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Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hem-

sidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på
ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration, med fokus på Sverige.
Oskar Adenfelt är redaktör för boken, projektledare
på Fores migrations- och integrationsprogram och skriver för migrationsinfo.se. Ett stort tack riktas till Robert
Englund, Roshi Hooshmand-Rad, Ebba Lycke, Tove Mellgren, John Oldestam och Anna Rehnvall som också arbetat i projektet.
En del texter i boken är forskningssammanfattningar och är författade av Joakim Ruist, nationalekonom vid
Göteborgs universitet, Louise Dane, doktorand i oﬀentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet och Clara Sandelind, doktor i statsvetenskap vid
University of Huddersfield. Författarna står för innehåll1

et i de egna texterna och har arbetat under full akademisk
frihet. Författarna är inte ansvariga för det övriga innehållet på migrationsinfo.se eller i Migrationsinfo för alla.
Fores vill tacka Studieförbundet Vuxenskolan
för deras medfinansiering till projektet och för deras
arbete med att sprida den vidare till en bred publik i
hela Sverige.
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) finns i hela lan-

det. 19 000 studiecirkelledare är basen i folkbildningsverksamheten. SV:s lokala förankring är en garanti för att
ge många individer bildning, kunskap och därmed redskap att utvecklas som människor i den lokala miljön.
Genom inflytande och delaktighet, bidrar de till att stärka
demokratin. SV:s värdegrund hävdar alla människors lika
värde och rättigheter. SV:s bildningssyn utgår från människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med
andra människor och med hänsyn till miljön. SV:s vision
bygger på en värld som präglas av hållbar utveckling. Som
mångfaldens studieförbund ger de varje människa möjligheter att växa. Centralt i SV:s verksamhet är mötesplatsen/arenan där individers åsikter bryts och dialog skapas.
Ett viktigt verktyg är SV Arena där aktuella ämnen tas upp
och sätts under lupp.
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Förord

Det är tvärtom

Migrationsfrågan börjar kännas hemtam. Det

känns som att vi hört det mesta förut, att vi kan statistiken, att vi redan sett alla upprörande bilder en gång för
mycket. Men det är tvärtom. Ingen annan fråga har som
migrationsfrågan skiftat karaktär och inriktning på ett år.
På inget annat område är budskapet från så många ledande politiker och debattörer så fundamentalt annorlunda nu än för ett år sen. Inte i något annat ämne är man så
hopplöst på efterkälken om man använder inaktuella uppgifter och argument som just i dessa frågor.
Många är besvikna över hur snabbt gränserna stängt,
hur hastigt vi gick från Refugees Welcome till att blott
”försvara asylrätten” och en uttalad ambition att med signalpolitik minska antalet som söker sig till Sverige. Här
finns en känsla av att vi borde kunna göra mer, och hos
många också en syn att det skulle gagna oss som land om
vi gjorde mer. Den linjen behöver understödjas med argument och analys. Därför en ny Migrationsinfo för Alla.
3

Andra menar att fokus för samtalet nu mindre bör vara
de som kan tänkas komma och mer de som redan kommit.
Frågorna vi nu behöver söka svar på är hur många av de nyanlända som kan förväntas bli kvar, hur vi bistår dem – inte
minst de ensamkommande barnen – och hur vi som samhälle gör det bästa möjliga av all den nya kompetens, livsglädje och frustration vi plötsligt och ganska oförberett
har innanför landets gränser. Därför – också – en ny Migrationsinfo för Alla.
Skriften i din hand är inte en årlig uppdatering där siﬀrorna justeras på marginalen, utan en i grunden ny bok.
Det var nödvändigt, därför att de centrala frågeställningarna förändrats på ett sätt och med en hastighet som saknar motstycke i svensk politik.
Det övergripande budskapet för den så framgångsrika boken Migrationsinfo för Alla, för den så ofta anlitade
webbplatsen Migrationsinfo.se och för dess värd tankesmedjan Fores är och förblir det samma: Skönmåla inte, låt
statistiken och forskningen tala för sig själv, och våga lita på
våra beslutsfattares förmåga att fatta väl övervägda beslut.
Mattias Goldmann

Vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores
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Migration i världen

Fler än 247 miljoner människor, eller 3,4 procent av

jordens befolkning, levde utanför sina ursprungsländer
2014.1 De flesta människor migrerar på grund av ekonomiska och/eller sociala skäl. Ökad globalisering och en
åldrande befolkning i många västländer är två faktorer
som sammanlagt har bidragit, och även fortsättningsvis
förutspås att bidra till ökad migration.2 År 2014 utgjorde
flyktingar endast sex procent av alla migranter.3
De flesta migranter, ungefär 60 procent, flyttar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå, det vill säga två låg- eller medelinkomstländer eller två höginkomstländer. 35 procent flyttar från
ett låg- eller medelinkomstland till ett höginkomstland och endast 5 procent flyttar från ett höginkomstland till ett låg- eller medelinkomstland. De van1. Världsbanken: Migration and Remittances Factbook 2016
2. UN: International Migration Report 2013
3. Världsbanken: Migration and Remittances Factbook 2016
6

4. Världsbanken: Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook
5. UNHCR: Global Trends – Forced Displacement in 2015
7
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ligaste länderna människor emigrerar till är USA,
Saudiarabien, Tyskland, Ryssland och Förenade Arabemiraten. De största migrationsflödena sker från Mexiko till USA, mellan Ryssland och Ukraina och från Bangladesh till Indien. Skärpta gränskontroller under 2014 i
Ryssland, USA, Singapore och Europa har haft en dämpande eﬀekt på migration i världen, medan väpnade konflikter i bland annat Syrien har haft en ökande eﬀekt.4
Under 2015 översteg för första gången någonsin antalet människor på flykt 60 miljoner och antalet asylsökande
ökade med 78 procent mellan 2014 och 2015 till 2 miljoner.
Det stora antalet människor på flykt beror främst på kriget i Syrien som bröt ut 2011. Nästan 5 miljoner syrier har
flytt från landet medan 6,6 miljoner är på flykt inom Syrien. Efter syrier stod afghaner för den största andelen flyktingar (2,6 miljoner), följt av somalier (1,1 miljoner).5 Allt
fler kvinnor befinner sig på flykt i världen. Många flyr för
att återförenas med sina män som flydde till Europa under
2015 och UNHCR rekommenderar EU:s medlemsländer
att öka möjligheten att få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare. Enligt UNHCR utsätts kvinnor och flickor för
fler risker än män på flyktvägarna till Europa. För kvinnor
på flykt är riskerna för att bli utsatta för sexuellt våld och

65,3 miljoner människor på flykt>

3,2 milj.

Flyktingar *

21,3 milj.

Internflyktingar
Asylsökande
* 16,1 miljoner av dessa flyktingar
faller under UNHCR:s mandat och
de resterande 5,2 miljonerna faller
under United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA).
Källa: UNHCR

40,8 milj.

diskriminering högre än för män. I början av 2016 utgjorde kvinnor och barn 55 procent av alla människor på flykt
i Europa och de senaste siﬀrorna från Sverige visar att andelen kvinnor har ökat under de första månaderna 2016.6
Fakta>

Personer tillhörande gruppen asylsökande definieras
även de som flyktingar, med skillnaden att de har ansökt om asyl i ett annat land och väntar på ett beslut
i sitt ärende.7

År 2015 var Turkiet värdland för 2,5 miljoner av världens drygt 21 miljoner flyktingar, fler än 1,5 miljoner befann sig i Pakistan och 1 miljon i Libanon. 41 miljo6. UNHCR: Refugee women on the move in Europe are at risk & Migrationsverket:
Inkomna ansökningar om asyl 2015 & 2016
7. UNHCR: Global Trends – Forced Displacement in 2015
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Antal flyktingar i miljoner

ner av alla människor som är på flykt är internflyktingar, vilket betyder att de är på flykt inom sitt hemland.8
Fakta>

Flyktingkonventionen definierar vem som är flykting
och vilka rättigheter denna person har. Enligt konventionen är en flykting en person som “flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk
samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari
han är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan
inte kan eller vill återvända till.”9 Konventionen specificerar också vilken typ av rättsligt skydd, annan assistans och sociala rättigheter som en flykting ska beviljas
från de stater som skrivit under dokumentet.

8. UNHCR: Global Trends – Forced Displacement in 2015
9. UNHCR: ‘The 1951 Refugee Convention – Questions and Answers’

4,5
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Klimatflyktingar
International Displacement Monitoring Center

bedömer att mellan 2008–2014 tvingades 26,4 miljoner människor att lämna sina hem på grund av naturkatastrofer. Det norsk-schweiziskt finansierade Nansen
Initiative arbetar för att öka kunskapen om klimatdriven
migration, med fokus på fyra särskild sårbara områden;
Centralamerika, Afrikas horn, Sydostasien och öarna i
södra Stilla havet.10
10. Internal displacement monitoring centre, Global estimates 2015
10

3

11. Familjen från Tuvalu fick till slut uppehållstillstånd i Nya Zeeland, men inte
som klimatflyktingar, utan på humanitära grunder pga. familjeanknytning till Nya
Zeeland. Domstolen nämner att klimatförändringen skulle kunna utgöra humanitär
grund, vilket familjen argumenterade, men eftersom familjen, genom anknytningen,
visat att det finns grund för uppehållstillstånd så gick inte domstolen närmare in på
klimatförändringens betydelse i ärendet.
12. Johnstone, L. Craig, UN Deputy High Commissioner for Refugees, “Planning for
the Inevitable, the Humanitarian Consequences of Climate Change” (nedladdad
2014, odaterad)
13. United Nations, COP21 Adoption of the Paris agreement
11
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I augusti 2014 ansökte flyktingar från öriket Tuvalu för
första gången om uppehållstillstånd i ett annat land med
klimatförändringar som skäl.11 UNHCR anger att det till år
2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.12
FN:s klimatavtal som antogs av COP 21 i Paris i december 2015 anger att man ska “avert, minimize and address
displacement related to the adverse impacts of climate
change”, och explicit betonar den framtida risken för omfattande klimatdriven migration.13
Klimatförändringarna och dess följdverkningar förväntas leda till stora befolkningsförflyttningar från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva.
FN:s flyktingorgan UNHCR anger som exempel ökad
torka och hetta respektive kraftigt ökad nederbörd, vilket kan göra det omöjligt att fortsätta bedriva odling
eller ha boskap på den plats man nu befinner sig. Klimatförändringarna kan också slå ut fisket och därmed

Migrationsinfo.se > Migration i världen

tvinga till förflyttningar i kustnära områden. Därtill anges ofta stigande havsnivåer som en källa till
framtida förflyttningar.14
Klimatförändringar anges av FN:s klimatorgan IPCC
också leda till att orkaner blir vanligare, våldsammare och
förekommer längre norr- och söderöver än tidigare, med
ökade flyktingströmmar som följd. Andra naturkatastrofer såsom jordbävningar och tsunamier leder också till
flyktingströmmar, men är inte klimatrelaterade.15
Begreppet “klimatflykting” började användas kring
år 2000, och blev bättre definierat efter att Internationella Röda Korset satte upp ett klimatförändringscenter
år 2002 och när ett underorgan till FN år 2005 antog en resolution om rättigheter för människor vars territorier försvinner på grund av klimatförändringar.16 År 2012 definierade Global Governance Project klimatflyktingar som de
som måste fly “due to sudden or gradual alterations in the
natural environment related to at least one of three impacts of climate change: sea-level rise, extreme weather
events, and drought and water scarcity”.17
14. UNHCR, Norwegian Refugee Council et al (2009): Forced displacement in the
context of climate change: Challenges for states under international law
15. IPCC “Climate Change 2014” (2015)
16. UNHCR (2011, nedladdad augusti 2014): Summary of Deliberations on Climate
Change and Displacement. http://www.unhcr.org/4da2b5e19.html
17. Global Governance Project (odaterat, nedladdat augusti 2014) Climate
Refugee Forum
12

18. Läs mer om De nya tillfälliga lagarna i kapitlet Migration i Sverige i denna bok.
13
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Ett stort antal flyktingar får ofta följdverkningar i mottagarområdet, och UNHCR varnar för ökade konfliktnivåer när människor som har tvingats lämna obeboeliga
områden kommer till områden i dess närhet där levnadsförhållandena också har försvårats. Situationen påverkar
såväl befolkningen som dess politiska företrädare, som
ofta redan befinner sig i en utsatt situation. Kriser som
Darfur och Somalia hör till dem som enligt UNHCR har
en klimatdimension.
I Sverige kunde man fram till den 20 juli 2016 få skyddsstatus om man inte kan återvända till sitt land på grund av
en miljökatastrof, detta är inte längre möjligt på grund av
de nya tillfälliga lagarna.18 Det råder dock delade meningar
om huruvida klimatdriven migration ryms inom asylrätten som den är utformad och tillämpas idag. I många fall
är det också oklart hur flyktingarna ska klassificeras, eftersom flera olika skäl till att man måste lämna sitt hemområde kan samvariera, och klimatförändringarna kan vara
en underliggande orsak vars betydelse är svår att kvantifiera. Då det potentiellt kan röra sig om stora förflyttningar
av människor har intresset för kopplingen mellan klimatförändringar och migration ökat under senare tid.

Migration > EU
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I EU bor det närmare 34 miljoner personer som är

födda utanför unionen, vilket är nästan 7 procent av invånarna. Drygt 18,5 miljoner människor är födda i ett EUland men bor i ett annat. Sammanlagt är därmed nästan 53
miljoner utrikesfödda, drygt 10 procent av EU:s invånare.
År 2014 invandrade runt 3,8 miljoner människor till något av EU:s då 28 medlemsländer, medan
2,8 miljoner människor utvandrade från något av
dessa länder. EU för också statistik över personer med medborgarskap i ett annat land än det de
bor i. Gruppen är bara delvis överlappande med utrikesfödda – många utrikesfödda har medborgarskap i landet där de bor och samtidigt finns det inrikesfödda som inte är medborgare i landet där de har fötts.
Av EU:s invånare år 2015 var nästan 20 miljoner personer
medborgare i länder utanför EU, vilket motsvarar nästan
4 procent av befolkningen. Drygt 15 miljoner människor
var födda i ett EU-land och medborgare i ett annat.
14
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Rörlighet inom EU
Texten är författad av Louise Dane, doktorand i oﬀentlig rätt
(migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet
Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande de-

larna av EU-samarbetet.20 Den innebär att medborgare i
EU-länder (unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor har en automatisk uppehållsrätt, dvs. rätt att stanna
19. Eurostat: Migration and migrant population statistics 2016
20. EU-fördraget, art. 3.2 och EUF-fördraget, art. 21.
15
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I absoluta termer bodde det största antalet utländska
medborgare inom EU i Tyskland (7,5 miljoner), Storbritannien (5,4 miljoner), Italien (5 miljoner), Spanien (4,5
miljoner) och Frankrike (4,4 miljoner). 76 procent av de
utländska medborgarna bor i dessa fem länder. Samma
länder står för 63 procent av hela EU:s befolkning.
I de flesta av EU:s medlemsstater är majoriteten av de
utländska medborgarna från icke-medlemsländer. I EU
som helhet var den utländska befolkningen yngre än den
inhemska befolkningen. Medianåldern bland medborgare var 2015 43 år, medan den var 35 år bland de utländska
medborgarna.19
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i ett annat EU-land. Det går att dela upp uppehållsrätten i
tre underkategorier:
1. Tidsbegränsad uppehållsrätt: upp till tre
månader.
2. Förlängd uppehållsrätt: en villkorad rätt att
stanna kvar längre än tre månader.
1. Permanent uppehållsrätt: en unionsmedborgare som har haft uppehållsrätt under en period
av fem år ska få permanent uppehållsrätt och
alltså inte längre vara underkastad några av de
villkor som gäller för förlängd uppehållsrätt.
För att få tidsbegränsad uppehållsrätt, det vill säga
upp till tre månader, krävs ingenting utöver att unionsmedborgaren har ett nationellt id-kort eller ett pass.21
Rätten kan dock upphöra om unionsmedborgaren blir
en ”orimlig belastning” för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem.22 För att ha förlängd
uppehållsrätt och få stanna längre tid än tre månader,
21. Rörlighetsdirektivet, art. 6. Vid inresa och vistelse ska unionsmedborgaren
antingen ha ett pass eller ett nationellt identitetskort utfärdat av behörig myndighet
i det land där innehavaren är medborgare (UtlF 2:17). Tredjelandsmedborgare som
är familjemedlemmar till unionsmedborgare måste ha pass vid inresa och vistelse.
För dem är det alltså inte tillräckligt med ett id-kort. Se MIG 2007:56. I övrigt ställs
inte några krav.
22. Rörlighetsdirektivet art. 14.1. I den svenska översättningen av rörlighetsdirektivet
anges inte explicit ordet “orimlig”. Den engelska originaltexten anger dock att det
krävs att unionsmedborgaren blir en ”unreasonable burden” vilket också återges i
UtlL 8:9 där det står ”orimlig belastning”.
16

23. Så länge en unionsmedborgare kan styrka att hen söker arbete och har en
verklig möjlighet att få en anställning har hen rätt att vistas i Sverige utöver de tre
initiala månaderna.
24. Rörlighetsdirektivet art. 8.1.
25. Det har funnits en registreringsskyldighet i Sverige men den är borttagen sedan
den 1 maj 2014.
26. UtlL 8:11. En sådan utvisning får endast ske om unionsmedborgarens eget
beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Det får inte vara ekonomiska syften som ligger till grund för
beslutet, se UtlL 8:12.
17
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krävs förenklat att unionsmedborgaren antingen är
1) arbetstagare eller egenföretagare, eller 2) arbetssökande23, student eller att unionsmedborgaren annars
har tillräckliga tillgångar för sin försörjning samt giltig
sjukförsäkring. Kategori 1 brukar kallas ekonomiskt aktiva medan kategori 2 brukar kallas för ekonomiskt ickeaktiva personer.
EU-bestämmelser tillåter att medlemsstater inför
krav på en särskild registrering för unionsmedborgare
som ska vistas i en annan medlemsstat längre tid än tre
månader.24 Något sådant krav finns dock inte i Sverige
och det finns alltså vare sig skyldighet eller möjlighet för
unionsmedborgare att registrera sin uppehållsrätt hos
Migrationsverket eller annan myndighet.25 Unionsmedborgare som uppfyller kraven för att stanna längre än tre
månader kan vistas i värdlandet under obegränsad tid och
endast utvisas om de utgör ett hot mot allmän ordning
eller säkerhet.26
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Unionsmedborgare som stannar längre tid än tre månader utan att uppfylla kraven för att få förlängd uppehållsrätt är att se som papperslösa, eftersom de då saknar
tillstånd att befinna sig i landet.27 En unionsmedborgare kan dock alltid lämna det land som hen uppehåller sig
i för att direkt komma tillbaka i ytterligare tre månader
och därmed på nytt lagligen kunna nyttja den fria rörligheten. Proceduren kan återupprepas om och om igen och
i praktiken kan det vara mycket svårt att avgöra hur länge
en person har vistats i Sverige.
Personer som inte är medborgare i andra EU-stater
kallas ibland för tredjelandsmedborgare. För dem gäller inte reglerna om fri rörlighet automatiskt. Även om
en tredjelandsmedborgare har beviljats ett tillstånd för
att bo i ett EU-land (uppehållstillstånd) så har hen inte
samma rätt till uppehållsrätt som en unionsmedborgare. En tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i
ett EU-land har rätt att resa och besöka andra EU-länder, men har inte samma rätt som unionsmedborgare
att bosätta sig i andra länder. Normalt måste en tredjelandsmedborgare som vill bosätta sig i en annan EU-stat
än den hen har fått uppehållstillstånd i, ansöka om ett
27. Det kan också konstateras att en unionsmedborgare som vistas i Sverige mer än
tre månader utan att då ha tillstånd i likhet med andra papperslösa får utvisas. Se
UtlL 8:10.
18

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 Kodex om
Schengengränserna
19
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nytt uppehållstillstånd som ger rätt till bosättningen i
den nya medlemsstaten.
Det finns dock undantag. För tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare gäller i
stort sett samma fria rörlighet som för unionsmedborgarna. Dessutom kan tredjelandsmedborgare som bott i ett
EU-land i fem år beviljas status som så kallade varaktigt
bosatta. Varaktigt bosatta personer har även de i stort sett
samma rätt till fri rörlighet som unionsmedborgare.
EU-medborgare och andra personer som åtnjuter rätt
till fri rörlighet ska underkastas en minimikontroll när de
passerar en yttre gräns och reser in i EU. Minimikontrollen består av en undersökning av personens resehandling.
Tredjelandsmedborgare däremot utsätts för noggrann
kontroll vid inresa.28 En tredjelandsmedborgare ska för
att få resa in normalt ha en resehandling och en giltig visering om sådan krävs. Dessutom måste hen kunna styrka
syftet med sin avsedda vistelse samt ha tillräckliga medel
för sitt uppehälle. Personen får inte heller vara registrerad
i Schengeninformationssystemet (SIS) i syfte att nekas
inresa och inte anses utgöra en risk för något av EU-ländernas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.
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Det finns dock undantag för personer som söker asyl.
EU har en gemensam asylpolitik, Common European
Asylum System (CEAS), som bland annat stadgar att asylansökningar får lämnas in vid en gräns. Personer som annars skulle ha kunnat nekas inresa kan då ändå släppas in
i EU i syfte att få en asylprövning. De gemensamma EUreglerna styr bland annat vilket EU-land som är ansvarigt
för att pröva en asylansökan genom Dublinförordningen
samt hur denna prövning ska gå till (asylprocedurdirektivet). EU-länderna samarbetar i arbetet med gränsbevakning genom EU-myndigheten Frontex för att bekämpa
människohandel, människosmuggling och organiserad
brottslighet, samt för att hindra migranter som inte har
rätt att vistas i EU.29
Migration > EU

Asylsökande i EU
Senaste > Antal asylsökande i EU fortsätter att vara högt och
siffrorna
mellan januari och juni 2016 hade drygt 590 000 an-

sökningar om asyl kommit in till EU:s medlemsländer. Den största gruppen asylsökande fortsätter att
vara syrier, följt av afghaner och irakier. Tyskland var

29. EU-upplysningen: Schengen och fri rörlighet för personer & Socialstyrelsen:
Utländska medborgare
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Antal asylsökande i EU, 2005–2015>

Källa: Eurostat
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det land som tog emot flest ansökningar under första
halvåret 2016, 61 procent av de totala antalet. Under
samma period 2016 tog Sverige emot två procent av
EU:s asylsökande, jämfört med 2015 då Sverige tog
emot 12 procent av alla asylsökande i EU.30
Under 2015 sökte fler människor än någonsin asyl i

EU. Över 1,3 miljoner ansökningar om asyl lämnades in
under denna period, vilket är mer än en fördubbling från
året innan. Den största gruppen asylsökande i EU var syrier som stod för en femtedel av det totala antalet. Tysk30. Eurostat: First time asylum applicants and first instance decisions on asylum
applications: second quarter 2016 & Eurostat: Recod number of over 1.2 million first
time asylum seekers registered in 2015
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land var det land som tog emot flest asylsökande, följt av
Ungern och Sverige.
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen.31 Konflikten i Syrien utgör den
största anledningen till ökningen då syrier fortsatt är den
största gruppen bland asylsökande 2015. Antalet asylsökande från Eritrea har även de mer än fördubblats mellan
2013 och 2015. EU har också sett en kraftig ökning av asylsökande från Kosovo och Afghanistan.
Fyra av fem asylsökande var 2015 yngre än 35 år, där de
allra flesta var mellan 18–34 år. Fördelat på kön kan man se
att män söker asyl i större utsträckning än kvinnor – endast en av fyra var kvinnor.32 I gruppen asylsökande över
65 år dominerade kvinnor, dock utgjorde denna åldersgrupp en väldigt liten del av alla asylsökande.
Bland barn under 14 år ser fördelningen mellan könen
någorlunda jämn ut. Men i gruppen ensamkommande
flyktingbarn var hela 91 procent pojkar. År 2015 kom totalt
drygt 88 000 ensamkommande barn till EU. Av dessa barn
tog Sverige emot drygt 35 000 barn. Drygt hälften av de ensamkommande barnen kom från Afghanistan och 16 procent kom från Syrien.33
31. Eurostat: Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data -(rounded) 2008-2015
32. Eurostat: Asylum statistics
33. Eurostat: Almost 90 000 unaccompanied minors among asylum seekers registered in the EU in 2015

34. Läs mer om Dublinförordningen i nästa kapitel
35. Siﬀrorna i stycket avser personer som fått asyl i första instans dvs. ett beslut taget
av den myndighet som agerar som första instans i asylprocessen i respektive land.
36. Eurostat: Asylum statistics
23
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EU-länderna skiljer sig stort i hur de hanterar asylsökande och hur många som får uppehållstillstånd. Detta
förklaras av att även om alla EU-länder har förbundit sig
att ta emot flyktingar genom Dublinförordningen34, så
är det upp till varje land att formulera kriterierna för vad
som är giltiga asylskäl. Till exempel så tillämpas inte humanitära skäl till skydd i alla medlemsländer.
Drygt 590 00035 fick asyl i EU under 2015, av dessa fick
runt 45 000 asyl i Sverige och runt 250 000 i Tyskland. I
EU avslogs sammanlagt 48 procent av ansökningarna
2015 och året innan avslogs 55 procent, men spridningen
mellan länderna är stor. Sverige gav under 2015 avslag i 28
procent av alla asylärenden och Tyskland gav avslag i 44
procent av fallen. Samtidigt gav Frankrike avslag i drygt
73 procent av fallen och Lettland i nästan 88 procent av
fallen. Förutom skillnader mellan ländernas kriterier för
giltiga asylskäl kan de stora skillnaderna också till viss
del förklaras av att olika grupper har sökt asyl i olika länder.36 För att mäta hur stor påverkan asylsökande får på ett
lands befolkningssammansättning brukar man titta på
antal asylsökande per 1000 invånare. Ungern är det land
som tog emot flest under 2015 med 18 asylsökande per

1000 invånare, följt av Sverige med 16 och Österrike med
10 asylsökande per 1000 invånare.37 Se kartan längst bak i
boken för grafik över fördelningen av asylsökande per 1000 invånare bland EU:s medlemsländer.
Migration > EU
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Dublinförordningen
Texten är författad av Louise Dane, doktorand i oﬀentlig rätt
(migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet
En person som ansöker om asyl i ett EU-land har rätt

att få en prövning av sin asylansökan. För att säkerställa
att det sker finns Dublinförordningen.38 Förordningen, som är en del av EU:s gemensamma asylsystem,
syftar till:
1. Att se till att personer som har skyddsbehov
snabbt kan få tillgång till en asylprövning och
därigenom beviljas skydd i EU.
2. Att eﬀektivisera asylprocessen samt att minska
kostnaderna för medlemsstaterna, detta genom
37. UNHCR: Global Trends - Forced displacements in 2015
38. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013
om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för
att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller
en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat.
24

39. EU-domstolens dom i MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home
Department (mål C-648/11).
40. Se artikel 6 och artikel 8 i Dublinförordningen.
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att endast ett EU-land ansvarar för prövningen
av en persons asylansökan.
Den grundläggande principen för Dublinförordningen
är att en asylsökande som kommer till EU har rätt att få sin
ansökan prövad – men bara i ett land. En asylsökande ska
inte kunna få sin ansökan prövad i ett EU-land, få avslag i det
landet och sedan försöka på nytt i en annan medlemsstat.
Dublinförordningen är – precis som alla andra EU-förordningar – direkt bindande för medlemsstaterna. Staterna behöver alltså inte föra in bestämmelserna i nationell
rätt utan de gäller automatiskt. Förordningen gäller utöver EU:s medlemsländer även Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.
När det gäller ensamkommande barn är de som huvudregel undantagna från Dublinförordningen.39 Det betyder
att asylansökningar från ensamkommande barn ska prövas i det land barnet befinner sig och inte i det land barnet
t.ex. först kom till. De enda undantagen är 1) om det ensamkommande barnet har vårdnadshavare, syskon eller
faster/moster, farbror/morbror eller mor- eller farföräldrar i ett annat EU-land och det skulle vara bra för barnet
att få återförenas med sina släktingar40 eller 2) om barnet
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redan har fått ett beslut i sitt ärende och alltså redan har
genomgått en asylprövning i ett annat land.
När det gäller att avgöra vilket EU-land som ansvarar
för att pröva asylansökningar från vuxna och barn som
kommer tillsammans med sina vårdnadshavare, så görs
det enligt en bestämd ordning, nämligen enligt följande:
• Har den asylsökande familj i något EU-land?
Utgångspunkten är att familjegemenskap ska
respekteras. Om en asylsökande har en familjemedlem som tillhör kärnfamiljen (make/maka/
sambo/barn under 18 år) som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller som
har en påbörjad asylprocess i något land inom
EU så ska denna stat även ansvara för den asylsökandes prövning.41
• Har den asylsökande uppehållstillstånd i eller
visum till något EU-land? Om så är fallet ska den
stat som utfärdat uppehållstillståndet/visumet
pröva ansökan. Detta innebär att om t.ex. Spanien har utfärdat ett visum till en person som
använder sig av det visumet och tar sig till Sverige och söker asyl här så är det ändå Spanien som
ansvarar för att pröva personens asylansökan.42
41. Se artikel 9–11 i Dublinförordningen.
42. Dublinförordningen, artikel 12.
26

43. Dublinförordningen, artikel 13.
44. Dublinförordningen, artikel 3.2.
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• Vilket EU-land kom personen till först när en yttre
gräns passerades? Om familj inte finns och om
inget land har utfärdat något dokument som
tillåter den asylsökande att vistas inom EU, så
är det det första landet en asylsökande reste in
i som ansvarar för prövningen. Om det inte går
att visa var en asylsökande passerade en yttre
gräns, alternativt om mer än 12 månader har
passerats sedan dess, ser man till om den asylsökande har vistats i mer än fem månader i ett
annat EU-land. Finns ett sådant land är det det
landet som ansvarar för prövningen.43
• Var har asylansökan lämnats in? Om inget av
ovanstående kriterier är uppfyllda, är det den
stat där den asylsökande först ansökte om asyl
som ansvarar för att pröva ansökan.44
Grunderna prövas i den här ordningen, uppifrån och
ned. De här grunderna är de enda som finns i Dublinförordningen, det är en uttömmande lista. Att en asylsökande endast har rest igenom ett land knutet till Dublinförordningen innebär inte att landet blir ansvarigt för att pröva
ansökan. Bara vid inresa i EU över en yttre gräns aktualiseras ett ansvar, dvs. det är det land som har ”släppt in” en
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asylsökande i unionen som blir ansvarigt enligt punkt 3,
inte länder den asylsökande endast har rest igenom inom
unionen. Kriterierna påverkas inte av att en person reser
igenom flera EU-länder innan hen ansöker om asyl.
Att söka asyl är en aktiv handling. Det är det första landet där en ansökan lämnas in som ansvarar för att utreda
vilket land som är ansvarigt för asylprövningen. Det finns
också en bestämmelse i Dublinförordningen som innebär att även om det finns ett annat EU-land som är ansvarigt, så kan Sverige alltid välja att pröva en asylansökan.45
De flesta människor som flyr till Europa kommer först till
något av EU-länderna i södra Europa. En del menar därför att det är konstigt att vi har många asylsökande i Sverige. För att Dublinförordningen ska kunna användas – och
Sverige på så vis ska kunna säga till ett annat EU-land att
det är det landet som är skyldigt att genomföra prövningen – krävs dock någon form av bevisning. Bland annat därför måste alla som är över 14 år och söker asyl lämna fingeravtryck.46 Ibland finns dock ingen bevisning och då är
45. Dublinförordningen, artikel 17.
46. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013
om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en eﬀektiv tillämpning
av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som
en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser
med Eurodac-uppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning).

47. EU-domstolens dom i N. S. (C-411/10) mot Secretary of State for the Home
Department och M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H. mot Refugee Applications
Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Europadomstolens
dom i M.S.S. v Belgium and Greece, Migrationsöverdomstolens dom i MIG 2010:21.
48. Migrationsverket: ‘Årsredovisning 2014’
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det svårt för Sverige att kunna visa att en annan EU-stat
egentligen är ansvarig för att pröva asylansökan. En annan
sak som påverkar möjligheten att överföra asylsökande är
att det inte är tillåtet för Sverige att återsända asylsökande
till Grekland. EU-domstolen, Europadomstolen och den
svenska Migrationsöverdomstolen har nämligen slagit
fast att förhållandena för asylsökande i Grekland är så dåliga att det skulle strida mot internationell och europeisk
rätt att återsända asylsökande dit.47
I Sverige fattades ungefär 9 700 beslut om överföring i
enlighet med Dublinförordningen 2014.48 Sett till det totala antalet asylärenden minskade däremot andelen Dublinärenden, eftersom fler sökte asyl 2014 än året dessförinnan. Av samtliga inkomna asylansökningar identifierades
12 procent som Dublinärenden, jämfört med 2013 då motsvarande andel var 18 procent.

Migration > EU
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I mars 2016 slöt EU och Turkiet ett avtal för att

minska antalet flyktingar som tar sig till EU via Turkiet. Överenskommelsen innebär att alla människor på flykt som kommer från Turkiet till Grekland efter den 20 mars 2016 ska skickas tillbaka.
Avtalet ska enligt EU vara i linje med europeisk och internationell rätt och syftar till att stoppa människosmugglingen och öppna upp en säker och laglig väg för
syriska flyktingar till EU. Flera människorättsorganisationer har riktat skarp kritik mot avtalet och menar att
det strider mot förbudet att skicka tillbaka människor
till osäkra länder.
Turkiet ska enligt avtalet tillsammans med berörda
EU-länder vidta åtgärder för att inga nya illegala landeller sjövägar skapas in till EU. När antalet flyktingar
mellan Turkiet och Grekland minskar ska också ett frivilligt humanitärt mottagningssystem aktiveras. Systemet innebär att för varje syrisk flykting som återsänds
till Turkiet, ska en syrisk flykting vidarebosättas till ett
EU-medlemsland.
I gengäld ska EU ge 3 miljarder euro till Turkiet för att
hjälpa flyktingar i landet. Därefter ska ytterligare 3 mil30

49. Europeiska rådet; “Uttalande från EU och Turkiet 18e mars 2016”
50. Europeiska kommissionen: Visa-avtalet mellan EU och Turkiet (2016-03-16)
51. Europaportalen; “Genombrott i flyktingkrisen: migranter ska skickas tillbaka till
Turkiet” (2016-03-08)
52. Europaportalen: “EU:s flyktingpolitik driver fram nya smuggelvägar”
(2016-03-29)
53. Europaparlamentet (2014-02-10): “Recommendation on the draft Council
decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the
Republic of Turkey on the readmission of persons residing without authorisation”
54. Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför
EU:s medlemsstater.
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jarder euro ges till Turkiet fram till slutet av 2018.49 Även
visumkravet för turkiska medborgare ska tas bort under
förutsättningen att Turkiet uppfyller krav om:
• migrations- och gränsbevakning
• giltiga resedokument som överensstämmer
med EU:s regelverk
• att grundläggande rättigheter respekteras
• att förebygga och motverka organiserad brottslighet, terrorism och korruption.50
Turkiet har även krävt att förhandlingarna om ett turkiskt EU-medlemskap ska återupptas.51
Efter att avtalet trädde i kraft har antalet flyktingar till
EU via Medelhavet minskat kraftigt enligt UNHCR. Samtidigt har antalet personer som har tagit den farliga sjövägen till Italien via Libyen ökat.52
Enligt EU är den rättsliga grunden för återsändandet
ett avtal från 201453 mellan Grekland och Turkiet, som
även gäller tredjelandsmedborgare.54 De personer som
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söker asyl i Grekland kommer att få sina ansökningar behandlade individuellt och detta ska enligt EU ske i enlighet med återsändandeförbudet. EU-medlemsländer har
också rätt att avvisa asylansökningar direkt i vissa fall, det
vill säga skicka tillbaka flyktingar till hemländerna utan
att titta på asylansökan.55
Kritiken mot avtalet är omfattande. Amnesty International menar att återsändandet av migranter till
Turkiet bryter mot flyktingkonventionen, då Grekland i
och med det nya avtalet gjorde en lagändring där Turkiet utses till ett säkert land.56 57 Europadomstolen dömde
även ut Greklands asylsystem 2011, vilket bör ses som en
markering mot att Greklands hantering av asylansökningar inte är rättssäker.58
Kritik har också riktats mot att avtalet inte tar hänsyn
till asylsökande från andra länder än Syrien.59 Amnesty
International menar att återsändandet av asylsökande till
länder som Afghanistan strider mot internationell rätt då
landet inte anses vara säkert, bland annat på grund av hot
från talibanerna i stora delar av landet.
55. Europeiska kommissionen: Implementing the EU-Turkey-Agreement
(2016-04-04)
56. Europaportalen; “Ny flyktingpolitik: oklara eﬀekter om säkra länder”
(2015-10-07)
57. Amnesty International (2016-04-01): “Turkey: Illegal mass returns on Syrian
Refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal”
58. Europaportalen, “Hemlighetsfullt EU-toppmöte”
59. Europaportalen, “Grekland och Turkiet får huvudroller i europeiskt asyldrama”
(2016-03-16)

60. Läkare Utan Gränser, “Lesbos: vi vägrar att bli del av ett omänskligt system”
(2016-03-23)
61. European Commission: Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and
Answers
62. European Commission: Turkey: Refugee crisis – Echo Factsheet
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De migranter som har anlänt till Lesbos efter den 20
mars har placerats i ett slutet registreringsläger i Moria.
Både UNHCR och Läkare utan gränser har i protest avslutat sina verksamheter i lägret och menar att det finns
andra mer humana sätt att behandla migranterna och att
avtalet med Turkiet visst innebär kollektiva utvisningar.60
Mellan det att avtalet slöts mellan EU och Turkiet och
den 28 september 2016 hade 1 614 asylsökande beviljats en
laglig väg in i EU inom ramen för avtalet.61 De motsvarar
endast 0.5 promille av de 3,1 miljoner av de flyktingar som
lever i Turkiet.62

Migration > Sverige
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Migration i Sverige

De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara

ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt
sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa
perioder har migration, in och ut ur landet, haft speciellt
stor betydelse. Med få undantag har Sverige sedan andra
världskriget varit ett nettoinvandringsland, dvs. det är fler
som invandrar än utvandrar. Mellan åren 1850 och 1910
utvandrade dock nästan var femte svensk till Amerika.63
Sverige hade en period av arbetskraftsinvandring som
startade efter andra världskriget och som fortsatte fram
till början av 1970-talet, där den största andelen kom från
Finland. Under 1970-talet ändrade invandringen karaktär
och gick mer och mer över till främst flyktinginvandring.64
År 1992 utmärkte sig länge som året med flest antal asylsökande, 84 000, då främst beroende på kriget på Balkan.65
63. SCB: Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen (Nr 2013:56)
64. SCB: Efterkrigstidens invandring och utvandring
65. SCB: Högst antal asylsökande på 20 år (Nr 2014:23)
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Invandringar och utvandringar, 1980–2015>
Invandringar

Källa: SCB
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En person registreras som invandrad först när den invandrade har blivit folkbokförd.
Asylsökande ingår därför inte i statistiken över invandrade.

Flyktingkrisen i Syrien har dock gjort att antalet personer
som sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under
2014 och 2015.66 År 2015 blev Sveriges största invandringsår någonsin då knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige, dubbelt så många som under 2014. Bara under de första
sex månaderna ansökte ungefär lika många ensamkommande barn och ungdomar om asyl som under hela 2014.67
Under 2015 ökade Sveriges befolkning med runt
104 000 personer varav 77 procent berodde på ett
66. Läs mer om vilka som sökte asyl under 2015 i avsnittet Asylsökande i Sverige.
67. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2014 och 2015
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Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna, 2015>
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Källa: SCB

invandringsöverskott, d.v.s. skillnaden mellan invandring
och utvandring. År 2015 invandrade drygt 134 000 personer (60 500 kvinnor och 74 000 män) och drygt 56 000
personer utvandrade.68 Nästan 17 procent av Sveriges befolkning var utrikesfödda 2015.69 70
Tidigare har den största gruppen som invandrat till
Sverige varit återinvandrande svenskar, men 2015 var
den största gruppen, var fjärde, från Syrien.71 På grund
av konflikten i Syrien har det invandrat nästan 49 000
68. SCB: Folkmängd 2015 – Befolkningsförändringar (Nr 2016:32)
69. SCB: Antal utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön
70. Läs mer om födelseländer bland utrikesfödda i Sverige i avsnitt Befolkning i
denna bok.
71. För att räknas som invandrad skall man ha för avsikt att bosätta sig i Sverige i
minst ett år.
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De vanligaste utvandringsländerna, 2015>

Källa: SCB
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personer med syriskt medborgarskap under 2014 och
2015.72 73
De vanligaste destinationsländerna för utvandring
från Sverige under 2015 var Norge, följt av Storbritannien
och Danmark.74 75
Mellan januari och september 2016 var asyl den vanligaste typen av uppehållstillstånd som beviljades. 43 procent fick uppehållstillstånd av asylskäl, närmare en fjärdedel beviljades till personer som kom som anhörig till
72. SCB: Kriget i Syrien medförde rekordstor invandring (Nr 2015:106) och SCB:
Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön 2014
73. SCB: Folkmängd 2015 - Befolkningsförändringar (Nr 2016:32)
74. SCB: Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön 2015
75. För att räknas som utvandrad ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands
under minst ett år.
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Beviljade uppehållstillstånd och
registrerade uppehållsrätter>
9%

Anhöriga
Arbetsmarknad
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40%
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Gäststuderande
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33%
15%
9%

3,5% 0,5%

43%
20%

2016

jan–sep

* Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande
eller av synnerligen ömmande omständig24%

heter. Nordiska medborgare behöver inte
uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och
är därför exkluderade från diagrammet.
Tillfälliga avser personer som fått tillfälligt
uppehållstillstånd med asyl som grund.
Källa: Migrationsverket
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76. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter
2015 & 2016
77. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal
mellan EU samt Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz ingår inte i samarbetsområdet, men har upprättat avtal med EU om många av de punkter som avtalet omfattar
och schweiziska medborgare har i princip samma rättigheter som EES-medborgare.
78. Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2015
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någon i Sverige och 20 procent fick uppehållstillstånd av
arbetsmarknadsskäl. Den vanligaste typen av uppehållstillstånd som beviljades 2015 hade istället anhöriginvandring som grund, med nästan 20 procent. Mer än en
tredjedel av alla som fick uppehållstillstånd 2015 fick det
av asylskäl och mer än 15 procent fick det av arbetsmarknadsskäl.76 Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som
personer utanför EU/EES-området77 behöver för att arbeta i Sverige. Inom EU och Europeiska Samarbetsområdet (EU/EES) råder däremot fri rörlighet och en EU/EESmedborgare med giltig id-handling kan fritt bosätta sig i
ett annat EU-land i tre månader, därefter kan landet kräva
registrering och uppvisande av försörjningsmöjligheter.
Återinvandrande svenska medborgare samt medborgare
från övriga nordiska länder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.78

Migration > Sverige

Asylsökande i Sverige
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Asylsökande är den som tar sig till Sverige och an-

söker om skydd här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Mellan januari och oktober 2016 hade drygt
22 000 personer sökt asyl i Sverige, en kraftig minskning
jämfört med året innan. Totalt ansökte 162 877 människor
om asyl under 2015. Av dessa var över 70 000 barn, varav
hälften var ensamkommande.79
Fram till och med augusti 2015 följde antal asylsökande
i Sverige tidigare års trender, men i och med att konflikten
i Syrien eskalerade och situationen i flyktinglägren i de syriska grannländerna förvärrades, ökade antalet människor som sökte skydd i Sverige.
Det finns tre instanser för beslut i asylärenden:
Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Sammanlagt avgjordes runt 59 000
asylärenden i Sverige under 2015, varav 55 procent fick
uppehållstillstånd i första instans. Fram till oktober 2016 avgjordes runt 73 000 asylärenden, varav
53 procent fick uppehållstillstånd i första instans.80

79. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2015 & 2016
80. Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2015 & 2016
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Antal asylsökande per månad, 2013–2016>
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Källa: Migrationsverket

Eftersom väntetiderna är långa kan det dröja fram till
början av 2017 innan alla de som anlände under hösten
2015 har fått sin sak prövad. Under 2015 beviljades 36 500
personer uppehållstillstånd på grund av asylskäl i första
och andra instans, och endast 9 månader in på 2016 har
runt 41 000 personer beviljats asyl i första och andra instans. De allra flesta som beviljades uppehållstillstånd
med asylskäl föll under kategorin alternativt skyddsbehövande, följt av konventionsflyktingar.81
81. Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, första och andra
instans 2015 och 2016
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Antal beviljade asylärenden (första och
andra instans) per månad, 2014–2016>
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Fakta>

Konventionsflykting är en person som tvingats fly pga.
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning,
kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet
till en viss samhällsgrupp. I enlighet med FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:s gemensamma
regler. Alternativt skyddsbehövande är en person som
löper risk att straﬀas med döden, kroppsbestraﬀning, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling/bestraﬀning eller att skadas under väpnad konflikt. I enlighet med EU:s gemensamma regler. Kvotflykting, innebär att UNHCR beviljar en person flyktingstatus i det område personen befinner sig,
oftast ett flyktingläger, för att sedan bosättas i Sverige
eller i ett annat land.
42

sep-16

aug-16

jun-16
jul-16

apr-16
maj-16

feb-16
mar-16

dec-15
jan-16

sep-15
okt-15

nov-15

jul-15
aug-15

apr-15

maj-15
jun-15

mar-15

jan-15
feb-15

dec-14

sep-14
okt-14

nov-14

jul-14

aug-14

jun-14

apr-14

maj-14

feb-14
mar-14

0

Källa: Migrationsverket

De tio största medborgarskapsländerna
bland asylsökande, 2015>
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Det vanligaste medborgarskapslandet för asylsökande 2015 var Syrien. Kriget i Syrien beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR som den värsta humanitära krisen i
modern tid och har nu pågått under nästan fem och ett
halvt års tid. Nästan 5 miljoner människor beräknas ha
flytt landet samtidigt som drygt 6,5 miljoner människor är på flykt inom Syrien. Enligt UNHCR befinner sig
landet i ett svårartat krisläge där en lösning är nödvändig snarast då situationen är akut och behoven enorma.82
Syrier var också den största enskilda grupp som beviljades
asyl 2015. Många asylsökande kom även till Sverige från
Afghanistan och Irak. Ett stort antal var också statslösa.83
82. Sverige för UNHCR (2016): Fakta om kriget i Syrien
83. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2016

60 000
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Fakta>

Den som söker asyl i Sverige och saknar pengar eller
andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från
Migrationsverket, så kallad dagersättning. Rätten
till ekonomiskt stöd upphör när uppehållstillstånd
ges eller när ett beslut om avvisning eller utvisning
har börjat gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Dagersättningen ska täcka kostnader för sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, andra förbrukningsvaror och
fritidsaktiviteter. 84 Läs mer om vilka asylsökande
som får ekonomiskt stöd, hur mycket och hur länge på
migrationsinfo.se.
Migration > Sverige

Gränskontroller
Den 4 januari 2016 infördes tillfälliga identitetskon-

troller för alla resande med tåg, buss och färja från Danmark. Detta då regeringen bedömde att det med det stora
antalet flyktingar som kom till Sverige rådde en sådan ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” att det fanns lagstöd för id-kontroller. Syftet är att kraftigt minska antalet
flyktingar som kommer till Sverige.85 Det har riktats skarp
kritik mot reglerna och bristande analys av eﬀekterna från
84. Migrationsverket: Ekonomiskt stöd för asylsökande
85. Regeringen, Frågor och svar: Lag och förordning om identitetskontroller vid
allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
44

86. Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den
inre säkerheten i landet, SFS 2015:1073
87. Polisen: Gränskontroll
88. Polisen: Gränskontroll
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många myndigheter, företag och organisationer, bland
annat från Lagrådet, UNHCR och SKL.
Bestämmelsen om id-kontroller är en del av en lag som
ska gälla i tre år. Inom den perioden får id-kontroller tilllämpas upp till sex månader åt gången. Regeringen kan
också besluta att upphäva bestämmelserna om förutsättningarna ändras och man bedömer att det inte längre finns
något allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.86 Alla
passagerare som reser med buss, tåg och färja från Danmark till Sverige berörs av kontrollerna, med undantag för
barn som reser med förälder. Personer som inte har en giltig id-handling ska enligt förordningen nekas att åka med
över Sveriges gräns.87 I Sverige är det polisen som har det
övergripande ansvaret för bevakningen av Sveriges gränser. Eftersom Sverige är med i Schengenavtalet kontrolleras normalt inte gränserna mellan de flesta EU-länder. För
kontrollen av EU:s yttre gränser samarbetar den svenska
polisen med Frontex som sköter koordinationen av EUländernas gränsbevakning.88 Det är transportörernas ansvar att kontrollera att alla passagerare som ska till Sverige har en giltig id-handling. Företag som kör tåg, bussar
eller färjor till Sverige från Danmark måste alltså kontroll-
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era att passagerarna har giltiga id-handlingar. Polisen ska
i sin tur kontrollera att transportörerna utför kontrollerna som de ska. Transportörer som inte kan visa att id-kontrollen har genomförts riskerar böter på 50 000 kronor.
Är kontrollerna förenliga med internationell rätt? Asylrätten innebär rätten att söka asyl i det land man befinner sig i. Så även om förordningen om id-kontroller försvårar för människor utan giltiga id-handlingar att ta sig
till Sverige, förhindrar den inte någon som väl har tagit
sig till Sverige att söka asyl. Bestämmelserna strider alltså inte mot asylrätten.
Hur är det med EU-rätten då? Regeringen har infört bestämmelserna om id-kontroller med hänvisning till att
EU-rätten inte hindrar ”att en medlemsstat vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning och
skydda den inre säkerheten om det föreligger ett verkligt
och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen”. Det är alltså en form av
undantagslagstiftning, vilket förklarar varför den måste
omprövas efter sex månader.89

89. Polisen: Gränskontroll
46
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De nya tillfälliga lagarna
Den 21 juni röstades Sveriges nya asylregler igenom

90. Migrationsverket: Nya lagar 2016: Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige
47
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i riksdagen. Förändringarna innebär att Sverige nu inför
kraftiga begränsningar för asylsökande och deras anhöriga i syfte att begränsa antalet människor som kan
få skydd i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla
i tre år från och med den 20 juli 2016. Den gäller inte
barn och barnfamiljer som har ansökt om asyl innan den
24 november 2015.
Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel för de
flesta asylsökande, till skillnad från tidigare då permanenta tillstånd var vanligast. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande (exempelvis människor som flyr
från väpnade konflikter) får nu ett uppehållstillstånd som
varar i 13 månader, medan den som bedöms vara konventionsflykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.
Om skyddsskälen kvarstår när det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut ska det förlängas med ytterligare ett
tillfälligt tillstånd. De personer som kan visa att de kan
försörja sig kan omvandla sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd till ett permanent.90
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Anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd
som alternativt skyddsbehövande kommer att få en
mycket begränsad möjlighet att få ett uppehållstillstånd.
Här spelar det stor roll vilket datum personen som ansökte om asyl lämnade in sin ansökan, var det efter den 24
november 2015 kommer anhöriga som regel inte få möjlighet att återförenas med sin familj i Sverige. Detta kommer att påverka många av de syriska flyktingar som har
kommit till Sverige, då de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande.
De som får uppehållstillstånd måste kunna försörja
sig själva och de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd. Försörjningskravet gäller dock inte den konventionsflykting eller alternativt skyddsbehövande som har
lämnat in en ansökan för sina anhöriga inom tre månader
efter att personen fått besked om uppehållstillstånd. Kravet gäller inte heller för anhöriga som har ansökt om uppehållstillstånd senast den 20 juli 2016.
Lagen har fått omfattande kritik från humanitära organisationer och myndigheter. På grund av kritiken har vissa
förändringar gjorts sedan lagförslaget skickades ut på remiss tidigare i våras.91

91. Regeringskansliet: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
48
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Ensamkommande barn
År 2015 ansökte drygt 35 000 ensamkommande barn

92. Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2014 & 2015
93. Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2016
49
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om asyl i Sverige. Det är att jämföra med ungefär 7 000 ensamkommande barn som sökte asyl 2014. Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2015 var fler än hälften
från Afghanistan, drygt 23 000. Den näst största gruppen
om knappt 4 000 barn kom från Syrien, följt av Somalia och Eritrea. Drygt 32 500 var pojkar och knappt 3 000
flickor. Av det totala antalet asylsökande 2015 var nästan
22 procent ensamkommande barn och ungdomar, jämfört
med 8 procent 2014.92
Antalet asylsökande ensamkommande barn har dock
minskat kraftigt sedan årsskiftet 2015/2016. I augusti 2016
fick Migrationsverket endast in 147 ansökningar från ensamkommande barn, jämfört med 9 000 i oktober och
8 000 i november 2015. Fram till oktober 2016 hade endast 1 878 ensamkommande barn och ungdomar ansökt
om asyl i Sverige.93
Av de asylärenden som behandlades under 2015 fick
88 procent av de ensamkommande barnen asyl. Dessa
siﬀror gäller för barn och ungdomar som har fått sina

Ensamkommande barn i förhållande
till asylsökande, 2004–2015>

Källa: Migrationsverket
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ansökningar prövade i Sverige. Beräkningarna inkluderar inte ärenden som har avskrivits eller som
omfattas av Dublinförordningen. Hur många av de
ensamkommande barnen som får uppehållstillstånd har varierat de senaste åren, mellan 64 procent 2012 till 75 procent 2014 och 88 procent 2015.94
Den höga beviljandegraden för 2015 beror på att de allra
flesta ärendena som hanterades då var för barn från
94. Migrationsverket: Översikt och statistik från tidigare år
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Antal asylsökande ensamkommande
barn per månad, 2015–2016>

Källa: Migrationsverket
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Afghanistan, Eritrea och Somalia – länder som i hög grad
bedömdes utgöra stora säkerhetsrisker för barnen. Av de
afghanska barnen bedömdes de allra flesta ha asylskäl
och 90 procent beviljades asyl. Av de barn som kom ensamma från Eritrea fick samtliga asyl, medan endast 80
procent av de somaliska barnen.95
2015 beviljades ungefär 3 000 ensamkommande barn
asyl i Sverige. I oktober 2016 hade runt 3 800 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd.96 Detta betyder
att de allra flesta barn som kom till Sverige som asylsökande under 2015 inte kommer att få sitt beslut under 2016.97
95. Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2015
96. Migrationsverket: Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2016
97. Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015
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Åldersbestämning av ensamkommande barn
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Alla ensamkommande barns ålder utreds av Migra-

tionsverket under asylprocessen, dels genom intervjuer
och dels genom dokumentation från hemlandet. När det
råder tvivel om åldern ska Migrationsverket också informera den asylsökande om möjligheten att genomgå en
läkarundersökning för att fastställa åldern. I maj 2016
presenterade Socialstyrelsen ett uppdaterat ställningstagande och menar att magnetröntgen av knäleder ger
ett säkrare resultat än de tidigare metoderna där man använde sig av handleds- eller tandröntgen.98 Det går inte
att överklaga Migrationsverkets åldersbestämning, men
om man överklagar beslutet i sitt asylärende kan man
lägga in klagomål på åldersbedömningen.99 Av de barn
som ansökte om asyl 2015 bedömdes de allra flesta vara i
åldrarna 13–17 år.
Sverige har skrivit på FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) som säger att alla barn har
rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den säger också
att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, oavsett t.ex. religion, kön eller medborgarskap.
98. Socialstyrelsen: Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder
99. Migrationsverket, Såhär fungerar det att söka asyl – till dig som söker asyl utan
förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare
52

100. UN Convention on the Rights of the Child
101. Riksdagen, Faktapromemoria 2013/14:FPM103 Ändring av Dublinförordningen
53
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Alla barn som vistas i Sverige har alltså samma rättigheter till bostad, sjukvård och skolgång. Barnkonventionen säger också att barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla beslut som rör barn. Ensamkommande
barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen
har splittrats. Konventionen säger att ansökningar från
familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.100
I början av 2014 förändrades Dublinförordning, vilket bland annat innebar att varje barn kan få ett oﬀentligt biträde vid handläggningen. På så sätt blir det lättare för ett barn att överklaga sitt beslut, och det finns
även förbättringar som gör att det blir enklare att återförenas med sina familjemedlemmar. Sedan ändringen av Dublinförordningen kan beslut om överföring av ensamkommande barn endast ske om barnet
fått ett beslut som vunnit laga kraft beslut i ett annat
land. Finns inget sådant beslut från tidigare asylansökningar så prövas barnets ärende i Sverige. Det betyder att ytterst få barn omfattas av Dublinförordningen och att ännu färre faktiskt påverkas av den.101

Kommunerna ansvariga för
mottagandet
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I Sverige ansvarar kommunerna för mottagandet av

de ensamkommande barnen. När ensamkommande barn
ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun
att ansvara för barnets boende och omsorg. Migrationsverket fick den 28 januari 2016 i uppdrag av regeringen att
utarbeta en ny anvisningsmodell för ensamkommande
barn och unga. Modellen, som infördes den 1 april, omfattar alla Sveriges kommuner och ska säkerställa att fördelningen av barnen på sikt blir jämnare. Andelarna har beslutats av Migrationsverket i samråd med länsstyrelserna
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)102
Barnet placeras i en kommun, men finns med i Migrationsverkets mottagningssystem tills beslut har fattats
om rätten till asyl. Under 2015 var antalet kommunmottagna ensamkommande barn ungefär 3 800.103 Alla ensamkommande barn har rätt att företrädas av en god man,
som träder in i vårdnadshavarens ställe. Den gode mannen har rätten och skyldigheten att bestämma i alla frågor som handlar om barnets personliga, ekonomiska och
rättsliga angelägenheter. En annan viktig uppgift är att
stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under
102. Länsstyrelsen, “Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april”
103. Migrationsverket; Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2015
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Kommunmottagna ensamkommande barn, 2015>
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tiden Migrationsverket prövar barnets ansökan om asyl.
Det ligger också på den gode mannen att stödja barnet i att
leta efter anhöriga.104
Ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd skrivs ut från mottagningssystemet och räknas
istället som kommunmottagna i den anvisade kommunen.105 Migrationsverket ansvarar för att handlägga frågor som berör ekonomiskt bistånd till barnen, samt för
att sköta kommunernas ersättningar enligt ersättningsförordningen. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att
det finns möjligheter och resurser för kommunerna att ta
emot barnen, sedan tilldelas varje kommun en viss andel.
104. Migrationsverket; “Gode mannens roll”
105. Migrationsverket, Olika myndigheters ansvar
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Kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot asylsökande barn och ungdomar har rätt till statlig ersättning på 500 000 kronor per
kalenderår.106 107 108
Ensamkommande barn är en person under 18 år som
kommer till Sverige utan medföljande förälder eller
annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

Migrationsinfo.se > Migration i Sverige

Fakta>

106. Migrationsverket: Ersättning för ensamkommande asylsökande barn
107. Migrationsverket: Vanliga begrepp
108. Länsstyrelserna: Ensamkommande barn
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I oktober 2016 intervjuade Migrationsinfo tre afghanska ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande. Texterna som följer skildrar deras vittnesmål av flykten till Sverige
och deras första tid i landet.
Migration > Sverige > Intervjuer

Mitt namn är Benjamin
mande flyktingbarn som kom till Sverige under hösten
2015. Han har afghanska föräldrar, men har aldrig varit i sitt
“hemland”. Han och hans två år yngre bror Samir är födda
och uppväxta i Shiraz, södra Iran. Där levde de som statslösa med sin mamma och pappa. Det här är hans historia.
”Vi hade inget val, vi var tvungna att fly”
– En kväll när jag jobbade med att packa upp varor på basaren grep de mig också. Jag blev inslängd i en bil där det
redan satt flera andra afghaner, så körde de oss till en stor
hangar som var inhägnad av taggtrådsstängsel. Det kändes som ett fängelse. Trots att det var sommar var det iskallt på betonggolvet och det stank från toaletterna. När
vi kom in i hangaren satt 400–500 afghaner på marken.
Efter tre dagar kom en grupp män i kostym. Vi delades upp
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Benjamin är 17 år och var en av de tusentals ensamkom-
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i två grupper – shia-muslimer och sunni-muslimer. Jag var
shia-muslim. Sen fick vi i tur och ordning gå in ett rum och
svara på frågor från männen i kostym. De ville veta våra
namn, var vi kom ifrån, hur gamla vi var och så fick jag fylla
i massa papper.
Benjamin tvingades välja: Antingen skickar de honom,
hans mamma och hans yngre bror ”tillbaka” till Afghanistan, eller så måste han åka till Syrien och strida för Iran.
– Jag har aldrig varit i Afghanistan, inte min bror heller.
Det var otänkbart för mig att åka dit. Tanken på att åka till
Afghanistan skrämde mig, så jag skrev på pappren för att
åka till Syrien, men eftersom jag var minderårig var mamma
också tvungen att skriva på, så två poliser körde hem mig.
De sa att de skulle hämta mig på morgonen och att jag inte
kunde fly eftersom de visste var min familj bodde.
När Benjamin kom hem och klev in genom dörren möttes han av en kram från sin gråtande mamma. Hon hade
förstått vad som hade hänt när Benjamin inte kom hem.
Hon vägrade att låta Benjamin resa till kriget i Syrien och
hade redan ordnat transport med en människosmugglare.
Benjamin och hans bror lämnade sin mamma, Shiraz och
sina gamla liv bakom sig den natten och reste norrut, mot
gränsen till Turkiet.
– Framme vid gränsen var vi tvungna att vänta. Gränsen vid Bazargan var hårt bevakad. Vi väntade på rätt läge
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i flera dagar. Vi satt flera stycken i ett litet hus i en dal och
på andra sidan berget låg Turkiet. Till slut kom chansen
och vi gjorde ett försök men möttes av skottlossning från
en kulspruta, en sån stor som står i en bunker. Vi sprang
tillbaka ned i dalen och försökte ta oss upp på berget på
olika ställen, men samma sak hände varje gång. Det gick
inte att springa över, det var för riskabelt, så vi fortsatte
gå genom dalgångarna.
De gick i kolmörker för att inte synas. Till slut började
det ljusna lite och då såg de alla döda djur runt dem. Det
låg döda hästar och åsnor överallt. De hade blivit skjutna
när smugglare hade försökt frakta sina varor på djurens
ryggar över gränsen. Plötsligt blev de beskjutna igen.
– Det hade redan börjat bli ljust. Det var vår sista chans
och vi var nära gränsen nu, så vi började springa trots att
de sköt på oss. Vi kom upp över sluttningen. Jag och min
bror var livrädda för att bli träﬀade och sprang ned på
andra sidan så fort vi kunde. Jag ramlade och skadade
foten, men reste mig upp och fortsatte springa. Jag hörde
andra som skrek och grät bakom oss – de hade blivit träffade. Till slut kom vi ned för berget på den turkiska sidan
och hoppade in i en bil som väntade på oss.
Benjamin, hans bror och de andra som hade klarat sig
över gränsen blev skjutsade in i Turkiet. När bilen stannade blev de inlåsta i ett litet hus. En av smugglarna sa att

Benjamins flykt till Sverige>
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Iran

deras mamma måste betala mer pengar för att de ska få
fortsätta och att de kommer hållas inlåsta tills hon ordnat
pengarna, så fick Benjamin ringa sin mamma.
– Mamma sa att vi inte skulle oroa oss, att hon skulle
lösa det. Sen satt vi inlåsta. Jag vet inte hur länge. Rummet
hade inga fönster så vi kunde inte skilja dag från natt. Det
fanns bara en fläkt i taket att titta på. Efter tre–fyra dagar
blev vi utsläppta och smugglarna sa att vi skulle fortsätta mot Istanbul och att vi sedan skulle ta en båt över till
Grekland, så vi satte oss i bilen igen.
Efter många timmars resa stannade bilen i ett skogsbryn vid Medelhavets kust. Alla i bilen fick kliva ur och gå
ut i skogen och hämta ut flera stora lådor som låg gömda i
skogen. I varje låda låg delar till båten som skulle ta dem
till Europa. De satte ihop båten tillsammans med smugglarna och sjösatte den.
– Vi var många som skulle få plats i den lilla båten. Direkt när vi sköt ut båten från stranden kände vi hur båten
höll på att välta. Flera grät, andra skrek. Jag tänkte att vi
kommer dö här. Jag får fortfarande den känslan varje gång
jag tänker på det. Jag var helt säker – jag och min bror skulPAKIS
TAN
le dö på havet.
Båten höll och de kom fram till Grekland, till ön Chios.
Det var fortfarande natt när de kom fram och alla deras
kläder var genomblöta. De tog sig i land och hängde av klä-

RUSSIA

BEKIS
TAN
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ZKAHSTAN
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derna på solstolarna som annars används av solbadande
turister. Medan kläderna torkade i vinden satt de och höll
om varandra för att bli varma. På morgonen tog de sig till
en FN-station för flyktingar.
Innan Benjamin och hans lillebror till slut fick chansen att ansöka om asyl hade de kommit till Sverige. Under
deras resa genom Europa hade de varit tvungna att promenera i nästan en månad, sova i parker, vänta i flera olika
flyktingläger och slussas mellan oräkneliga bussar och
tåg. Idag bor de i Uppsala, de har fått börja gå i skolan och
Benjamin har börjat tävla i brottning.
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Vi kom till Sverige
Mahmud är 16 år och kommer från Behsud i

Afghanistan och Mehdi är 15 år och kommer från Ghazi i
Afghanistan. När vi intervjuade dem på en fritidsgård i
Uppsala hade de varit i Sverige i drygt ett år.

Har något varit speciellt svårt att vänja sig vid?
Kulturen och livsstilen är väldigt annorlunda från
Afghanistan och Iran. Tidigare har regler varit det minsta av ens problem och här måste man lära sig att tänka på
dem hela tiden. Till exempel måste man ha ett busskort
varje gång man ska åka buss, man måste vara en viss ålder
och ha ett körkort om man ska köra motorcykel eller bil.
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Hur upplevde ni att det var att komma till Sverige?
Det är svårt att rätta sig efter ett nytt sätt att leva på
bara ett år, men jag är nöjd med Sverige, säger Mahmud.
Sverige har varit bra i min åsikt. Det är ett bra land där
man kan leva som en människa och inte som en invandrare, så som i Iran. Allt har varit bra förutom väntan. Först
var det jobbigt att vänta på att få börja i skolan och nu är
det väldigt jobbigt att vänta på svar från Migrationsverket,
säger Mehdi.
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Så var det inte alls i Afghanistan. Jag har ingenting emot
polisen i Sverige, de skapar ju trygghet. Men jag upplever att polisen har riktat in sina blickar ordentligt mot afghanska ungdomar. Vi blir ofta inplockade eller satta i situationer som känns som ett förhör, medan svenskar och
andra invandrargrupper slipper det, säger Mahmud.
Jag tycker också att det är svårt att rätta sig efter punktligheten här. Om man säger att man ska ses kl. 12 i Afghanistan eller i Iran så är det underförstått att det betyder att
man ses ungefär 12:30–13:00, men här ska man helst vara
en kvart tidig, säger Mehdi.
Hur har din kontakt med Migrationsverket varit?
Förutom det korta samtalet jag hade med Migrationsverket när jag först kom till Sverige så har jag inte hört av
dem. Jag vet inte ens var i min migrationsprocess jag är,
säger Mahmud.
Jag har också bara fått ge en kort intervju direkt när
jag kom hit. De frågade mest om mina personuppgifter,
min ålder, min familj, varifrån jag kom och vilket språk jag
talar. Jag har inte ens fått berätta varför jag kom hit. Nu är
det över ett år sedan jag kom hit, säger Mehdi.
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Hur är era familjehem?
Innan jag kom till Uppsala bodde jag i Eskilstuna en
kort stund. Där fick jag en god man och ett familjehem,
men det var väldigt dåligt. Så när jag fick kontakt med
socialtjänsten begärde jag att få bo hos någon annan. Då
flyttade de mig till ett familjehem i Uppsala som jag fortfarande bor i, säger Mahmud.
Nu, i Uppsala är det bra. Jag bor med två andra afghanska pojkar, en mamma och en pappa. Hon är iranier och han
är svensk och de är väldigt snälla mot oss. Vi brukar äta
middag tillsammans så ofta som möjligt, men ibland har
jag något annat för mig. Om något speciellt är planerat på
helgen så får vi alltid följa med, som en familj. Det är bra,
säger Mahmud.
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Många ensamkommande barn får sin ålder uppskriven. Har
Migrationsverket ifrågasatt er ålder?
Jag har fått höra att de tror att vi är äldre än vad vi säger.
Det blir väl upp till Migrationsverket att avgöra om de ska
tro på oss eller inte. Det finns ju medicinska åldersprövningar att göra, men jag har inte hört om någon som har
fått göra det. Jag tror inte att det är så bra. Folk pratar ju och
jag har hört flera säga att medicinsk åldersprövning får en
att verka äldre än vad man är, men jag vet inte. Man måste
väl tro på Migrationsverket i slutändan, säger Mehdi.
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Mitt familjehem är också bra. Jag och min kompis bor
tillsammans med en svensk man från Somalia. Han pratar
bra svenska och har varit här länge, så han lär oss mycket om Sverige. Ett familjehem eller en god man är ju inte
samma sak som ens föräldrar, men jag känner att de tar
hand om mig och bryr sig om mig, säger Mehdi.
Hur upplever ni den svenska skolan?
Jag gillar den svenska skolan. Det är ju tröttsamt
ibland, men det är kul. Innan jag kom hit gick jag aldrig i
skolan på samma sätt. Jag fick lära mig att läsa och skriva,
men inte läsa andra ämnen som här. Nu läser jag svenska,
idrott, simning, matte, SO och geografi. Men mitt favoritämne är lunch, säger Mehdi och skrattar.
Jag går ett sprint-program på en skola i Uppsala. Jag
läser matte, svenska, idrott och SO. Vi har inte börjat med
naturkunskap än, men mitt favoritämne är matematik.
Det är logiskt. Ett mattetal går att lösa även om jag inte
förstår allt som står i texten, säger Mahmud.
Har skolan hjälp er in i det svenska samhället?
Det känns som att vi nyanlända är som en egen grupp i
skolan, särskild från resten av eleverna. Jag har inte märkt
av att skolan försöker skapa gemenskap mellan oss och de
andra, men det är kanske inte så lätt. Vad ska de göra? Vi
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talar ju inte så bra svenska än. Alla elever sitter intill varandra på lunchen till exempel, men vi kan fortfarande inte
prata med varandra. Hur ska vi då kunna skapa en relation,
säger Mahmud.
Det är svårt att lära sig svenska. Jag försöker både i och
utanför skolan, men det tar tid. I skolan lär vi oss att säga
allting rätt, medan jag bara försöker prata utanför skolan,
säger Mehdi.
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Vad tror ni att ni kommer göra i framtiden?
Det är svårt att ens tänka på det. Innan jag får veta
om min framtid här i Sverige är det väldigt svårt att hitta
orken till att tänka framåt och fokusera på skolan och så,
säger Mahmud.
Jag vet inte om jag kommer få stanna men vill verkligen
inte åka tillbaka till Afghanistan. Här kan man bli vad man
vill om man jobbar för det. Men i Afghanistan finns det
ingen säkerhet och inga möjligheter. Om jag får stanna vill
jag nog bli polis eller pilot. Att bli polis har varit min dröm
sedan jag var barn och polisen verkar vara väldigt bra här i
Sverige, säger Mehdi.

Ekonomi och arbetsmarknad

Sysselsättning och
arbetslöshet
bland utrikesfödda är
lägre än bland inrikesfödda och andelen arbetslösa är tre
gånger högre bland utrikesfödda.109 Sysselsättningen varierar kraftigt med faktorer som tiden i Sverige, kön, utbildningsnivå och anledning till att personen invandrade.
Sysselsättningsgraden

Fakta>

Viktiga begreppsskillnader
Sysselsättningsgrad är andelen förvärvsarbetande
av den totala befolkningen. Arbetslösa är andelen ej
i förvärvsarbete av den totala arbetskraften och som
aktivt söker arbete. Personer utanför arbetskraften
utgör den del av befolkningen som varken är sysselsatta eller arbetslösa.

Nivåskillnaden mellan inrikes- och utrikesföddas sysselsättning har historiskt sett varit avsevärt mindre än den
är idag. Under 1950- och 1960-talet samt större delen av
109. SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2015
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110. Ekberg J. “Invandringen och de oﬀentliga finanserna”, Rapport till expertgruppen för studier i oﬀentlig ekonomi 2009:3
111. SCB: Arbetskraftsundersökningarna 1985–2015
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1970-talet hade utrikesfödda i Sverige samma, eller periodvis till och med högre sysselsättningsgrad, än inrikesfödda. Från mitten av 1970-talet har sysselsättningsgraden för utrikesfödda varit lägre än för den inrikesfödda
befolkningen. Detta beror delvis på förändringar på den
svenska arbetsmarknaden och en övergång från arbetskraftsinvandring till en större andel flykting- och anhöriginvandring.110 Under 1990-talskrisen sjönk sysselsättningen kraftigt bland utrikesfödda, för att sedan öka fram
till finanskrisen 2008 då den sjönk igen.
År 2015 låg utrikesföddas sysselsättning på
67,5 procent, jämfört med 84 procent bland inrikesfödda.
Sysselsättningsgraden för hela befolkningen låg på 80,5
procent i slutet av 2015. De senaste tio åren har sysselsättningsgraden ökat för både inrikesfödda och utrikesfödda,
men gapet mellan inrikes- och utrikesföddas sysselsättningsgrad har kvarstått.111
Sysselsättningsgraden mellan könen skiljer sig åt för
både inrikes- och utrikesfödda, där utrikesfödda kvinnor
är den grupp som har lägst andel sysselsatta. Skillnaden
mellan utrikesfödda män och kvinnors sysselsättningsgrad är större än den mellan inrikes- och utrikesfödda

Sysselsättningsgrad för inrikes- och utrikesfödda
20–64 år efter kön, 2005–2015>

Källa: SCB (AKU)
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män.112 Sysselsättningsgraden för inrikesfödda kvinnor i
Sverige är hög i jämförelse med andra OECD-länder113 och
detta gör att skillnaden i sysselsättning mellan inrikesoch utrikesfödda kvinnor i Sverige är större än i många
andra länder.114
Hur länge en person har bott i Sverige påverkar sannolikheten att få ett jobb. Sysselsättningsgraden ökar med
112. SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2005–2015
113. OECD: Native-born employment (indicator) (Hämtad 2016-10-13)
114. Lina Aldén och Mats Hammarstedt (2014), “Utrikes födda på den svenska
arbetsmarknaden – en översikt och en internationell jämförelse”, underlagsrapport
till Socialdemokraternas forskningskommission: Arbetsmarknadsreformer för jobb
och välfärd
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Andel sysselsatta bland utrikesfödda 20–64 år
efter vistelsetid och kön, 2004–2014>
Kvinnor > 10 år

Män > 10 år

Källa: SCB (RAMS)
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Andel sysselsatta kommunmottagna flyktingar, 20–64 år,
efter mottagningsår och antal år efter mottagandet, 2014>
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Andelen sysselsatta bland utrikesfödda 20–64 år
efter vistelsetid och utbildningsnivå, 2014>
Förgymnasial

Gymnasial

Källa: SCB (RAMS)
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År i Sverige

tiden i Sverige för samtliga, men olika mycket beroende
på t.ex. utbildningsnivå och anledning till att personen invandrade. Flyktinginvandrare har t.ex. en betydligt lägre
sysselsättningsgrad än många andra grupper, men även
deras sysselsättningsgrad ökar med tiden i Sverige. Den
utrikesfödda befolkningen i Sverige har varierande utbildningsnivå, men generellt har utrikesfödda från Afrika och Asien en högre andel med endast förgymnasial
utbildning, dessa grupper har också en hög andel flyktinginvandrare.115 Läs mer om utrikesföddas utbildningsnivå
och födelseländer i avsnittet Befolkning.
115. SCB: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013
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Andel arbetslösa bland inrikes- och utrikesfödda 20–64 år efter kön, 2015>

Källa: SCB (AKU)

Inrikesfödda män

Utrikesfödda män

Inrikesfödda kvinnor

Utrikesfödda kvinnor

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De grupper som har bott i Sverige en kortare period hade en högre arbetslöshet än de som bott i Sverige en längre tid.116 Arbetslösheten bland utrikesfödda har legat på högre nivåer än för inrikesfödda
under flera årtionden för både män och kvinnor. Andelen arbetslösa ökade för hela befolkningen efter finanskrisen 2008 och utrikesföddas arbetslöshet har
116. SCB: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013
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Andel arbetslösa bland utrikesfödda 15–74 år efter
utbildningsnivå, 2014>
Kvinnor

Män

Källa: SCB (RAMS)
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varit 10 procentenheter högre än för inrikesfödda
sedan dess. Andelen arbetslösa bland utrikesfödda låg
2015 på 15,5 procent, vilket är 11 procentenheter högre
än för inrikesfödda (4,5 procent). Utbildningsnivå
har en stor påverkan på utrikesföddas chans att få ett
arbete. Lågutbildade med endast förgymnasial utbildning har en arbetslöshet på mer än 30 procent för både
män och kvinnor.117
Andelen som står utanför arbetskraften, dvs. de som
varken har eller söker arbete, har sjunkit bland både inrikes- och utrikesfödda de senaste 10 åren och skillnaden
117. SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2005–2015
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Andel utanför arbetskraften bland inrikes- och
utrikesfödda 20–64 år efter kön, 2015>

Källa: SCB (AKU)

Inrikesfödda män

Utrikesfödda män

Inrikesfödda kvinnor

Utrikesfödda kvinnor

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

mellan inrikes- och utrikesfödda som står utanför arbetskraften har minskat under denna period. När man tittar
på skillnaden mellan utrikesfödda och inrikesfödda uppdelat på kön är det tydligt att en stor andel av utrikesfödda
kvinnor står utanför arbetskraften. 25 procent av kvinnor
20–64 år födda utanför Sverige är inte sysselsatta, vilket är
13 procentenheter högre än för kvinnor födda i Sverige.118
118. SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2005–2015
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Ekonomi och arbetsmarknad

Etableringsreformen
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Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om

etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
nyanlända från kommunerna i den så kallade etableringsreformen. Syftet med etableringsreformen är att
påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet.119 I september 2016 hade drygt 63 200 personer en
pågående etableringsplan varav 42 procent var kvinnor
och 58 procent män.120
Etableringsreformen omfattar nyanlända121 i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan
föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhörig
som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att
personen som han eller hon har anknytning till togs emot
i en kommun.
Etableringsplanen ska underlätta samarbetet mellan
olika myndigheter och underlätta processen för den per119. Arbetsförmedlingens återrapportering 2012; Etablering av vissa nyanlända –
analys av genomförandet
120. Arbetsförmedlingen: Etableringsuppdraget i siﬀror
121. Personer som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande och deras anhöriga.
76

Fakta>

Alla som har en etableringsplan har möjlighet
att få etableringsersättning. Etableringsersättningen
erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. För att få etableringsersättning krävs en motprestation som t ex deltagande i SFI, arbetsmarknadspolitiska program etc.
För att få etableringsersättning ska den nyanlände
vara mellan 20 och 65 år och ha asylskäl som grund
för uppehållstillstånd eller vara anhörig till en person
som har asylskäl som grund för uppehållstillstånd.
Asylsökande eller andra invandrare kan alltså inte få
etableringsersättning. 122

122. Försäkringskassan: Etableringsersättningen
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sonen att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning
och försörjning.
Efter att den personen har beviljats uppehållstillstånd
ska arbetsförmedlingen träda in så fort som möjligt för
att hålla etableringssamtal. En etableringsplan (EPA) ska
därmed utarbetas efter den nyanländes specifika egenskaper och preferenser. Etableringsplanen ska vara upprättad inom två månader från det datum då personen
erhållit uppehållstillstånd, och i regel vara på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. Vidare ska den omfatta
högst 24 månader, innehålla svenska för invandrare (SFI),
samhällsorientering, arbetsförberedande aktiviteter och/
eller arbetsmarknadspolitiska program.

Ekonomi och arbetsmarknad

Utvandring av högutbildad arbetskraft
Migrationsinfo.se > Ekonomi och arbetsmarknad

Forskningssammanställningen är författad av Joakim Ruist,
nationalekonom vid Göteborgs universitet.
Utvandringsgraden från nästan samtliga världens

länder är högre bland högutbildade än bland lågutbildade.
I runt tjugo länder – de flesta i Karibien – beräknas mer än
60 procent av den universitetsutbildade befolkningen ha
lämnat landet, och i en tredjedel av dessa länder är siﬀran
till och med över 80 procent. I runt en fjärdedel av länderna i Afrika söder om Sahara har mer än en tredjedel av de
universitetsutbildade emigrerat.123
Begreppet ”brain drain” står för farhågorna om att
dessa höga utvandringsgrader bland de bäst utbildade
ska få allvarliga negativa konsekvenser för hemländernas
möjligheter till utveckling. En del av dessa farhågor rör
möjligheten att ge adekvat sjukvård, särskilt i aids-drabbade länder i Afrika, när ansenliga delar av alla utbildade
läkare och sjuksköterskor har emigrerat.124
123. Siﬀror baserade på Herbert Brücker, Stella Capuano och Abdeslam Marfouk
(2013), ”Education, gender and international migration: insights from a panel-dataset
1980–2010”, mimeo
124. Det vanligt förekommande påståendet att det skulle finnas fler läkare eller
sjuksköterskor från Malawi som är verksamma
i Manchester än i Malawi förefaller
78
emellertid inte vara mer än en vandringssägen.

125. För sistnämnda se Michael Clemens (2007), ”Do visas kill? Health eﬀects of
African health professional emigration”, Working Paper 114, March 2007, Center for
Global Development, Washington DC
79
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Det är emellertid svårt att fastställa hur allvarligt
problemet med den högutbildade emigrationen från
fattiga länder egentligen är. Det finns inga enkla empiriska samband på landsnivå, vare sig mellan emigrationsgrad och hemlandets ekonomiska utvecklingsnivå,
eller mellan emigrationsgrad bland sjukvårdspersonal
och hälsoindikatorer.125
Likaså finns invändningar på teoretisk nivå. En sådan
är att dessa människors kunskaper, på grund av strukturella och institutionella problem i dessa länder, ändå inte
hade kommit till sin rätt i hemlandet om de hade stannat. Detta påstående stöds av det faktum att många låginkomstländer har hög arbetslöshet också bland universitetsutbildade, trots att dessa är få och behovet av deras
tjänster borde vara enormt. Mot detta kan man då i sin tur
invända att vem om inte de högutbildade ska lösa dessa
strukturella problem? En annan invändning mot farhågorna om “brain drain” är att hög emigration på sikt inte
nödvändigtvis minskar den totala högutbildade populationen i hemlandet. Detta då möjligheten till framtida
emigration ökar människors incitament att skaﬀa högre
utbildning, vilket leder till fler högutbildade i nästa gene-
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ration, varav många i slutändan blir kvar i hemlandet. Relevansen i detta argument bygger dock på antagandet att
utbudet av intresserade elever, snarare än utbudet av platser på universiteten, är den viktiga begränsande faktorn.
Det finns också ett flertal potentiella kanaler varigenom emigration av högutbildad arbetskraft kan bidra
till hemlandets utveckling, populärt kallat ”brain gain”.
Dels har de högutbildade emigranterna höga inkomster
i mottagarländerna, varav ansenliga delar remitteras till
familjerna i hemländerna (se text om migranternas inkomstökningar och remitteringar). Dels ökar emigranterna de ekonomiska och sociala kontaktytorna mellan de
fattigare hemländerna och de mer ekonomiskt avancerade mottagarländerna, vilket potentiellt kan bidra till ökad
handel och investeringar, överföring av teknologi, samt
överföring av idéer och värderingar så som demokrati. Mycket av detta förstärks om migranten själv efter att
antal år återvänder till hemlandet och för med sig kapital,
kunnande och idéer. Flera av världens låginkomstländer
tenderar därför att se positivt på högutbildad utvandring,
kombinerat med att de aktivt arbetar för att emigranterna
efter en tid ska återvända hem och bidra på plats till hemlandets utveckling.
Sammanfattningsvis finns det flera kanaler genom
vilka emigration av högutbildade kan vara en ”brain
80
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drain” och likaså flera varigenom den kan vara en ”brain
gain”. Att dessa kanaler är verksamma har också påvisats
empiriskt upprepade gånger. Det finns emellertid inte
någon empiri som ger något övertygande svar på huruvida emigration av högutbildade generellt bör ses som övervägande negativt eller övervägande positivt. Sannolikt
kan de negativa och de positiva sidorna tänkas väga över i
olika fall, beroende på hemlandets institutioner, orsaken
till emigrationen etc.

Befolkning

Födelseland
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Utrikesföddas befolkningssammansättning har

förändrats över åren och olika länder har dominerat invandringen under olika årtionden.126 Det vanligaste födelselandet år 2015 bland utrikesfödda i Sverige är Finland,
denna grupp motsvarar runt 10 procent av den utrikesfödda befolkningen. Det näst vanligaste födelselandet bland
utrikesfödda är Irak.127 Den utrikesfödda befolkningen utgjorde 2015 nästan 17 procent av Sveriges befolkning. Personer födda i Finland, Irak, Syrien och Polen utgör mer än
en fjärdedel av samtliga utrikesfödda i Sverige.128
Bland de 10 vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda har antalet ökat i de flesta grupper sedan år 2000
och minskat för Finland, Bosnien-Hercegovina och f.d.
Jugoslavien. Antalet personer födda i Syrien har sett den
största ökningen sedan 2000, följt av personer födda i
126. SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2015
127. SCB: Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2015
128. SCB: Antal utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön
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De tio vanligaste födelseländerna bland
utrikesfödda i Sverige, 2015>

Källa: SCB
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129. SCB: Folkmängd efter födelseland 1900–2015
130. SCB: Från massutvandring till rekordinvandring
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Irak och Somalia.129 Att antalet personer födda i Syrien,
Irak och Somalia har ökat mest under 2000-talet beror
främst på krig, våld och förtryck i hemländerna.130
Genom att gå tillbaka i historien och titta på när olika
nationaliteter invandrade till Sverige är det lättare att få
en bild av varför utrikesföddas befolkningssammansättning ser ut som den gör idag.
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De vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda
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Majoriteten av den finskfödda befolkningen i Sverige invandrade före 1980-talet. Under 1980-talet dominerades sedan invandringen av människor födda i Asien
och då främst från Iran, där många invandrade av flyktingskäl. Under 1990-talet invandrade majoriteten från
Balkanhalvön, framförallt från f.d. Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina131. Under 2000–talet har det skett en
stor invandring från Asien och då främst av människ131. Bosnien-Hercegovina har särredovisats som födelseland i SCB:s statistik sedan
självständigheten från Jugoslavien.
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or födda i Syrien och Irak. Även invandring från Afrika
och EU (exklusive Norden) har ökat under 2000-talet,
där Polen och Somalia är två länder som sticker ut. Ökningen beror dels på grund av alla människor som flyr
från krig och förtryck och dels på en ökad arbetskraftsinvandring från nyblivna EU-medlemsländer.132
Befolkning

De största åldersgrupperna bland utrikesfödda per-

soner är 25–34 och 35–44 år. Tillsammans motsvarar dessa
grupper mer än 40 procent av den utrikesfödda befolkningen i Sverige. Ungefär 15 procent av de utrikesfödda är
över 65 år och av dem är 31 procent från Finland. För hela
Sveriges befolkning utgjorde personer äldre än 65 år närmare en femtedel av befolkningen.133
Åldersstrukturen i Sverige har förändrats mycket sedan
början av 1900-talet, idag lever vi längre och föder färre
barn än för 100 år sedan. Andelen barn under tio år har nästan halverats medan andelen av befolkningen som är över
65 år har fördubblats.134 Utrikesfödda har generellt en yngre
132. SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2015
133. SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2015
134. SCB: Befolkningspyramiden har blivit ett torn (Nr. 2014:25)
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Åldersfördelning

befolkningsstruktur än inrikesfödda, invandringen har
totalt sett därför en föryngrande eﬀekt på befolkningen.135
Åldersstrukturen bland utrikesfödda skiljer sig åt mellan olika grupper beroende på födelseland och invandringsår. När man tittar på åldersstrukturen för de tre vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda går det att
urskilja klara skillnader mellan grupperna. Nästan hälften
av alla finskfödda är äldre än 65 år och mer än 70 procent
utgörs av personer äldre än 55 år. Bland personer födda i
Irak och Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där
nästan 60 procent av personer födda i Syrien är yngre än
34 år och för personer födda i Irak ligger siﬀran på nästan
50 procent.136
Fakta>

Sedan sommaren 2015 har många afghanska medborgare invandrat till Sverige. Under året kom drygt
41 500 personer vilket gjorde Afghanistan till det näst
vanligaste härkomstlandet bland svenska asylsökande. Deras åldersstruktur är speciellt låg eftersom en
stor del av gruppen är ensamkommande barn. Nästan
60 procent av männen och 40 procent av kvinnorna var
under 25 år gamla. Asylsökande ingår inte i SCB:s statistik, där endast folkbokförda personer är inkluderade.137

135. SCB: Integration: Rapport 6 – en beskrivning av läget i Sverige
136. SCB: Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000–2015
137. Migrationsverket: Asylsökande till Sverige 2000–2015
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Utbildningsnivå
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Den utrikesfödda befolkningen har något lägre utbild-

ningsnivå än de som är födda i Sverige.138 När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten. Däremot
har en större andel av de utrikesfödda endast förgymnasial utbildning än bland inrikesfödda, 20 respektive 10 procent. Inom gruppen med endast förgymnasial utbildning
finns också en skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda:
nästan hälften av de utrikesfödda har en utbildning kortare
än 9 år. Bland inrikesfödda är siﬀran endast 20 procent och
omfattar i princip enbart personer över 65 år.139
Utbildningsnivån varierar med faktorer som exempelvis ursprungsland, invandringsår, invandringsskäl,
kön och ålder.140 Bland utrikesfödda kvinnor har en större andel minst tre års eftergymnasial utbildning än bland
både inrikes- och utrikesfödda män. Samtidigt är andelen utrikesfödda kvinnor som endast har förgymnasial utbildning större än bland både utrikesfödda män och inrikesfödda män och kvinnor.

138. SCB: Utbildningsbakgrund bland utrikes födda
139. SCB: Befolkning 2015 fördelad efter födelseland, kön och åldersgrupp i kombination med utbildningsnivå. 16–74 år
140. SCB: Utbildningsbakgrund bland utrikes födda
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Utbildningsnivå bland inrikes- och utrikesfödda
män och kvinnor 25–64 år, 2015>

Källa: SCB
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Utbildningsstrukturen i födelselandet har betydelse. Fler utrikesfödda från Nordamerika och EU är högutbildade, medan en större andel utrikesfödda från
Afrika och Asien endast har förgymnasial utbildning.
Det finns även stora skillnader inom de olika områdena
och inom länderna.141
141. SCB: Befolkningen 2015 fördelad efter utbildningsnivå, födelseland och kön.
25–64 år
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Utbildningsnivå efter födelseregion 25–64 år, 2015>

Källa: SCB
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Befolkning

Boende
Störst andel utrikesfödda bor i storstadsområdena,

men andelen som bosätter sig utanför storstadsområdena har ökat mellan 2014 och 2015. Utrikesfödda bosätter
sig fortsatt främst i storstäderna och de största invandringskommunerna är Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Utrikesfödda efter region, 2015>
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Vid 2000-talets början låg andelen utrikesfödda i
Sverige på drygt 11 procent. Denna siﬀra har ökat och låg
på 17 procent vid slutet av 2015. De tre vanligaste födelseländerna bland gruppen utrikesfödda är Finland, 9 procent följt av Irak, 8 procent och Syrien, 6 procent.142
Under 2005 bodde ungefär 53 procent av utrikesfödda
i någon utav storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
eller Malmö. Motsvarande siﬀror 2015 visar att andelen
som bor i storstadsregionerna har minskat med nästan
2 procentenheter. 51 procent bor fortfarande i storstadsområdena men gapet har minskat till övriga Sverige.143
142. SCB: Finland och Irak de två vanligaste födelseländerna bland utrikes födda
143. SCB: Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001–2015
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Kommuner med högst andel utrikesfödda, 2015>

Källa: SCB
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Storstadskommunerna har fortsatt högst antal utrikesfödda. Av de personer som invandrade under år 2015 bosatte sig cirka 24 procent i de tre storstadskommunerna.144
Men fördelat på befolkningsmängd är det inte storstadskommunerna som har störst andel utrikesfödda. I topp ligger Haparanda kommun där 40,5 procent av befolkningen
är utrikesfödd, följt av Botkyrka kommun med 40 procent
och Södertälje kommun med drygt 37 procent.145

144. SCB: Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997–2015
145. SCB: Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001–2015
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Befolkningstillväxt
Ett lands årliga befolkningstillväxt beror på två fak-

146. SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060
147. SCB: Antal födda barn per kvinna 1960–2015 och prognos 2016–2060
148. SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060
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torer: Hur många som föds jämfört med hur många som
dör varje år (födelseöverskottet) och hur många som invandrar jämfört med hur många som utvandrar varje år
(nettoinvandringen).
Sverige är ett av de länder som föder flest barn i EU,
endast Frankrike och Irland föder fler barn per kvinna.146
För att upprätthålla befolkningsstorleken krävs att varje
kvinna föder 2,1 barn. Mellan 1999 och 2015 ökade antalet
födda barn per kvinna från 1,5 till 1,85.147 Trots att fler barn
föds per kvinna varje år är Sverige, och kommer framöver
att vara, beroende av invandring som den största bidragande faktorn till befolkningstillväxten.
Antalet barn som föds i Sverige förväntas öka varje år
fram till 2023. Den största orsaken till denna ökning beror
på en förväntad hög invandring från länder utanför Europa med lägre utvecklingsnivå de närmaste åren. En annan
bidragande orsak till ett ökat barnafödande de kommande åren är att de stora kullarna födda på 1990-talet börjar
närma sig de mest barnafödande åldrarna.148

Befolkningsutveckling, 1875–2015>
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Källa: SCB
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Trots stora variationer i antalet som har migrerat
till och från Sverige är den övergripande trenden tydlig.
Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att
vara ett invandringsland. Under slutet av 1800-talet upplevde Sverige en nettoutvandring, särskilt på 1880- och
1890-talet då upp emot 50 000 personer lämnade Sverige
varje år. Dock växte Sveriges befolkning eftersom födelseöverskottet, alltså skillnaden mellan antal födda och döda
per år, var stort. Nettoinvandringen har därefter stigit och
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149. SCB: Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda
1749–2015
150. SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060
151. SCB: Sveriges framtida befolkning 2010-2060
152. SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060
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har varit den största bidragande faktorn till befolkningstillväxten de senaste decennierna.149
Invandring fortsätter att bidra till befolkningstillväxten då födelseöverskottet och nettomigrationen beräknas vara fortsatt positiv framöver. Nettomigrationen de
närmaste åren förväntas ligga på en hög nivå, där det varje
år invandrar i genomsnitt runt 115 000 fler än det utvandrar. Fram till 2040 förväntas migrationen bidra mest till
folkökningen följt av födelseöverskottet.150 151
År 2017 beräknas Sveriges befolkning överstiga 10 miljoner och befolkningen förväntas öka varje år under hela
perioden 2016–2060, dessa prognoser är dock förknippade med viss osäkerhet. Antalet utrikesfödda förväntas
öka mer än tidigare de närmaste åren och om 10 år förväntas den utrikesfödda befolkningen ha stigit från 1,7 miljoner till 2,5 miljoner. År 2060 beräknas Sveriges befolkning
överstiga 13 miljoner där ca 22 procent är födda utomlands. Andelen utrikesfödda kommer också att öka i de
mest förvärvsaktiva åldrarna och kommer att utgöra nästan 30 procent av befolkningen om 10 år.152
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Osäkert att förutsäga framtidens befolkning

SCB:s befolkningsprognoser är alltid osäkra, vilket
beror på att siﬀrorna är både relaterade till barnafödandet och invandringens storlek. Osäkerheten blir större
ju längre fram i tiden man går. Invandringen är speciellt
svår att förutspå på både kort och lång sikt. Dagens situation med en stor asylrelaterad invandring påverkas
starkt av såväl situationen i världen som de politiska beslut som fattas i Sverige och på EU-nivå. Detta gör invandringen till Sverige svårare att förutsäga.153
153. SCB: Sveriges framtida befolkning 2016–2060
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Invandring och en
åldrande befolkning
Forskningssammanställningen är författad av Joakim Ruist,
nationalekonom vid Göteborgs universitet.
Utan invandring skulle prognosen för befolkningsut-
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veckling kommande decennier visa på en minskande befolkning i så gott som samtliga västländer. Med enstaka
undantag, föds det i varje land i väst sedan decennier tillbaka färre barn än vad som behövs för att långsiktigt upprätthålla befolkningsstorleken utan nettoinvandring.
I Tyskland, Grekland och Spanien är barnafödandet till och med lägre än 70 procent av vad det behöver
vara. På grund av invandring är befolkningsutvecklingen
i samtliga dessa länder än så länge positiv eller stillastående. I flera östeuropeiska länder minskar emellertid befolkningen, då dessa länder har en kombination av låga födelsetal och hög utvandring.
Ett större problem som västvärlden står inför kommande decennier är en ökande andel äldre i befolkningen. De stora barnkullar som föddes tiden närmast efter
andra världskriget börjar nu gå i pension. Arbetsmarknadens påfyllnad i form av unga som når vuxen ålder är jäm-
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förelsevis mager och därför kommer en arbetstagare om
15 år att i genomsnitt via skatteinbetalningar behöva försörja betydligt fler äldre än idag. I Sverige beräknas kvoten mellan äldre personer och personer i arbetsför ålder
i befolkningen – den så kallade äldreförsörjningskvoten –
öka från dagens 0,31 till 0,34 om 15 år och 0,39 om 30 år,
under antagande om ingen invandring alls. Det motsvarar
ett behov av omfördelning av en avsevärt större andel av
arbetsinkomsterna än idag. Ändå anses Sverige vara lindrigast drabbat i hela Västeuropa. I sju av arton västeuropeiska länder väntas kvoten öka med mer än 0,25 på 25 år,
varav i Tyskland och Spanien med hela 0,30.154 Invandring
skulle kunna lindra denna utveckling.155
Migranter är i regel koncentrerade till yngre förvärvsarbetande åldrar och har följaktligen många produktiva år
framför sig innan de själva ska pensioneras. Men det kräver betydande ökningar av storleken på invandringen. En
studie som gjordes år 2000156 beräknade att de kraftigt
ökande äldreförsörjningskvoterna i Tyskland och Italien
fram till år 2050 skulle kunna hejdas helt genom en ökning av nettoinvandringen till motsvarande 1–1,2 procent
154. Eurostat (141020)
155. Andra möjliga strategier inkluderar insatser för tidigare inträde på eller utträde
från arbetsmarknaden, högre skatter, eller minskade ersättningar till pensionärer.
156. United Nations Population Division (2000), Replacement migration: is it a solution to declining and ageing populations?
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157. Jan Ekberg (2011), ”Will future immigration to Sweden make it easier to finance
the welfare system?”, European Journal of Population, 27: 103–124
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av befolkningens storlek per år, att jämföras med dagens
0,3–0.4 procent per år. Studien poängterar att detta skulle innebära att cirka hälften av befolkningen i dessa länder år 2050 skulle vara invandrare som anlänt de senaste
50 åren eller ättlingar till dessa. Det kan tänkas att delar
av befolkningen skulle se mycket negativt på dessa nivåer av invandring. Samtidigt har inställningen till invandring historiskt varit mer positiv när det har varit brist på
arbetskraft, vilket delvis talar i motsatt riktning.
En svensk studie157 indikerar att invandringens potential att möta framtida ökade oﬀentliga kostnader relaterade till en åldrande befolkning är ganska liten. Men då hör
alltså Sverige också till de västländer där behovet av just
detta är som minst och slutsatsen utesluter därmed inte
betydligt större sådan potential i länder som Tyskland
och Italien.

Attityder till invandring
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Högerpopulistiska
partier
Forskningssammanställningen är författad av Clara Sandelind, doktor i statsvetenskap vid University of Huddersfield.
Högerpopulistiska partier kännetecknas av en po-

pulistisk politisk stil och en nationalistisk ideologi. De
drivs av en exkluderande nationalism, motstånd mot invandring och mot ”etablissemanget”. Det finns olika benämningar på europeiska högerpopulistiska partier men
de syftar vanligen på samma partifamilj. Ibland kallas de
högerextrema, populistiska eller radikala. Det är viktigt
att skilja på olika typer av högerpopulistiska partier, eftersom de ofta har olika slags politik och därför delvis attraherar olika väljargrupper.
Många forskare gör framförallt skillnad på extrema
och radikala partier.158 Den främsta skillnaden är synen på
demokrati. Extrema partier har ofta en bakgrund i fascistiska rörelser och har ett anti-demokratiskt och rasistiskt
158. Mudde, C. (2014), ‘The Far Right and the European Elections’, Current History
113; van der Brug, W., Fennema, M., van Heerden, S. and de Lange, S. (2014), ‘Not that
diﬀerent after all: radical right parties and voters in Western Europe’, in Sandelind, C.
(ed.), European Populism and Winning the Immigration Debate, ELF/FORES
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159. Jungar, A-C. and Jupskas, A. (2014), ‘Populist Radical Right Parties in the Nordic
Region: A New and Distinct Party Family?’, Scandinavian Political Studies Doi:
10.1111/1467–9477.12024, p. 11.
160. Demker, M. (2014), Sverige åt svenskarna: Motstånd och mobilisering mot
invandring och invandrare i Sverige, Atlas Akademi, p. 47.
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budskap. Exempel är Jobbik i Ungern och Gyllene gryning
i Grekland. Radikala partier har inte nödvändigtvis sitt
ursprung i extremiströrelser och är inte främst anti-demokratiska. Exempel på denna typ av partier är UK Independence Party och norska Fremskrittspartiet. Det gemensamma för båda dessa partityper är att de använder sig av en
populistisk politisk stil och en nationalistisk ideologi samt
har motstånd mot invandring som en av sina huvudfrågor.
Det är heller inte helt korrekt att beskriva dessa partier som ”höger”. De är ofta betydligt mer traditionellt
höger i sociala frågor som brott och straﬀ, men ligger
ibland mer i mitten i ekonomiska frågor. Detta stämmer
till exempel för Sverigedemokraterna.159 Partierna kan
därför också beskrivas som nationalkonservativa, eftersom de förenas av en konservativ och nationalistisk ideologi, där invandring utmålas som ett hot gentemot den
egna nationen och kulturen.160
Högerpopulistiska partier växte fram under 1980- och
90-talen i Europa. Detta sammanföll med att invandring
blev en allt viktigare fråga på den politiska agendan. Stödet
för dessa partier i Europa har generellt sett ökat sedan mit-
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ten på 2000-talet, men partiernas framgång varierar mellan länder och val.161 Däremot har partierna lyckats etablera sig som politiska aktörer i flera europeiska länder.
Den ekonomiska krisen har inte bidragit till någon tydlig ökning av stödet för högerpopulistiska partier. Det
beror troligen på att ekonomiska frågor är viktigare för
väljarna i kristider. Högerpopulistiska partier gynnas istället när frågor som rör invandring, kultur och identitet
står högt på den politiska agendan.162 Det kan också bero
på att politiskt missnöje under en kris tar sig uttryck på
flera olika sätt och inte bara genom en proteströst på ett
högerpopulistiskt parti.163
De ekonomiska förhållanden som sannolikt bidragit till stödet för högerpopulistiska partier är också mer
långtgående än finanskrisen 2008. Alla har inte haft lika
lätt att anpassa sig till en förändrad arbetsmarknad till
följd av globaliseringen, där industrijobb ersatts av en expanderande tjänstesektor. Det är de så kallade ”förlorarna på globaliseringen” som i större utsträckning röstar

161. Halikiopoulou, D. och Vasilopoulou, S. (2014), “Support for the Far Right in the
2014 European Parliament Elections: A Comparative Perspective’, The Political
Quarterly 85 (3).
162. Goodwin, M. (2014), ‘A Breakthrough Moment or False Dawn? The Great Recession and the Radical Right in Europe’, in Sandelind, C. (ed.), European Populism and
Winning the Immigration Debate, ELF/FORES, p. 29.
163. Mudde, C. (2014), ‘The Far Right and the European Elections’, Current
History 113.
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164. Goodwin, M. (2011), ‘Right Response: Understanding and Countering Populist
Extremism in Europe.’, A Chatham House Report, September 2011, p. 6.
165. Goodwin, M. (2014), ‘A Breakthrough Moment or False Dawn? The Great Recession and the Radical Right in Europe’, in Sandelind, C. (ed.), European Populism and
Winning the Immigration Debate, ELF/FORES.
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på högerpopulistiska partier. De som röstar på främlingsfientliga partier har generellt sett lägre utbildningsnivå,
kan klassificeras som lägre medelklass eller arbetarklass
och är oftare män.164 Vidare tenderar dessa väljare att ha
en mer pessimistisk syn på sin ekonomiska framtid och de
har betydligt lägre tillit till politiska partier och media. De
är också mer konservativa i sociala frågor.
Karaktären på denna väljargrupp kan förklara varför högerpopulistiska partier gynnas när invandring och
så kallade sociokulturella, snarare än ekonomiska, konfliktdimensioner får ökad politisk betydelse. Just i dessa
frågor uppfattar stora delar av ”globaliseringens förlorare” att de skiljer sig från etablerade partiers värderingar. Medan de flesta etablerade partier omfamnar globaliseringens ekonomiska och sociala, liberala, värderingar,
kännetecknas högerpopulistiska partier och dess väljare
av ett motstånd mot just detta. De är både mer konservativa och mer protektionistiska.165
Undantag finns naturligtvis, som till exempel holländska Frihetspartiet (PVV), som hyser starka liberala värderingar, till exempel i frågor som rör homosexuellas rättig-
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heter. Här kan man istället förstå partiets positionering
som ett värnande av landets nationella identitet, i det holländska fallet är denna kulturellt och socialt liberal. När
liberala värderingar som till exempel homosexuellas rättigheter och jämställdhet används i en invandringsfientlig
retorik talar man ofta om att liberala värderingar nationaliseras. Med detta menas att värderingarna i sig enbart blir
viktiga om de ger utryck för en specifik nationell identitet.166 Så även om ekonomisk osäkerhet spelar viss roll för
att förklara stödet för högerpopulistiska partier, så är en
viktigare förklaring upplevda hot gentemot den egna kulturen och nationella identiteten.
Alla högerpopulistiska partier är inte explicit rasistiska. Det är inte heller främst rasism som driver stödet
för dessa partier. Även om sannolikheten är stor att den
som har rasistiska attityder kommer att rösta på ett högerpopulistiskt parti, så är det inte alls lika sannolikt att
den som röstar på ett främlingsfientligt parti också är rasist. Istället är det motstånd mot invandring som är den
största drivkraften, vilket inte är samma sak som rasism.167
Dock kännetecknas många av dagens högerpopulistiska
166. Lægaard, S. (2007), ‘Liberal nationalism and the nationalisation of liberal values’,
Nations and Nationalism 13 (1).
167. Rydgren, J. (2008), ‘Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical rightwing voting in six West European countries’, European Journal of Political Research
47; Goodwin, M. (2011), ‘Right Response: Understanding and Countering Populist
Extremism in Europe.’, A Chatham House Report, September 2011, p. 9.
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168. Mudde, C. (2007), Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press.
169. Van Kessel, S. (2015), Populist Parties in Europe, Palgrave MacMillan, p. 9.
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partier av en islamofobisk retorik, samt fientlighet gentemot romer och i flera fall mot judar.
Bortsett från de högerextrema partierna är den gemensamma nämnaren för högerpopulistiska partier populism och en nativistisk nationalistisk ideologi. Med populism menas att partierna ser sig som representanter
för det ”sanna folket” gentemot den korrumperade eliten.168 Populismen är inte anti-demokratiskt men använder ofta direktdemokratiska argument för att homogenisera det föreställda folket och ser därmed sig själva som
den sanna demokratins uttolkare. Snarare kan förekomsten av populistiska partier ses som tecken på att den liberala, representativa demokratin har tappat trovärdighet
hos vissa väljargrupper.169 Nativistisk nationalism innebär
att de, liksom alla nationalister, vill att staten utgörs av en
nation. Till skillnad från till exempel liberala nationalister
vill de att nationen exklusivt utgörs av en mer eller mindre
föreställd ursprungsbefolkning.
En viktig faktor som avgör hur många som röstar på
ett högerpopulistiskt parti är utbudet av sådana partier. I
Europa finns det ett stort potentiellt väljarstöd för partier som är emot invandring, men om detta ska översättas i
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faktiska röster beror mycket på partierna själva och hur de
uppfattas. Om ett högerpopulistiskt parti är välorganiserat är det mycket mer troligt att det kommer att lyckas.170

170. Carter, E. (2005), The Extreme Right in Western Europe, Manchester University Press.
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