skatteverket för att bli folkbokförda.
Flyktingar befinner sig i de flesta fall redan i Sverige då de får
uppehållstillstånd och folkbokförs. Som invandrad räknas det samband
med när individen blir folkbokförd. I praktiken kan det innebära att en
individ som fått asyl har befunnit sig i landet en längre tid innan
uppehållstillståndet och folkbokföring.
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Flyktingkategori
Från och med 1997 finns uppgifter om kommunmottagna flyktingar och
uppgifterna hämtas från databasen STATIV. För invandrade personer
som ska placeras ute i kommuner (mottagning) sätts en flyktingkategori.
Det är alltså de personer som kommunen får ersättning för som får en
kod för flyktingkategori. I rapporten används tre kategorier av flyktingar;
de med anvisat boende, eget boende och kvotflyktingar. Det finns även
flyktingar som kategoriseras övriga och de som saknar uppgift om
kategori. Även anhöriga till flyktingar omfattas av
kommunmottagningen
Anvisat boende
Personer från anläggningsboende i Migrationsverkets mottagningssystem som beviljats uppehållstillstånd som efter anvisning av Arbetsförmedlingen har bosatt sig i en kommun. Dessa individer kan först bli
folkbokförda på ett det boende de hade under asylprocessen då
anvisning till en kommun kan ta tid.
Eget boende
Personer med eget boende är de som beviljats uppehållstillstånd och som
ordnat boende i en kommun på egen hand – antingen under tiden som
asylsökande eller i samband med uppehållstillståndet.
Kvotflykting
Med kvotflykting menas vidarebosatta som blivit uttagna i utlandet av
Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingkommissariat UNHCR.
Till skillnad mot flyktingar med anvisat boende eller eget boende går
kvotflyktingar inte via Migrationsverkets mottagningssystem i Sverige.
Migrationsverket sköter dock anvisningen till den kommun
kvotflyktingarna ska bo i när de invandrar till Sverige. Antalet flyktingar
som erbjuds skydd i Sverige bestäms varje år av den svenska regeringen.
Hur många flyktingar som ska tas emot, och från vilka länder, kan
variera med anledning av rådande förhållanden i olika delar av världen.
Under de senaste åren har den svenska flyktingkvoten varit mellan 1 200
och 1 900 personer.
Anhöriga till flyktingar
Räknas som mottagen i kommunen från och med den dag som personen
folkbokför sig i kommunen. Se beskrivning ovan i Grund för bosättning.
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Övriga
Här ingår främst personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit
uppehållstillstånd, sällan som flykting, skyddsbehövande, men däremot
efter synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även finnas tidigare
asylsökande som efter uppehållstillstånd har lämnat ett anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem med okänd adress. Se bilaga D och tabell
D.1för antalet flyktingar som kategoriseras som övriga i respektive
invandringskohort.
Uppgift saknas
Det förekommer att uppgifter om flyktingkategori saknas. Det kan till
exempel bero på eftersläpning i SCB:s register eller att det saknas uppgifter i den data Migrationsverket levererar till SCB. Se bilaga D och
tabell D.1 för antalet flyktingar som saknar uppgift om flyktingkategori.
Födelseregion
Statistiken redovisas även för de individer som är födda i Norden
(exklusive Sverige) och de individer som är födda i ett av dagens EU-länder
(exklusive Norden). Medborgare i ett EU-land lämnar in en ansökan om
uppehållsrätt till Skatteverket och där finns ingen information om varför
personen väljer att flytta till Sverige. För de nordiska medborgarna är det
fri rörlighet mellan de nordiska länderna och inte heller för denna grupp
registreras någon grund för bosättning.
Förvärvsarbete
Uppgifter om förvärvsarbete har hämtats från SCB:s registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och avser november månad. Som
förvärvsarbetande räknas personer som arbetat minst en timme i veckan
under november månad aktuellt år. Om en individ inte förvärvsarbetar
behöver det inte betyda att individen är arbetslös utan kan även innebära
att individen studerar, är föräldraledig eller pensionär.
Lokala arbetsmarknader (LA)
Sveriges kommuner kan delas in i lokala arbetsmarknader (LA) utifrån
statistik om arbetspendling mellan kommuner. Indelningen i lokala
arbetsmarknader uppdateras av SCB varje år och i denna rapport har
följande indelningar använts. För åren 1990–1994 används indelningen
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från 1992. När åren 2006–2010 studeras används 2008 års indelning
medan indelningen från 2013 har använts för de senaste åren.
I denna rapport har de lokala arbetsmarknaderna kombinerats med den
kommungruppsindelning som Sveriges kommuner och landsting (SKL)
använder och redovissas efter tre grupper och benämns typ av lokal
arbetsmarknad. Vilka lokala arbetsmarknader som ingår i respektive
grupp redovisas i Bilaga C.
Utbildning
Uppgifter om utbildning hämtas från SCB:s utbildningsregister och
grupperas i denna rapport i tre grupper i de fall informationen finns för
individen. De tre grupperna är förgymnasial, gymnasial och
eftergymnasial.
Utvandring
För att bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att lämna
Sverige i minst ett år. Enbart personer som anmäler migrationen till
folkbokföringen registreras som utvandrare.
Ålder vid invandring
Vid de tillfällen ålder redovisas avses genomgående ålder vid
invandringsårets slut.

Så görs statistiken
Analysmetod
I rapporten görs analyser med logistisk regressionsanalys. Detta kan
göras på olika sätt. Här används en variant där alla grupper jämförs med
ett medeltal för alla som inkluderas i analysen. Analyserna har genomförts med proceduren CATMOD i statistikprogrammet SAS. Metoden
förutsätter att det finns en utfallsvariabel som har två värden, här att vara
förvärvsarbetande eller inte fem år efter invandringen.
I SAS redovisas resultaten som ett logaritmerat odds jämfört med det
geometriska medeloddset. I redovisningen i rapporten har dessa odds
räknats om till relativa avvikelser, genom exponentiell transformation,
för att underlätta tolkningen av resultaten. Medeloddset blir då 1 och en
relativ avvikelse större än 1 innebär ett högre odds än medeloddset. För
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dessa analyser innebär det alltså en relativt högre sannolikhet att vara
förvärvsarbetande jämfört med totalt sett för den grupp som analyseras.
En relativ avvikelse mindre än 1 innebär istället lägre odds än
medeloddset.
Koncentrationsindex
Det index som sätter andelen invånare i en kommun med en viss
bakgrund i relation till motsvarande på riksnivå fås av följande:
𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑖𝑖
𝐵𝐵
𝑇𝑇

Där 𝐵𝐵𝑖𝑖 är befolkningen antingen född i ett specifikt födelseland eller född
i Sverige med två föräldrar född i landet folkbokförda i kommunen och 𝑡𝑡𝑖𝑖
är den totala befolkningen i kommunen. B och T representerar således
befolkningen med bakgrund i det specifika födelselandet i Sverige
respektive det totala antalet invånare i Sverige.

Statistikens tillförlitlighet
Statistiken som redovisas i denna rapport avser den folkbokförda
befolkningen och bygger huvudsakligen på uppgifter från SCB:s
totalräknade register. Dessa har generellt sett god kvalitet, men det finns
vissa felkällor. Det finns personer som borde vara folkbokförda men som
inte är det (undertäckning) och personer som är folkbokförda men inte
borde vara det (övertäckning). Det är framförallt övertäckningen som är
ett problem för statistiken. Vid beräkning av exempelvis andelen
förvärvsarbetande ingår de i befolkningen, men kan inte vara förvärvsarbetande, vilket gör att andelen förvärvsarbetande underskattas. Enligt
SCB:s senaste uppskattning av övertäckningen (SCB, 2015b) kan det röra
sig om 100 000 personer som är folkbokförda men som inte längre finns i
landet. Det rör sig främst om utrikes födda personer och övertäckningen
bedöms vara störst vara störst bland unga vuxna.
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Bra att veta
SCB ansvarar för statistik om integration sedan Integrationsverkets
nedläggning 30 juni 2007. Tidigare publicering inom området, till
exempel Rapport Integration, har getts ut av Integrationsverket. De
rapporter som SCB författat finns tillgängliga på SCB:s webbplats och
kan beställas i tryckt form. På SCB:s webbplats redovisas även
indikatorer om integration. Indikatorrena spänner över flera
ämnesområden och redovisas för riket, län och kommuner samt vissa
stadsdelsområden, se www.scb.se/integration.
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Bilaga A: Antal flyttar efter
invandringen
Tidigare i rapporten har antalet flyttar redovisats för gruppen flyktingar och
deras anhöriga. Här görs en beskrivning av samtliga det genomsnittliga antalet
flyttar samtliga utrikes födda gör efter att de har invandrat. Här visas det
genomsnittliga antalet flyttar för personer efter födelseregion och grund för
bosättning för två perioder, 1990–1994 och 2006–2010.
Anledningen till varför en individ flyttar till Sverige kan ha betydelse för
hur flyttmönstret ser ut tiden efter invandringen. Individer som
invandrar på grund av asylskäl har många gånger inte en fast bostad
eller ett arbete vid invandringen. Att flytta blir då ett steg i att ta sig in på
bostads- eller arbetsmarknaden. Individer som invandrat på grund av
exempelvis arbete, studier eller till en anhörig kan i många fall ha en
bostad vid invandringen eller försöker hitta en i närheten. Behovet av att
flytta till en annan kommun kan då vara mindre (Andersson, 2012). I
diagrammen redovisas även inrikes födda som var i åldern 19 till 25 år
under perioderna 1990–1994 och 2006–2010. Dessa har inte alltid etablerat
sig varken på bostads- eller arbetsmarkanden och flyttar i större
utsträckning än befolkningen i övrigt och används som jämförelse.
Många av de flyktingar som invandrade i början på 1990-talet blev
placerade i kommuner, ofta i glesbygdskommuner, något som ledde till
en omflyttning till storstäderna och större städer. I genomsnitt flyttade
flyktingar under denna period 0,25 gånger under det första året efter
invandringen. Det blir tydligt att det är just under det första året som
många av flyktingarna flyttade till en annan kommun då flyttfrekvensen
var lägre redan under det andra året och ligger på ungefär samma nivå
de resterande tre åren gruppen följs. De flyktingar som invandrade under
den senare delen av 2000-talet hade också ett högre antal genomsnittligt
flyttar under det första året jämfört med åren efter. I genomsnitt flyttade
denna grupp 0,17 gånger under det första året vilket är lägre jämfört med
de som kom i början av 1990-talet. Den senare gruppen av flyktingar har
haft möjlighet att själva välja boende och har då redan skaffat sig ett
boende i en kommun de vill bo i.
Anhöriga till flyktingar har fått sitt uppehållstillstånd inom en tvåårs–
period efter det att den anhöriga har fått sin ansökan om asyl godkänd.
Som diagram A.1 visar har flyktinganhöriga i genomsnitt ett lägre antal
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flyttar, något som till stor del kan förklaras av att personen de flyttar till i
de flesta fall varit i Sverige en tid och då har ett mer permanent boende.
Antalet genomsnittliga flyttar är något högre för de flyktinganhöriga som
invandrade under de första åren på 1990-talet jämfört med den senare
kohorten. Något som säkerligen beror på de högre flyttfrekvenserna för
den grupp de flyttade till.
Till gruppen anhöriga räknas de som har flyttat till en person boende i
Sverige vilket kan vara till både inrikes och utrikes födda. Liksom med
flyktinganhöriga har den person de invandrar till ett boende och därför
är flyttfrekvenserna lägre än till exempel för flyktingarna. För de som
invandrat som anhöriga är det relativt vanligt att föda barn strax efter
invandringen (SCB, 2014a). När familjen växer i antal kan det därför
behövas en större bostad och barnfamiljer är relativt flyttbenägna (SCB,
2014b). Något som skulle kunna förklara en något förhöjd flyttfrekvens
för gruppen anhöriga (även anhöriga till flyktingar) efter några år i
landet.
Att flyttfrekvensen är som högst under det första året gäller även för de
som invandrat på grund av arbete eller studier och om de är födda i
Norden eller ett land inom EU. Gemensamt för dessa grupper är att det
genomsnittliga antalet flyttar är högre för de som invandrade under den
senare perioden. Det gäller för alla grupperna förutom för personer
födda i något av de nordiska grannländerna. Flyttfrekvenserna för denna
grupp var istället lägre i den senare invandringskohorten.
För att jämföra gruppernas flyttfrekvenser visas även antalet flyttar bland
inrikes födda som var mellan 19 och 25 år under 1992 och 2008. I likhet
med vissa av grupperna som redovisas i diagrammen har denna
jämförelsegrupp inte alltid etablerat sitt boende och är relativt
flyttbenägna i jämförelse med resten av befolkningen. Inrikes födda
flyttar i genomsnitt fler gånger än många av de utrikes födda grupperna
med undantag för det första året. Omflyttningen mellan kommuner tycks
vara vanligare bland de som följs efter invandringen 2006–2010 än den
tidigare kohorten. Under båda dessa tidsperioder inträffade ekonomiska
lågkonjunkturer, något som kan ha påverkat de två kohorternas
benägenhet att flytta på olika sätt. Båda grupperna har annars ett relativt
konstant genomsnittligt antal flyttar under de fem år de följs.
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Diagram A.1
Genomsnittligt antal flyttar under ett kalenderår, efter grund för
bosättning, födelseregion och antal år sedan invandring.
Invandringsår 1990–1994 respektive 2006–2010
Mean number of moves per calendar year by reason for residence
permit, region of origin and number of years since immigration.
Immigration during 1990–1994 and 2006–2010.
1990-1994
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Beräkningarna baseras på antal flyttar över en kommungräns och på de som var
folkbokförda i Sverige under hela perioden.
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Bilaga B: Flyttmönster för
unga vuxna i Sverige
Här redovisas en grupp med unga vuxna inrikes födda som används som en
jämförelsegrupp till de utrikes födda som redovisats i tidigare kapitel. Personer i
dessa åldrar är flyttbenägna då de ofta inte har etablerat sig varken på bostadseller arbetsmarknaden.
Det finns många skäl till att flytta. En flytt kan ske på grund av arbete
eller studier. Eller så kanske man flyttar när familjen förändras, man
flyttar ihop eller isär, får barn eller barnen flyttar ut. Benägenheten att
flytta varierar beroende på var i livscykeln en individ befinner sig. Det är
framförallt två grupper som flyttar: unga vuxna och barnfamiljer med
små barn. De förstnämnda är de som vanligtvis flyttar längre medan
barnfamiljerna i större utsträckning flyttar inom kommunen, ofta för att
byta till en större bostad när familjen blir större (Mulder, 2006) (SCB,
2014b).
Anledningen till att unga vuxna byter boende kan på vissa sätt vara av
liknande karaktär som för gruppen som kommer till Sverige som
flyktingar (Andersson, 2012). Dessa har heller inte alltid ett etablerat
boende eller kommit in på arbetsmarknaden. En flytt kan följas av fler
flyttar till studier, arbete eller i samband med familjebildning. För att få
en uppfattning om hur flyttmönstret kan se ut för en grupp med inrikes
födda studeras här 19 till 25-åringar under två femårsperioder med start
1992 respektive 2008.

Kvarboende och flyttare
Av de 750 000 unga vuxna som bodde i Sverige år 1992 bodde 34 procent
i en lokal arbetsmarknad med en storstad medan motsvarande för de
med en större stad var 45 procent. Drygt 20 procent var folkbokförda i en
lokal arbetsmarknad utan en större stad. Fem år senare, 1997, var
majoriteten registrerade i samma kommun som de var 1992. Det
förekommer inga större skillnader i andelen kvarboende mellan de olika
typerna av lokala arbetsmarknader, det varierar mellan 60 till 65 procent.
Liksom bland de flyktingar som invandrade under samma period och
folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad med en storstad var det vanligast
bland de unga vuxna som flyttade att göra det inom den lokala arbets-
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marknaden. Som visades i kapitlet om Flyktingar och deras anhöriga var det
relativt vanligt att byta lokal arbetsmarknad om man vid invandringen
folkbokfördes i en lokal arbetsmarknad med en större stad eller utan en
större stad. En likhet mellan de unga vuxna och flyktingarna boende i
lokala arbetsmarknader med en större stad är att de som byter kommun
ofta det till en annan lokal arbetsmarknad med en större stad. Unga
vuxna boende i en lokal arbetsmarknad utan en större stad flyttade även
de i större utsträckning till en med en större stad än till en lokal
arbetsmarknad med en storstad.
I början av 2008 bodde närmare hälften av 19–25-åringarna i antingen
Stockholms, Göteborgs eller Malmös lokala arbetsmarknader medan
drygt fyra av tio var folkbokförda i någon av de lokala arbetsmarknaderna med en större stad. Drygt en av tio bodde i en lokal
arbetsmarknad utan större städer. Ungefär sex av tio var efter fem år
registrerade i samma kommun som de var i början av 2008, det gäller
oavsett typ av lokal arbetsmarknad. Var gruppen bodde liknar till stor
del de mönster som kunde ses för de unga vuxna under 1990-talet.
I de fall en flytt har skett inom fem år var det vanligast att den nya
kommunen låg i Stockholms eller Göteborgs lokala arbetsmarknad.
Totalt hade drygt 20 procent av alla som flyttat gjort det till Stockholm
lokala arbetsmarknad. Det var även relativt vanligt att ha flyttat till en
lokal arbetsmarknad med en större stad med ett universitet eller
högskola, till exempel Uppsala, Linköping eller Örebro. Det gäller både
för unga vuxna i början av 1990-talet och slutet av 2000-talet.
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Diagram B.1
Inrikes födda 19–25 år 1992 respektive 2008 fördelat efter flyttstatus
fem år senare. Efter typ av LA 1992 respektive 2008. Procent
Swedish-born persons aged 19–25 1992 and 2008 by migration status
five years later, by type of LA 1992 and 2008. Per cent
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Observera att indelningen efter lokala arbetsmarknader är olika för de två perioderna. Se
bilaga C för förteckning.
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Bilaga C: Indelning i typ av LA
Tabell C.1
Indelning av lokala arbetsmarknader (LA) i typ av LA samt antal
kommuner i respektive LA. LA 1992
Classification of local labour markets (LA) by type and number of
municipalities in each LA. LA-1992.
LA med storstad
Göteborg (16)
Malmö (15)
Stockholm (29)

LA med större stad
Borås (5)
Eskilstuna (2)
Falun (6)
Gävle (4)
Halmstad (2)
Helsingborg (10)
Jönköping (4)
Kalmar (5)
Karlskrona (2)
Karlstad (5)
Kristianstad (6)
Linköping (8)
Luleå (3)
Norrköping (4)
Nyköping (2)
Skellefteå (2)
Skövde (4)
Sundsvall (2)
Trollhättan (4)
Uddevalla (4)
Umeå (6)
Uppsala (5)
Varberg (1)
Västerås (4)
Örebro (6)
Östersund (6)
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LA utan större stad
Arjeplog (1)
Arvidsjaur (1)
Arvika (2)
Avesta (1)
Bengtsfors (2)
Bollnäs (2)
Dorotea (1)
Eksjö (1)
Emmaboda (1)
Fagersta (3)
Falkenberg (1)
Falköping (1)
Filipstad (1)
Gislaved (1)
Gnosjö (1)
Gotland (1)
Gällivare (1)
Hagfors (1)
Haparanda (1)
Hedemora (1)
Hofors (1)
Hudiksvall (2)
Hultsfred (1)
Hylte (1)
Hällefors (1)
Härjedalen (1)
Härnösand (1)
Jokkmokk (1)
Kalix (1)
Karlsborg (1)
Karlshamn (1)
Karlskoga (3)
Katrineholm (2)
Kiruna (1)
Kramfors (1)

Kristinehamn (1)
Köping (3)
Laxå (1)
Lidköping (4)
Ljungby (1)
Ljusdal (1)
Ludvika (3)
Lycksele (2)
Lysekil (2)
Malung (1)
Mariestad (3)
Markaryd (1)
Mora (2)
Munkfors (1)
Nässjö (1)
Olofström (1)
Oskarshamn (3)
Pajala (1)
Simrishamn (2)
Sollefteå (1)
Sorsele (1)
Storuman (1)
Strömstad (1)
Strömsund (1)
Sunne (1)
Säffle (2)
Sävsjö (1)
Söderhamn (1)
Tidaholm (1)
Torsby (1)
Tranås (3)
Vansbro (1)
Vetlanda (1)
Vilhelmina (1)
Vimmerby (1)
Värnamo (1)
Västervik (1)
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LA utan större
stad, forts
Växjö (5)
Ånge (1)
Årjäng (1)
Åsele (1)
Älmhult (2)
Älvdalen (1)
Älvsbyn (1)
Örnsköldsvik (1)
Överkalix (1)
Övertorneå (1)
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Tabell C.2
Indelning av lokala arbetsmarknader (LA) i typ av LA samt antal
kommuner i respektive LA. LA 2008
Classification of local labour markets (LA) by type and number of
municipalities in each LA. LA 2008.
LA med storstad
Göteborg (19)
Malmö-Lund (28)
Stockholm-Solna
(36)

LA med större stad
Borås (5)
Eskilstuna (4)
Falun-Borlänge (6)
Gävle (5)
Halmstad (2)
Jönköping (7)
Kalmar (6)
Karlskrona (2)
Karlstad (10)
KristianstadHässleholm (5)
Linköping (8)
Luleå (6)
Norrköping (4)
NyköpingOxelösund (2)
Skellefteå (2)
Skövde (10)
Sundsvall (4)
TrollhättanVänersborg (9)
Umeå (6)
Västerås (7)
Växjö (5)
Örebro (8)
Örnsköldsvik (1)
Östersund (6)

LA utan större stad
Arjeplog (1)
Arvidsjaur (1)
Arvika (2)
Avesta (2)
Bengtsfors-
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Dals-Ed (2)
Bollnäs-Ovanåker (2)
Dorotea (1)
Fagersta (3)
Filipstad (1)
Gislaved (3)
Gotland (1)
Gällivare (1)
Hagfors (1)
Haparanda (1)
Hudiksvall (2)
Hällefors (1)
Härjedalen (1)
Jokkmokk (1)
KarlshamnOlofström (2)
Karlskoga (3)
Kiruna (2)
Kramfors (1)
Lidköping-Götene (4)
Ljungby (2)
Ljusdal (1)
Ludvika (3)
Lycksele (2)
Malung (1)
Mora (3)
Oskarshamn (3)
Sollefteå (1)
Sorsele (1)
Storuman (1)
Strömstad (2)
Strömsund (1)
Söderhamn (1)
Torsby (1)
Tranås (2)
Vansbro (1)
Vetlanda (2)
Vilhelmina (1)
Vimmerby (2)
Värnamo (1)

Västervik (1)
Årjäng (1)
Åsele (1)
Älmhult (2)
Överkalix (1)
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Tabell C.3
Indelning av lokala arbetsmarknader (LA) i typ av LA samt antal
kommuner i respektive LA. LA 2013
Classification of local labour markets (LA) by type and number of
municipalities in each LA. LA 2013.
LA med storstad
Göteborg (18)
Malmö-Lund (28)
Stockholm-Solna
(36)

LA med större stad
Borås (6)
Eskilstuna (4)
Falun (6)
Gävle (5)
Halmstad (3)
Jönköping (9)
Kalmar (6)
Karlskrona (2)
Karlstad (9)
KristianstadHässleholm (5)
Linköping (8)
Luleå (5)
Norrköping (4)
NyköpingOxelösund (2)
Skellefteå (2)
Skövde (10)
Sundsvall (4)
TrollhättanVänersborg (9)
Umeå (6)
Västerås (7)
Växjö (5)
Örebro (8)
Örnsköldsvik (1)
Östersund (6)

LA utan större stad
Arjeplog (2)
Arvidsjaur (1)
Arvika (2)
Avesta (2)
Bengtsfors-
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Dals-Ed (2)
BollnäsOvanåker (2)
Dorotea (1)
Fagersta (3)
Filipstad (1)
Gotland (1)
Gällivare (2)
Hagfors (1)
Haparanda (1)
Hudiksvall (2)
Hällefors (1)
Härjedalen (1)
KarlshamnOlofström (2)
Karlskoga (3)
Kiruna (1)
Kramfors (1)
Lidköping-Götene (4)
Ljungby (2)
Ljusdal (1)
Ludvika (3)
Lycksele (2)
Malung-Sälen (1)
Mora (3)
Oskarshamn (3)
Pajala (1)
Sollefteå (1)
Storuman (1)
Strömstad (2)
Strömsund (1)
Söderhamn (1)
Torsby (2)
Vansbro (1)
Vetlanda (2)
Vilhelmina (1)
Vimmerby (2)
Värnamo (3)
Västervik (1)
Årjäng (1)

Åsele (1)
Älmhult (2)
Överkalix (1)
Övertorneå (1)
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Bilaga D: Tabellbilaga
Tabell D.1
Antal invandrare efter grund för bosättning respektive födelseregion
och olika tidsperioder
Number of immigrants by reason for residence permit and region of birth
for different periods
Invandringsår
1990-1994

2006-2010

2011-2015

108 923

69 459

115 199

med anvisat boende

-

25 960

27 037

med eget boende

-

33 331

68 034

kvotflyktingar

-

8 675

9 065

övriga

-

842

1 395

uppgift saknas

-

651

9 668

Anhöriga till flyktingar

22 787

29 946

45 467

Anhöriga

34 771

90 593

101 815

Arbete m.fl.

24 426

71 229

67 750

Födda i Norden (utom Sverige)

27 787

31 375

25 698

Flyktingar*
varav

Födda I EU (utom Norden)
Totalt

30 184

98 662

102 856

248 878

391 264

458 785

*Uppgifter om flyktingkategori finns från och med 1997
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Tabell D.2
Antal invandrade flyktingar per lokal arbetsmarknad*. År 1990–1994
Number of refugees by local labour market. Year 1990–1994
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog
<5
Arvidsjaur
56
Arvika
271
Avesta
176
Bengtsfors
1 260
Bollnäs
459
Borås
2 315
Dorotea
245
Eksjö
315
Emmaboda
141
Eskilstuna
2 495
Fagersta
1 487
Falkenberg
1 102
Falköping
597
Falun
1 483
Filipstad
1 361
Gislaved
841
Gnosjö
355
Gotland
325
Gällivare
614
Gävle
2 333
Göteborg
4 726
Hagfors
583
Halmstad
347
Haparanda
257
Hedemora
427
Helsingborg
2 470
Hofors
1 059
Hudiksvall
344
Hultsfred
1 329
Hylte
718
Hällefors
612
Härjedalen
21
Härnösand
216
Jokkmokk
65
Jönköping
2 042
Kalix
107
*Enligt indelningen 1992
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Lokal
arbetsmarknad
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Köping
Laxå
Lidköping
Linköping
Ljungby
Ljusdal
Ludvika
Luleå
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung
Mariestad
Markaryd
Mora
Munkfors
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Pajala
Simrishamn
Skellefteå
Skövde
Sollefteå

Antal
1 904
14
457
2 208
1 529
1 000
585
890
1 208
1 415
732
843
788
682
2 017
68
285
1 589
1 562
1 051
333
3 102
95
1 569
570
186
87
2 996
1 348
910
367
1 237
31
732
1 115
485
165

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
82
9 179
15
127
72
2 322
385
1 005
336
428
108
207
1 059
2 212
1 377
849
3 905
<5
213
290
104
57
641
1 094
3 294
2 955
898
250
147
565
<5
137
2 959
521
1 343
64
11
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Tabell D.3
Antal invandrade flyktinganhöriga per lokal LA*. År 1990–1994
Number of refugee family member immigrants by local labour market.
Year 1990–1994
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

<5 Kalmar
Arjeplog
23 Karlsborg
Arvidsjaur
85 Karlshamn
Arvika
51 Karlskoga
Avesta
40 Karlskrona
Bengtsfors
102 Karlstad
Bollnäs
428 Katrineholm
Borås
26 Kiruna
Dorotea
18 Kramfors
Eksjö
32 Kristianstad
Emmaboda
458 Kristinehamn
Eskilstuna
113 Köping
Fagersta
93 Laxå
Falkenberg
114 Lidköping
Falköping
370 Linköping
Falun
48 Ljungby
Filipstad
84 Ljusdal
Gislaved
36 Ludvika
Gnosjö
84 Luleå
Gotland
22 Lycksele
Gällivare
448 Lysekil
Gävle
2 719 Malmö
Göteborg
23 Malung
Hagfors
208 Mariestad
Halmstad
9 Markaryd
Haparanda
69 Mora
Hedemora
547 Munkfors
Helsingborg
59 Norrköping
Hofors
119 Nyköping
Hudiksvall
94 Nässjö
Hultsfred
15 Olofström
Hylte
33 Oskarshamn
Hällefors
32 Pajala
Härjedalen
69 Simrishamn
Härnösand
<5 Skellefteå
Jokkmokk
289 Skövde
Jönköping
21 Sollefteå
Kalix
*Lokal arbetsmarknad enligt indelningen 1992

Statistiska centralbyrån

Antal
276
<5
36
214
159
228
169
14
47
320
46
107
58
110
640
33
28
137
179
61
24
1 671
60
89
15
58
26
490
213
102
28
160
15
53
261
171
81

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
22
4 434
9
27
40
179
29
80
45
76
28
21
105
258
165
424
1 014
11
58
43
14
8
70
121
512
335
20
8
17
66
28
34
766
161
194
<5
<5
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Tabell D.4
Antal invandrare av anhörigskäl per LA*. År 1990–1994
Number of family member immigrants by local labour market. Year 1990–
1994
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

6 Kalmar
Arjeplog
9 Karlsborg
Arvidsjaur
68 Karlshamn
Arvika
52 Karlskoga
Avesta
36 Karlskrona
Bengtsfors
59 Karlstad
Bollnäs
452 Katrineholm
Borås
<5 Kiruna
Dorotea
17 Kramfors
Eksjö
18 Kristianstad
Emmaboda
375 Kristinehamn
Eskilstuna
55 Köping
Fagersta
129 Laxå
Falkenberg
48 Lidköping
Falköping
348 Linköping
Falun
30 Ljungby
Filipstad
102 Ljusdal
Gislaved
28 Ludvika
Gnosjö
112 Luleå
Gotland
52 Lycksele
Gällivare
354 Lysekil
Gävle
4 172 Malmö
Göteborg
23 Malung
Hagfors
388 Mariestad
Halmstad
10 Markaryd
Haparanda
44 Mora
Hedemora
1 083 Munkfors
Helsingborg
31 Norrköping
Hofors
99 Nyköping
Hudiksvall
33 Nässjö
Hultsfred
32 Olofström
Hylte
21 Oskarshamn
Hällefors
14 Pajala
Härjedalen
56 Simrishamn
Härnösand
18 Skellefteå
Jokkmokk
454 Skövde
Jönköping
28 Sollefteå
Kalix
*Lokal arbetsmarknad enligt indelningen 1992
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Antal
272
8
67
123
158
280
105
59
50
399
69
127
12
137
605
41
46
109
313
57
36
2 841
15
87
28
56
8
593
170
77
47
101
19
46
176
222
38

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
<5
13 238
20
28
32
244
40
60
23
50
23
24
50
309
164
345
1 274
15
142
39
9
30
93
103
556
313
16
18
12
64
6
11
607
109
236
6
<5
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Tabell D.5
Invandrare på grund av arbete, studier eller övriga skäl per lokal
arbetsmarknad*. År 1990–1994
Immigrants due to labour, studies and other reasons by local labour
market. Year 1990–1994
Lokal
arbetsmarknad

Antal

8
Arjeplog
10
Arvidsjaur
39
Arvika
35
Avesta
60
Bengtsfors
106
Bollnäs
258
Borås
<5
Dorotea
26
Eksjö
10
Emmaboda
261
Eskilstuna
89
Fagersta
64
Falkenberg
48
Falköping
211
Falun
35
Filipstad
49
Gislaved
41
Gnosjö
61
Gotland
31
Gällivare
313
Gävle
2 389
Göteborg
28
Hagfors
153
Halmstad
28
Haparanda
34
Hedemora
504
Helsingborg
89
Hofors
68
Hudiksvall
62
Hultsfred
21
Hylte
40
Hällefors
12
Härjedalen
39
Härnösand
<5
Jokkmokk
334
Jönköping
33
Kalix
*Enligt indelningen 1992

Statistiska centralbyrån

Lokal
arbetsmarknad
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Köping
Laxå
Lidköping
Linköping
Ljungby
Ljusdal
Ludvika
Luleå
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung
Mariestad
Markaryd
Mora
Munkfors
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Pajala
Simrishamn
Skellefteå
Skövde
Sollefteå

Antal
155
<5
19
158
113
206
97
78
72
192
38
95
74
78
669
19
35
158
260
160
46
2 332
19
64
28
27
10
404
174
82
14
65
6
32
227
126
39

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
<5
7 708
5
21
21
195
23
86
26
47
18
12
99
228
150
399
1 591
<5
47
39
9
19
41
42
489
232
43
19
25
45
5
28
455
65
211
<5
5
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Tabell D.6
Invandrare födda i Norden (utom Sverige) efter LA*. År 1990–1994
Immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by LA. Year
1990–1994
Lokal
Antal
Lokal
arbetsmarknad
arbetsmarknad
22 Kalmar
Arjeplog
16 Karlsborg
Arvidsjaur
379 Karlshamn
Arvika
39 Karlskoga
Avesta
88 Karlskrona
Bengtsfors
27 Karlstad
Bollnäs
371 Katrineholm
Borås
<5 Kiruna
Dorotea
27 Kramfors
Eksjö
25 Kristianstad
Emmaboda
229 Kristinehamn
Eskilstuna
37 Köping
Fagersta
51 Laxå
Falkenberg
40 Lidköping
Falköping
247 Linköping
Falun
22 Ljungby
Filipstad
151 Ljusdal
Gislaved
117 Ludvika
Gnosjö
42 Luleå
Gotland
43 Lycksele
Gällivare
208 Lysekil
Gävle
3 117 Malmö
Göteborg
25 Malung
Hagfors
226 Mariestad
Halmstad
306 Markaryd
Haparanda
33 Mora
Hedemora
1 381 Munkfors
Helsingborg
51 Norrköping
Hofors
46 Nyköping
Hudiksvall
82 Nässjö
Hultsfred
43 Olofström
Hylte
15 Oskarshamn
Hällefors
48 Pajala
Härjedalen
31 Simrishamn
Härnösand
13 Skellefteå
Jokkmokk
223 Skövde
Jönköping
44 Sollefteå
Kalix
*Lokala arbetsmarknader enligt indelningen 1992
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Antal
95
<5
71
53
71
317
73
153
45
309
51
63
23
149
346
61
14
72
287
35
86
2 257
52
77
82
55
15
201
112
42
40
36
59
58
137
245
30

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
<5
8 194
34
249
96
152
22
85
24
33
38
51
30
320
214
530
1 741
26
76
58
6
36
116
39
350
360
15
163
11
72
20
12
352
78
310
5
126
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Tabell D.7
Invandrare födda i EU (utom Norden) per LA*. År 1990–1994
Immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by local labour
market. Year 1990–1994
Lokal
Antal
Lokal
arbetsmarknad
arbetsmarknad
5 Kalmar
Arjeplog
<5 Karlsborg
Arvidsjaur
36 Karlshamn
Arvika
29 Karlskoga
Avesta
75 Karlskrona
Bengtsfors
20 Karlstad
Bollnäs
471 Katrineholm
Borås
7 Kiruna
Dorotea
98 Kramfors
Eksjö
21 Kristianstad
Emmaboda
263 Kristinehamn
Eskilstuna
77 Köping
Fagersta
189 Laxå
Falkenberg
44 Lidköping
Falköping
225 Linköping
Falun
73 Ljungby
Filipstad
155 Ljusdal
Gislaved
38 Ludvika
Gnosjö
85 Luleå
Gotland
30 Lycksele
Gällivare
246 Lysekil
Gävle
3126 Malmö
Göteborg
52 Malung
Hagfors
296 Mariestad
Halmstad
14 Markaryd
Haparanda
55 Mora
Hedemora
1173 Munkfors
Helsingborg
33 Norrköping
Hofors
92 Nyköping
Hudiksvall
95 Nässjö
Hultsfred
113 Olofström
Hylte
48 Oskarshamn
Hällefors
7 Pajala
Härjedalen
36 Simrishamn
Härnösand
<5 Skellefteå
Jokkmokk
478 Skövde
Jönköping
19 Sollefteå
Kalix
*Lokala arbetsmarknader enligt indelningen 1992
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Antal
404
40
73
112
266
244
79
60
44
863
36
75
57
99
525
186
24
78
182
39
50
3445
7
89
202
26
9
383
177
51
152
155
<5
143
60
128
29

Lokal
arbetsmarknad
Sorsele
Stockholm
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundsvall
Sunne
Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Tidaholm
Torsby
Tranås
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Vansbro
Varberg
Vetlanda
Vilhelmina
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ånge
Årjäng
Åsele
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Örebro
Örnsköldsvik
Östersund
Överkalix
Övertorneå

Antal
<5
8811
8
15
8
165
24
61
57
44
22
19
142
221
147
290
1099
9
229
57
11
14
97
151
410
800
56
16
5
115
17
10
414
79
130
<5
5
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Tabell D.8
Antal invandrade flyktingar per lokal arbetsmarknad*. År 2006–2010
Number of refugees by local labour market. Year 2006–2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

32

Arvidsjaur
Arvika
Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker
Borås

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

428

81

Kalmar
KarlshamnOlofström

356

Storuman

12

78

Karlskoga

923

Strömstad

43

832

Karlskrona

1 091

Strömsund

228

146

Karlstad

1 061

Sundsvall

509

Kiruna

1 051

Söderhamn

1 597
90

Dorotea

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene

172
1 381

2 203
811

Torsby

60

Tranås
TrollhättanVänersborg

33

Eskilstuna

2313

Fagersta
FalunBorlänge

214
1002

Ljungby

113

Vansbro

<5

Filipstad

371

Ljusdal

218

Vetlanda

763

Gislaved

209

Ludvika

653

Vilhelmina

289

Gotland

24

2 403

Vimmerby

930

Gällivare

592

145

Värnamo

136

5 473

Västervik

59

Linköping

Luleå
Lycksele

172

15 564

1 588

Umeå

1 483
328

Gävle

1 187

Malmö-Lund

Göteborg

5 523

Malung

46

Västerås

1 362

76

Växjö

3 211

Hagfors

360

Mora

Halmstad

306

Norrköping
NyköpingOxelösund

1 461

Årjäng

38

219

Åsele

74

534

Älmhult

191
2 281

Haparanda

51

Hudiksvall

289

Oskarshamn

Hällefors

115

Skellefteå

1 721

Örebro

1 168

Örnsköldsvik

442

Härjedalen

80

Skövde

Jokkmokk

74

Sollefteå

332

Östersund

748

Jönköping

1 631

Sorsele

205

Överkalix

105

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.9
Antal invandrade anhöriga till flyktingar per lokal arbetsmarknad*.
År 2006–2010
Number of refugee family member immigrants by local labour market.
Year 2006–2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

Lokal
arbetsmarknad

<5

Antal

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

Kalmar
KarlshamnOlofström

178
62

Storuman

<5

55

Karlskoga

121

Strömstad

11

Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker

160

Karlskrona

341

Strömsund

8

14

Karlstad

312

Sundsvall

476

90

Kiruna

Söderhamn

179

Borås

448

Arvidsjaur

6

Arvika

Dorotea
Eskilstuna
Fagersta
FalunBorlänge

<5
1 532
92

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene
Linköping

899

Ljungby

Filipstad

40

Gislaved

113

Gotland
Gällivare
Gävle
Göteborg

Halmstad

34
897
96
1 282

Torsby

19

Tranås
TrollhättanVänersborg

65
641

Umeå

300

94

Vansbro

<5

Ljusdal

10

Vetlanda

149

Ludvika

202

Vilhelmina

7

40

Luleå

189

Vimmerby

112

36

Lycksele

26

Värnamo

9

3 412

Västervik

57

Malung

31

Västerås

1 322

Mora

56

Växjö

803
2 382

Hagfors

7

7 080

38
162

Malmö-Lund

Haparanda

<5

Norrköping
NyköpingOxelösund

Hudiksvall

49

Oskarshamn

Hällefors

54

Härjedalen

16

Jokkmokk

9

Jönköping

782

1 017
198

885

Årjäng

8

Åsele

<5

40

Älmhult

154

Skellefteå

197

Örebro

1 106

Skövde

410

Örnsköldsvik

Sollefteå

52

Östersund

146

Sorsele

22

Överkalix

<5

99

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.10
Antal invandrare av anhörigskäl per lokal arbetsmarknad*.
År 2006–2010
Number of family member immigrants by local labour market. Year 2006–
2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

24

Arvidsjaur

33

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Kalmar
KarlshamnOlofström

688

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

248

Storuman

29

35 109

Arvika

211

Karlskoga

277

Strömstad

166

Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker

225

Karlskrona

484

Strömsund

63

Sundsvall

986

Söderhamn

127

Borås

53
148
1 275

Dorotea
Eskilstuna

11
1 321

Karlstad
Kiruna

1 081
194

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene

53
1 225

1 455

332

Torsby
Tranås
TrollhättanVänersborg

113
1 404

Fagersta
FalunBorlänge

181

Linköping

984

Ljungby

224

Vansbro

32

Filipstad

65

Ljusdal

127

Vetlanda

213

Gislaved

562

Ludvika

259

Vilhelmina

25

Gotland

240

Luleå

939

Vimmerby

188

Gällivare

160

Lycksele

73

Värnamo

260

13 722

Västervik

124

71

Västerås

2 083

Gävle
Göteborg

1 226
10 830

Hagfors
Halmstad

60
943

Haparanda

56

Hudiksvall

298

Malmö-Lund
Malung
Mora

829

Växjö

917

Årjäng

65

355

Åsele

19

Oskarshamn

277

Älmhult

205

319

Örebro

1 669

Norrköping
NyköpingOxelösund

Hällefors

35

Skellefteå

Härjedalen

50

Skövde

Jokkmokk

43

Sollefteå

Jönköping

1 287

Sorsele

231

Umeå

58

1 109

1 000
105
7

Örnsköldsvik

247

Östersund

453

Överkalix

33

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.11
Antal invandrare på grund av arbete, studier eller av övriga skäl per
lokal arbetsmarknad. År 2006–2010
Number of immigrants due to labour, studies and other reasons by local
labour market. Year 2006–2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Arjeplog

6

Arvidsjaur

9

Kalmar
KarlshamnOlofström

Antal

430

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

26 457

85

Storuman

<5

85

Strömstad

64

2 949

Strömsund

25

Sundsvall

783

Arvika

75

Karlskoga

Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker

94

Karlskrona

38

Karlstad

58

Kiruna

96

Söderhamn

40

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene

38

Torsby

30

Tranås
TrollhättanVänersborg

27

Borås

1 123

Dorotea

<5

Eskilstuna

596

Fagersta
FalunBorlänge

57
1 256

Filipstad

Linköping

758

744
86
2 433

Umeå

632
1 766

Ljungby

64

Vansbro

11

27

Ljusdal

36

Vetlanda

89

Gislaved

83

Ludvika

110

Vilhelmina

21

Gotland

83

Luleå

678

Vimmerby

83

Gällivare

43

Lycksele

34

Värnamo

64

11 764

Västervik

53
1 085

Gävle

1 113

Malmö-Lund

Göteborg

7 933

Malung

26

Västerås

Mora

65

Växjö

983

756

Årjäng

28

152

Åsele

11

Hagfors
Halmstad

18
754

Haparanda

22

Norrköping
NyköpingOxelösund

Hudiksvall

75

Oskarshamn

105

Älmhult

282

Hällefors

10

Skellefteå

189

Örebro

990

Härjedalen

26

Skövde

645

Örnsköldsvik

Jokkmokk
Jönköping

11

Sollefteå
Sorsele

35

1 366

16

Östersund
Överkalix

85
353
5

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.12
Antal invandrare födda i Norden (utom Sverige) efter lokal
arbetsmarknad. År 2006–2010
Number of immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by
local labour market. Year 2006–2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

14

Arvidsjaur
Arvika

Lokal
arbetsmarknad

6

Kalmar
KarlshamnOlofström

Antal

166

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

6 690

106

Storuman

7

648

Karlskoga

69

Strömstad

547

35

Karlskrona

142

Strömsund

19

Karlstad

665

Sundsvall

167

Kiruna

113

Söderhamn

Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker

318

Borås

177

46

Dorotea

<5

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene

15
383

Linköping

Torsby

42
102

Tranås
TrollhättanVänersborg

416

243

Umeå

411

Eskilstuna

158

Fagersta
FalunBorlänge

20
177

Ljungby

193

Vansbro

6

Filipstad

51

Ljusdal

267

Vetlanda

28

Gislaved

97

Ludvika

60

Vilhelmina

13

Gotland

56

Luleå

407

Vimmerby

30

Gällivare

27

Lycksele

16

Värnamo

54

12 326

Västervik

31

19

Västerås

266

Gävle
Göteborg

183
2 005

Hagfors

46

Halmstad

218

Haparanda

317

Hudiksvall

27

Hällefors

8

Malmö-Lund
Malung
Mora
Norrköping
NyköpingOxelösund
Oskarshamn
Skellefteå

92

47

53

Växjö

290

171

Årjäng

321

69

Åsele

70

Älmhult

110

72

Örebro

291

Örnsköldsvik

6

Härjedalen

105

Skövde

428

64

Jokkmokk

23

Sollefteå

12

Östersund

178

Jönköping

309

Sorsele

5

Överkalix

<5

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.13
Antal invandrare födda i EU (utom Norden) per lokal arbetsmarknad.
År 2006–2010
Number of immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by
local labour market. Year 2006–2010
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

43

Arvidsjaur

Kalmar
KarlshamnOlofström

Antal

1 063

Lokal
arbetsmarknad
StockholmSolna

Antal

38 227

455

Storuman

46

Arvika

345

Karlskoga

188

Strömstad

208

Avesta
BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker

128

Karlskrona

634

Strömsund

119

167

Karlstad

Sundsvall

585

194

Kiruna

160

Söderhamn

198

Torsby

242

2 098

Tranås
TrollhättanVänersborg

158

1 487

Borås

61

Lokal
arbetsmarknad

1 387

1 143

82

Eskilstuna

711

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene

Fagersta
FalunBorlänge

221

Linköping

673

Ljungby

796

Vansbro

50

Filipstad

86

Ljusdal

112

Vetlanda

406

Gislaved

741

Ludvika

220

Vilhelmina

19

Gotland

183

Luleå

612

Vimmerby

453

Gällivare

81

Lycksele

103

Värnamo

269

16 633

Västervik

178

94

Västerås

1 005
1 865

Dorotea

Gävle
Göteborg

12

511
11 198

Malmö-Lund
Malung

406

Umeå

1 211
933

Hagfors

282

Mora

304

Växjö

Halmstad

950

Norrköping
NyköpingOxelösund

715

Årjäng

449

Åsele

555

Älmhult

589

282

Örebro

1 108

Haparanda

12

Hudiksvall

257

Oskarshamn

Hällefors

113

Skellefteå

Härjedalen

89

Skövde

Jokkmokk

53

Sollefteå

Jönköping

1 421

Sorsele

1 116

124
67

Örnsköldsvik

187

149

Östersund

570

60

Överkalix

10

*Enligt indelningen 2008
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Tabell D.14
Antal invandrade flyktingar efter lokal arbetsmarknad*. År 2011–
2015
Number of refugees by local labour market. Year 2011–2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog
Arvidsjaur

249

Karlskoga

62

Arvika

420

Avesta

1686

BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker
Borås

Lokal
arbetsmarknad

411

Antal

Strömstad

Karlskrona

1 667

Strömsund

Karlstad

1 803

Sundsvall

2 702

Kiruna

1 105

Söderhamn

1 233

Kramfors
KristianstadHässleholm

2 494

LidköpingGötene

203

Lokal
arbetsmarknad

859

1 112

Dorotea

Antal

Linköping

762
3 018

Torsby
TrollhättanVänersborg

248
654

710
3 186

Umeå

556

1 629

Vansbro

149
1 275

320

Eskilstuna

3 565

Ljungby

182

Vetlanda

Fagersta

1 495

Ljusdal

766

Vilhelmina

346

FalunBorlänge

1 095

Ludvika

1 628

Vimmerby

1 874

Filipstad

904

Luleå

3 094

Värnamo

263

Västervik

673

8 157

Västerås

2 446

72

Växjö

4 597

361

Årjäng

199

Åsele

85

Gotland

69

Gällivare

841

Lycksele
Malmö-Lund

Gävle

1 833

MalungSälen

Göteborg

7 591

Mora

Hagfors
Halmstad

867

Norrköping

1 520

NyköpingOxelösund

2 863

860

647

Älmhult

303

1 505

Örebro

4 386

Haparanda

127

Oskarshamn

Hudiksvall

926

Pajala

Hällefors

388

Skellefteå

2 306

Östersund

Härjedalen

418

Skövde

3 980

Överkalix

100

Jönköping

2 924

Sollefteå

Övertorneå

158

Kalmar

2 025

StockholmSolna

KarlshamnOlofström

1 221

Storuman

95

771

Örnsköldsvik

827
2 274

15 102
59

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.15
Antal invandrade anhöriga till flyktingar efter lokal arbetsmarknad*.
År 2011–2015
Number of immigrants with family ties to refugees by local labour market.
Year 2011–2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

151

Karlskoga

403

Strömstad

67

30

Karlskrona

790

Strömsund

72

Arvika

98

Karlstad

932

Sundsvall

836

Avesta

321

Kiruna

33

Söderhamn

333

BengtsforsDals-Ed

160

Kramfors

96

Torsby

123

335

KristianstadHässleholm

Arvidsjaur

BollnäsOvanåker
Borås

1 131

Dorotea
Eskilstuna

19
2 004

LidköpingGötene
Linköping

1 431
223

TrollhättanVänersborg
Umeå

1 822
440

1 197

Vansbro

8

Ljungby

211

Vetlanda

468

Fagersta

468

Ljusdal

96

Vilhelmina

47

FalunBorlänge

1 012

Ludvika

474

Vimmerby

293

Filipstad

208

Luleå

407

Värnamo

488

Gotland

57

Lycksele

52

Västervik

166

Gällivare

67

Malmö-Lund

3 813

Västerås

1 322
1 878

Gävle

1 394

MalungSälen

Göteborg

3 981

Mora

Hagfors
Halmstad

14

Växjö

28

Årjäng

41

Åsele

21

74

Norrköping

1 088

953

NyköpingOxelösund

467

Älmhult

178

Oskarshamn

230

Örebro

1435

Haparanda

40

Hudiksvall

131

Pajala

Hällefors

61

Skellefteå

Härjedalen

35

Skövde

Jönköping

1 116

Sollefteå

Kalmar

612

StockholmSolna

KarlshamnOlofström

342

Storuman

5
332
1 470
114

Örnsköldsvik

128

Östersund

428

Överkalix

30

Övertorneå

20

6 083
34

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.16
Antal invandrare av anhörigskäl per lokal arbetsmarknad*.
År 2011–2015
Number of immigrants with family ties by local labour market. Year 2011–
2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

21

Karlskoga

300

Strömstad

255

Arvidsjaur

30

Karlskrona

636

Strömsund

44

1 159

Sundsvall

1 038

181

Söderhamn

134

86

Torsby

107

1 245

TrollhättanVänersborg

1 439

312

Umeå

1 101

Arvika

245

Karlstad

Avesta

233

Kiruna

BengtsforsDals-Ed

76

BollnäsOvanåker
Borås

220
1 468

Dorotea
Eskilstuna

15
1 692

Kramfors
KristianstadHässleholm
LidköpingGötene
Linköping

1 940

Vansbro

28

Ljungby

254

Vetlanda

186

Fagersta

204

Ljusdal

100

Vilhelmina

28

FalunBorlänge

1 011

Ludvika

312

Vimmerby

179

Filipstad

100

Luleå

1 096

Värnamo

628

Gotland

271

Lycksele

126

Västervik

132

Gällivare

157

Malmö-Lund

14 954

Västerås

2 223

57

Växjö

1 165

197

Årjäng

98

Gävle
Göteborg

1 287
11 423

Hagfors
Halmstad

MalungSälen
Mora

54

Norrköping

1 581

Åsele

15

1 163

NyköpingOxelösund

411

Älmhult

421

Oskarshamn

305

Örebro

1 902

25

Örnsköldsvik

230

Haparanda

59

Hudiksvall

272

Pajala

Hällefors

38

Skellefteå

Härjedalen

55

Skövde

Jönköping

1 735

Sollefteå

Kalmar

689

StockholmSolna

KarlshamnOlofström

279

Storuman

419

Östersund

416

1 015

Överkalix

20

91

Övertorneå

12

40 397

255

18

44

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.17
Antal invandrade på grund av arbete, studier eller av övriga skäl per
lokal arbetsmarknad*. År 2011–2015
Number of immigrants due to labour, studies and by other reasons by
local labour market. Year 2011–2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

19

Karlskoga

110

Strömstad

219

Arvidsjaur

16

Karlskrona

931

Strömsund

27

Arvika

120

Karlstad

556

Sundsvall

528

Avesta

116

Kiruna

140

Söderhamn

77

BengtsforsDals-Ed
BollnäsOvanåker
Borås

52

Dorotea

57

Torsby

77

100

KristianstadHässleholm

570

TrollhättanVänersborg

615

793

LidköpingGötene

110

Umeå

1 083

7

Kramfors

Linköping

1 329

Vansbro

27

Eskilstuna

703

Ljungby

112

Vetlanda

119

Fagersta

108

Ljusdal

59

Vilhelmina

23

FalunBorlänge

566

Ludvika

185

Vimmerby

98

Luleå

709

Värnamo

239

43

Västervik

74

Filipstad

51

Gotland

158

Gällivare

95

Gävle
Göteborg

626
7 537

Hagfors
Halmstad

Lycksele
Malmö-Lund

9 550

Västerås

965

MalungSälen

29

Växjö

892

Mora

88

Årjäng

50

45

Norrköping

663

Åsele

8

654

NyköpingOxelösund

206

Älmhult

307

185

Örebro

813

8

Örnsköldsvik

130

Haparanda

32

Oskarshamn

Hudiksvall

93

Pajala

Hällefors

13

Skellefteå

197

Östersund

309

Härjedalen

58

Skövde

624

Överkalix

8

Jönköping

1 364

Sollefteå

58

Övertorneå

9

Kalmar

354

StockholmSolna

KarlshamnOlofström

119

Storuman

30 713
22

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.18
Antal invandrare födda i Norden (utom Sverige) per lokal
arbetsmarknad*. År 2011–2015
Number of immigrants born in the Nordic countries (except Sweden) by
local labour market. Year 2011–2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog
Arvidsjaur

Lokal
arbetsmarknad
Karlskoga

39

Strömstad

512

Karlskrona

114

Strömsund

12

Karlstad

580

Sundsvall

154

Kiruna

118

Söderhamn

23

31

Torsby

161

345

TrollhättanVänersborg

407

Umeå

506

450
40
294
25

Borås
Dorotea
Eskilstuna

Antal

9

Avesta

BollnäsOvanåker

Lokal
arbetsmarknad

16

Arvika
BengtsforsDals-Ed

Antal

Kramfors
KristianstadHässleholm

262

LidköpingGötene

75

<5

Linköping

278

Vansbro

9

Ljungby

108

Vetlanda

55

156

Fagersta

9

Ljusdal

110

Vilhelmina

14

FalunBorlänge

212

Ludvika

50

Vimmerby

34

Filipstad

25

Luleå

252

Värnamo

80

Gotland

88

Lycksele

14

Västervik

41

Gällivare

57

Malmö-Lund

Gävle
Göteborg

164
2 418

Hagfors

6 407

Västerås

276

MalungSälen

21

Växjö

205

Mora

48

Årjäng

277

48

Norrköping

121

Åsele

<5

Halmstad

257

NyköpingOxelösund

49

Älmhult

78

Haparanda

264

Oskarshamn

71

Örebro

277

Hudiksvall

39

Pajala

60

Örnsköldsvik

50

Hällefors

21

Skellefteå

83

Östersund

260

Härjedalen

30

Skövde

278

Överkalix

<5

Jönköping

315

Sollefteå

18

Övertorneå

64

138

StockholmSolna

Kalmar
KarlshamnOlofström

66

Storuman

7 503
23

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.19
Antal invandrade födda i EU (utom Norden) per lokal
arbetsmarknad*. År 2011–2015
Number of immigrants born in the EU (except the Nordic countries) by
local labour market. Year 2011–2015
Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Lokal
arbetsmarknad

Antal

Arjeplog

43

Karlskoga

148

Strömstad

178

Arvidsjaur

43

Karlskrona

548

Strömsund

145

Arvika

211

Karlstad

856

Sundsvall

635

Avesta

174

Kiruna

159

Söderhamn

60

BengtsforsDals-Ed

112

Kramfors

143

Torsby

199

123

KristianstadHässleholm

1 391

TrollhättanVänersborg

1 035

373

Umeå

1 158

BollnäsOvanåker
Borås

1 569

Dorotea

10

LidköpingGötene
Linköping

1 874

Vansbro

32

Eskilstuna

791

Ljungby

695

Vetlanda

372

Fagersta

188

Ljusdal

72

Vilhelmina

19

FalunBorlänge

508

Ludvika

219

Vimmerby

313

Filipstad

106

Luleå

669

Värnamo

700

Gotland

230

Lycksele

70

Västervik

162

Gällivare

167

Malmö-Lund

14 955

Västerås

1 160

512

MalungSälen

80

Växjö

1 303

Mora

215

Årjäng

105

180

Norrköping

879

Åsele

59

987

NyköpingOxelösund

513

Älmhult

583

Oskarshamn

502

Örebro

1 122

24

Örnsköldsvik

178

Gävle
Göteborg

11 437

Hagfors
Halmstad
Haparanda

19

Hudiksvall

218

Pajala

Hällefors

64

Skellefteå

Härjedalen

65

Skövde

Jönköping

1 784

Sollefteå

Kalmar

963

StockholmSolna

KarlshamnOlofström

356

Storuman

215

Östersund

533

1 031

Överkalix

20

139

Övertorneå

14

46 108
33

*Enligt indelningen 2013
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Tabell D.20
Antal observationer i logistisk regressionsanalys av flyktingar
invandrade 1990–1994
Number of observations in logistic regression analysis of refugees
immigrated 1990–1994
Antal
Flyttstatus
Kvar i samma LA
LA med storstad
LA större stad
LA utan större stad
Flyttat till annan LA
LA med storstad
LA större stad
LA utan större stad
Kön
Kvinnor
Män
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
Civilstånd
Gift
Ej gift
Utbildningsnivå
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Uppgift saknas

150

8 904
10 388
4 167
18 984
15 279
4 775
26 777
35 720
10 410
14 705
14 086
10 416
6 174
3 064
1 973
1 669
44 337
18 160
16 074
24 952
16 937
4 534
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Tabell D.21
Antal observationer i logistisk regressionsanalys av flyktingar
invandrade 2006–2010
Number of observations in logistic regression analysis of refugees
immigrated 2006–2010
Flyktingar med
anvisat boende

Flyktingar med
eget boende

Flyttstatus
Kvar i samma LA
LA med storstad
1 099
LA större stad
2 723
LA utan större stad
580
Flyttat till annan LA
LA med storstad
3 557
LA större stad
5 280
LA utan större stad
1 234
Kön
Kvinnor
6 229
Män
8 244
Åldersgrupp (ålder i slutet av invandringsåret)
20-24 år
2 478
25-29 år
3 189
30-34 år
2 922
35-39 år
2 429
40-44 år
1 578
45-49 år
1 012
50-54 år
532
55-59 år
333
Civilstånd
Gift
9 724
Ej gift
4 749
Utbildningsnivå
Förgymnasial
5 532
Gymnasial
3 877
Eftergymnasial
4 448
Uppgift saknas
616

Statistiska centralbyrån

Kvotflyktingar

13 386
5 782
469

376
1 545
830

1 557
2 568
416

567
760
166

9 057
15 121

2 178
2 066

4 920
5 644
4 737
3 567
2 330
1 470
888
622

862
770
653
680
521
361
245
152

15 387
8 791

2 707
1 537

9 582
6 128
7 225
1 243

1 758
1 153
1 121
212

151

152
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In English
Summary
This report aims to describe where in Sweden foreign born persons settle
at the time of immigration and the extent to which they have moved
within five years. The report focuses on describing the migration patterns
of those refugees received by municipalities during the time after
immigration. They have immigrated in different years and thus are
subject to different forms of reception and policies. The report also
contains a deeper analysis of the differences and similarities between the
refugees who remain in the local labour markets where they immigrated
and those who have moved to another local labour market. Immigration
to Sweden consists of other groups than refugees. A separate chapter
briefly describes where family members, labour migrants, students and
persons born in the EU or the Nordic countries settle at the time of
immigration and their subsequent migration patterns.

Migration patterns of refugees and their family
The refugees who immigrated during 1990–1994 were covered by the
immigration policy of that period, which meant that many of the newly
arrived refugees were placed in local labour markets outside the major
cities. The aim was to prevent a concentration of foreign-born persons in
the metropolitan regions. More than eight out of ten newly arrived
refugees were registered during this period in a municipality that did not
belong to the local labour markets of Stockholm, Göteborg or Malmö. The
refugees who immigrated during 2006–2010 had the opportunity to
choose where they would settle at the time immigration. About one-half
of the 70 000 refugees of that period made the choice. Those who did not
have the possibility of arranging their own housing were assigned to a
municipality by the Public Employment Service. This meant that a large
part of those with assigned housing immigrated to local labour markets
outside the major cities, while those who had arranged their own
housing immigrated to a local labour market with a major city.
Five years after immigration, most of the refugees who had immigrated
to a local labour market without a major city or to a labour market with a
larger city in had migrated. This applies to the refugees who immigrated
during 1990–1994 as well as those who were assigned to a municipality in
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2006–2010. These local labour markets often had a relatively high
immigration of refugees in relation to the number of inhabitants. Five
years after immigration, nearly all refugees had moved from certain local
labour markets such as Kiruna and Vimmerby. The most common
migration went to one of the local labour markets of Stockholm,
Göteborg or Malmö. Of those who had arranged their own housing, the
majority settled in a labour market with a major city or a larger town.
This group of refugees has not moved as much as the other groups. Five
years after immigration, the majority continued to live in the
municipality where they were originally registered.
The percentage of gainfully employed five years after immigration has
been compared with different groups that moved on and those who
remained. There were differences between the groups of refugees who
immigrated during 1990–1994 and 2006–2010. The percentage of gainfully
employed among those who immigrated 1990–1994 was higher for those
who had remained or had migrated to a local labour market without any
major city, in comparison with the other groups. For those who
immigrated 2006–2010, the patterns were slightly different for refugees
with assigned housing, own housing and quota refugees. However, all
three groups had a lower percentage of gainfully employed for those
who had migrated to a local labour market with a larger city. Statistical
analyses show that differences in the percentage of gainfully employed
persons cannot be explained by differences in the groups' composition in
terms of sex, age, marital status and level of education.
Regarding family members of refugees who immigrated 1990–1994 and
2006–2010, about four out of ten settled in a metropolitan area. Five years
after population registration in Sweden, nine out of ten continued to live
in a metropolitan area; while a majority of those who settled in a local
labour market without a major city had migrated. In particular, a high
percentage had migrated from local labour markets in northern Sweden.
In comparison with refugees who immigrated 2006–2010, a larger share
of refugees who immigrated during 2011-2015 were assigned housing.
The distribution of those with assigned housing among the three types of
local labour markets was relatively similar. Those refugees who had
arranged their own housing did so to a lesser extent in a local labour
market with a major city than in the earlier cohort. This may be due to the
fact that population registration took place in the municipality where the
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refugees lived during the asylum process. Municipalities usually do not
belong to a local labour market with a major city.

Migration patterns for other groups of foreign born
persons
In all the other groups of foreign born persons who immigrated during
the 2006–2010 period, family members, labour migrants, students and
persons born in the EU or the Nordic region, two of three settled in a
local labour market with a major city at the time of immigration.
A larger group of family members are those who are not relatives of
refugees. As with family members of refugees, a large percentage
continued to live in the same municipality after five years. The
percentage was about the same in local labour markets with a major city,
with a larger city and without a larger city.
Among students, labour migrants and persons who immigrated for other
reasons, the percentage who remained in the same municipality after five
years is about the same in all three types of local labour markets. A
significant percentage had emigrated within five years. The highest
percentage of emigrants were from local labour markets with a major
city.
Among those born in the Nordic countries, there are clear differences
between countries of birth. Persons born in Norway are the group that
was least concentrated in metropolitan areas. A majority of those born in
the Nordic region had emigrated within five years, regardless of the type
of local labour market where they settled at the time of immigration.
Immigration from EU countries has increased as new countries have
joined, whereby their citizens can obtain a residence permit in Sweden.
Among those who were born in the most common countries of origin,
Poland and Romania, a clear majority (about seven out of ten persons)
had settled in the major cities at the time of immigration. The percentage
of immigrants is relatively high but lower than for those born in the
Nordic region. However, the migration patterns do not differ greatly
between these two groups.
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– flyktingars flyttmönster i Sverige
I denna rapport ges en beskrivande bild av vilka delar av Sverige utrikes
födda invandrar till och i vilken utsträckning det har skett en flytt till en
annan kommun eller lokal arbetsmarknad fem år efter invandringen.
Fokus ligger på att beskriva kommunmottagna flyktingars flyttmönster
tiden efter invandringen. Flyktingar som invandrat under olika
tidsperioder jämförs då de omfattats av olika former av mottagande
och politik. I rapporten görs även en djupare analys av skillnader och
likheter mellan flyktingar som bor kvar i den lokala arbetsmarknad de
invandrade till och de som flyttat till en annan lokal arbetsmarknad.
Invandringen till Sverige består av fler grupper än flyktingar. Var
anhöriga, arbetskraftsmigranter, studenter och personer födda inom EU
eller Norden bor vid invandringen och hur deras flyttmönster har sett ut
beskrivs i ett eget kapitel.
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