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Från Finland till Afghanistan Förord 

 

Förord 
Allt fler personer flyttar både till och från Sverige. Sedan 1970 har 1,3 

miljoner kvinnor och 1,4 miljoner män flyttat till Sverige. Under samma 

period har 700 000 kvinnor och 800 000 män flyttat ifrån Sverige. Vilka 

som flyttar till och från Sverige och varför de valt att göra det har föränd-

rats under åren.  

Migrationen gör också att antalet utrikes födda i Sverige ökar och mig-

ranterna har en allt större betydelse för befolkningens köns- och ålders-

fördelning idag. 

Denna rapport beskriver migrationen till och från Sverige uppdelat på de 

vanligaste födelseländerna på migranterna och kan med fördel användas 

som en uppslagsbok över de senaste 45 årens migration. 

Lena Lundkvist har arbetat med rapporten tillsammans med Bo Thydén 

och Lotta Persson. Anna-Karin Nylin har bidragit med värdefulla syn-

punkter. 

 

Statistiska centralbyrån i februari 2016 

 

Inger Eklund 

 Eiwor Höglund Dávila 

 

SCB tackar 

Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 

organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodo-

ser samhällets informationsbehov. 
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Sammanfattning 
Allt fler personer flyttar både till och från Sverige. Sedan 1970 har 

1,3 miljoner kvinnor och 1,4 miljoner män flyttat till Sverige. Under 

samma period har 700 000 kvinnor och 800 000 män flyttat ifrån Sverige. 

Vilka som flyttar till och från Sverige och varför de valt att göra det har 

förändrats under åren. Det finns framförallt tre skäl till att man flyttar till 

eller från Sverige, det är krig och konflikter, konjunktur eller kärlek. 

Krig och konflikter 
Det finns flera krig och konflikter i världen som påverkat migrationen till 

Sverige. I samband med andra världskriget följde en invandring av flyk-

tingar från till exempel Estland. Senare finns Iran–Irak-kriget under slutet 

av 1980-talet, kriget i Jugoslavien i mitten av 1990-talet och nu senast 

kriget/konflikten i Syrien. 

Konjunkturen 
Konjunkturen både i Sverige och i andra länder påverkar också migra-

tionen. Under 1960-talets då behovet av arbetskraft var stort kom invan-

drare från till exempel Finland och Grekland. I början av 1970-talet var 

det en återutvandring av tidigare invandrare då konjunkturen i Sverige 

inte längre var lika stark. Finanskrisen på 1990-talet drabbade Norge ett 

par år tidigare än Sverige och framförallt många Norgefödda män invan-

drar till Sverige åren 1989–1990. Dessa år var Norge det vanligaste 

födelselandet på invandrarna. Sverige blev EU-medlem 1995 och det blev 

lättare att röra sig mellan EU-länderna. Detta har lett till en ökad utvand-

ring och invandring från och till Sverige av Sverigefödda. Det har också 

medfört en ökad migration från andra EU-länder till och från Sverige, 

särskilt efter utvidgningarna av EU åren 2004 och 2007. 

Kärleken och familjeband 
Att flytta till Sverige för att bilda par med någon som redan bor i Sverige 

har under alla år varit mer eller mindre vanligt. Under 1980-talet var det 

många kvinnor från Polen som gifte sig med män födda i Sverige och 

detsamma gäller kvinnor födda i Thailand under 2000-talet. Storbritann-

ien är exempel på ett land varifrån många män kommer som gifter sig 

med kvinnor födda i Sverige. 
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Det finns också anhöriginvandring till tidigare invandrare. Från länder 

där många flyr är det vanligt att männen kommer först som flyktingar 

och att kvinnor och barn kommer något år senare som anhöriga. 

Fler män än kvinnor flyttar 
De allra flesta år är det fler män än kvinnor som invandrar till Sverige, de 

allra flesta år är det också fler män än kvinnor som utvandrar. Dessutom 

lever kvinnor längre än män. Det medför att det totalt finns något fler 

utrikes födda kvinnor än män i Sverige. 

Utan invandring en stagnerande befolkning 
Idag bor det nästan 10 miljoner invånare i Sverige och det är lika många 

män som kvinnor. Av dessa 10 miljoner är 1,6 miljoner eller 16 procent 

födda utomlands.  

För att uppskatta hur Sveriges befolkning skulle ha sett ut år 2014 utan 

någon in- och utvandring sedan 1970 har en hypotetisk beräkning gjorts 

av befolkningsutvecklingen från 1970 till 2014 med helt stängda gränser.  

Resultatet visar på en stagnerande befolkning. År 2014 skulle det utan 

någon migration vara i stort sett lika många i befolkningen som 1969, det 

vill säga nästan två miljoner färre än vad det är idag. Det skulle vara över 

en halv miljon färre personer i åldrarna under 20 år, drygt en miljon färre 

i åldrarna 20–64 år medan antalet i åldrarna över 64 år varit oförändrat. 

Detta innebär att det skulle ha varit fler 65 år och äldre i befolkningen än 

i åldrarna yngre än 20 år. 

Varje land har sin egen historia 
Migrationen från varje land har sina egna förklaringar. I rapporten besk-

rivs invandringen, utvandringen och befolkningen 2014 i Sverige för de 

födelseländer med störst invandring till Sverige. Denna del av rapporten 

kan med fördel användas som en uppslagsbok för det land man är intre-

sserad av. 
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Inledning 
Syftet med denna rapport är att beskriva migrationen till och från Sverige 

från olika födelseländer. Dessutom beskrivs hur migranterna påverkat 

köns- och åldersstrukturen i dagens befolkning. Fokus ligger på migra-

tionen efter år 1970. 

Rapporten inleds med en beskrivning av in- och utvandringen till Sverige 

efter andra världskriget. Sedan följer en beräkning av hur Sveriges 

befolkning skulle ha sett ut idag, om det inte varit någon in- eller utvand-

ring sedan 1970. 

Därefter följer en beskrivning av in- och utvandringen från de länder som 

flest invandrare har varit födda i under perioden 1970–2014 och hur de 

har påverkat dagens befolkning. Denna del av rapporten kan med fördel 

användas som en uppslagsbok för respektive land. Först beskrivs alla 

nordiska länder, även Island fastän invandringen av personer födda på 

Island inte är stor. Sedan följer de övriga europeiska länderna som haft 

fler än 30 000 personer som invandrat till Sverige sedan 1970. Därefter 

följer beskrivningar för de utomeuropeiska länderna varifrån fler än 

30 000 personer invandrat sedan 1970. Allra sist beskrivs den största 

invandringsgruppen, nämligen de som är födda i Sverige. 
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Invandring och utvandring 
I följande avsnitt beskrivs invandringen och utvandringen av kvinnor 
och män till och från Sverige. Sedan 1930-talet har fler invandrat än 
utvandrat och fokus på beskrivningen ligger på tiden efter andra världs-
kriget. Det är också invandringen efter 1940 som påverkat dagens befolk-
ning. Av de som bor i Sverige idag har endast ett hundratal invandrat 
före 1940. 

Invandring 
Uppgifter om invandring finns från 1875. Antalet registrerade invandrare 

före 1940 var 424 000. Könsfördelningen var 45 procent kvinnor och 

55 procent män. Närmare hälften av invandrarna var återvändande 

svenskar från Amerika. En tredjedel var invandrare från Danmark, 

Norge och Finland. Övriga invandrare kom exempelvis från Tyskland 

och Ryssland (SCB, 1969).  

Diagram 1 
Antal invandrade 1940–2014, efter kön 
Number of immigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

År 

I slutet av andra världskriget kom en ström av krigsflyktingar till Sve-

rige. Flyktingarna kom främst från de baltiska och nordiska länderna 

men även från Tyskland och Polen. Många som kom från de nordiska 
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grannländerna återvände efter krigets slut och folkbokfördes aldrig i 

Sverige och redovisas därmed inte i statistiken. Perioden 1940–1954 

registrerades drygt 300 000 immigranter, detta var en period då fler 

kvinnor än män invandrade, 55 procent kvinnor och 45 procent män. 

Rauhut (2011) har analyserat varför invandringen domineras av kvinnor 

från Finland, Norge och Tyskland 1945–1960. En av orsakerna var den 

stora efterfrågan på hembiträden i Sverige, ett arbete som få inhemska 

kvinnor valde. 

Sverige som inte hade deltagit i kriget hade ett ekonomiskt försprång 

gentemot andra länder och förutsättningarna för industriell expansion 

var mycket goda. Efterfrågan på arbetskraft var stor. Samtidigt rådde hög 

arbetslöshet i flera av de krigshärjade länderna något som möjliggjorde 

att man kunde anställa utländsk arbetskraft. Arbetskraftsbristen bidrog 

till en liberalisering av invandringspolitiken. 1954 kom Sverige överens 

med de övriga nordiska länderna om en gemensam nordisk arbetsmark-

nad. Nu kunde nordiska medborgare bo och arbeta var som helst i Nord-

en. Dessutom avvecklades visumtvånget för utomnordiska medborgare 

successivt och det blev lättare för utomnordiska invandrare att få sina 

ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd godkända (Lundh, 2010). 

Något som också intensifierade arbetskraftsbristen efter andra världs-

kriget var de låga födelsetalen på 1920- och 1930-talen. Efter andra värl-

dskriget, när dessa födelsekullar kommit in i de arbetsföra åldrarna, 

minskade därför andelen av befolkningen som var i arbetsför ålder. 

Denna andel var som högst kring mitten av 1940-talet men minskade 

därefter fram till början av 1960-talet varefter den har legat på en stabil 

nivå. Färre unga vuxna leder till både minskad utvandring och ökad 

arbetskraftsbrist (Malmberg, 2006).  

Arbetskraftsinvandring 

Under perioden 1955–1969 invandrade drygt en halv miljon människor 

till Sverige. Under denna period var det fler män än kvinnor som in-

vandrade, det gäller särskilt åren med många invandrare, 1964─1966 då 

nästan 58 procent var män.  

Närmare hälften av invandrarna under den här perioden kom från Fin-

land. Förutom Norge och Danmark så kom även ett stigande antal arbets-

kraftsinvandrare från länder i Sydeuropa, bl.a. från Jugoslavien, Italien, 

Grekland och Turkiet. Många fabriker började på 1950- och 1960-talet att 

arbeta enligt löpande band-principen. Detta underlättade möjligheterna 
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att anställa okvalificerad utländsk arbetskraft som inte behövde behärska 

det svenska språket. Under 1960-talet ökade invandringen av lågutbild-

ade män som arbetskraft till industrin. Samtidigt upphörde i princip 

invandringen av kvinnor som arbetade som hembiträden (Lundh, 2010).  

År 1968 beslutade riksdagen att invandringen från länder utanför Nord-

en skulle regleras. Som ett skäl för regleringen angavs att den var nöd-

vändig för att landets resurser skulle räcka till att ge samma levnadsvill-

kor till alla, eller som det uttrycktes i den bakomliggande utredningen 

”Under efterkrigstiden har, framhåller utredningen, invandringens omfattning 

endast i ringa mån bestämts med hänsyn till samhällets möjligheter att bereda 

invandrarna lämpliga bostäder och nödvändig utbildning, fastän samhällets 

bostads- och utbildningsresurser under större delen av efterkrigstiden inte svarat 

ens mot den egna befolkningens anspråk” (SOU 1967:18, 1967). Beslutet 

innebar således att det så kallade jämlikhetsmålet formulerades. Invand-

ringen fortsatte att vara på en relativt hög nivå några år efter att regler-

ingen infördes. År 1970 uppnådde invandringen rekordnivåer då närm-

are 78 000 invandrade till Sverige. I början på 1970-talet minskade inva-

ndringen och år 1972 invandrade drygt 30 000 personer. Att invandring-

en minskade berodde förutom på regleringen även på 1970-talets lågkon-

junktur. Invandringen låg därefter på en relativt låg och ganska stabil 

nivå ända fram till mitten av 1980-talet. 

Efter 1980 har antalet invandrare ökat 

Finland var det vanligaste födelselandet på de som invandrade fram till 

1982, därefter är det Sverige som varit det vanligaste födelselandet. Perio-

den 1974–76 var det många födda i Danmark som invandrade till Sver-

ige. Danmark var hårdare drabbat av oljekrisen än de övriga nordiska 

länderna eftersom de saknade egna naturliga energikällor. Allt fler födda 

i Polen invandrade med en topp år 1982 sannolikt beroende på politiska 

oroligheter i landet. Invandringen av födda i Turkiet ökade också. Många 

var kurder som flydde från förtryck och inbördeskrig. 

Invandringen var större under perioden 1985–2000 jämfört med före-

gående 15-årsperiod. Totalt invandrade 825 000, varav 49 procent var 

kvinnor och 51 procent män. 1985 och de följande åren ökade invand-

ringen av personer födda i Iran och därefter av födda i Irak. Invandring-

en var en följd av kriget mellan Iran och Irak på 1980-talet och senare 

under 1990-talet Kuwait-kriget och det fortsatta politiska läget i Irak. 

Norge kom in i finanskrisen ett par år tidigare än Sverige och framförallt 
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många Norgefödda män invandrade till Sverige år 1989–1990 och dessa 

år var Norge det vanligaste födelselandet för de som invandrade.  

Inbördeskriget i före detta Jugoslavien medförde en omfattande invand-

ring till Sverige under 1990-talet. Under åren 1993─94 invandrade 67 000 

som var födda i Jugoslaven eller något av de nybilade länderna.  

Sverige blev medlem i Europeiska Unionen år 1995. Perioden 1991–1995 

invandrade närmare 14 000 födda i något av de dåvarande EU-länderna 

(exklusive Danmark). Detta kan jämföras med efterföljande femårsperiod 

då drygt 22 000 invandrade från de dåvarande EU-länderna (exklusive 

Finland och Danmark). Under båda perioderna var det fler män än 

kvinnor som invandrade från dessa länder och ökningen var större för 

männen än för kvinnorna.  

Återinvandringen av Sverigefödda ökade under den här perioden. Varje 

år under 1970- och 1980-talen var det cirka 5 000 Sverigefödda som flytt-

ade tillbaka till Sverige. År 2000 hade antalet ökat till närmare 14 000. 

Ökningen hör samman med en ökning av utvandringen av Sverigefödda 

(se nästföljande avsnitt). År 2000 var en fjärdedel av invandrarna åter-

vändande Sverigefödda. 

Många skäl till invandring under 2000-talet 

Under 2000-talet har en mängd olika nationaliteter sökt sig till Sverige av 

olika skäl. Flest är de återvändande svenskarna som är drygt 15 procent 

av alla som invandrat sedan år 2000. Ungefär 10 procent är födda i något 

av våra nordiska grannländer och 19 procent i övriga EU. I alla dessa tre 

grupper är det fler män än kvinnor. Minst mansöverskott är det för de 

födda i Sverige, 51 procent män. Av de födda i Norden är andelen män, 

53 procent och för de födda i EU är den 55 procent. 

Från länder utanför EU/ESS kommer flyktingar och anhöriginvandrare 

från till exempel Irak, Syrien och Somalia, arbetskraftsinvandrare från 

Indien, Kina och Turkiet samt studenter från bland annat Kina och Paki-

stan. Det kommer också anhöriginvandrare från till exempel Thailand 

och Turkiet. Kvinnor och män kommer till Sverige av olika skäl. Andelen 

män är högst framförallt bland arbetskraftsinvandrarna (75 procent), 

studenterna (68 procent) och asylinvandrarna (60 procent). Kvinnorna 

Har högst andel bland anhöriginvandrarna (60 procent). 
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Utvandring 
Från år 1851 finns statistik över antalet utvandrade. Till en början grund-

ades statistiken på passjournalerna
1
 men från 1861 baserades uppgifterna 

på information från kyrkobokföringen. Enligt de registrerade uppgifterna 

utvandrade 1,4 miljoner från Sverige perioden 1851–1930. Sannolikt var 

utvandringen ännu större än vad som registrerats, drygt 1,5 miljoner 

(SCB, 1969). Enligt de registrerade uppgifterna var 45 procent av de 

utvandrade kvinnor och 55 procent män. Men det var vanligare att män 

utvandrade utan anmälan än att kvinnor gjorde det så kvinnors andel av 

utvandringen överskattades med ett par procentenheter medan mäns 

underskattades. 

Utvandringen var stor under senare delen av 1800-talet, främst till Ame-

rika. År 1886, det år flest utvandrade från Sverige var det drygt 50 000 

personer. Först år 2011 utvandrade det fler. Av svenskar födda under 

senare delen av 1800-talet utvandrade ungefär 20 procent av männen och 

15 procent av kvinnorna (SCB, 2004).  

Diagram 2 
Antal utvandrade 1940–2014, efter kön 
Number of emigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

År 

                                                           
1
 Fram till år 1860 var det i Sverige passtvång för både inrikes och utrikes resor. 

Passjournaler fördes över anmälda resande. 
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För de utrikes födda följer i stort utvandringen den tidigare invandr-

ingen. För Sverigefödda är förhållandet det omvända – invandringen 

följer utvandringen. Fram till mitten av 1960-talet var det fler kvinnor än 

män som utvandrade, en följd av den tidigare invandringen av kvinnor 

från Finland, Norge och Tyskland. Därefter är det fler män än kvinnor 

som utvandrar. 

För båda könen var Finland det vanligaste födelselandet på de som ut-

vandrade 1971, det var det vanligaste födelselandet för männen även 

1972 och 1973. Alla år sedan dess har Sverige varit det vanligaste födelse-

landet på de som utvandrar för båda könen. 

Mellan 1970 och 1990 ökade de Sverigeföddas andel av utvandrarna från 

20 till 40 procent. Under samma tid minskade de nordenföddas andel av 

utvandrarna från 55 till 35 procent. Således var tre av fyra som utvand-

rade födda i Sverige eller övriga Norden före 1990. Från 1980 ökar in-

vandringen av personer födda utanför Norden, det medför att alltfler 

födda utanför Norden utvandrar och andelen av utvandrarna som är 

födda i Norden minskar. År 2014 är hälften av utvandrarna födda i 

Sverige eller övriga Norden.  

Sedan 1990 är USA och Tyskland de vanligaste födelseländerna för de 

utomnordiska utvandrarna, följt av Iran, Storbritannien, Polen och Irak. 

Men det är stora variationer mellan åren. Under 1990-talet var USA och 

Iran de vanligaste födelseländerna. I början 1990-talet var Chile vanligt 

och åren 1997 och 1998 var de flesta utvandrarna födda i något land som 

tidigare tillhört Jugoslavien. De första fem åren på 2000-talet var det 

Tyskland, Storbritannien och Iran som var de tre vanligaste födelseländ-

erna för utvandrarna födda utanför Norden. Under senare delen av 2000- 

talet ökade antalet utvandrare från Polen och Irak och efter 2005 blev 

både Polen och Irak de vanligaste födelseländerna för utvandrarna. Efter 

2010 är de flesta utomnordiska utvandrarna födda i Irak, Polen, Tysk-

land, Kina och Indien. 

Män, kvinnor och familjer 
På 1800-talet och fram till 1960 var över hälften av de som invandrade 

ensamstående. Under större delen av perioden främst ensamstående 

män, drygt en tredjedel av alla som invandrade var det. Under 1940 och 

1950-talet ökande andelen ensamstående kvinnor, som tidigare nämnts 
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var det bland annat hembiträden från de nordiska grannländerna och 

Tyskland. 

Under andra halvan av 1900-talet minskade andelen ensamstående bland 

invandrarna och andelen gifta och barn ökade. Perioden 1991–2000 var 

andelen ogifta som lägst, 37 procent för att sedan åter öka och har där-

efter legat på 45 procent. Under 2000-talet har det varit ett överskott på 

män bland de ogifta invandrarna totalt har 25 procent av invandrarna 

varit ogifta män. 

Bland barnen, under 15 år, är könsfördelningen ganska jämn alla år. 

Undantaget är perioden 1971–1980 då det är fler flickor än pojkar. Det är 

framförallt bland adoptivbarnen från Sydkorea, Indien och Sri Lanka 

som det var fler flickor än pojkar. Under perioden 1991–2000 var det från 

många länder ett litet överskott på pojkar och ett litet större överskott 

från Somalia. Även efter år 2000 är det ett litet pojköverskott från många 

länder och ett extra stort från Afghanistan. 

Det är fler kvinnor än män som är gifta när de invandrar. Det tyder på att 

många kvinnor kommer som hustru till någon som redan finns i Sverige, 

antingen en man född i Sverige eller en man som invandrat tidigare. Från 

nästan alla länder är det fler kvinnor än män som är anhöriginvandrare, 

det gäller särskilt Thailand, Polen, Kina och Ryssland där över 75 procent 

av anhöriginvandrarna är kvinnor. Motsatsen gäller Storbritannien där 

nästan 70 procent av anhöriginvandrarna är män. 

Mönstret för utvandrarna följer det som återfinns bland invandrarna. I 

början av amerikautvandringen på 1800-talet var det mer familjer som 

lämnade Sverige och ungefär hälften av utvandrarna var ensamstående, 

vanligen män. Under slutet av 1800-talet ökade andelen som var ensam-

stående och i början av 1900-talet var mer än 70 procent av utvandrarna 

ensamstående och det var då en mer jämn könsfördelning. Andelen 

ensamstående bland utvandrarna minskade sedan och var som lägst 

perioden 1971–1980 då knappt 40 procent var ensamstående. 
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Diagram 3 
Civilståndsfördelning på in- och utvandrare. Procent 
Civil status of immigrants and emigrants. Percent 
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Påverkan på befolkningen 
Sveriges befolkningsstruktur påverkas av migrationen, både till och från 
Sverige. Befolkningen påverkas inte bara det år de invandrar utan alla år 
därefter tills de utvandrar eller avlider. I detta kapitel beskrivs de utrikes 
föddas påverkan på befolkningen år 2014. Här beskrivs också hur befolk-
ningen i Sverige hade sett ut 2014 om det inte förekommit någon migrat-
ion alls efter 1969. 

Idag bor det nästan 10 miljoner invånare i Sverige och det är lika många 

män som kvinnor. Av dessa 10 miljoner är 1,6 miljoner eller 16 procent 

födda utomlands. Enligt SCB:s register finns det över 200 olika födelse-

länder representerade i Sverige 2014, men hälften av de utrikes födda är 

födda i elva olika länder. För kvinnor är Finland det vanligaste födelse-

landet och för män Irak. Det är samma länder som är de tio vanligaste för 

männen som för kvinnorna, om än med olika ordning, med ett undantag. 

Det finns nästan 30 000 kvinnor födda i Thailand vilket gör det till det 

sjätte vanligaste födelselandet för de utrikes födda kvinnorna. Det finns 

8 000 män födda i Thailand och det är det tjugotredje vanligaste födelse-

landet för de utrikes födda männen. 

Senare i denna rapport behandlas alla länder sprungna ur forna Jugo-

slavien som ett land. Det blir då det vanligaste födelselandet på männen 

och det näst vanligaste på kvinnorna och utgör 10,1 procent av den utrik-

es födda befolkningen. I tabellen nedan är varje land redovisat separat 

och då återfinns Jugoslavien som det femte vanligaste födelselandet med 

4,2 procent av den utrikes födda befolkningen och Bosnien-Hercegovina 

som det åttonde vanligaste med 3,6 procent av den utrikes födda befolk-

ningen. De övriga länderna sprungna ur forna Jugoslavien utgör till-

sammans 2,3 procent av den utrikes födda befolkningen. 
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Tabell 1 
De tio vanligaste födelseländerna för de utrikes födda 2014. Antal 
och procent 
Top 10 countries of birth for foreign-born in 2014. Number and percent 

Födelseland Kvinnor Män Totalt 
Andel av de utrikes 

födda. Procent 

Finland 95 300 63 200 158 500 9,9 

Irak 60 200 69 900 130 200 8,1 

Polen 45 400 36 300 81 700 5,1 

Iran 32 700 35 700 68 400 4,3 

Jugoslavien 33 700 34 200 67 900 4,2 

Syrien 28 900 38 800 67 700 4,2 

Somalia 29 000 28 900 57 900 3,6 

Bosnien-Hercegovina 29 000 28 300 57 300 3,6 

Tyskland 25 700 23 000 48 700 3,0 

Turkiet 20 700 25 400 46 100 2,9 

 

Det finns lika många män som kvinnor i Sverige. Det är något fler män 

än kvinnor som är födda i Sverige och fler kvinnor än män som är födda 

utanför Sverige. 

I det tidigare kapitlet har in- och utvandringen till Sverige beskrivits. 

Personer från olika länder har av olika skäl invandrat till Sverige vid 

olika tider.
2
 Det medför att dagens befolkning påverkas i olika grad och i 

olika åldrar av den tidigare invandringen. 

                                                           
2
 I den senare delen av rapporten beskrivs enskilda länder. 
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Diagram 4 
Befolkningen 2014 efter ålder, kön och födelseland 
Population 2014 by age, sex and country of birth 
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Utan in- och utvandring 
1969 bodde det 8 miljoner invånare i Sverige varav nästan en halv miljon, 

eller 6 procent var födda utomlands. De flesta utrikes födda, 40 procent, 

var födda i Finland. Andra vanliga födelseländer var Norge, Tyskland 

och Danmark. 

Sedan dess har både invandringen till och utvandringen från Sverige 

varierat men med en ökande trend. Under perioden 1970–2014 har det 

invandrat drygt 2,5 miljoner samtidigt som det utvandrat 1,5 miljoner 

personer. Således har migrationen bidragit till en miljon fler personer i 

Sverige. Förutom att de bidrar med sig själva så påverkar de också 

befolkningen med de barn de föder i Sverige, eller de barn de inte föder i 

Sverige för de som utvandrar. Många som invandrar är i åldern 20–35 år 

åldras i Sverige.  

För att uppskatta hur Sveriges befolkning sett ut 2014 utan någon migra-

tion sedan 1970 har en hypotetisk beräkning gjorts av befolkningsutveck-

lingen från 1970 till 2014 för ett Sverige med helt stängda gränser. I denna 

beräkning finns det inte någon invandring eller utvandring från Sverige, 

varken av Sverigefödda eller av de utrikes födda som fanns i Sverige 

1969. Antalet födda har beräknats med det observerade antalet barn varje 

kvinna fött och antalet döda har beräknats med den observerade dödlig-

heten. 

Resultatet visar på en stagnerande befolkning. År 2014 skulle det utan 

någon migration vara i stort sett lika många i befolkningen som 1969, det 

vill säga nästan två miljoner färre än det är idag.  

I en befolkning utan migration är det bara skillnaden i antalet födda och 

antalet döda som bestämmer förändring i befolkningen. Antalet födda 

skulle varje år vara färre än vad som observerats och antalet döda unge-

fär lika många som observerats. Sedan mitten av 1970-talet har det avlidit 

ungefär 90 000 per år och det antalet hade inte påverkats om vi inte haft 

någon migration. Däremot är det en stor påverkan på antalet födda, allt 

mer för varje år som går. Effekten blir dessutom dubbel efter 25–35 år då 

de som föds i början av perioden kommer upp i barnafödande åldrar. 

2014 skulle det ha fötts 83 000 barn att jämföra med det observerade 

antalet 115 000.  
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Diagram 5 
Befolkningsutveckling 1940–2014 observerad respektive utan någon 
migration 
Population 1940–2014, observed respective without migration 

Miljoner 

År 

Alla år sedan 1995 hade det fötts färre än vad som avlidit och befolkning-

en skulle sakta börjat minska och det hade fortsatt för all framtid med en 

accelererande takt om inte barnafödandet skulle öka. För att uppnå en 

situation där befolkningen inte skulle minska krävs att det föds minst 2,1 

barn per kvinna. Är det dessutom en befolkning med ökad livslängd 

krävs att det föds fler än 2,1 barn per kvinna. Barnafödandet i Sverige har 

varit relativt stabilt, i genomsnitt har kvinnor födda efter 1940 fått nästan 

två barn var.  

Ser man befolkningens åldersfördelning så är påverkan större i yngre 

åldrar och näst intill obefintlig i de äldre åldrarna. De åldrar som påverk-

as mest är åldrarna runt 30 år, de åldrar där det finns flest utrikes födda, 

och de yngsta åldrarna där det finns många barn med utrikes födda förä-

ldrar. För de som är under 20 år gäller att antalet är ungefär detsamma 

1969 som 2014. Utan migration hade det varit över en halv miljon färre 

och deras andel av befolkningen hade varit 20 procent jämfört med dag-

ens 23 procent. Migrationen har nästan ingen påverkan alls på befolk-

ningen i de äldsta åldrarna. Utan invandring hade inte antalet över 64 år 

förändrats, men andelen hade ökat och 23 procent av befolkningen hade 

varit äldre än 64 år jämfört med 20 procent som det är idag. Det är bara i 
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de åldrar som nu är de äldre åldrarna där det fanns utrikes födda år 1970 

som vårt experiment inte bara stoppat invandringen utan också hindrat 

de utrikes födda som fanns i Sverige 1969 att återutvandra. Utan migra-

tion hade det år 2014 varit fler i åldrarna över 65 år än i åldrarna under 20 

år. I de mest förvärvsaktiva åldrarna, 20–64 år, hade det varit lite färre 

2014 än 1969 om vi inte haft någon migration. 

Könsfördelningen påverkas bara på marginalen av migrationen. Under 

våren 2015 blev det för första gången fler män än kvinnor i Sverige. I 

denna hypotetiska beräkning hade detta skett något senare, under våren 

2016. Sedan 1980-talet har skillnaden i livslängd mellan könen minskat 

vilket har haft störst påverkan på att antalet män ökar fortare än antalet 

kvinnor. 

Diagram 6 
Befolkning 2014 observerad respektive utan någon migration, efter 
kön 
Population 2014, observed respective without migration, by sex 

Antal 

 

Ålder 

 

I en situation med stagnerande befolkning är det tänkbart att särskilt 

fruktsamheten men även dödligheten hade utvecklats annorlunda än den 

observerade. I en situation med minskat barnafödande är det möjligt att 

det till exempel införts förändringar i föräldraförsäkringen som uppmun-

trat till ett ökat barnafödande. 
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Land för land 
I detta kapitel beskrivs invandringen och utvandringen i ett könsperspek-
tiv för de länder som har haft flest migranter till Sverige. För varje land 
beskrivs invandringen, vilka som kom och när och vilka skäl de hade för 
att bosätta sig i Sverige. Alla som invandrar till Sverige stannar inte 
kvar här och därför beskrivs för varje land dessutom utvandringen. I 
slutet av varje avsnitt beskrivs köns och ålderfördelningen på de som 
finns i Sverige 2014 födda i respektive land. 

Kapitlet är inte tänkt att läsas i ett streck utan snarare som en uppslags-
bok för respektive land. 

Många som invandrar är i åldern 20–30 år. De som var i dessa åldrar och 

invandrade på 1970-taletoch tidigare har hunnit åldrats och är i dag i 

pensionsåldern, medan de som invandrat de senaste åren är i 25–35 års 

ålder. De som flyttar till Sverige för att arbeta eller studera stannar i 

mindre grad kvar i Sverige och påverkar således befolkningen bara 

under några år. De som flyttar till Sverige för att bilda familj med någon 

som bor här stannar kvar i betydligt större utsträckning. 

De nordiska länderna 
Mellan de nordiska grannländerna har det alltid förekommit ett visst 

flöde, framförallt till de kommuner som ligger längs gränserna. De varia-

tioner som finns, framförallt i invandringen, beror många gånger på den 

ekonomiska konjunkturen i såväl Sverige som de övriga nordiska länd-

erna. Mellan de nordiska länderna har det sedan 1950-talet varit fri rör-

lighet och en gemensam arbetsmarknad. 

Finland 

Finland är det vanligaste födelselandet för de utrikes födda i Sverige, 

både totalt och för kvinnor. För män är Finland det näst vanligaste födel-

selandet efter Irak. Sverige och Finland har en gemensam historia och det 

har alltid förekommit en migration mellan länderna. 
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Diagram 7 
Antal finska invandrare 1940–2014, efter kön 
Finnish immigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

År 

 
Observera att före 1969 är det invandring från Finland och 1969 och senare är det födda i 
Finland som invandrat. 

Under 1950-talet var det fler kvinnor än män som invandrade från Fin-

land. Åren 1950 och 1951 var över 30 procent av invandrarna från Fin-

land ogifta kvinnor. Rauhut (2011) har analyserat varför, en av orsakerna 

var den stora efterfrågan på hembiträden i Sverige, ett arbete som inte 

valdes av inhemska kvinnor. Många kvinnor kom även till Sverige för att 

arbeta i hotell- och restaurangnäringen (Lundh, 2010).  

Under 1960- och 1970-talen var det hög tillväxt och arbetskraftsbrist, 

framförallt inom industrin i Sverige samtidigt som det inte var samma 

höga tillväxt i Finland. Det var då en mansdominerad invandring till 

Sverige. Vid en jämförelse mellan de tre perioderna 1950–51, 1964–65 och 

1969–70 framgår att migrationen gått från att vara kvinnodominerad, till 

mansdominerad och senare till allt fler familjer med barn. 
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Tabell 2 
De fem kommuner som flest personer födda i Finland invandrade till 
1969–1970. Dagens kommunindelning 
Immigrants from Finland 1969–1970, top five municipalities 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal 

Göteborg 6 300  Stockholm 3 000  Göteborg 3 900 

Stockholm 5 500  Göteborg 2 400  Stockholm 2 400 

Eskilstuna 3 400   Borås 1 500  Eskilstuna 2 000 

Borås 2 800  Eskilstuna 1 400  Södertälje 1 600 

Södertälje 2 600  Södertälje 1 000  Trollhättan 1 400 

 

Det är föga förvånaden att flest personer flyttade till Stockholm och 

Göteborg eftersom de var de största städerna. Det var fler kvinnor som 

flyttade till Stockholm än till Göteborg och det var det omvända för 

männen. De övriga orterna på listan är stora industristäder. Eskilstuna 

och Södertälje med sin bilindustri och Borås med en stor textilindustri. 

Ser man bara till männen var Trollhättan den femte vanligaste komm-

unen att flytta till. 

Det är små industriorter som flest finländare flyttade till i relation till 

folkmängden i kommunen. Olofström i Blekinge (med stor bilindustri) är 

den kommun med högst andel, 10 procent. Det är också många mindre 

kommuner i Bergslagen där de nyanlända utgjorde omkring fem procent 

av befolkningen.  

Tabell 3 
De fem kommuner som flest personer födda i Finland invandrade till 
1969–1970. Andel av medelbefolkningen 1969–1970. Dagens komm-
unindelning 
Immigrants from Finland 1969–1970 as share of population, top five 
municipalities 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Andell  Kommun Andel  Kommun Andel 

Olofström 10  Olofström 7  Olofström 13 

Surahammar 8  Surahammar 7  Surahammar 8 

Storfors 6   Storfors 5  Storfors 7 

Köping 5  Köping 5  Köping 6 

Skinnskatteberg 4  Skinnskatteberg 4  Trollhättan 6 
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Efter 1970-talet har flyttströmmarna från Finland minskat och sedan 1990 

har det i genomsnitt invandrat färre än 3 000 personer per år födda i Fin-

land, något fler kvinnor än män. Under 2000-talet har ungefär 40 procent 

av immigranterna födda i Finland flyttat till Stockholms län och vardera 

10 procent till Västra Götaland och Norrbottens län. 

Diagram 8 
Antal finska utvandrare 1940–2014, efter kön 
Finnish emigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

 
    År 

 
Observera att före 1969 är utvandring från Finland och 1969 och senare är det födda i 
Finland som utvandrat. 

Utvandringen av finländare följer i stort invandringen med några års 

förskjutning. I stort sett är det samtliga år fler män än kvinnor som 

utvandrat. Det var många utvandrare åren 1971–1973, då många av de 

som invandrade 1969–1970 utvandrade Efter 5–6 år, 1975, hade hälften av 

männen och 38 procent av kvinnorna som invandrade 1969–70 utvandrat. 

Under 1980-talet utvandrade det fler personer födda i Finland än det 

invandrade och sedan dess är det i stort lika många invandrare som ut-

vandrare födda i Finland. Under hela perioden från 1940 har det invand-

rat ungefär lika många män som kvinnor som är födda i Finland, men det 

har utvandrat fler män än kvinnor. Det innebär att migrationen från Fin-

land har ökat antalet kvinnor i Sverige. 
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Att vara född i Finland är det vanligaste födelselandet för de utrikes 

födda år 2014, totalt 158 500 personer. Det är det vanligaste födelselandet 

för utrikes födda kvinnor och det näst vanligaste för utrikes födda män. 

Diagram 9 
Befolkningen 2014 födda i Finland efter ålder och kön 
Population born in Finland 2014, by age and sex 

Antal 

 
    Ålder 

 

Många av de som är födda i Finland invandrade på 1960- och 1970-talet 

och har varit länge i Sverige. Hälften av både kvinnorna och männen har 

bott 45 år eller längre i Sverige. De är nu äldre än de utrikes födda i stort, 

över hälften av dem är över 60 år. I diagrammet ser man tydligt skillnad 

mellan 44-åringar och 46-åringar. De som är 46 år och äldre är födda 1968 

och tidigare och har i många fall invandrat tillsammans med sina föräld-

rar som barn. De som är 44 år och yngre är födda 1970 eller senare när 

invandringen från Finland var lägre. I diagrammet syns också en stor 

skillnad mellan 72-, 73- och 74-åringar. Det är en struktur som avspeglar 

befolkningen i Finland, med många födda 1941 efter att det finska vinter-

kriget var slut på våren 1940 och få födda åren därefter då Finland deltog 

i andra väldskriget. I alla åldrar över 18 år är det fler kvinnor än män. 

Förutom att det varit en nettoinvandring av kvinnor förstärks kvinno-

överskottet i de äldre åldrarna av att kvinnor lever längre än män.  
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Cirka 70 procent av de som är födda i Finland är svenska medborgare 

och 30 procent har behållit sitt finska medborgarskap. Kvinnor är i något 

större utsträckning svenska medborgare än männen Det är betydligt 

större andel av de födda i Finland som blivit svenska medborgare än vad 

det är av de som är födda i något annat av våra nordiska grannländer. En 

förklaring är att de varit längre i Sverige, men också att många invand-

rade innan Sveriges EU-inträde då det hade större betydelse i vilket euro-

peiskt land man var medborgare i. 

45 procent av männen och 41 procent av kvinnorna är gifta. Att det är en 

lägre andel kvinnor än män som är gifta förklaras av att det finns fler 

äldre kvinnor, 15 procent av kvinnorna är änkor. Av de kvinnor som är 

gifta är nästan 60 procent gifta med en man född i Sverige och 35 procent 

med en man född i Finland. För männen är nästan hälften gifta med en 

kvinna född i Finland och en lite lägre andel gift med en person född i 

Sverige. 

I nästan hälften av kommunerna är Finland det vanligaste födelselandet 

för de utrikes födda kvinnorna och i en tredjedel av kommunerna det 

vanligaste födelselandet för de utrikes födda männen. Finland är det 

vanligaste födelselandet i många kommuner i Mälardalen, Västra Göta-

land och Norrlandslänen. 

Tabell 4 
De fem kommuner 2014 med flest personer födda i Finland 
Top five municipalities with population born in Finland, 2014 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal 

Stockholm 17 200  Stockholm 11 500  Stockholm 5 700 

Göteborg 6 800  Göteborg 3 900  Göteborg 2 800 

Eskilstuna 4 600  Eskilstuna 2 500  Eskilstuna 2 100 

Västerås 4 200  Västerås 2 400  Södertälje 1 800 

Södertälje 3 900  Borås 2 200  Västerås 1 800 
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Tabell 5 
De fem kommuner 2014 med högst andel av befolkningen född i 
Finland. Procent 
Top five municipalities with highest share of population born in Finland, 
2014. Percent 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Andel  Kommun Andel  Kommun Andel 

Haparanda 36,0  Haparanda 41,6  Haparanda 30,8 

Övertorneå 19,3  Övertorneå 26,9  Övertorneå 12,6 

Surahammar 10,6  Pajala 11,8   Surahammar 9,8 

Skinnskatteberg 9,0  Surahammar 11,5  Skinnskatteberg 8,7 

Pajala 8,2  Skinnskatteberg 9,2  Fagersta 6,7 

 

De kommuner med högst antal personer födda i Finland är storstäderna 

Stockholm och Göteborg och de gamla industristäderna Eskilstuna, Väst-

erås, Södertälje och Borås. De kommuner med högst andel födda i Fin-

land är de kommuner som gränsar till Finland och bruksorter i Bergs-

lagen. Jämför man dessa tabeller med tabellerna tidigare i detta avsnitt, 

med var de som invandrade 1969–1970 bosatte sig ser man många lik-

heter. De orter som avviker är Västerås och de kommuner som gränsar 

till Finland. Många födda i Finland kom till Västerås under 1960-talet, 

men den invandringen var spridd under flera år och hade inte samma 

koncentration till åren 1969 och 1970 som till exempel Eskilstuna. I 

kommunerna som gränsar till Finland är det en annan typ av invandring 

och som har pågått under alla år. I Haparanda är nästan två tredjedelar 

av kvinnorna och nästan hälften av männen som är 50 år och äldre födda 

i Finland. 

Danmark 

Till skillnad från de övriga nordiska länderna finns för Danmark ingen 

period av kvinnodominerad invandring efter andra världskriget. Även 

från Danmark finns det en invandring under 1950- och 1960-talet, som till 

stor del är mansominderad. De år med högst invandring från Danmark 

är 1974 och 1975, det är en följd av oljekrisen som initialt drabbade Dan-

mark mer än Sverige. Oljekrisen medförde att arbetslösheten steg mer i 

Danmark än i Sverige. 
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Diagram 10 
Antal danska invandrare 1940–2014, efter kön 
Danish immigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

 
År 

 
Observera att före 1969 är det invandring från Danmark och 1969 och senare är det födda i 
Danmark som invandrat. 

Både i Danmark och i Norge kom 1990-talskrisen något tidigare än till 

Sverige vilket visar sig i en ökad invandring under åren 1988–1990. Sedan 

år 2000, när Öresundsbron invigdes, har både invandringen och utvand-

ringen av personer födda i Danmark ökat framförallt fram till år 2008. 

Många som är födda i Danmark flyttar till någon av kommunerna i 

Skåne, det gäller särskilt åren efter år 2000 då över hälften av invand-

rarna bosatte sig i Skåne. Åren 1974–75 var det lika många som bosatte 

sig i Västra Götaland som i Skåne, till och med fler bland kvinnorna. 
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Diagram 11 
Antal danska utvandrare 1940–2014, efter kön 
Danish emigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

 
År 

 
Observera att före 1969 är det utvandring till Danmark och 1969 och senare är det födda i 
Danmark som utvandrat. 

Förutom några år på 1940-talet har det alla år varit fler män än kvinnor 

som har invandrat och också fler män än kvinnor som har utvandrat. 

Totalt sett har migrationen från Danmark ökat antalet män i Sverige. Året 

direkt efter att många har invandrat är det många som utvandrar. Av de 

som invandrade 1974–75 var 40 procent kvar i Sverige efter 5–6 år, 1979. 

Ett liknade resultat gäller för de som invandrade 1988–1990, 36 procent 

var kvar i Sverige 1994. Under 2000-talet fram till 2012 har det varit en 

nettoinvandring från Danmark, men strömmarna har vänt de senaste 

åren. 

År 2014 bodde det 23 000 män och 20 000 kvinnor födda i Danmark i 

Sverige. Det är framförallt i åldrarna 25–55 år som det är fler män än 

kvinnor. Hälften av männen född i Danmark har bott längre än 16 år i 

Sverige och hälften av kvinnorna har bott längre än 26 år i Sverige. Förut-

om att det har varit en nettoinvandring av kvinnor förstärks kvinnoöver-

skottet i de äldre åldrarna av att kvinnor lever längre än män. Omkring 

60 procent är danska medborgare och 40 procent svenska medborgare. 

Det är vanligare att kvinnor är svenska medborgare än att män är det. I 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Kvinnor         Män     



Land för land Från Finland till Afghanistan 

36 Statistiska centralbyrån 

Markaryd och flera kommuner i Skåne är Danmark det vanligaste föd-

elselandet för de utrikes födda. Flest personer födda i Danmark bor i 

Malmö och Helsingborg, därefter följer Stockholm och Göteborg med lika 

många. 

Diagram 12 
Befolkning 2014 födda i Danmark efter ålder och kön 
Population 2014 born in Denmark, by age and sex 
Antal 

 
Ålder 

 

Norge 

Efter andra världskriget invandrade fler kvinnor än män från Norge. Det 

kan dels bero på den stora efterfrågan på hembiträden men dels på att de 

kvinnor som umgåtts med tyska soldater blev socialt exkluderade i 

Norge. En del av dessa kvinnor kan ha utvandrat till Sverige (Rauhaut, 

2011). Efterkrigstidens invandring av norska kvinnor nådde sin topp år 

1949, då 2 800 kvinnor invandrade, för att därefter minska något de följ-

ande åren. 
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Diagram 13 
Antal norska invandrare 1940–2014, efter kön 
Norwegian immigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

 
År 

 
Obsarvera att före 1969 är det invandring från Norge och 1969 och senare är det födda i 
Norge som invandrat. 

Från slutet på 1950-talet fram till 1960-talets första hälft invandrade fler 

män än kvinnor från Norge. Sedan var invandringen på en lägre nivå och 

med en jämnare könsfördelning fram till 1989–1990. Dessa två år invand-

rade drygt 9 000 norska män och ungefär 6 000 norska kvinnor på grund 

av finanskrisen, som 1989 ännu inte hade inträffat i Sverige. Norge var 

det vanligaste födelselandet på invandrarna åren 1989 och 1990. 

Under alla år har de flesta som är födda i Norge och flyttat till Sverige 

bosatt sig i Västra Götalands, Stockholms eller Värmlands län. 
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Diagram 14 
Antal norska utvandrare 1940–2014, efter kön 
Norwegian emigrants 1940–2014, by sex 

Antal 

 
År 

 
Observera att före 1969 är det utvandring till Norge och 1969 och senare är det födda i 
Norge som utvandrat. 

Invandringen 1989–1990 följdes av en topp i utvandringen åren efter. År 

1991, när finanskrisen hade pågått i ett år även i Sverige, var det fler norr-

män som utvandrade från Sverige än som invandrade. År 1995, efter 5–6 

år, hade drygt 60 procent av männen och knappt 60 procent av kvinnorna 

som invandrade 1989–1990 flyttat från Sverige. 

De flesta år sedan 1960 är det fler män än kvinnor som har invandrat och 

också fler män än kvinnor som har utvandrat av de som var födda i 

Norge. Sedan år 1940 har det totalt sett varit en nettoinvandring av 

kvinnor. Ser man bara till 2000-talet har det också under denna period 

invandrat fler män än kvinnor och utvandrat fler män än kvinnor, men 

det har varit en nettoinvandring av män. 

Idag finns det 19 000 män och 24 000 kvinnor födda i Norge. Förutom att 

det varit en nettoinvandring av kvinnor förstärks detta av att kvinnorna 

lever längre än männen. De flesta bor i storstäderna Stockholm och Göte-

borg. Norge är det vanligaste födelselandet på de utrikes födda i de flesta 

kommuner som gränsar till Norge. 
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Diagram 15 
Befolkning 2014 födda i Norge, efter ålder och kön 
Population 2014 born in Norway, by age and sex 

Antal 

 
År 

 

I åldersfördelningen för de födda i Norge ser man tydligt att det framför-

allt är i de äldre åldrarna det är fler kvinnor än män. Det är ett resultat av 

den kvinnodominerade invandringen på 1950-talet och av att kvinnor 

lever längre än män. Kvinnoöverskottet i åldrarna 50–70 år beror på att 

det utvandrade färre kvinnor än män på 1970-talet. Många, särskilt 

kvinnor, i denna åldersgrupp invandrade under 1960- och 1970-talet, 

men när det gäller männen så har ungefär lika många invandrat på 2000-

talet som på 1970-talet. 30 procent av männen och 40 procent av kvinn-

orna är svenska medborgare, det är en mycket lägre andel än de födda i 

Finland och något mindre än de födda i Danmark.  

Island 

Island är ett land med liten folkmängd och det är få födda på Island som 

flyttar till Sverige. Invandringen följer mönstret för våra nordiska grann-

länder med en topp under åren 1989–1990. Under perioden 1970–2014 

har det i medeltal invandrat 500 personer och utvandrat 400 personer per 

år. Könsfördelningen är jämn både bland invandrarna och bland utvand-

rarna. År 2014 bodde det drygt 5 000 personer födda på Island i Sverige. 

Det är lika många män som kvinnor. 
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Europa utom Norden 
Migrationen till och från de europeiska länderna beror både på krig och 

konjunktur. Redan under Hansatiden hade Sverige ett migrationsutbyte 

med Tyskland. Efter andra världskriget flydde många från Estland. 

Sedan följde en tid av arbetskraftsinvandring från bland annat Jugo-

slavien och Grekland. Under 1990-talet var det inbördeskriget i Bosnien 

som medförde att många flydde till Sverige. Sverige EU-medlem 1995 

och det blev enklare för medborgare i de dåvarande EU-länderna att 

flytta och arbeta i Sverige. År 2004 utökades EU med ytterligare tio 

länder och 2007 blev också Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU. I 

slutet av 2000-talet var det en ekonomisk kris och hög arbetslöshet i 

Spanien, Italien och Grekland vilket ökade invandringen från dessa 

länder. 

Forna Jugoslavien 

I denna del av rapporten behandlas alla länder sprungna ur Jugoslavien 

som ett land
3
. Många har in- och utvandrat och är födda när Jugoslavien 

var ett land och det går inte att fördela dessa på de nuvarande länderna. 

I den grupp som bor i Sverige 2014 och som här benämns forna Jugoslav-

ien har drygt 40 procent av både männen och kvinnorna Jugoslavien som 

registrerat födelseland och 35 procent är födda i Bosnien-Hercegovina. 

Flest personer födda i forna Jugoslavien invandrade år 1993 och 1994, 

som en följd av kriget i Bosnien. Dessa år fick 66 000 personer från denna 

region asyl och 11 000 kom som anhöriginvandrare. Över en tredjedel var 

barn och hälften var gifta (ungefär lika många män som kvinnor). Sedan 

dess har invandringen legat på en lägre nivå. Det finns också en invand-

ring före 1970, mestadels unga män, då Sverige var i behov av att anställa 

personer i industrin. Det har under alla år invandrat ungefär lika många 

män som kvinnor från dessa länder.  

                                                           
3
 De födelseländer som ingår i forna Jugoslavien är: Jugoslavien, Bosnien-

Hercegovina, Kosovo Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Serbien och 
Montenegro samt Slovenien. 
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Diagram 16 
Invandrare 1970–2014 födda forna Jugoslavien, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in former Yugoslavia, by sex 

Antal 

 
    År 

 

I mitten av 1980-talet infördes den så kallade Hela Sverige strategin. Syftet 

var att motverka koncentrationen av invandrare till storstäderna. Denna 

lag upphörde 1 juli 1994 då en ny lag började gälla som gav invandraren 

rätt att själv välja bostadsort om boendet ordnades på egen hand. Om de 

inte kunde ordna eget boende blev de anvisade ett sådant av Migrations-

verket. 

De som invandrade 1993–1994 bosatte sig således över hela Sverige. Den 

kommun som anges i SCB:s register är den kommun en invandrare bor i 

när hen får ett uppehållstillstånd och då också blir folkbokförd. När 

denna grupp följs till år 1999, 5–6 år efter invandringen finns nästan alla, 

96 procent kvar i landet. De är nu mer koncentrerade till framförallt 

Skåne län men också till de övriga storstadslänen samt Hallands och 

Östergötlands län. 
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Diagram 17 
Utvandrare 1970–2014 födda forna Jugoslavien, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in former Yugoslavia, by sex 

Antal 

 
År 

 

Trots att det under alla år invandrat ungefär lika många män som kvin-

nor är det fler män än kvinnor som har utvandrat, det vill säga kvinnorna 

stannar i högre utsträckning kvar i Sverige. 

Det finns drygt 162 000 födda som är födda i något av länderna i forna 

Jugoslavien i Sverige år 2014. Det är nästan lika många män som kvinnor, 

82 000 män och 80 000 kvinnor. Att vara född i något av dessa länder är 

det vanligaste för utrikes födda i Sverige. Det är de vanligaste födelselän-

derna för de utrikes födda männen och det näst vanligaste för de utrikes 

födda kvinnorna
4
. Det är dock något fler män i de yrkesaktiva åldrarna 

och något fler kvinnor i de äldre åldrarna. 

                                                           
4
 Ser man till varje enskild land så stämmer inte detta. Se det tidigare avsnittet om 

påverkan på befolkningen och tabell 1. 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Kvinnor         Män     



Från Finland till Afghanistan Land för land 

Statistiska centralbyrån 43 

Diagram 18 
Befolkningen 2014 födda i forna Jugoslavien efter ålder och kön 
Population 2014 born in former Yugoslavia, by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Invandringen från Jugoslavien har lång tradition, av de som finns i 

Sverige idag kom 36 procent under åren 1993–94, medan 22 procent kom 

tidigare och 42 procent senare. Av de födda i något land i forna Jugoslav-

ien är drygt 80 procent svenska medborgare, en något högre andel bland 

kvinnorna än bland männen. 

I åldersfördelningen ser man två tydliga pucklar, en i åldrarna 25–30 år 

och en i åldrarna runt 50 år. Det är en avspegling av de barn och föräld-

rar som invandrade till Sverige åren 1993 och 1994, nästan hälften av de i 

dessa åldrar invandrade dessa år. I åldrarna runt 70 år är det fler män än 

kvinnor, det är en effekt av arbetskraftsinvandringen från Jugoslavien på 

1960-talet då fler män än kvinnor invandrade. 

Drygt hälften av både männen och kvinnorna är gifta, och de är i stor 

utsträckning gifta med en landsman. Över 80 procent av de gifta är gift 

med en person född i något land i forna Jugoslavien. 10 procent av män-

nen och 8 procent av kvinnorna är gifta med en person född i Sverige. 

I en femtedel av kommunerna så är forna Jugoslavien det vanligaste 

födelselandet på de utrikes födda. Det är det vanligaste födelselandet på 
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de utrikes födda i många kommuner i Skåne, Småland, Västra Götaland 

och Östergötland. 

Tabell 6 
De fem kommuner 2014 med flest personer födda i forna Jugo-
slavien 
Top five municipalities with population born in former Yugoslavia, 2014 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal 

Malmö 18 700  Malmö 9 500  Malmö 9 200 

Göteborg 17 400  Göteborg 8 700  Göteborg 8 700 

Stockholm 9 100  Stockholm 4 600  Stockholm 4 500 

Helsingborg 6 700  Helsingborg 3 400  Helsingborg 3 300 

Halmstad 4 500  Halmstad 2 300  Halmstad 2 200 

 

Tabell 7 
De fem kommuner 2014 med högst andel av befolkningen född i 
forna Jugoslavien. Procent 
Top five municipalities with highest share of population born in former 
Yugoslavia, 2014. Percent 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Andel  Kommun Andel  Kommun Andel 

Landskrona 8,9  Landskrona 8,8  Landskrona 8,9 

Burlöv 7,2  Burlöv 6,8  Burlöv 7,6 

Värnamo 6,7  Värnamo 6,7  Värnamo 6,7 

Gislaved 6,1  Gislaved 6,2  Gislaved 6,0 

Malmö 5,9  Malmö 5,9  Malmö 5,9 

Polen 

Under 2000-talet har Polen varit det vanligaste födelselandet för de utri-

kes födda invandrarna från Europa, till och med vanligare än våra 

nordiska grannländer. 

Antalet födda i Polen som har invandrat sedan 1970 har varierat och även 

skälen för detta. Under 1981 flydde många från Polen efter politiska 

oroligheter. Efter Polens medlemskap i EU år 2004 har både in- och 

utvandringen ökat och blivit allt mer konjunkturberoende med en topp 

år 2007.  
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Diagram 19 
Invandrare 1970–2014 födda i Polen, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Poland, by sex 

Antal 

 
År 

 

Polen är ett av de få länder med en majoritet kvinnor som har invandrat. 

Om man jämför perioden 1985–1989 med perioden 2005–2009 ser man 

tydliga skillnader i vilka som invandrade. Under den tidigare perioden 

var 30 procent barn, 40 procent gifta kvinnor och 15 procent gifta män 

och en liten andel ogifta. Tjugo år senare var det en betydligt jämnare 

fördelning, med runt 20 procent i vardera gruppen. 

Det är också skillnad var den är född som de var gifta med vid invand-

ringstillfället. Av de som invandrade under den första perioden var en 

tredjedel av kvinnorna som var gifta, gift med en person född i Sverige, 

motsvarande för männen var drygt 5 procent. Av de gifta som invand-

rade under den senare perioden var sex procent av kvinnorna och en 

procent av männen gifta med en person född i Sverige. 
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Diagram 20 
Fördelning på kön och civilstånd. Invandrare 1985–1989 respektive 
2005–2009 
Distribution by sex and civil status. Immigrants 1985–1989 respective 
2005–2009 

Procent 

 

 

Diagram 21 
Utvandrare 1970–2014 födda i Polen, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Poland, by sex 

Antal 

 
År 
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Trots att invandringen av kvinnor som är födda i Polen under lång tid 

var större än invandringen av män, var det ungefär lika många män som 

kvinnor som utvandrade. Det innebär att många kvinnor födda i Polen 

har stannat kvar i Sverige. Sammantaget under hela perioden från 1970 

har det invandrat fler kvinnor än män och utvandrat fler män än kvinnor. 

Under den senaste tioårsperioden är mönstret annorlunda genom att det 

har både invandrat och utvandrat fler män än kvinnor och det har varit 

en nettoinvandring av män. 

I åldersstrukturen på de födda i Polen år 2014 syns detta tydligt. I de 

äldre åldrarna är det ett kvinnoöverskott, eftersom det före 2005 invand-

rade fler kvinnor än män och få kvinnor utvandrade. I de yngre åldrarna 

är det en ganska jämn könsfördelning, med ett litet mansöverskott i 30–

40 års åldern, ett resultat av att fler män både har invandrat och utvand-

rat de senaste tio åren. 

Diagram 22 
Befolkningen 2014 födda i Polen efter ålder och kön 
Population 2014 born in Poland by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Över hälften av kvinnorna födda i Polen är svenska medborgare, det 

gäller knappt 40 procent av männen. De flesta som är födda i Polen bor i 

Stockholm, Malmö och Göteborg. 
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Tyskland 

Tyskland är ett av de länder som Sverige har haft ett stort migrations-

utbyte med under en lång tid, det pågick redan under Hansaperioden. I 

de tidiga statistikpublikationerna från SCB särredovisas Tyskland och 

migrationen kan således följas under en längre tid. 

Efter andra världskriget invandrade många från Tyskland till Sverige, 

det är de åren Sverige har haft högst invandring och en åtföljande utvan-

dring. Rauhut (2011) har analyserat varför invandringen domineras av 

kvinnor från bland annat Tyskland 1945–1960. En av orsakerna var en 

stor efterfrågan på hembiträden i Sverige. Fram till mitten av 1950-talet 

kom cirka 10 000 kvinnor från Tyskland via statens Arbetsmarknads-

kommission
5
 för att arbeta som hembiträden. Många kvinnor kom även 

till Sverige för att arbeta i hotell- och restaurangnäringen (Lundh, 2010). 

Enligt Folk- och bostadsräkningen 1960 arbetade mer än hälften av 

kvinnor med tyskt medborgarskap med husligt arbete. Invandrade kvin-

nor var starkt överrepresenterade i denna bransch. De var även överre-

presenterade i tillverkningsindustrin.  

Efter den kvinnodominerade invandringsperioden var det en mans-

dominerad invandring på 1960-talet. Därefter har det varit en låg invand-

ring under 1980-talet som ökade efter Sveriges EU-inträde 1995. Sedan 

mitten av 1970-talet har det varit en jämn könsfördelning på invandrarna. 

                                                           
5
 Ersattes 1948 av Arbetsmarknadsstyrelsen. 
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Diagram 23 
Invandrare 1940–2014 från Tyskland, efter kön 
Immigrants 1940–2014, from Germany, by sex 

Antal 

 
År 

 
Observera att före 1969 är det invandring från Tyskland och 1969 och senare är det födda i 
Tyskland som invandrat. 

Under 2007 var det en relativt hög invandring från Tyskland. En hypotes 

som förts fram är att det skulle kunna vara den tyska drömmen om en 

”Astrid Lindgren värld” då många av invandrarna bosatte sig i Småland 

och Värmland (Franke, 2007). 

Sedan 1970 har det invandrat något fler män än kvinnor födda i Tyskland 

och det har också utvandrat fler män än kvinnor. Utvandringen följer 

invandringen med några års förskjutning Efter den kvinnodominerade 

invandringen på 1950-talet följde en kvinnodominerad utvandring. Und-

er alla år, förutom åren i början av 1970-talet har det invandrat fler än det 

utvandrat som är födda i Tyskland. 
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Diagram 24 
Utvandrare 1940–2014 från Tyskland, efter kön 
Emigrants 1940–2014, from Germany, by sex 

Antal 

 
År 

 
Observera att före 1969 är det utvandring till Tyskland och 1969 och senare är det födda i 
Tyskland som utvandrat. 

Idag finns det 42 000 personer som är födda i Tyskland i Sverige, 24 000 

kvinnor och 19 000 män. Det är ett kvinnoöverskott framförallt i de äldre 

åldrarna, det är kvinnor som invandrade under 1950-talet och mansöver-

skottet i åldrarna 65–75 år är resultatet av arbetskraftsinvandringen på 

1960-talet. Det avspeglar sig också i hur länge de födda i Tyskland varit i 

Sverige, hälften av kvinnor har bott längre än 16 år i Sverige och hälften 

av männen längre än 13 år. De flesta personer som är födda i Tyskland 

bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tyskland är det vanligast födelse-

landet för de utrikes födda i flera mindre kommuner i Småland. Över 

häften av kvinnorna födda i Tyskland är svenska medborgare, medan 

något mindre än hälften av männen födda i Tyskland är det. 
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Diagram 25 
Befolkningen 2014 födda i Tyskland efter ålder och kön 
Population 2014 born in Germany by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Turkiet 

Turkiet har länge varit politiskt instabilt, under lång tid har det varit 

motsättningar mellan religiösa och sekulariserade. På 1960-talet, 1970-

talet och 1980-talet genomfördes militärkupper. I Turkiet finns en bety-

dande minioritet kurder. I SCB:s statistik redovisas födelseland och 

medborgarskapsland, det finns inga andra uppgifter registrerade om de 

som invandrar till Sverige och är födda i Turkiet till exempel om de anser 

sig tillhöra en viss grupp som kurder, assyrier/syrianer med flera.  
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Diagram 26 
Invandrare 1970–2014 födda i Turkiet, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Turkey, by sex 
Antal 

 
År 

 

Från 1987 finns statistik om grund för bosättning för medborgare utanför 

EU/ESS. I slutet av 1980-talet kom en del asylinvandrare från Turkiet, 

något fler män än kvinnor. 2008 ändrades reglerna för arbetskraftsin-

vandring och då ökade antalet som invandrade av detta skäl. I början av 

2000-talet var det ett femtiotal per år, och år 2011 när det var som flest 

nära 600, nästan bara män. Under hela perioden 1987–2014 är det anhö-

riginvandringen som dominerar. Under de första och de sista åren var 

det fler kvinnor än män, men hela perioden 1987–2014 är det fler män än 

kvinnor som invandrat som anhöriginvandrare. Ungefär en femtedel av 

anhöriginvandrarna är barn. Av de vuxna är kvinnorna yngre än männ-

en, den vanligaste åldern på kvinnorna är 19 år och på männen 23 år.  
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Tabell 8 
Antal invandrare födda i Turkiet efter grund för bosättning 
1987–2014 
Immigrants born in Turkey by reason for resident permit 1987–2014 

Grund för bosättning Kvinnor Män Summa 

Anhöriginvandring 11 500 12 300 23 800 

Asyl 2 100 2 800 5 000 

Arbete 400 2 600 3 000 

Studier 400 800 1 200 

Övrigt 100 100 200 

Okänt
6
 2 300 3 400 5 700 

Summa 16 800 22 000 39 000 

 

Utvandringen av personer födda i Turkiet har ökat sedan 1990, och 

särskilt efter år 2000. Det är en naturlig följd av den ökade invandringen 

under 2000-talet. Det är fler män än kvinnor som utvandrar. I början av 

perioden är det en utvandring av de arbetskraftsinvandrare som invan-

drade på 1960-talet.  

År 2014 finns det 46 000 i Sverige som är födda i Turkiet, 21 000 kvinnor 

och 25 000 män. Det är fler män än kvinnor i de flesta åldrar och särskilt i 

åldrarna 25–45 år, en naturlig följd att det varit en mansdominerad in-

vandring de senaste åren. Flest personer födda i Turkiet och bosatta i 

Sverige bor det i Stockholm, Botkyrka och Göteborg och i Botkyrka är 

Turkiet också det vanligaste födelselandet för de utrikes födda. Hälften 

av kvinnorna födda i Turkiet har bott längre än 22 år i Sverige. Hälften av 

männen har bott längre än 18 år i Sverige. Personer som är födda i Tur-

kiet är i hög grad svenska medborgare, det gäller 77 procent av kvinn-

orna och 70 procent av männen. 

                                                           
6
 I gruppen okänt ingår personer som är medborgare i ett EU/ESS-land (till exem-

pel Sverige) och inte behöver uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige. 
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Diagram 27 
Utvandrare 1970–2014 födda i Turkiet, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Turkey, by sex 

Antal 

 
År 

 

Diagram 28 
Befolkningen 2014 födda i Turkiet efter ålder och kön 
Population 2014 born in Turkey, by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

0

100

200

300

400

500

600

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Kvinnor         Män     

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 20 40 60 80 100

Kvinnor         Män     



Från Finland till Afghanistan Land för land 

Statistiska centralbyrån 55 

Storbritannien och Nordirland 

Invandringen av födda i Storbritannien har inte varit särskilt omfattande 

under åren. Den har ökat sedan Sverige blev medlem i EU och är de sen-

aste åren på en högre nivå än tidigare. Det är också ett av länderna med 

den mest mansdominerade invandringen, två- tredjedelar av invandrar-

na är män. Det är många barn, särskilt i förskoleåldrarna. Det är fler 

ogifta män än ogifta kvinnor och också fler gifta män än gifta kvinnor. 

Detta senare antyder att de brittiska männen vid invandringstillfället är 

gifta med någon född i ett annat land, till exempel Sverige.  

Diagram 29 
Invandrare 1970–2014 födda i Storbritannien och Nordirland, efter 
kön 
Immigrants 1970–2014, born in Great Britain and Northern Ireland, by 
sex 

Antal 

 
År 

 

Eftersom det är relativt få invandrare blir det också relativt få utvandrare. 

Utvandringen följer invandringen och är ungefär hälften så stor. Det är 

fler män än kvinnor som utvandrar.  

Det är ett stort mansöverskott i befolkningen på de som är födda i Stor-

britannien och Nordirland, två tredjedelar är män. Av de som är gifta är 

70 procent av männen och 60 procent av kvinnorna gifta med en person 

född i Sverige. Många födda i Storbritannien och Nordirland bor i stor-
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städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Hälften av både kvinnor och 

män födda i Storbritannien och Nordirland har bott 10 år eller längre i 

Sverige. I denna grupp är drygt en fjärdedel av männen och 45 procent 

av kvinnorna svenska medborgare. 

Diagram 30 
Befolkningen 2014 födda i Storbritannien och Nordirland efter ålder 
och kön 
Population 2014 born in Great Britain and Northern Ireland by age and 
sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Rumänien 

Diagrammet över invandringen till Sverige av födda i Rumänien har ett 

intressant mönster. I slutet av 1989 upphörde nästan helt invandringen 

till Sverige av födda i Rumänien som en följd av den rumänska regimens 

fall. År 2007 blev Rumänien medlem i EU, och det påverkade migrations-

strömmar till Sverige, framförallt ökade invandringen. År 2006 invand-

rade drygt 400 personer och år 2007 drygt 2 600. De så kallade EU-mig-

ranterna är i regel inte folkbokförda i Sverige och ingår därmed inte i 

denna statistik. Under åren 1985–1991 var invandrarna främst barn och 

gifta personer. De rumänska barnhemmen var omskrivna i slutet av 

1980-talet och bland spädbarnen som invandrade återfinns en del foster-
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barn. De som invandrade 2007 och senare var i större utsträckning 

ensamstående än gifta och barn. 

Diagram 31 
Invandrare 1970–2014 födda i Rumänien, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Romania, by sex 

Antal 

 
År 

 

Fram till slutet av 1980-talet var könsfördelningen på invandrarna jämn, 

därefter var den kvinnodominerad fram till 2007 men sedan dess har den 

varit mansdominerad. Det är få år som utvandringen har varit kvinno-

dominerad. Sedan 1970 har det invandrat lika många kvinnor som män 

födda i Rumänien. Det är något fler män än kvinnor som har utvandrat. 

Utvandringen var väldigt låg fram tills de som invandrade efter att 

Rumänien blev medlem i EU 2007 återutvandrade. 
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Diagram 32 
Utvandrare 1970–2014 födda i Rumänien, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Romania, by sex 

Antal 

 
År 

 

2014 bor det 25 000 som är födda i Rumänien i Sverige, 12 000 kvinnor 

och 13 000 män. Det är en jämn könsfördelning i åldrarna under 50 år. I 

åldrarna över 50 år det en tydlig kvinnodominans, ett resultat av invand-

ringsmönstret före 2007. De vanligaste kommunerna där de födda i 

Rumänien bor är Stockholm, Göteborg och Malmö. Hälften av kvinnorna 

födda i Rumänien har bott längre än 8 år i Sverige och hälften av männen 

7 år. Drygt 50 procent av kvinnorna och knappt 50 procent av männen är 

svenska medborgare. 
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Diagram 33 
Befolkningen 2014 födda i Rumänien efter ålder och kön 
Population 2014 born in Romania by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Grekland 

Invandringen från Grekland till Sverige var som högst 1970, då immi-

granterna kom i egenskap av arbetskraft. De grekiska invandrarna är 

dock en förhållandevis liten grupp i jämförelse med andra invandrar-

grupper dessa år, som exempelvis finländare och de från forna Jugo-

slavien. Sedan 1970-talet har antalet immigranter från Grekland legat på 

en stabil och låg nivå, fram till 2012, då antalet ökade på grund av den 

ekonomiska krisen i Grekland.  

Utvandringen var som högst i början av perioden, efter den tidigare 

arbetskraftsinvandringen. Därefter har den varierat från år till år och 

varit på en lägre nivå. Invandringen såväl som utvandringen har alla år 

varit mansdominerad. Totalt sett är det en nettoinvandring av fler män 

än kvinnor födda i Grekland.  
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Diagram 34 
Invandrare 1970–2014 födda i Grekland, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Greece, by sex 

Antal 

 
År 

 

Diagram 35 
Utvandrare 1970–2014 födda i Grekland, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Greece, by sex 

Antal 

 
År 
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År 2014 finns det i Sverige 15 000 personer födda i Grekland, 9 000 män 

och 6 000 kvinnor. Nästan en tredjedel av de gifta männen är gifta med 

en kvinna född i Sverige. Av kvinnor är en sjättedel gifta med en man 

som är född i Sverige. Nästan en tredjedel av de som är födda i Grekland 

bor i Stockholms kommun. Många födda i Grekland bor också i Göteborg 

och Solna. Hälften av kvinnorna födda i Grekland har bott i Sverige 11 år 

eller längre och hälften av männen har bott 13 år eller längre i Sverige. 

Ungefär 55 procent av både kvinnor och män är svenska medborgare. 

Diagram 36 
Befolkningen 2014 födda i Grekland efter ålder och kön 
Population 2014 born in Greece by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Övriga Europa 

Ovan har in- och utvandringen från de länder i Europa som Sverige har 

haft störst migrationsutbyte med redovisats. Från alla övriga länder i 

Europa finns det också en viss migration, större vissa år och mindre 

andra år. 

I början av perioden var Tjeckoslovakien. det vanligaste födelselandet för 

invandrarna Runt 1990 ökade invandringen från Sovjetunionen/ Ryss-

land och den har sedan legat ganska hög under resten av perioden. 

Under hela perioden 1970–2014 är de vanligaste födelseländerna bland 
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övriga länder Ryssland/Sovjetunionen, Frankrike och Ungern. Under 

2000-talet är det Ryssland, Litauen Frankrike och Nederländerna som är 

de vanligaste länderna. År 1995 när Sverige blir EU-medlem ökade 

migrationen och den ökade allt mer när EU utvidgades 2004 och 2007.  

Diagram 37 
Invandrare 1970–2014 födda i Europa i länder som inte redovisats 
ovan i rapporten, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Europe in countries that have not been 
previously presented, by sex 

Antal 

 
År 

 

Samtliga år har fler män än kvinnor utvandrat. I början av perioden var 

det en utvandring av personer födda i Italien, Österrike och Spanien. Det 

är en effekt av arbetskraftsinvandringen på 1960-talet. Sedan följde 

utvandringen den tidigare invandringen. De som är födda i länder i 

västra Europa utvandrade i större utsträckning än de födda i länder i 

östra Europa. 
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Diagram 38 
Utvandrare 1970–2014 födda i Europa i länder som inte redovisats 
ovan i rapporten, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Europe in countries that have not been 
previously presented, by sex 

Antal 

 
År 

 

Det är skillnad mellan kvinnor och män. Från länderna i västra Europa 

har fler män än kvinnor invandrat alla år. Samtliga år är det också fler 

män än kvinnor som har utvandrat. Från länderna i östra Europa är det 

alla år fler kvinnor än män som har invandrat, dock har skillnaderna 

minskat de sista åren. Det är en jämn könsfördelning på de som har 

utvandrat och som är födda i ett land i östra Europa. 
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Diagram 39 
Befolkningen 2014 födda i Europa i länder som inte redovisats ovan 
i rapporten efter ålder och kön 
Population 2014 born in Europe in countries that have not been 
previously presented by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

År 2014 fanns det 160 000 födda i den här gruppen av länder, det är 

78 000 män och 82 000 kvinnor. Ryssland
7
, Vitryssland och Ukraina är 

exempel på länder med fler kvinnor än män som bor i Sverige. Irland, 

Italien och Frankrike är exempel på länder med fler män än kvinnor 

boende i Sverige. 

Männen i de äldre åldrarna är födda i Ungern, Estland, Österrike och 

Italien, en effekt av arbetskraftsinvandringen på 1960-talet och för Est-

lands del invandringen i samband med andra världskriget. I de mest 

förvärvsaktiva åldrarna, 20–64 år, är Ryssland det vanligaste födelse-

landet för kvinnorna, men därefter finns det en mängd olika länder. För 

männen är det många olika länder som i stort är lika vanliga. I åldrarna 

under 20 år är det för både män och kvinnor vanligast att vara född i 

Ryssland, men det är också vanligt att vara född i Nederländerna, 

Litauen och Spanien. 

                                                           
7
 Med Sovjetunionen. 
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Länder utanför Europa 
Personer som är medborgare i ett land utanför EU/ESS behöver uppe-

hållstillstånd för att kunna bosätta sig i Sverige. Med statistik från 

Migrationsverket har SCB uppgift om grund för bosättning från 1987. 

Före 1970 var det en låg invandring från länder utanför Europa. 

Irak 

Situationen i Irak har under en lång tid varit konfliktfylld. Under 1980–

1988 pågick Iran-Irak-kriget, Kuwaitkriget/Gulfkriget pågick 1990–1991 

och Irakkriget 2003–2011. I Irak finns och har länge funnits spänningar 

mellan etniska och religiösa grupperingar. 

Diagram 40 
Invandrare 1970–2014 födda i Irak, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Iraq, by sex 

Antal 

 
År 

 

År 2007 är det år då flest irakier kom till Sverige, strax under 16 000 

personer, varav den största andelen var män i 20 till 30-års ålder. Invand-

ringstoppen det året var en effekt av den tillfälliga lagändringen om 

utvidgade kriterier för uppehållstillstånd 2006 som resulterade i att ett 

stort antal personer från bland annat Irak, beviljades uppehållstillstånd 

under en begränsad period. Invandringen till Sverige från Irak minskade 

efter 2007 på grund av ett bättre säkerhetsläge i landet, ett ökat flykting-
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mottagande i andra EU-länder samt att Sverige inte längre uppfattades 

som primärt mottagarland för irakier som sökte sig till Europa (SCB, 

2015a). 

Det är fler män än kvinnor födda i Irak som har invandrat till Sverige. 

Under de sista åren var könsfördelningen jämnare och några år har det 

invandrat fler kvinnor än män. När invandringen från Irak började, var 

45 procent ogifta män och det var den vanligaste gruppen. Under åren 

runt 2000 kom det fler barnfamiljer, nästan 40 procent var barn och 45 

procent gifta både män och kvinnor. Under denna period kom ungefär 

hälften som asylinvandrare och hälften som anhöriginvandrare. Migra-

tionen övergick sedan till att omfatta en något lägre andel barn och gifta 

och lite fler ogifta, framförallt män. Under denna period kom ungefär två 

tredjedelar som asylinvandrare och tredjedel som anhöriginvandrare. De 

som invandrade 2006–2008 bosatte sig främst i storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö samt Södertälje.  

Tabell 9 
Fördelning av invandrare födda i Irak efter civilstånd, tre perioder. 
Procent 
Immigrants born in Iraq distributed by civil status, three periods. Percent 

 
1983–1986 1999–2002 2006–2008 

Barn 18 39 33 

Kvinnor, gifta 15 23 22 

Kvinnor, ej gifta 2 5 6 

Män, gifta 20 22 21 

Män, ej gifta 45 11 17 

Totalt 100 100 100 

Antal 3 300 26 500 39 900 

 

Utvandringen har varit på en lägre nivå än invandringen och många 

födda i Irak är kvar i Sverige. Av de som invandrade 2006–2008 fanns 95 

procent kvar i Sverige 2012, ungefär 5 år senare. Av de som invandrade 

1999–2002 fanns 90 procent kvar drygt 10 år senare, år 2012. Irak var det 

näst vanligaste födelselandet för utrikes födda män och det tredje vanlig-

aste för utrikes födda kvinnor år 2014.  
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Diagram 41 
Utvandrare 1970–2014 födda i Irak, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Iraq, by sex 

Antal 

 
År 

 

Diagram 42 
Befolkningen 2014 födda i Irak efter ålder och kön 
Population 2014 born in Iraq by age and sex 

Antal 

 
Ålder 
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Det är fler män än kvinnor som är födda i Irak, 70 000 män och 60 000 

kvinnor. I de flesta åldrarna är det också ett överskott på män, särskilt i 

åldrarna mellan 35 och 65 år. Det är en följd av att det alla år invandrat 

fler män än kvinnor som är födda i Irak, trots att det alla år också utvand-

rat fler män än kvinnor. 

Hälften av både männen och kvinnorna födda i Irak har bott 9 år eller 

längre i Sverige. Omkring 80 procent av både männen och kvinnorna är 

svenska medborgare. Hälften av männen och 55 procent av kvinnorna är 

gifta och de är i stor utsträckning gifta med en landsman, det gäller 82 

procent av männen och nästan 90 procent av kvinnorna. 

I tolv kommuner är Irak det vanligaste födelselandet för de utrikes födda. 

Det är några kommuner i Stockholms län, samt några relativt stora städer 

i övriga Sverige. 

Tabell 10 
De fem kommuner 2014 med flest personer födda i Irak 
Top five municipalities with population born in Iraq, 2014 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Antal  Kommun Antal  Kommun Antal 

Stockholm 16 200  Stockholm 7 400  Stockholm 8 800 

Göteborg 11 900  Göteborg 5 500  Göteborg 6 400 

Malmö 11 000  Malmö 5 000  Malmö 5 900 

Södertälje 8 100  Södertälje 4 000  Södertälje 4 100 

Eskilstuna 5 400  Eskilstuna 2 600  Eskilstuna 2 800 

 

Tabell 11 
De fem kommuner 2014 med högst andel av befolkningen född i 
Irak. Procent 
Top five municipalities with highest share of population born in Iraq, 2014. 
Percent 

Totalt  Kvinnor  Män 

Kommun Andel  Kommun Andel  Kommun Andel 

Södertälje 8,8  Södertälje 8,8  Södertälje 8,9 

Eskilstuna 5,4  Eskilstuna 5,0  Eskilstuna 5,6 

Botkyrka 3,7  Botkyrka 3,5  Botkyrka 3,8 

Malmö 3,4  Malmö 3,2  Malmö 3,7 

Burlöv 3,0  Burlöv 2,7  Burlöv 3,2 
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Iran 

Invandringen från Iran till Sverige var koncentrerad runt år 1988. Under 

slutet av Iran-Irakkriget, som pågick 1980–1988, flydde många från Iran. 

Under denna period var drygt en fjärdedel av invandrarna barn, 40 pro-

cent var gifta, knappt 25 procent var ogifta män och en mindre del var 

ogifta kvinnor. 

Fram till och med 1991 var det fler män än kvinnor som invandrade, 

sedan följde en period då det var fler kvinnor än män. Sedan mitten av 

2000-talet är det en relativt jämn könsfördelning på migranterna. Ungefär 

en tredjedel var vuxna kvinnor, en tredjedel vuxna män och en tredjedel 

barn under 19 år. Under denna period har ungefär en tredjedel kommit 

som anhöriginvandrare, och en tredjedel som asylinvandrare. I denna 

senare grupp finns många som är afghanska medborgare men födda i 

Iran. Bland de som varken var asyl- eller anhöriginvandrare var det van-

ligast att vara medborgare i Sverige eller något annat EU-land, dessutom 

finns det en grupp arbetskraftsinvandrare och studenter. 

Diagram 43 
Invandrare 1970–2014 födda i Iran, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Iran, by sex 

Antal 

 
År 
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Det är få personer som är födda i Iran som lämnar Sverige. Antalet som 

utvandrar ökar, men det är på en låg nivå. Det har alla år utvandrat fler 

män än kvinnor. Ett fåtal år runt 1995, när invandringen var låg, var det 

fler män som utvandrade än som invandrade. 

Diagram 44 
Utvandrare 1970–2014 födda i Iran, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Iran, by sex 

Antal 

 
År 

 

År 2014 bodde det i Sverige 68 000 födda i Iran, det var 35 000 män och 

33 000 kvinnor. I åldersstrukturen syns två tydliga toppar, en med jämn 

könsfördelning runt 30 års ålder och en mansdominerad runt 55 års 

ålder. Av de som var i 55-års åldern så invandrade drygt 75 procent av 

männen och 70 procent av kvinnorna under perioden 1984–1995. I den 

yngre åldertoppen var det dels personer som invandrade som barn under 

samma period, men omkring 60 procent av både männen och kvinnorna 

har invandrat senare. Iran är ett av de födelseländer som har en hög 

andel frånskilda. I åldrarna 45–64 år är drygt 50 procent av kvinnorna 

och knappt 60 procent av männen gifta, samtidigt är 40 respektive 30 

procent frånskilda. I Stockholm och i Göteborg bor det nästan lika många 

födda i Iran. För kvinnor är Stockholm vanligast och för män Göteborg, 

men skillnaderna är små. Iran är det vanligaste fördelselandet för de 

utrikes födda i tre kommuner nära Stockholm, Sollentuna, Solna och 

Sundbyberg. Hälften av männen födda i Iran har bott i Sverige 23 år eller 
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längre och hälften av kvinnorna har bott 20 år i Sverige. Tre fjärdedelar 

av både männen och kvinnorna är svenska medborgare. 

Diagram 45 
Befolkningen 2014 födda i Iran efter ålder och kön 
Population 2014 born in Iran by age and sex 

Antal 

 
Ålder 

 

Syrien 

Immigranter från Syrien är en tämligen ny invandrargrupp i Sverige. De 

flesta har immigrerat till Sverige som asylsökande 2012 och senare efter 

att kriget i landet eskalerat. År 2014, det sista år det finns uppgift om, 

kom 26 000 personer, varav 16 000 var män. 35 procent av de som in-

vandrat 2012–2014 var under 18 år, och 40 procent av de som är äldre var 

gifta. Av de ogifta var 60 procent män. Invandringen från Syrien har i 

stort sett bara varit asylinvandring. Asylinvandring är ofta mansdomi-

nerad, det vanliga är att det åtföljs av en kvinnodominerad anhörig-

invandring några år senare. Från Syrien var det en jämn könsfördelning 

på asylinvandrarna, en effekt av att det i högre utsträckning kommit hela 

familjer som fått asyl samtidigt. 

Eftersom personer som är födda i Syrien och har kommit till Sverige inte 

har varit i landet särskilt länge, är utvandringen än så länge nästintill 

obefintlig. Hittills har det utvandrat drygt 2 000 personer, något fler män 
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än kvinnor. Personer födda i Syrien ska inte förväxlas med syrier/ assyr-

ianer. Några av dem är födda i Syrien, men de flesta är födda i Irak, 

Turkiet eller Libanon. 

Diagram 46 
Invandrare 1970–2014 födda i Syrien, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Syria, by sex 

Antal 

 
År 

 

Det är betydligt fler män än kvinnor som är födda i Syrien i Sverige, 

39 000 män och 29 000 kvinnor. Den statistik som publiceras här avser 

folkbokförd befolkning. Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige, det 

blir de först när asylsökningsprocessen är klar och de fått ett uppehålls-

tillstånd. 

Flest födda i Syrien bor det i Södertälje och Stockholm. För män är Göte-

borg den tredje vanligast kommunen och för kvinnor Norrköping. Det är 

det vanligaste födelselandet på de utrikes födda i ett tiotal kommuner, 

många är mindre orter. Invandringen från Syrien är koncentrerad till de 

senaste åren och många bor kvar i de orter där de fått en bostad av 

Migrationsverket. Av de födda i Syrien har 70 procent invandrat de 

senaste fem åren och det är få av dem som är svenska medborgare. Näst-

an alla som har invandrat tidigare är svenska medborgare. Totalt är 32 

procent av kvinnorna och 23 procent av männen svenska medborgare. 

Av de som är födda i Syrien är det ovanligt många, ungefär 15 procent 
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bland både männen och kvinnorna som inte är medborgare varken i 

Sverige eller i födelselandet. Många är statslösa. 

Diagram 47 
Befolkningen 2014 födda i Syrien, efter ålder och kön 
Population born in Syria by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Somalia 

De första personerna som är födda i Somalia som invandrade till Sverige 

kom åren efter 1990. Sedan år 1991 har landet varit politiskt instabilt. 

Förutom situationen i Somalia påverkas migrationen av regler i Sverige. 

År 2006 resulterade den tillfälliga lagändringen om utvidgade kriterier 

för uppehållstillstånd till att ett stort antal personer beviljades uppehålls-

tillstånd under en begränsad period. Sedan 1991 saknar Somalia behöriga 

myndigheter som kan utfärda pass. Under våren 2010 skärptes kravet på 

ID-handlingar och pass utfärdade efter 1991 uppfyllde inte längre Migra-

tionsverkets säkerhetskrav och migrationen från Somalia har därefter 

minskat. 2012 kom en ny dom från Migrationsöverdomstolen som slog 

fast att undantag från id-kraven kan göras för barnfamiljer om de kan 

styrka släktskap med DNA-test och invandringen från Somalia ökade.  

I stort sett alla som är födda i Somalia har invandrat som asylinvandrare 

eller anhöriginvandrare. Det är 17 000 som är asylinvandrare, varav 53 
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procent är män, och 15 000 anhöriginvandrare, varav 53 procent är kvin-

nor. 

Diagram 48 
Invandrare 1970–2014 födda i Somalia, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Somalia, by sex 

Antal 

 
År 

 

Förutom under början av 1990-talet, då det kom fler män än kvinnor, så 

har det varit en jämn könsfördelning på invandrarna från Somalia. Under 

alla år har det varit fler män än kvinnor som har utvandrat. 
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Diagram 49 
Utvandrare 1970–2014 födda i Somalia, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Somalia, by sex 

Antal 

 
År 

 

År 2014 fanns det 60 000 personer födda i Somalia och det är en mycket 

jämn könsfördelning, det är endast 60 fler kvinnor än män. Det är också 

jämn fördelning på medborgarskap mellan könen, 27 procent av både 

männen och kvinnorna är svenska medborgare. 

Somalia är det vanligaste födelselandet på de utrikes födda i många små 

kommuner samt i Borlänge. Flest av de boende i Sverige som är födda i 

Somalia bor i Stockholm och Göteborg, andra vanliga kommuner är för 

kvinnor Borlänge och Malmö. 

Den statistik som publiceras här avser folkbokförd befolkning. Asyl-

sökande är inte folkbokförda i Sverige, de blir de först när asylsöknings-

processen är klar och de fått ett uppehållstillstånd. 
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Diagram 50 
Befolkningen 2014 födda i Somalia efter, ålder och kön 
Population born in Somalia by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

USA 

I början av 1900-talet var det en viss invandring från USA, mestadels 

barn som var födda i USA av svenska föräldrar. Migrationen från USA 

liknar det från Storbritannien och många andra västländer med att det är 

fler män än kvinnor som invandrar.  

Till skillnad från många andra utomeuropeiska länder som har en migra-

tion till Sverige har USA inte haft några krig eller konflikter som gene-

rerat en flyktinginvandring till Sverige. Sedan 1980 har invandringen 

ökat och de senaste åren har 900 män och 800 kvinnor invandrat till 

Sverige. Man kan i diagrammet skönja en ökad invandring efter Sveriges 

EU-inträde, något tydligt samband med det ser inte ut att föreligga då det 

är invandringen av amerikanska och svenska medborgare som har ökat. 
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Diagram 51 
Invandrare 1970–2014 födda i USA, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in USA, by sex 

Antal 

 
År 

 

Från 1987 finns statistik om grund för bosättning för medborgare utanför 

EU/ESS. För de födda i USA är kategorin okänd grund för bosättning det 

vanligaste. Av dessa är 45 procent svenska medborgare och ytterligare 10 

procent medborgare i ett land i EU/ESS och dessa behöver inget uppe-

hållstillstånd för att bosätta sig i Sverige. Det är ingen skillnad mellan 

män och kvinnor. I övrigt är familjeinvandring det vanligaste och det är 

något fler män än kvinnor som har invandrat av familjeskäl. 

Tabell 12 
Antal invandrare födda i USA efter grund för bosättning 1987–2014 
Immigrants born in USA by reason for resident permit 1987–2014 

 
Kvinnor Män Totalt 

Arbete 1 000 2 700 3 700 

Familj 7 700 8 200 16 000 

Övrigt 1 000 1 300 2 200 

Okänt 11 700 12 900 24 600 

Summa 21 400 25 000 46 400 
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Det utvandrar nästan lika många som är födda i USA som det invandrar. 

Under hela perioden 1970–2014 har det invandrat 8 500 fler män och 

7 000 fler kvinnor än vad det utvandrat. Det medför att de som är födda i 

USA och bor i Sverige är relativt få. 

Diagram 52 
Utvandrare 1970–2014 födda i USA, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in USA, by sex 

Antal 

 
År 

 

Det bor knappt 20 000 personer födda i USA i Sverige 2014. I åldrarna 

över 30 år är det fler män än kvinnor. I åldersfördelningen ser man också 

att det är relativt många i åldrarna över 80 år. Av dessa saknar över 70 

procent uppgift om datum för invandring. Det är troligen födda i USA av 

svenska föräldrar och återvandrat med föräldrarna i unga åldrar. 

Det finns en kommun där USA är det vanligaste födelselandet för de 

utrikes födda männen och det är Danderyd Det finns ingen kommun där 

USA är det vanligaste födelselandet för de utrikes födda kvinnorna. 
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Diagram 53 
Befolkningen 2014 född i USA efter ålder och kön 
Population born in USA by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Thailand 

Både in- och utvandringen från Thailand har varit kvinnodominerad. 

Sedan år 1997 har det invandrat 35 000 personer födda i Thailand. Av 

dessa är en tredjedel barn, under18 år och nästan alla andra är kvinnor. 

Det är få vuxna män som invandrat, sedan 1997 är det 2 000. Invand-

ringen av personer som är födda i Thailand var som störst 2008, då drygt 

3 000 invandrade. Sedan dess har invandringen nästan halverats. Under 

åren 1975–1977 adopterades 400 flickor och 300 pojkar från Thailand 

(SCB, 2014). 

80 procent av invandrarna var anhöriginvandrare. De flesta som invand-

rade 2006–2012 bosatte sig i storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Det är ungefär lika många som bosatt sig i Gävleborgs och Norr-

bottens län som i Stockholms kommun.  

Utvandringen har ökat successivt sedan slutet på 1990-talet, och nådde 

2014 det största antalet hittills, nästan 600 personer. Det är fler kvinnor än 

män som har utvandrat, vilket är väntat med den stora kvinnodominans-

en bland invandrarna. 
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Diagram 54 
Invandrare 1970–2014 födda i Thailand, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Thailand, by sex 

Antal 

 
År 

 

Diagram 55 
Utvandrare 1970–2014 födda i Thailand, efter kön 
Emigrants 1970–2014 born in Thailand, by sex 

Antal 

 
År 
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I Sverige bor det 2014 totalt 38 000 som är födda i Thailand, av dem är 

30 000 är kvinnor. I åldrarna under 25 år är det en jämn könsfördelning, 

men i alla äldre åldrar är det betydligt fler kvinnor än män. Av alla födda 

i Thailand är 60 procent kvinnor i åldern 25 till 55 år. Det är få thailänd-

ska män som är gifta, men av de som är det är 45 procent gifta med en 

kvinna född i Thailand och 33 procent gift med en kvinna född i Sverige. 

Kvinnor födda i Thailand är i stor utsträckning gifta med en man född i 

Sverige, det gäller 83 procent av de gifta kvinnorna. 

Hälften av både kvinnorna och männen födda i Thailand har bott i Sve-

rige i 8 år eller längre. Omkring 56 procent av männen och 53 procent av 

kvinnorna är svenska medborgare, det här är ett av de få länder där det 

är en större andel män än kvinnor som är svenska medborgare. I ålders-

strukturen syns de barn som adopterades i mitten av 1970-talet och nu är 

40-års ålder. 

I tio kommuner är Thailand det vanligaste födelselandet för de utrikes 

födda kvinnorna, alla är mindre kommuner i norra Sverige. De kommu-

nerna med flest födda i Thailand är Stockholm och Göteborg. 

Diagram 56 
Befolkningen 2014 födda i Thailand efter ålder och kön 
Population born in Thailand by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 
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Kina 

Det var en relativt liten invandring av personer födda i Kina före 1995. I 

början av 2000-talet var det många adoptivbarn som kom från Kina, näst-

an 30 procent av invandrarna var under 3 år och det var nästan bara 

flickor. Det var också många i åldern 22–27 år. I slutet av 2000-talet före-

kom nästan inga adoptioner från Kina och migrationen dominerades av 

studenter, över 40 procent av invandrarna var i åldern 22–27 år och köns-

fördelningen var jämn.  

I SCB:s register finns uppgifter om grund för bosättning sedan 1987. 

Hösten 2011 infördes avgifter på högskolan för studenter utanför EU/ 

ESS, som medförde att antalet invandrare från Kina för studier minskade. 

Under åren 2007–2010 var studier den vanligaste grunden för bosättning 

för personer födda i Kina, övriga år var det anhöriginvandring som var 

den vanligaste grunden för bosättning. Kina är det vanligaste födelse-

landet för kvinnor som invandrar för studier och omkring en tredjedel av 

de kvinnor som kommer för att studera är födda i Kina. Sedan 2008 när 

reglerna för arbetskraftsinvandring förändrades är Kina också det vanlig-

aste födelselandet för kvinnor som kommer för att arbeta. 

Diagram 57 
Invandrare 1970–2014 födda i Kina, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in China, by sex 

Antal 

 
År 
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Utvandringen följer invandringen men på en lägre nivå. Både studenter 

och arbetskraftsinvandrare är en rörlig grupp. Studenterna har dessutom 

oftast tidsbegränsade uppehållstillstånd och lämnar Sverige när studier-

na är avslutade.  

År 2014 bor det 29 000 personer födda i Kina i Sverige. Det är 17 000 

kvinnor och 12 000 män. I åldersstrukturen syns tydligt effekterna av den 

tidigare adoptionen från Kina. De flickebarn som adopterades i början av 

2000-talet är nu mellan 15 och 20 år. Av de födda i Kina är nästan hälften 

av kvinnorna och en tredjedel av männen svenska medborgare. En för-

klaring till den stora skillnaden är just att kvinnorna i mycket högre grad 

är adopterade och då också är svenska medborgare. De vanligaste kom-

munerna att bo i för de födda i Kina är Stockholm, Göteborg och Solna. 

Diagram 58 
Befolkningen 2014 födda i Kina efter, ålder och kön 
Population born in China by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Chile 

De första immigranterna från Chile kom i mitten av 1970-talet efter 

militärkuppen i Chile. Det år då de flesta immigrerade var dock 1989, 

sista året under militärdiktaturen. Sverige hade en relativt generös asyl-

lagstiftning innan 1989, då det beslutades att endast de som uppfyllde 
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Genevekonventionens flyktingdefinition skulle ges uppehållstillstånd, 

vilket resulterade i färre immigranter från Chile åren efter. 

Jämfört med många andra flyktinggrupper var det fler barn och färre 

ogifta män som är födda i Chile. Under 1970-talet var nästan hälften 

barn, cirka 35 procent gifta och runt 15 procent ogifta, med en jämn köns-

fördelning i alla grupperna. I slutet av 1990-talet har andelen barn minsk-

at och andelen gifta ökat. 

Diagram 59 
Invandrare 1970–2014 födda i Chile, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Chile, by sex 

Antal 

 
År 

 

Utvandringen av personer födda i Chile följer invandringen med några 

års förskjutning. Det är något fler män än kvinnor som har utvandrat, 

särskilt de sista åren. Åren 1993–1998 utvandrade det fler födda i Chile 

än det invandrade. 

År 2014 fanns det 28 000 födda i Chile i Sverige. Det är lika många män 

som kvinnor. En tredjedel av dem bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Chilenare är en gammal invandringsgrupp i Sverige, både män och 

kvinnor har i genomsmitt bott 24 år i Sverige. Av de födda i Chile som 

bor i Sverige idag har över 40 procent invandrat åren runt 1989. Omkring 

75 procent av männen födda i Chile är svenska medborgare och 83 pro-

cent av kvinnorna. 
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Diagram 60 
Utvandrare 1970–2014 födda i Chile, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Chile, by sex 

Antal 

 
År 

 

Diagram 61 
Befolkningen 2014 födda i Chile efter ålder och kön 
Population born in Chile by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 
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Indien 

Invandringen av personer födda i Indien har ändrat karaktär under åren. 

Under 1980-talet och 1990-talet var över hälften av invandrarna barn, 

många adoptivbarn och det var fler flickor är pojkar. Efter år 2000 har 

denna typ invandrare som är födda i Indien ersatts med arbetskrafts-

invandrare och studenter. Grovt räknat har invandrarna under 2000-talet 

till en fjärdedel varit män som arbetskraftsinvandrat, en fjärdedel män 

som studerar och en fjärdedel kvinnor som har anhöriginvandrat. Den 

resterande fjärdedelen är till lika stor del män som är anhöriginvandrare 

och kvinnor som antingen arbetar eller studerar. I diagrammet framgår 

effekten av att det 2011 infördes avgifter på högskolan för studenter utan-

för EU/ESS och att det mest var män som påverkades av detta.  

Sedan 2008 när reglerna för arbetskraftsinvandring förändrades är Indien 

det vanligaste födelselandet för män som invandrat för att arbeta och det 

näst vanligaste för kvinnor som kommit för att arbeta. 

Diagram 62 
Invandrare 1970–2014 födda i Indien, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in India, by sex 

Antal 

 
År 

 

Arbetskraftsinvandrare och studenter har en hög benägenhet att utvand-

ra (SCB, 2012), det syns också i diagrammet nedan då utvandringen följer 

invandringens mönster efter år 2000. 
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Studenter har ofta tillfälliga uppehållstillstånd och lämnar Sverige när 

studierna är klara. Före år 2000 invandrade det fler kvinnor än män och 

det var få som utvandrade, men könsfördelningen var jämn på de som 

utvandrade. Under 2000-talet har det invandrat fler män än kvinnor som 

är födda i Indien och det har också utvandrat fler män än kvinnor. 

Diagram 63 
Utvandrare 1970–2014 födda i Indien, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in India, by sex 

Antal 

 
År 

 

År 2014 bor det 22 000 personer som är födda i Indien i Sverige. Det är 

lika många män som kvinnor. Det är få unga och gamla, 70 procent är i 

åldern 20–25 år. En tredjedel av dem bor i Stockholm eller Göteborg. Det 

är en större andel kvinnor än män som är svenska medborgare, 65 resp-

ektive 41 procent. Hälften av männen födda i Indien har bott i Sverige 

längre än 5 år och hälften av kvinnorna längre än 17 år. 
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Diagram 64 
Befolkningen 2014 födda i Indien efter ålder och kön 
Population born in India by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Libanon 

Libanon har en lång historia av oroligheter och konflikter både mellan 

olika grupper i landet och med grannländerna. Några händelser som kan 

ha påverkat migrationen till Sverige sedan 1970 är inbördeskriget och 

ockupation.  

Det är bara drygt hälften av migranter födda i Libanon som är libanes-

iska medborgare. Under hela perioden 1970–2014 var det över 20 procent 

som är statslösa eller det var okänt vilket land de var medborgare i vid 

invandringstillfället. År 2006 resulterade den tillfälliga lagändringen om 

utvidgade kriterier för uppehållstillstånd till att ett stort antal personer 

beviljades uppehållstillstånd under en begränsad period. Under de sen-

aste åren är det många av invandrarna som är svenska medborgare, runt 

20 procent, som troligen är återinvandrare till Sverige. 
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Diagram 65 
Invandrare 1970–2014 födda i Libanon, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Lebanon, by sex 

Antal 

 
År 

 

Nästan alla år är det fler män än kvinnor som har invandrat och alla år är 

det fler män än kvinnor som har utvandrat. Efter den högre invandring-

en 1990 ökade utvandringen men den är på en låg nivå. Under 2000-talet 

har det i genomsnitt utvandrat knappt 200 män och drygt 150 kvinnor 

per år.  

I Sverige bodde det år 2014 drygt 25 000 personer födda i Libanon, 14 000 

män och 11 000 kvinnor. Av kvinnorna är nästan 90 procent svenska 

medborgare och det är också 80 procent av männen. Den kommunen som 

de flesta bor i är Malmö och sedan följer Göteborg och Stockholm. Hälf-

ten av både männen och kvinnorna har bott 22 år eller längre i Sverige. 
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Diagram 66 
Befolkningen 2014 födda i Libanon efter ålder och kön 
Population born in Lebanon by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Afghanistan 

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och präglas av politiskt 

instabilitet sedan slutet av 1970-talet. Flera stormakter och FN har varit 

involverade i landets olika maktkamper. När talibanerna kom till makten 

1996 började antalet migranterna från Afghanistan öka i Sverige.  

Före 2007 var köns- och åldersfördelningen på invandrarna födda i 

Afghanistan som andra flyktinginvandrare, en blandning av barn och 

vuxna med en övervikt av ensamkommande män. Men 2007 ökade 

antalet ensamkommande barn, främst pojkar. Det året var 20 procent av 

invandrarna födda i Afghanistan pojkar i åldern 15–18 år. Denna andel 

har ökat och var som störst 2011, då nästan 40 procent var pojkar i denna 

ålder. Under de sista åren det finns uppgifter om har andelen pojkar i 

denna åldersgrupp minskat, men statistik om asylsökande från Migra-

tionsverket visar ett ökat antal år 2015 (Migrationsverket, 2015). Det är få 

födda i Afghanistan som har utvandrat. Under hela perioden har det 

utvandrat 800 män och 550 kvinnor. 
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Diagram 67 
Invandrare 1970–2014 födda i Afghanistan, efter kön 
Immigrants 1970–2014 born in Afghanistan, by sex 

Antal 

 
    År 

 

Att det invandrat många unga män födda i Afghanistan syns i åldersför-

delningen. År 2014 fanns det 28 000 personer födda i Afghanistan, det är 

17 000 män och 11 000 kvinnor. Hälften av alla män, eller 30 procent av 

alla födda i Afghanistan, är män mellan 15 och 25 år. En fjärdedel av 

männen och en tredjedel av kvinnorna är svenska medborgare. 

De födda i Afghanistan är fördelade över hela landet och inte lika konc-

entrerade till storstäderna som andra grupper av utrikes födda. Invand-

ringen från Afghanistan är koncentrerad till de senaste åren och många 

bor kvar i de orter där de fått en bostad av Migrationsverket. I varderar 

Malmö och Stockholm bodde det nästan lika många av de som är födda i 

Afghanistan och det är de två kommuner med flest födda i Afghanistan. 

Den statistik som publiceras här avser folkbokförd befolkning. Asylsök-

ande är inte folkbokförda i Sverige, de blir de först när asylsöknings-

processen är klar och de fått ett uppehållstillstånd. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Kvinnor         Män     



Land för land Från Finland till Afghanistan 

92 Statistiska centralbyrån 

Diagram 68 
Befolkningen 2014 födda i Afghanistan efter ålder och kön 
Population born in Afghanistan by age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

Övriga länder 

I andra avsnitt i rapporten har in- och utvandringen från Europa och de 

länder utanför Europa som Sverige har haft störst migrationsutbyte med 

redovisats. Från andra länder utanför Europa än de som redovisats finns 

det också en viss migration, större en del år och mindre andra år.  

I början av perioden, det vill säga i början av 1970-talet, är det sämre 

kvalité på variabeln födelseland i SCB:s register. Många av invandrarna 

1970 och 1971 har inte något registrerat födelseland. De kan mycket väl 

vara födda i något av de länder som redovisats ovan, såväl inom som 

utom Europa. 

Under första hälften av 1970-talet adopterades många barn från Sydkorea 

och det syns också i statistiken då Sydkorea är ett av det vanligaste föd-

elselandet för invandrarna före 1976, och det är i stort sett bara flickor. 

Händelser i olika länder har påverkat migrationen olika år. År 1976 ägde 

ett regimskifte rum i Argentina med oroligheter som följd och 1978 var 

det en högre invandring till Sverige från Argentina. 1978–79 förekom 

strider mellan Vietnamn och Kambodja I statistiken syns en ökad invand-
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ring från Vietnamn 1980. Åren runt 1990 var det en hög invandring av 

personer födda i Etiopien. Under denna tid var det oroligt i Etiopien 

genom regimskifte och ett långt inbördeskrig. Eritrea blev självständigt 

1993. Efter 2006 ökade migrationen från Pakistan, det var främst studen-

ter som kom men antalet minskade när det infördes avgifter för studenter 

utanför EU/ESS. 

Diagram 69 
Invandrare 1970–2014 födda i länder som inte redovisats ovan, efter 
kön 
Immigrants 1970–2014, born in countries that have not been previously 
presented, by sex 

Antal 

 
År 

 

Antalet invandrare ökar i princip varje år och också antalet länder som de 

kommer ifrån och är födda i. Det är en följd av det alltmer globala sam-

hället. I början av 1970-talet var det ett 80-tal olika länder som någon in-

vandrade från i gruppen övriga världen, men under 2000-talet har det 

varit över 120 olika länder. 
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Diagram 70 
Utvandrare 1970–2014 födda i länder som inte redovisats ovan, efter 
kön 
Emigrants 1970–2014, born in countries that have not been previously 
presented, by sex 

Antal 

 
År 

 

I början av 1970-talet var det en hög utvandring av tidigare arbetskrafts-

invandrare. Här saknar nästan alla uppgift om födelseland, fler än bland 

invandrarna, och uppskattningsvis är många av utvandrarna de första 

åren fi den redovisade perioden födda i länder som tidigare redovisats, 

till exempel Finland, Jugoslavien, Grekland och Turkiet. 

Under alla år utvandrar det fler män än kvinnor. Utvandrarna är från 

många olika födelseländer och inget land visar något speciellt. Förutom 

de senaste åren då Pakistan är det klart vanligaste födelselandet för 

utvandrarna. De födda i Pakistan är ofta studenter med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd som lämnar Sverige när studierna är klara. 
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Diagram 71 
Befolkningen 2014 födda i länder som inte redovisats ovan efter 
ålder och kön 
Population born in countries that have not been previously presented by 
age and sex, 2014 

Antal 

 
Ålder 

 

År 2014 bodde det 301 000 födda i något av dessa 149 länder. Det är 

152 000 män och 149 000 kvinnor. Det är många av länder som få har som 

födelseland, det är 48 länder som färre än 100 personer är födda i. De 

vanligaste födelseländerna bland männen är Eritrea och Etiopien. För 

kvinnorna är det Eritrea och Filipinerna. 

I åldrarna under 20 år är de vanligaste födelseländerna Eritrea, för både 

kvinnorna och männen. Eritrea är det vanligaste födelselandet för männ-

en i åldern 20–64, medan de vanligaste födelseländerna för kvinnorna är 

Eritrea och Filippinerna. I åldrarna över 64 år är det få personer och från 

många olika länder.  

Exempel på födelseländer med fler kvinnor än män är Filippinerna, 

Brasilien och Sydkorea. Kvinnoöverskottet av personer födda i Sydkorea 

beror till stor del på att det var en övervägande del flickor som adop-

terades därifrån i början av 1970-talet. Några länder med fler män än 

kvinnor är Egypten, Tunisien och Nigeria. 
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Sverige 
Det födelseland som under många år varit det vanligaste för invandrarna 

och nästan alla år varit det vanligaste för utvandrarna är Sverige. Det är 

något som ofta inte nämns när man diskuterar migrationen till och från 

Sverige. 

Diagram 72 
Utvandrare 1970–2014 födda Sverige, efter kön 
Emigrants 1970–2014, born in Sweden, by sex 

Antal 

 
År 

 

Från efterkrigstiden fram till 1960-talet låg utvandringen av svenska 

medborgare på runt 5 000 personer per år. I början av 1970- talet ökade 

utvandringen, vilket bland annat berodde på att många arbetskrafts-

invandrare valde att lämna Sverige och tog med sig sina barn som fötts 

under tiden i Sverige. Den vanligaste åldern för de Sverigefödda utvand-

rarna var 1 år. Av barnen, under 10 år, som utvandrade hade nästan två 

tredjedelar minst en utrikes född förälder. Under dessa år utvandrade 

något fler kvinnor än män, det är framförallt i åldrarna 20–30 år som det 

är fler kvinnor än män som utvandrat. 

Under 1990-talet ökade utvandringen, vilket berodde på den ekonomiska 

lågkonjunkturen som gjorde det svårt för unga vuxna att hitta arbeten i 

Sverige. Sveriges inträde i EU bidrog också till en ökad utvandring, efter-

som det blev lättare att bosätta sig och arbeta i något annat EU-land än 
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tidigare (SCB, 2015a). Under 1990-talet var det framförallt kvinnor i åld-

rarna 19–25 år och några år äldre män som utvandrade.  

Från mitten av 1990-talet och ett tiotal år framåt var över hälften av alla 

kvinnorna som utvandrade födda i Sverige. Denna andel var lägre både 

åren före och efter denna period och under de senaste åren är drygt 40 

procent av alla kvinnor som utvandrar födda i Sverige. 

Sverigeföda män utgör lägre andel av alla män som utvandrana än vad 

Sverigefödda kvinnor gör av alla kvinnor som utvandrar. Åren runt år 

2000 var över hälften av männen som utvandrade födda i Sverige och de 

senaste åren är under 40 procent av männen som utvandrade födda i 

Sverige. År 2008 började finanskrisen i USA då Lehman-Brothers föll. Det 

är en möjlig orsak till den minskade utvandringen år 2009. 

I en rapport från SCB framkommer att personer som har en mor som är 

utrikes född har generellt en högre benägenhet att emigrera från Sverige 

än de med en mor född i Sverige (SCB, 2015a). Även om benägenheten 

att utvandra är högre för de med en utrikes född mor så har de flesta som 

utvandrar från Sverige två föräldrar födda i Sverige. I diagrammet nedan 

ses att det är fler med två utrikes födda föräldrar som utvandrade i bör-

jan av 1970-talet och i början av 1980-talet, de flesta av dessa har två 

föräldrar födda i Finland. Under 1990-talet när utvandringen av Sverige-

födda ökade så var det främst en ökning av de med två Sverigefödda 

föräldrar. 

En del av de Sverigefödda som utvandrat återkommer till Sverige. Enligt 

enrapport från SCB (SCB, 2009) återinvandrar mellan 30 och 45 procent 

efter 3 år och mellan 50 och 60 procent efter 10 år utomlands. Det är en 

större andel av de med två Sverigefödda föräldrar som återvänder än de 

med två utrikes födda föräldrar. Det gäller i alla åldrar, men särskilt de 

som utvandrar före 18 års ålder. Liksom för utvandrarna så är det en 

jämn könsfördelning på invandrarna, dock med en ökning av andelen 

män de senaste 10 åren.  
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Diagram 73 
Utvandrare 1970–2014 födda Sverige. Efter föräldrarnas födelseland 
Emigrants 1970–2014, born in Sweden. By parents countries of birth 

Antal 

 

År 

Diagram 74 
Invandrare 1970–2014 födda Sverige, efter kön 
Immigrants 1970–2014, born in Sweden, by sex 

Antal 

 
År 
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I Sverige bodde det 143 000 kvinnor och 138 000 män år 2014 som invan-

drat och är födda i Sverige. Det vill säga de har utvandrat och sedan 

återkommit. Det är fler kvinnor i åldrarna 20–40 år och fler män i åldrar-

na 50–60 år. Det är drygt 3 procent av alla födda i Sverige. I åldrarna 30–

45 år har högst andel av befolkningen bott utomlands någon gång, 5–6 

procent. Allra högst andel som någon gång bott utomlands återfinns 

bland kvinnor som är 35 år, där närmare 7 procent har bott utomlands. 

Diagram 75 
Befolkningen 2014 född i Sverige, som invandrat efter ålder och kön 
Population born in Sweden and has immigrated by age and sex, 2014 
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 
Uppgifterna om migration åren 1940–1960 kommer från Befolknings-

rörelsen respektive år. Åren 1961–1966 från Folkmängdens förändringar 

och 1967–1968 från Befolkningsförändringar del3. Samtliga dessa avser 

det land migrationen går till/från. 

Uppgifterna 1969 och senare kommer från Historiska befolkningsregist-

ret och avser födelseland. Vissa uppgifter om invandrarna efter 1969 

kommer från flöden i befolkningsstatistiken, som är den officiella stati-

stiken om migranter. 

Uppgifter som finns i Historiska befolkningsregistret stämmer inte alltid 

helt överens med den officiella statistiken. Skillnaderna är små och härr-

örs från Historiska befolkningsregistret rättas i efterhand när ny informa-

tion tillkommit medan den officiella statistiken inte förändras efter att 

den publicerats. 

Uppgifterna om befolkningen 2014 kommer från registret över total-

befolkningen (RTB) år 2014 och avser 31 december 2014. 

Uppgifter om grund för bosättning kommer från registret SIV, som 

bygger på uppgifter från Migrationsverket.  

Definitioner och förklaringar 

Invandrare 

För att blir registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i 

Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som 

invandrare.  

Utvandrare 

För att blir registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att lämna 

Sverige minst ett år. Enbart personer som anmäler migrationen till folk-

bokföringen registreras som utvandrare. 
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Folkbokförd 

Personer som bor i Sverige ska vara folkbokförda här. Asylsökande är 

inte folkbokförda i Sverige, de blir de först när asylsökningsprocessen är 

klar och de fått ett uppehållstillstånd. Inte heller de så kallade EU-

migranterna är folkbokförda i Sverige. 

Grund för bosättning 

Medborgare i ett land utanför Norden och EU behöver uppehållstillstånd 

för att bosätta sig i Sverige. Det är Migrationsverket som beslutar om 

uppehållstillstånd och i uppehållstillståndet finns en grund för bosätt-

ningen. Medborgare i ett EU-land lämnar in en ansökan om uppehållsrätt 

till Skatteverket men där finns det ingen information om varför personen 

väljer att flytta till Sverige. För nordiska medborgare är det fri rörlighet 

mellan de nordiska länderna och inte heller för denna grupp registreras 

någon grund för bosättning.  

I denna rapport används följande gruppering av grund för bosättning: 

• asyl 

• anhörig till en person bosatt i Sverige 

• arbete 

• studier 

• övriga 

I gruppen asyl ingår till exempel skyddsbehövande och konventions-

flyktingar. I gruppen anhöriga ingår medföljande familjer till skydds-

behövande eller arbetskraftsinvandrare men också anhöriga till personer 

födda i Sverige och adoptivbarn. Gruppen övriga består främst av de 

som saknar grund för bosättning, vilket är de som är födda utanför EU/ 

Norden men är medborgare i ett land i EU eller Norden. Det vanligaste 

är att de är svenska medborgare. Uppgifter om grund för bosättning 

hämtas från Migrationsverket och finns registrerat från och med 1987. 

Så görs statistiken 
Befolkningen 1970–2014 utan någon migration har beräknats genom att 

med utgångspunkt från befolkningen 31 dec 1969 lägga till antalet födda 

och dra ifrån antalet döda för att få befolkningen 31 dec 1970. Dessa 

beräkningar har upprepats varje år till år 2014. Antalet födda har beräk-

nats genom att multiplicera det observerade åldersspecifika fruktsam-

hetstalet ett specifikt år med antalet kvinnor i samma ålder. Antalet döda 

har beräknats genom att applicera observerade dödstal, efter kön och 
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ålder, ett specifikt år på befolkningen. Det förekommer ingen migration, 

varken in eller ut ur Sverige. 

Många som invandrat har ett födelseland som inte längre finns. I denna 

rapport har alla länder sprungna ur forna Jugoslavien betraktats som ett 

land. Det gäller födelseländerna: Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, 

Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Serbien och Monte-

negro samt Slovenien. På samma sätt har födelseländerna Tyskland och 

Tyska Dem Rep (DDR) behandlats som ett land. 

Genomsnittlig tid i Sverige och har beräknats som skillnaden i dagar 

mellan invandringsdatumet och 31 dec 2014. Dagarna har räknats om till 

år genom att dividera med 365,25. Beräkningen är bara gjord för de som 

har ett invandringsdatum. Av de utrikes födda saknar 1,82 procent ett 

invandringsdatum. Bland de länder som särredovisas här är det högst 

andel för de födda i Norge och USA där 5 procent saknar uppgift om 

invandringsdatum. Det är också många födda i Danmark, Finland och 

Tyskland som saknar invandringsdatum, knappt 4 procent. 

Statistikens tillförlitlighet 
Statistiken bygger på befolkningsstatistiken. Det bör påpekas att det finns 

både övertäckning och undertäckning i befolkningsregistren till följd av 

framförallt in- och utvandring som inte anmäls till folkbokföringen. 

Övertäckning innebär att registret innehåller personer som inte längre är 

bosatta i landet. Det uppstår när personer utvandrar eller avlider utan att 

det anmäls till folkbokföringen. Omvänt innebär övertäckning att person-

er som är bosatta i landet inte är folkbokförda här. Det kan exempelvis 

gälla illegala invandrare. 

Mer om övertäckningen finns att läsa i Övertäckning i Registret över total-

befolkningen – en registerstudie (SCB, 2015b). 
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Tabellbilaga 
Tabell B1 
Invandrare och utvandrare 1970–2014, efter kön och födelseland 
Immigrant and emigrants 1970–2014 by sex and country of birth 

  
Invandring 

 
Utvandring 

 
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Sverige 199 000 193 900 392 800 318 300 319 100 637 400 

Finland 141 000 132 400 273 800 128 700 103 400 232 100 

Danmark 63 700 43 800 107 500 48 400 31 600 80 000 

Norge 55 300 49 100 104 500 42 000 34 500 76 500 

Island 11 700 11 300 23 000 9 200 9 000 18 200 

Forna Jugo-
slavien 95 500 93 300 188 800 17 300 15 300 32 600 

Polen 47 000 55 800 102 700 10 000 8 900 18 900 

Tyskland 31 400 29 700 61 100 17 000 14 700 31 800 

Turkiet 32 700 26 400 59 100 7 000 4 700 11 700 

Storbritannien 
och Nordirland 

30 400 16 700 47 100 15 600 9 800 25 300 

Rumänien 16 000 15 900 32 000 3 600 2 700 6 300 

Grekland 17 600 12 600 30 300 12 800 9 500 22 300 

Övriga Europa 106 700 102 100 208 700 46 300 32 200 78 500 

Irak 80 800 67 900 148 700 9 300 6 700 16 000 

Iran 48 400 42 000 90 393 11 000 8 100 19 100 

Syrien 40 700 30 300 71 000 1 200 1 000 2 300 

Somalia 34 600 33 600 68 200 5 300 4 400 9 700 

USA 25 000 21 300 46 300 16 600 14 000 31 000 

Thailand 9 900 34 000 43 900 1 600 3 900 5 500 

Kina 18 500 23 700 42 200 6 800 6 300 13 100 

Chile 21 000 20 600 41 700 5 900 5 700 11 600 

Indien 19 000 15 000 34 200 8 000 4 400 12 300 

Libanon 19 000 14 800 33 700 4 200 3 000 7 300 

Afghanistan 18 000 12 000 30 000 800 600 1 400 

Övriga världen 204 600 189 700 394 300 69 600 55 500 125 200 

Summa 1 387 900 1 288 200 2 676 100 816 900 709 100 1 525 800 

Observera att uppgifterna kommer från det Historiska befolkningsregistret och inte helt 
överensstämmer med den officiella statistiken. 
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Tabell B2 
Befolkning 2014 efter födelseland 
Population by country of birth, 2014 

 Män Kvinnor Totalt 

Sverige 4 084 800 4 059 000 8 143 800 

Finland 63 200 95 300 158 500 

Danmark 22 500 19 800 42 400 

Norge 18 600 23 500 42 300 

Island 2 700 2 700 5 300 

Forna Jugoslavien 81 700 80 500 162 100 

Polen 36 300 45 400 81 700 

Tyskland 23 200 26 200 49 400 

Turkiet 25 400 20 700 46 100 

Storbritannien och Nordirland 16 100 8 300 24 400 

Rumänien 12 000 12 700 24 700 

Grekland 8 900 6 300 15 200 

Övriga Europa 73 700 78 000 151 700 

Irak 69 900 60 200 130 200 

Iran 35 700 32 700 68 400 

Syrien 38 800 28 900 67 700 

Somalia 28 900 29 000 57 900 

USA 10 300 9 300 19 600 

Thailand 8 300 29 800 38 100 

Kina 11 500 17 200 28 700 

Chile 14 200 14 000 28 200 

Indien 11 200 10 700 21 900 

Libanon 14 300 11 400 25 700 

Afghanistan 17 000 11 400 28 400 

Övriga världen 142 900 142 100 284 900 

Summa 4 872 200 4 875 100 9 747 400 
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Tabell B3 
Genomsnittlig tid i Sverige, medelvärde och median. År 
Average time in Sweden, mean and median. Years 

 
Medelvärde  Median 

 
Män Kvinnor  Män Kvinnor 

Sverige 15,6 17,1  12,0 13,0 

Finland 40,7 41,7  44,8 45,0 

Danmark 24,5 28,4  16,1 26,2 

Norge 21,9 27,6  15,0 25,0 

Island 14,5 15,5  9,2 9,3 

Forna Jugoslavien 20,3 20,7  20,5 20,5 

Polen 13,1 17,7  7,5 11,6 

Tyskland 23,2 27,3  13,0 16,4 

Turkiet 19,6 21,2  18,3 22,4 

Storbritannien och Nordirland 15,0 17,1  9,8 10,2 

Rumänien 12,3 13,5  6,8 8,1 

Grekland 20,4 19,5  12,9 11,1 

Övriga Europa 16,3 16,1  8,0 9,3 

Irak 11,7 11,0  9,0 8,9 

Iran 18,7 17,0  23,2 19,6 

Syrien 5,7 7,3  1,2 1,6 

Somalia 6,7 6,5  4,9 5,0 

USA 14,4 14,6  8,6 8,2 

Thailand 11,5 10,5  8,1 7,8 

Kina 8,0 9,2  5,1 6,9 

Chile 24,3 24,8  26,2 26,3 

Indien 12,6 18,5  5,3 17,6 

Libanon 18,5 18,6  22,5 22,2 

Afghanistan 6,2 6,7  3,7 4,2 

Övriga världen 14,3 15,4  9,9 11,3 
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Tabell B4 
Befolkning med och utan migration, i åldersklasser, tusental 
Population with and without migration, age groups, thousands 

 
0–19 20–64 65– Totalt 

1969 2 226 4 693 1 086 8 004 

2014 observerat 2 209 5 625 1 913 9 747 

2014 utan migration 1 654 4 538 1 874 8 067 
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In English 

Summary 
More and more persons are moving to and from Sweden. Since 1970, 1.3 

million women and 1.4 million men moved to Sweden. During the same 

period, 700 000 women and 800 000 men moved from Sweden. Over the 

years, those who move to and from Sweden and the reasons why they do 

so have changed. There are three main reasons why one moves to or from 

Sweden: war and conflicts, the economy or love. 

War and conflicts 

Several wars and conflicts around the world have influenced the migra-

tion to Sweden. In connection with World War II for instance, a wave of 

refugees from Estonia arrived in Sweden. Later there was the Iran-Iraq 

war at the end of the 1980s, the war in Yugoslavia in the middle of the 

1990s and now recently the war/conflict in Syria. 

The economy 

The economy in Sweden as well as in other countries also influences 

migration. During the 1960s when the need for labour was significant, 

immigrants came from countries like Finland and Greece. At the start of 

the 1970s, immigrants began to return to their native countries when the 

economy in Sweden was not as strong. The financial crisis in the 1990s hit 

Norway a few years earlier than Sweden, and thus many Norwegian 

born men immigrated to Sweden in 1989–1990. During those years Nor-

way was the most common country of birth for immigrants. Sweden join-

ed the European Union in 1995 and it became easier to move between the 

EU countries. This has led to increased emigration and immigration of 

Swedish born persons from and to Sweden. It has also led to increased 

migration from other EU countries to and from Sweden, especially after 

the expansion of the EU in 2004 and 2007. 

Love and family ties 

Moving to Sweden to form a relationship with someone who already 

lives in Sweden has been more or less common over the years. During the 

1980s, many women from Poland married Swedish born men and the 

same applies to women born in Thailand during the 2000s. The United 
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Kingdom is an example of a country which many men come from to 

marry women born in Sweden. Immigration for reasons of family ties is 

another type of immigration. It is common that men from countries 

where many flee from come first as refugees, followed later by women 

and children who come as family members. 

More men than women move 

It is usually the case that more men than women immigrate to Sweden, 

and most often more men than women also emigrate. Moreover, women 

live longer than men. As a result, in total there are somewhat more fore-

ign born women than men in Sweden. 

Without immigration the population stagnates 

Today nearly 10 million persons live in Sweden and that there is an equal 

number of men and women. Of these 10 million, 1.6 million or 16 percent 

are born abroad. To estimate how Sweden's population would have look-

ed in 2014 without any immigration or emigration since 1970, a hypo-

thetical calculation has been done of population development from 1970 

to 2014 if borders would have been completely closed. The results show a 

stagnated population. Without any migration, the population in 2014 

would largely look like the population in 1969, that is, nearly 2 million 

fewer persons than today. There would be over half a million fewer pers-

ons below age 20, roughly 1 million fewer aged 20–64, while the number 

of persons aged over 64 would be unchanged. This means that there 

would be more persons aged 65 and older in the population than those 

younger than age 20. 

Every country has its own story 

Migration from each country has its own explanations. The report de-

scribes immigration, emigration and the population 2014 in Sweden for 

those countries of birth with the largest immigration to Sweden. This part 

of the report can very well function as a reference book for the country 

that one is interested in.  

A note of thanks 

We would like to express appreciation to our survey respondents – the people, 

enterprises, government authorities and other institutions of Sweden – with whose 

cooperation Statistics Sweden is able to provide reliable and timely statistical infor-

mation meeting the current needs of our modern society. 
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