
xx
xx

x

i Migrationsinfo 
för alla
FEMTE UTGÅVAN

Redaktör
Tove Hovemyr

M
IG

R
A

T
IO

N
S

IN
F

O
 F

Ö
R

 A
L

L
A

   R
ed

a
ktö

r T
o

ve
 H

o
ve

m
yr

F
O

R
E

S

OM FORES
Fores - Forum för reformer och entrepre-
nörskap – är den gröna och liberala tanke-
smedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige 
med tro på entreprenörskap, på människors 
möjligheter att själva forma sitt liv och på 
marknadsmässiga lösningar på samhällets 
utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat 
och miljö, migration och integration, entre-
prenörskap och ekonomiska reformer och 
det digitala samhället. Varje program har ett 
råd med stor akademisk tyngd och verksam-
heten leds övergripande av en styrelse med 
brett samhällsengagemang.

Vi är en öppen, ideell och oberoende mö-
tesplats där nyfikna samhällsmedborgare, 
debattörer, entreprenörer, beslutsfattare 
och forskning möts, från Sverige och vår 
omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, 
rundabordssamtal för särskilt inbjudna och 
individuella möten mellan forskning, policy 
och näringsliv. Vi leder referensgrupper och 
samordnar nätverk, ordnar egna konferen-
ser och deltar i andras och publicerar böcker, 
rapporter och policy papers. Vi medverkar i 
samtal, debatter och projekt över hela Sveri-
ge, i EU och i övriga världen.

Som grön och liberal tankesmedja försö-
ker vi leva som vi lär, med liten och minskan-
de klimatpåverkan och med stor individuell 
frihet för medarbetare och andra som är 
knutna till oss. Vi söker ständigt nya influ-
enser och uppmuntrar till dialog – hör av dig!

“Det finns en fantastiskt bra sajt för 
alla er som verkligen vill veta något 
om hur migrationen ser ut, vad den 
kostar etc. Här finns svar på det mes-
ta, raka fakta. Den heter migrations-
info.se och drivs av tankesmedjan 
Fores. Läs den. Sprid den.”
– Johan Croneman, krönikör på Dagens 
Nyheter

“För att Sverige ska kunna göra mig-
rationen till sin fördel, behövs värde-
ringar, principer, utblick, och fakta. 
Migrationsinfo bidrar på ett utmärkt 
sätt till de båda senare.”
– Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör 
för Svenska Dagbladet

Migrationsinfo för alla är fylld av relevant statistik, klar-
görande fakta och forskningssammanställningar om migra-
tion och integration i Sverige, EU och världen. 

Nu kommer den femte och uppdaterade utgåvan av Mig-
rationsinfo för alla. Samtalet om migration och integration 
präglas av alternativa fakta, känslor och motstridig informa-
tion. Det är svårt att veta vad som stämmer och kunskapsbe-
hovet är stort. Hur många och vilka får komma till Sverige? 
På vilket sätt påverkar EU:s regler svensk migrationspolitik? 
Hur har det gått för de som har fått uppehållstillstånd? Boken 
hjälper dig att bättre förstå dessa frågor. 

Migrationsinfo för alla används idag runt om i Sverige av 
kommunpolitikern som behöver argument, läraren som pla-
nerar sin lektion, journalisten som letar fakta, den sakkunni-
ga som letar underlag och studenten till sin uppsats. Använd 
Migrationsinfo du också!

Texterna i boken kommer från Migrationsinfo.se, Sve-
riges mest använda hemsida för frågor om integration och 
migration, som drivs av tankesmedjan Fores. För mer fakta 
och forskning om migration i Sverige, EU och världen – besök 
Migrationsinfo.se!
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“För att Sverige ska kunna göra migrationen till sin fördel, 
behövs värderingar, principer, utblick, och fakta. Migrations-
info bidrar på ett utmärkt sätt till de båda senare.”
– Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet

Migrationsinfo för alla är fylld av relevant statistik, klar- 
görande fakta och sammanställningar av forskningsläget.

Nu kommer den tredje och uppdaterade utgåvan av Migra-
tionsinfo för alla. Svensk migrationspolitik har sett en kraftig 
omdaning de senaste åren och situationen för de som invand-
rar till Sverige har förändrats drastiskt sedan förra utgåvan. 
Hur går det för dem som har fått uppehållstillstånd och är i 
färd med att etablera sig? Boken hjälper dig att bättre förstå 
dessa frågor.

Migrationsinfo för alla används idag runt om i Sverige 
av kommunpolitikern som behöver argument, läraren som 
planerar sin lektion, journalisten som letar fakta, den sak- 
kunniga som letar underlag och studenten till sin uppsats. 
Använd den du också!

Texterna i boken kommer från Migrationsinfo.se, Sveriges 
mest använda hemsida för frågor om integration och migra-
tion i Sverige, som drivs av tankesmedjan Fores.

ISBN 978-91-87379-44-4

9 789187 379444 >ISBN 978-91-87379-44-4

“Det finns en fantastiskt bra sajt 
för alla er som verkligen vill veta 
något om hur migrationen ser ut, 
vad den kostar etc. Här finns svar på 
det mesta, raka fakta. Den heter mi-
grationsinfo.se och drivs av tankes-
medjan Fores. Läs den. Sprid den.” 
– Johan Croneman,
krönikör på Dagens Nyheter

“Vi delade ut Migrationsinfo för alla 
till samtliga ledamöter i Tomelil-
la kommunfullmäktige. Jag är över-
tygad om att debatten nu bygger mer 
på fakta och forskning än tidigare.” 
– Johan Linander,
kanslichef Tomelilla kommun
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OM FORES 
Fores – Forum för reformer och entrepre-
nörskap – är den gröna och liberala tanke-
smedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige 
med tro på entreprenörskap, på männis-
kors möjligheter att själva forma sitt liv och 
på marknadsmässiga lösningar på samhäll- 
ets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat 
och miljö, migration och integration, en-
treprenörskap och ekonomiska reformer 
och det digitala samhället. Varje program 
har ett råd med stor akademisk tyngd och 
verksamheten leds övergripande av en sty-
relse med brett samhällsengagemang. 

Vi är en öppen, ideell och oberoende 
mötesplats där nyfikna samhällsmedborga-
re, debattörer, entreprenörer, beslutsfatta-
re och forskning möts, från Sverige och vår 
omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, 
rundabordssamtal för särskilt inbjudna och 
individuella möten mellan forskning, poli-
cy och näringsliv. Vi leder referensgrupper 
och samordnar nätverk, ordnar egna kon-
ferenser och deltar i andras och publice-
rar böcker, rapporter och policy papers. Vi 
medverkar i samtal, debatter och projekt 
över hela Sverige, i EU och i övriga världen. 
Vi söker ständigt nya influenser och upp-
muntrar till dialog – hör av dig!



Viktiga migrationspolitiska händelser 2015–2019 

Inkomna  
ansökningar  
om asyl i 
Sverige och 
EU per månad 
2013–2019

24 november 
Regeringen föreslår 

åtgärder för att 
skapa “andrum” i 
svenskt flykting-

mottagande.

4 januari
ID- och gränskon-

troller införs vid 
resor från Danmark 

till Sverige. 
Läs mer på s. 81

14 juni
Den parlamenta-

riska kommittén om 
Sveriges framtida 
migrationspolitik 

tillsattes. 

4 maj & 13 juli
EU-kommissionen 

presenterar re-
formpaket av EU:s 

asylsystem. 
Läs mer på s. 57

20 juli
Sveriges tillfäl-

liga asyllagstiftning 
träder i kraft.

 Läs mer på s. 78

4 maj
ID-kontroller tas 
bort vid Sveriges 

yttre gräns.
 Läs mer på s. 81

1 juli
Nya gymnasielagen 

för vissa ensamkom-
mande trädde i kraft. 

Läs mer på s. 86

10 december
FN:s globala migra-

tionsavtal antogs. 
Läs mer på s. 9
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Läs mer på s. 78



Antal asylsökande i relation till invånare 2018

Antal asylan-

sökningarLand

Asylsökande per 

1 000 invånare

Grekland 64 975 6,05

Malta 2 035 4,28

Luxemburg 2 225 3,70

Tyskland 161 885 1,96

Sverige 18 075 1,79

Frankrike 111 415 1,66

Belgien 18 130 1,59

Cypern 1 350 1,56

Slovenien 2 800 1,35

Österrike 11 580 1,31

Nederländerna 20 465 1,19

Spanien 52 730 1,13

Italien 53 440 0,88

Irland 3 655 0,76

Danmark 3 465 0,60

Storbritannien* 38 400 0,58

Finland 2 945 0,53

Bulgarien 2 465 0,35

Kroatien 675 0,16

Litauen 385 0,14

Tjeckien 1 350 0,13

Portugal 1 240 0,12

Rumänien 1 945 0,10

Lettland 175 0,09

Estland 90 0,07

Ungern 635 0,06

Polen 2 405 0,06

Slovakien 155 0,03

* Under 2018 var Storbritannien fortfarande ett EU-medlemsland. 
Storbritannien är inte medlem i EU sedan 1 februari 2020.

Källa: Eurostat
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Om boken 

Migrationsinfo 
för alla

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från 

hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta 

hemsidor för frågor om migration och integration. Migra-

tionsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till 

att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta 

och statistik om migration och integration i Sverige, EU 

och världen.

 Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrations-

info.se samt sakkunnig på Fores migrations- och integra-

tionsprogram. Ett stort tack riktas till Oskar Adenfelt, 

Hedvig Heijne, Julius Rosenlund, Tua-Lisa Runsten och 

Gustav Wiigh som också arbetat i projektet.

En del texter i boken är forskningssammanfattningar 

och är författade av Andreas Bergh, docent i nationaleko-

nomi vid Ekonomihögskolan i Lund och forskare på Insti-

tutet för näringslivsforskning (IFN), Louise Dane, lektor 
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i offentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) vid Stock-

holms universitet, Elin Jakobsson, Fil.Dr i Internationella 

relationer och forskare på Utrikespolitiska institutet (UI) 

och Jerzy Sarnecki, professor em. i kriminologi vid Stock-

holms universitet och senior professor vid Högskolan i 

Gävle och Mittuniversitetet. Författarna står för innehål-

let i de egna texterna och har arbetat under full akademisk 

frihet. Författarna är inte ansvariga för det övriga innehål-

let på migrationsinfo.se eller i Migrationsinfo för alla.

 Fores vill tacka Studieförbundet Vuxenskolan för 

deras medfinansiering till projektet och Jan Wallanders 

och Tom Hedelius stiftelse för deras bidrag för att kunna 

sprida forskning till en bredare publik i hela Sverige.

 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) finns i hela landet. 

Våra 19 000 studiecirkelledare och vår 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. Vår syn på bildning bygger 

på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsam-

mans med andra människor. Den utgår från individens 

rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta 

ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala 

demokratin.
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Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle 

där varje människa växer genom kunskap, insikt och 

delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i 

demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Stu-

dieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar 

till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla 

sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är 

den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av 

föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och 

hållbart samhälle.

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse har till 

ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom 

främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företags-

ekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

 

Saknar du något i boken?

Gå då gärna in på migrationsinfo.se och se om du hittar 

vad du söker där! Vi uppdaterar kontinuerligt sajten med 

aktuell statistik och forskning. Hittar du fortfarande inte 

vad du söker så tipsa oss på migrationsinfo@fores.se. 
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Förord

Mindre mytbildning, 
mer Migrationsinfo!

Migration är en fråga som berör och leder till dis-

kussion. Det är även få frågor som präglas så mycket 

av mytbildning, känslor och faktaresistens som migra-

tion- och integrationsfrågorna. Internet med allt vad det 

innebär har fört människor närmare varandra och gjort 

information lättillgänglig för var och en. Vi matas dagli-

gen med motstridig information, åsikter och nyheter om 

bland annat invandring. Det gör det svårt att sålla och veta 

vad som verkligen stämmer. Då blir det också desto svå-

rare att bilda sig en egen uppfattning i frågorna. 

Migrationsinfo för alla släpps nu i sin femte utgåva. 

Sedan 2015, då Fores gav ut den allra första utgåvan av 

Migrationsinfo för alla, har mycket hänt i migrationsfrå-

gorna. Om vi har lärt oss någonting de senaste fem åren, 

så är det att läget i migrationspolitiken kan ändras snabbt. 

Sveriges migrationslagstiftning har förändrats i tvära 

kast, lappats och lagats, och omförhandlas i skrivande 
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stund i den parlamentariska kommittén om Sveriges 

framtida migrationspolitik. I EU har förhandlingarna om 

det gemensamma asylsystemet strandat. Bara veckor före 

vi skriver detta förord har Erdogan slopat överenskom-

melsen mellan EU och Turkiet, med konsekvensen att 

tusentals människor på flykt redan har korsat gränsen 

till Grekland. Det har gungat i migrationspolitiken sedan 

flyktingsituationen 2015 och fler förändringar kan fort-

satt förväntas de kommande åren. 

Debatten om migration och integration består 

oftare av känslobaserade argument än faktabaserade 

förslag, från såväl toppolitikern som kollegan i lunch-

rummet. Vi ser därför ett fortsatt behov av mer kunskap 

om invandring och dess effekter. Vi vill till och med påstå 

att kunskapsbehovet om migration är större än någon-

sin. Detta är särskilt bekymmersamt eftersom många 

avgörande beslut om migration och integration ska fat-

tas den närmaste tiden. Förslag som inte är förankrade i 

verkligheten kommer inte heller kunna lösa de framtids-

utmaningar som vi har framför oss. Oavsett vad man vill 

med migrationspolitiken, måste den utformas efter en 

fakta- och kunskapsbaserad verklighetsbild. Vad som sägs 

i fikarummen eller facebooktråden visar sig snart i opini-

onsmätningar, som i sin tur påverkar vad som diskuteras 
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i riksdagen och Rosenbad. Vår önskan är därför att bistå 

med ett bättre kunskapsunderlag – för alla. Därför ger vi 

ut Migrationsinfo för alla.

Migrationsinfo för alla är en bok fullproppad med 

fakta, statistik och forskningssammanställningar 

om migration och integration i Sverige, EU och världen. 

Boken har ett behändigt fickformat för att du alltid ska 

kunna bära den med dig. Vi har noga hänvisat till första-

handskällor för att det ska vara enkelt för dig att ta reda på 

varifrån använd fakta kommer och kunna läsa vidare om 

du vill fördjupa dig i en fråga. Tidigare utgåvor har använts 

av politiker under valrörelsen när de förberett sig inför 

debatter, lärare som beställt klassuppsättningar inför 

skrivuppgifter, studiecirklar som velat fördjupa sig inom 

frågorna och gemene hen som bättre vill kunna navigera 

sig genom den informationsdjungel som nu råder. Gör 

vad du kan för ett mer faktabaserat samtal och ta dig an 

den här boken i din hand – för ett samtal som präglas av 

mindre mytbildning och mer Migrationsinfo.

Therese Lindström  
Programchef migration och integration vid tankesmedjan Fores

Tove Hovemyr  
Redaktör Migrationsinfo vid tankesmedjan Fores

Stockholm, 18 mars 2020
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Migration i världen

Antalet migranter i världen har ökat stadigt de 

senaste åren. År 2019 levde knappt 272 miljoner männ-

iskor utanför sina ursprungsländer, vilket kan jämföras 

med 221 miljoner år 2010 och 174 miljoner år 2000. 61 

procent av alla världens migranter lever i Asien (84 mil-

joner) eller Europa (82 miljoner). Nordamerika står som 

värd för en femtedel (59 miljoner) av världens migranter.1

Det finns många orsaker till att människor migrerar. 

Man brukar skilja på om migrationen sker frivilligt eller 

ofrivilligt. Större demografiska klyftor, stora inkomst-

skillnader samt klimatförändringar2 är några orsaker 

som tillsammans har bidragit, och även fortsättningsvis 

förutspås att bidra, till ökad migration. De flesta männ-

iskor migrerar på grund av ekonomiska och/eller sociala 

skäl, familjeåterförening eller av andra orsaker som inte 

är relaterade till flykt. Dock ökar även antalet människor 

på flykt i världen. Väpnade konflikter i till exempel Syrien 

1 FN Department of Economic and Social Affairs: International Migration Stock 2019.
2 Läs mer i avsnittet Klimatdriven migration.
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har haft en ökande effekt när människor har tvingats på 

flykt. Skärpta gränskontroller i bland annat Europa antas 

dock ha haft en dämpande effekt på migrationen i världen.3

FN:s globala migrationsavtal
Den 10 december 2018 antog majoriteten av FN:s medlemsländer, 
inklusive Sverige, det globala migrationsavtalet. Det är första 
gången i historien som världens länder har samlats och kom-
mit överens om flera olika aspekter av migration i en gemensam 
överenskommelse. Överenskommelsen omfattar migranter som 
gästarbetare, arbetskraftsinvandrare, forskare och studenter 
– dock inte flyktingar. Flyktingar skyddas istället genom flyk-
tingkonventionen. Syftet med överenskommelsen, som inte är 
bindande, är att tillsammans bättre hantera migrationsrelaterade 
utmaningar, stärka migranters rättigheter och bidra till hållbar 
utveckling.4 Under samma period antogs även det globala avtalet 
om flyktingar som bygger på flyktingkonventionen och fokuserar 
på att stärka det internationella samarbetet med målet att ge ett 
ökat stöd åt flyktingar och deras värdländer.5 Läs mer i avsnittet 
Flyktingkonventionen.

Människor på flykt
Antalet människor på flykt i världen, alltså de som mig-

rerar ofrivilligt för att de flyr från förföljelse, konflikter, 

3 IOM: World Migration Report 2020.
4 FN: Global Compact for Migration.
5 UNHCR: Tio svar om det Globala Avtalet om Flyktingar (Global Compact on 
Refugees).

Fakta:
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våld eller människorättskränkningar, uppnådde rekord-

många 70,8 miljoner i slutet av 2018. Könsfördelningen 

var nästan jämn, med 52 procent män och 48 procent 

kvinnor. Omkring hälften av alla flyktingar i slutet av 2018 

var barn. Ungefär tre av fem människor på flykt i världen 

är internflyktingar, det vill säga befinner sig på flykt inom 

sina hemländer.6

En stor andel av människorna på flykt är syrier som 

flytt med anledning av kriget i Syrien som bröt ut 2011. 

I slutet av 2018 hade 6,7 miljoner syrier flytt från landet 

6 UNHCR: Global Trends Forced Displacement in 2018.

Flyktingar *
25,9 miljoner

Asylsökande
3,5 miljoner

Internflyktingar
41,3 miljoner

70,8 miljoner människor på flykt

* 20,4 miljoner av dessa flyktingar faller under UNHCR:s mandat och resterande 5,5 
miljoner faller under United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNRWA).

Källa: UNHCR
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medan drygt 6,2 miljoner var på flykt inom Syrien. Näst 

efter Syrien var Afghanistan det land som flest människor 

flydde från (2,7 miljoner) följt av Sydsudan (2,3 miljoner), 

Myanmar (1,1 miljoner) och Somalia (950 000). Mer än 

två tredjedelar av världens flyktingar kommer från dessa 

fem länder.7

I slutet av år 2018 var Turkiet värdland för 3,7 miljo-

ner av världens drygt 25,9 miljoner flyktingar. Fler än 1,4 

miljoner flyktingar befann sig i Pakistan, 1,2 miljoner i 

Uganda och 1,1 miljon i Sudan. Den största andelen, fyra 

av fem, av flyktingar befinner sig utanför sina hemlän-

7 UNHCR: Global Trends Forced Displacement in 2018.

Vanligaste ursprungsländer efter antal flyktingar 2018

Källa: UNHCR

Antal flyktingar i miljoner

Syrien 

Afghanistan

Sydsudan 

Myanmar

Somalia

210 4 63 5 7
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der lever i ett grannland till sina ursprungsländer. Som 

exempel kommer drygt 98 procent av de flyktingar som 

befinner sig i Turkiet från Syrien. Sett till andel av befolk-

ningen befinner sig flest flyktingar i Libanon, där en av sex 

personer som befinner i landet uppskattas vara på flykt. 

Världens minst utvecklade länder var värdländer för en 

tredjedel av de flyktingar som stod under UNHCR:s man-

dat i slutet av år 2018. USA, Peru, Tyskland, Frankrike och 

Turkiet var de fem länder som tog emot flest asylansök-

ningar under 2018.8

8 UNHCR: Global Trends Forced Displacement in 2018.

Värdländer efter antal flyktingar 2018

Turkiet

Pakistan

Uganda

Libanon

Iran

Tyskland

Bangladesh

Sudan

Källa: UNHCR

210 43

Antal flyktingar i miljoner
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Krisen i Venezuela
2018 var en av fem asylsökande från Venezuela och därmed gick 
Venezuela för första gången om Afghanistan som det vanligaste 
ursprungslandet för nya asylsökande i världen. Under 2018 ham-
nade Venezuela i en ekonomisk, politisk och humanitär kris, vilket 
har bidragit till att människor från Venezuela drivits på flykt. I 
slutet av 2018 hade fler än 3 miljoner lämnat sina hem för att söka 
skydd främst i grannländer i Latinamerika och Karibien.9

Flyktingkonventionen
Som en följd av den flyktingkris som uppstod under 

andra världskriget beslutade FN att ta fram ett nytt regel-

verk för flyktingar. 1951 upprättades därför konventionen 

avseende flyktingars status och ett protokoll avseende 

statslösa personer – flyktingkonventionen.10 I början 

begränsades konventionen till händelser som skedde i 

Europa innan 1951 och konventionen skyddade därför 

främst personer som flydde från Sovjetunionen till väst-

europeiska länder.11 1967 antogs ett tilläggsprotokoll som 

tog bort begränsningarna och flyktingkonventionen blev 

därmed ett globalt regelverk. Idag har 148 länder under-

tecknat flyktingkonventionen.

9 UNHCR: Global Trends Forced Displacement in 2018.
10 Konvention och protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 
11 Chatham House (2005), The Refugee Convention: why not scrap it? 

Fakta:
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 Flyktingkonventionen definierar vem som är flykting. 

Flyktingdefinitionen finns i konventionens första kapitel 

och innebär att termen flykting är rättsligt begränsad till 

att omfatta 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 grund av tidigare nämnd 

fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”.

Förföljelse enligt konventionen kräver en individu-

ell risk mot liv eller grova övergrepp. Konflikter kan till 

exempel vara riktade mot en viss etnisk grupp och berät-

tiga skydd som flykting. I andra fall bedöms konflikter 

vara mer generella och personer ges istället skydd på 

annan grund än flykting.12 Personer som flyr undan kli-

mat- och miljöförändringar eller migrerar enbart av eko-

nomiska anledningar anses inte vara flyktingar. Läs mer i 

avsnittet Klimatdriven migration.

I vardagligt bruk används termen flykting mer allmänt 

och omfattar alla som är på flykt och som lever i flykting-

liknande situationer, till exempel internflyktingar eller 

personer som söker eller har beviljats asyl men som inte 

har erkänts vara flyktingar enligt flyktingkonventionen.13 

12 UNHCR: Guidelines on International Protection no 12.
13 UNHCR: Guidelines on International Protection no 11.
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I juridisk mening är en person dock inte flykting om hen 

inte passar in i konventionens definition. Läs mer i avsnit-

ten Människor på flykt och Vem kan få asyl?

En grundbult i flyktingkonventionen är bestämmel-

sen att flyktingar inte får tvingas återvända till ett land 

där de riskerar förföljelse, så kallad non-refoulement. 

Bestämmelsen om non-refoulement innebär enligt flyk-

tingkonventionen att stater inte får utvisa en flykting om 

denne riskerar sitt liv eller frihet på grund av ras, religion, 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskåd-

ning. Non-refoulement är idag en vedertagen princip inom 

internationell rätt och gäller även för personer som inte 

blivit erkända som flyktingar. Så kallad kedje-refoulement 

är inte heller tillåtet, vilket innebär att en person utvisas 

till ett land där denne riskerar att i sin tur utvisas till ett 

annat land där hen riskerar övergrepp.14

Konventionen specificerar också vilken typ av rätts-

ligt skydd, annan assistans och sociala rättigheter som 

en flykting ska beviljas från de stater som skrivit under 

dokumentet. Till exempel innehåller konventionen 

flyktingars rätt till religionsfrihet och rörlighet, rätt till 

arbete, utbildning och ett passdokument.

14 International Committee of the Red Cross (2018): Note on migration and the 
principle of non-refoulement.
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Migration och utveckling
År 2015 antog världssamfundet 2030-agendan med 

globala mål för hållbar utveckling. Agendan lyfter fram en 

tydlig koppling mellan internationellt utvecklingsarbete 

och arbetet med flykt och migration. Agendan erkänner 

bland annat migranters positiva bidrag till inkluderande 

tillväxt och hållbar utveckling.15

Enligt Världsbanken innebär migration stora fördelar 

för migranten, ursprungslandet och mottagarlandet. 

I fattiga länder kan migration till rikare länder, bland 

annat genom remitteringar, bidra till ökad inkomst för 

migranterna, deras familjemedlemmar och släkt, bättre 

tillgång till utbildning/högre skoldeltagande bland barn 

och minskad barnadödlighet. Migration bidrar också till 

minskad arbetslöshet i ursprungsländer och överföring 

av kompetens.16

Många migranter skickar pengar till personer i sitt 

hemland, så kallade remitteringar. År 2018 uppskattas 

remitteringar ha överskridit 689 miljarder dollar, varav 

529 miljarder, eller 77 procent, beräknas ha skickats till 

låg- och medelinkomstländer, vilket var mer än tre gånger 

så mycket som det totala internationella utvecklingsbis-

15 International Organization of Migration: Migration in the 2030 Agenda.
16 Världsbanken: Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook, 
Special Topic: Global Compact on Migration, brief 27 2017.
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tåndet. Summan inkluderar endast transaktioner genom 

formella kanaler, vilket tyder på att den egentliga sum-

man är betydligt högre. Totala remitteringar för 2019 och 

2020 uppskattas till 714 respektive 746 miljarder dollar.17

I mottagarlandet bidrar migranter till arbetskraften, 

skatteintäkter, kompetens och innovation. Trots utveck-

lingspotential innebär migration även utmaningar. Ris-

ken är stor att migranter blir offer för trafficking, utnytt-

jande, diskriminering och utsätts för fara under resan. 

Ursprungslandet kan å sin sida gå miste om betydande 

kompetens/humankapital. I mottagarlandet kan även 

migranters arbetskraft konkurrera med den inhemska 

befolkningen och bidra till oro om förlust av kulturell 

identitet och nationell suveränitet.18

17 Världsbanken: Migration and Remittances – Recent Development and Outlook, 
brief 31 2019. 
18 Världsbanken: Migration and Remittances, Recent Developments and Outlook, 
Special Topic: Global Compact on Migration, brief 27 2017.
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Klimatdriven migration
Texten är författad av Elin Jakobsson, Fil.Dr i Internatio-

nella relationer och forskare på Utrikespolitiska institutet. 

Hon disputerade 2018 på avhandlingen ”Norm Acceptance 

in the International Community – A study of disaster risk 

reduction and climate-induced migration” och är en av förfat-

tarna till rapporten ”Climate Change and Migration – Policy 

approaches for a sustainable future”.

När människor tvingas lämna sina hem på grund av 

plötsliga eller gradvisa förändringar i klimatet talar man 

om klimatdriven migration. I alla tider har klimatet, 

miljön och säsongernas skiftningar påverkat människors 

rörelsemönster men klimatförändringarnas konsekven-

ser driver människor på flykt i snabbare och större skala 

än tidigare.

När man talar om klimatdriven migration avses migra-

tion som i någon grad drivs av olika former av naturkata-

strofer. Det kan vara plötsliga katastrofer som översväm-

ningar, stormar, värmeböljor eller skogsbränder. Det kan 

också vara mer gradvisa katastrofer som exempelvis lång-

varig torka eller stigande havsnivåer. Exakt vilka händel-

ser som sker på grund av klimatförändringarna och vilka 

katastrofer som hade inträffat ändå är naturligtvis svårt 
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att veta. Men detta kopplas ändå till ett förändrat klimat 

då man vet att dessa typer av händelser blir mer frekventa 

och intensiva i takt med den globala uppvärmningen, 

vilket påverkar var i världen människor kan leva. En del 

forskare föredrar att prata om miljörelaterad migration 

istället. Då kan man även innefatta geofysiska katastrofer 

som vulkanutbrott och jordbävningar även om inte dessa 

har samma koppling till klimatförändringarna.19

Dessa olika katastrofer kan exempelvis leda till att 

människor förlorar sina hus och hem, jordbruksmarken 

försämras och tillgången till mat och vatten hotas. När 

människor inte har någonstans att bo och när de inte 

kan försörja sig eller överleva på den platsen tvingas de 

fly eller flytta. Detta kan vara både påtvingat eller ha en 

viss grad av frivillighet, det kan ske plötsligt eller vara 

planerat och det kan vara temporärt, permanent eller 

cirkulärt.20 Cirkulär migration innebär att migranten 

upprepade gånger flyttar mellan två länder, till exempel 

på grund av arbete, studier eller säsongernas skiftningar. 

Klimatdriven migration är ofta tätt sammankopplad med 

annan typ av migration, till exempel arbetsmigration och 

19 IDMC, ‘GRID 2019. Global Report on Internal Displacement’ (2019); Dina 
Ionesco, Daria Mokhnacheva and François Gemenne, The Atlas of Environmental 
Migration (Routledge; earthscan from Routledge; IOM 2017).
20 IOM, ‘Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence’ 
(2009).
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urbanisering men även migration till följd av konflikter 

som spätts på av exempelvis resursbrist.21

Precis som för alla former av migration så sker den 

allra största delen av klimatdriven migration inom hem-

landets gränser eller till närliggande länder, men en del 

fortsätter också längre och korsar fler landsgränser.22 Ett 

stort problem för de som lämnar sina hemländer på grund 

av klimat- och miljörelaterade orsaker är att det i dagslä-

get inte finns något tillräckligt internationellt skydd för 

den här gruppen. En person som flyr från klimatet kan 

inte få status som flykting enligt FN:s flyktingkonven-

tion och inte heller få asyl på andra grunder, till exempel 

genom att klassas som alternativt skyddsbehövande 

enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv.23 Läs mer i avsnitten 

Flyktingkonventionen och Vem kan få asyl?

Frågan om internationellt skydd för klimatmigranter 

har diskuterats på internationell nivå i flera år, men ännu 

finns ingen ordentlig lösning eller överenskommelse. En 

anledning är att empirisk forskning har visat att klimat-

21 The Government Office for Science, ‘Foresight: Migration and Global Environ-
mental Change. Future Challenges and Opportunities. Final Project Report’ (2011); 
UNHCR, ‘UNHCR, the Environment & Climate Change’ (2015).
22 Kanta Kumari Rigaud and others, Groundswell: Preparing for Internal Climate 
Migration. (World Bank 2018); UNHCR (2015).
23 Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law (Oxford 
University Press 2012).
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driven migration är ett väldigt komplext fenomen. Det är 

ofta svårt att helt särskilja från andra typer av migration 

och det innefattar väldigt många olika typer av orsaker, 

rörelsemönster och skyddsbehov. Därför är det svårt, och 

kanske inte heller önskvärt, att försöka hitta en enskild 

lösning som passar alla som tvingas på flykt från klimat-

förändringarna.24

Klimatförändringarna kommer att påverka männ-

iskor i hela världen. Allra mest utsatta är de redan sårbara, 

exempelvis fattiga människor som bor i särskilt utsatta 

områden. På flera platser i världen förväntas också kli-

matförändringarna förändra livsvillkoren så pass mycket 

att det kommer att vara svårt för människor att bo kvar. 

Ett exempel är små, lågt liggande ö-stater. När havsnivå-

erna höjs kommer öar i stater som Kiribati, Tuvalu och 

Vanuatu på sikt helt försvinna. Hela territorierna i dessa 

stater riskerar att hamna under vatten. Denna problema-

tik ställer det internationella samfundet inför unika och 

närmast filosofiska frågeställningar. Var ska invånarna 

ta vägen? Vad har de för rättigheter i andra länder och 

24 Elin Jakobsson, Norm Acceptance in the International Community: A Study of Disaster 
Risk Reduction and Climate-Induced Migration (Stockholm Studies in International 
Relations 2018-1, Stockholm University 2018); Jane McAdam, ‘Swimming against 
the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty Is Not the Answer’ (2011) 23 
International Journal of Refugee Law 2.
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vad händer med dessa stater om de inte längre har något 

territorium? Människor i ökenområden och andra torra 

områden är en annan utsatt grupp. Klimatförändring-

arna riskerar att göra dessa områden ännu torrare och 

varmare vilket leder till vattenbrist, svält, svårigheter att 

bruka land och – vid extrem värme – svårigheter för den 

mänskliga kroppen att fungera vilket tvingar människor 

att söka sig därifrån. Stora kuststäder och andra tätbefol-

kade områden nära havet eller deltaområden är sårbara 

för översvämningar och havsnivåhöjningar som också 

kan leda till att stora grupper av människor måste fly eller 

flytta.25

Redan idag tvingas miljontals människor lämna sina 

hem varje år till följd av miljö- och klimatrelaterade orsa-

ker. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

beräknade att minst 17,2 miljoner människor fördrevs 

från sina hem under 2018 på grund av olika former av 

både plötsliga och gradvisa naturkatastrofer. Det kan 

jämföras med 10,8 miljoner människor under samma 

år som lämnade sina hem på grund av våld och konflik-

ter.26 När det kommer till framtida uppskattningar så är 

25 IOM, ‘Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence’ 
(2009).
26 IDMC, ‘GRID 2019. Global Report on Internal Displacement’ (2019).
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siffrorna betydligt mer osäkra. Uppskattningar på hund-

ratals miljoner människor år 2050 har nämnts av flera 

internationella organisationer, och största andelen av 

dessa förväntas även fortsättningsvis migrera inom sina 

hemländer. Vad den faktiska siffran blir beror dock på 

hur allvarliga klimatförändringarna blir, hur mycket hus-

håll och samhällen hinner anpassa sig samt hur många 

människor i de hårdast drabbade områdena som faktiskt 

lämnar sina hem. Det råder dock stor enighet kring att 

klimatförändringarna spelar en viktig, ibland avgörande, 

roll i människors rörelsemönster redan idag och att det i 

allt större utsträckning kommer att göra det i framtiden.27

27 Ionesco, Mokhnacheva and Gemenne (2017).
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Migration i EU

I EU bodde cirka 38,2 miljoner personer som är 

födda utanför unionen den 1 januari 2018, vilket var drygt 

sju procent av invånarna, samt 21,8 miljoner personer 

som var födda i ett EU-land men bodde i ett annat. Sam-

manlagt var därmed 60 miljoner, cirka 12 procent, utrikes 

födda av EU:s invånare i början av 2018.

År 2017 invandrade runt 4,4 miljoner människor till 

något av EU:s då 28 medlemsländer, medan minst 3,1 mil-

joner 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 utrikes födda, eftersom många utrikes 

födda har medborgarskap i landet där de bor och det även 

finns inrikes födda som inte är medborgare i landet där de 

har fötts. Av EU:s invånare var nästan 22,3 miljoner per-

soner medborgare i länder utanför EU, vilket motsvarar 

4,4 procent av befolkningen. Cirka 17,6 miljoner männ-

iskor var födda i ett EU-land och medborgare i ett annat.

I början av år 2018 bodde det största antalet utländska 
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medborgare i EU i Tyskland (9,7 miljoner), Storbritan-

nien (6,3 miljoner), Italien (5,1 miljoner), Frankrike (4,7 

miljoner) och Spanien (4,6 miljoner). 76 procent av de 

invånare i EU som är utländska medborgare 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 var 44 år bland 

EU:s medborgare i början av 2018, medan den var 36 år 

bland de utländska medborgarna.

Drygt 825 400 utländska medborgare från icke-med-

lemsländer ansökte om och blev beviljade medborgar-

skap i ett EU-land 2017. De största grupperna av nya EU-

medborgare var från Marocko (67 900) följt av Albanien 

(58 900), Indien (31 600), Turkiet (29 900) och Pakistan 

(23 100).28

Storbritannien är inte medlem i EU sedan 1 februari 2020. De 
senast uppdaterade siffrorna som finns för migration till EU gäller 
för åren 2017 och 2018 när Storbritannien fortfarande var medlem 
i unionen. Siffrorna i texten ovan omfattar därför även migration 
till Storbritannien. 

28 Eurostat. Migration and migrant population statistics 2019.

Fakta:
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Asylsökande i EU
EU har sedan 1999 arbetat med att skapa ett gemen-

samt asylsystem, även kallat CEAS (Common European 

Asylum System). Syftet med EU:s gemensamma asylsys-

tem är att se till att asylprocesserna är så rättvisa, konse-

kventa och effektiva som möjligt i hela EU och att asyl-

sökande får lika behandling oavsett i vilket land de söker 

asyl. I EU:s gemensamma asylsystem ingår flera regelverk 

som bestämmer bland annat vilket land som är ansvarigt 

att pröva en asylansökan (Dublinförordningen)29, vem 

som ska få asyl (skyddsgrundsdirektivet) samt hur asyl-

prövningen ska gå till (asylprocedurdirektivet). 

De allra flesta regelverken inom EU:s gemensamma 

asylsystem är direktiv, vilket innebär att de slår fast en 

miniminivå för vad medlemsstaterna måste efterleva och 

införliva i sin nationella lagstiftning. Medlemsstaterna 

får själva välja hur de väljer att införliva direktiven samt 

om de vill anta mer generösa regler. EU-ländernas tolk-

ning, tillämpning, processer och lagstiftningar skiljer sig 

därför åt i flera avseenden.30 Detta har lett till att asylsö-

kande har olika goda möjligheter att få uppehållstillstånd 

beroende på vilket land som prövar asylansökan, vilket 

därmed påverkar de asylsökandes val av medlemsland för 

29 Läs mer i avsnittet Dublinförordningen.
30 European Commission: Common European Asylum System. 
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Antal mottagna asylsökande i EU 2015 och 2018**

Källa: Eurostat
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sin asylansökan (läs mer om skillnader i beviljandegrad 

nedan). Som exempel har Sverige länge haft fler grunder 

för uppehållstillstånd än vad som ingår i EU:s skyddsdi-

rektiv, dock inte sedan den tillfälliga lagen infördes. Läs 

mer i avsnittet Den tillfälliga lagen.

Efter att ovanligt många asylsökande nådde EU-länderna 2015 
har EU-kommissionen lagt fram ett förslag med reformer av EU:s 
gemensamma asylsystem. Flyktingsituationen visade på brister i 
systemet. Syftet med reformen är att skapa ett rättvisare, effektivare 
och mer hållbart system för att fördela asylansökningar mellan EU-
länderna. Förhandlingarna om reformpaketet är ännu inte färdiga.31 
Läs mer i avsnittet Reformen av EU:s asylsystem. 

Under 2018 sökte drygt 587 000 människor asyl i EU. Siff-

ran är betydlig lägre än under rekordåren 2015 och 2016, 

då cirka 1,3 respektive 1,2 miljoner sökte asyl. Rekordåret 

innan dess var 1992 då 672 000 människor sökte asyl i EU. 

Tyskland var det land som tog emot flest asylsökande 

2018, följt av Frankrike och Grekland. 2018 tog Sverige 

emot 3,1 procent av alla asylsökande i EU. 

Den största gruppen asylsökande i EU under 2018 

var människor från Syrien som stod för cirka 14 procent 

av det totala antalet. Efter syrier följer medborgare från 

31 European Commission: Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt 
asylsystem (2016-05-04).

Fakta:
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Afghanistan och Irak som båda stod för cirka 7 procent 

var av alla asylsökande i EU.32

2018 var cirka fyra av fem asylsökande yngre än 35 år 

och de allra flesta var mellan 18–34 år. Fördelat på kön kan 

man se att män söker asyl i större utsträckning än kvin-

nor, endast en tredjedel var kvinnor. I gruppen asylsökande 

över 65 år dominerade kvinnor, dock utgjorde denna ålders-

grupp en väldigt liten del av alla asylsökande.33

Cirka 37 procent av alla asylbeslut i första instans gav 

positivt utfall i EU under 2018. Mer än en tredjedel av de 

positiva asylbesluten fattades av Tyskland. För att mäta 

32 Eurostat: Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex 
(Annual aggregated data).
33 Eurostat: Asylum statistics.

Vanligaste medborgarskapsländerna 
för asylsökande i EU 2018

Källa: Eurostat
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hur stor påverkan asylsökande får på ett lands befolk-

ningssammansättning kan man titta på antal asylsökande 

som får sin ansökan beviljad per 1 000 invånare. Med det 

måttet är skillnaden stor mellan EU:s medlemsländer. 

Österrike var det land som beviljade flest personer asyl 

i förhållande till landets befolkningsmängd under 2018 

med 2,9 personer per 1 000 invånare, följt av Luxemburg 

med 1,9 personer. Samtidigt beviljade både Ungern och 

Spanien mindre än 0,1 personer asyl per 1000 invånare. 

Tyskland beviljade asyl till 0,9 personer per 1000 invå-

nare, vilket är en stor förändring från 2017 då de beviljade 

3,2 personer per 1000 invånare. Sverige beviljade 1,1 per-

soner asyl per 1000 invånare 2018. Italien och Frankrike 

har hållit sig på nivån 0,5 personer per 1 000 invånare 

under både 2017 och 2018.

Förutom skillnader mellan ländernas kriterier för 

giltiga asylskäl kan skillnaderna i beviljandegrad också till 

viss del förklaras av att olika grupper har sökt asyl i olika 

länder. Beviljandegraden varierar mellan asylsökandes 

medborgarskap, där 88 procent av asylansökningarna 

från Syrien beviljades i EU:s medlemsländer medan 

knappt 5 procent av asylansökningarna från medborgare 

från Georgien beviljades.34

34 Eurostat: First instance decisions on applications citizenship, age and sex (Annual 
aggregated data).



M
ig

ra
ti

o
n

 i 
E

U

31

Schengen
Schengenavtalet innebär att människor kan röra sig 

fritt inom det som kallas Schengenområdet. I praktiken 

innebär det att gränskontrollerna vid de inre gränserna 

har avskaffats och att personer som passerar en inre 

gräns inte behöver uppvisa någon giltig resehandling. 

Medlemsländerna i Schengensamarbetet har därmed 

avskaffat alla inbördes gränskontroller till förmån för en 

enda yttre gräns.35 

Schengenområdet utgörs i nuläget av 22 av EU:s 

medlemsstater samt Norge, Island, Liechtenstein och 

Schweiz. Storbritannien är inte medlem i EU sedan 

den 1 februari 2020 och Irland har valt att stå utanför 

Schengensamarbetet. Ytterligare fyra EU-länder ingår 

inte i Schengensamarbetet: Cypern, Kroatien, Bulgarien 

och Rumänien. Av dessa väntar Bulgarien och Rumänien 

på att bli en del av samarbetet.36 De två länderna har upp-

fyllt kriterierna för ett inträde sedan 2011.37 Processen 

har stannat av på grund av de senaste årens försämrade 

möjligheter till oberoende rättsväsenden och före-

komsten av korruption. För att länderna ska kunna gå 

35 EUR-lex: Schengenområdet och Schengensamarbetet.
36 European Commission: Schengen Area. 
37 European Commission: Full application of the provisions of the Schengen acquis 
in Bulgaria and Romania.
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med i Schengensamarbetet måste de motarbeta denna 

utveckling efter kommissionens rekommendationer.38 

Schengenavtalet upprättades som ett mellanstatligt avtal 

mellan fem av EU:s medlemsstater 1985. Syftet var att 

förenkla den ekonomiska integrationen mellan länder 

genom att utöka den fria rörligheten. Sedan 1997 är avta-

let en del av EU:s lagstiftning.39 Läs mer i avsnittet Rörlighet 

inom EU.

38 European Commission: Cooperation and Verification Mechanism Reports on 
Bulgaria and Romania.
39 EUR-lex: Schengenområdet och Schengensamarbetet.

EU och Schengen

Schengen, ej EU

EU, ej Schengen
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Schengenavtalet innebär:

• Avskaffande av alla personkontroller vid de 

inre gränserna.

• Åtgärder för att stärka och harmonisera kon-

trollerna vid de yttre gränserna.

• Gemensam viseringspolitik för korttids-

vistelse. Medlemsländerna har bland annat 

enats om vilka länder som kräver visum för 

inresa i Schengenområdet. Ett visum som 

utfärdats i en Schengenstat gäller i högst tre 

månader och gäller vanligtvis även för inresa 

i de övriga Schengenländerna. Resenären 

måste dock kunna uppvisa pass eller identi-

tetskort.

• Fördjupat polisiärt och rättsligt samarbete 

mellan medlemsländerna.

• Inrättande av ett gemensamt informations-

system (SIS). SIS är en centraliserad informa-

tionsdatabas som underlättar kontroll av yttre 

gränser och brottsbekämpande samarbete.40

40 Europaparlamentet: Fri rörlighet för personer.
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Om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten går det att tillfälligt 

återinföra gränskontroller vid inre gräns. Detta är något 

som bland annat Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, 

Ungern, Slovenien, Belgien och Österrike gjorde i sam-

band med flyktingsituationen 2015. Sloveniens och 

Ungerns inre gränskontroller har upphävts men de övriga 

länderna har förlängt sina kontroller vid flera tillfällen. 

Tillfälliga gränskontroller får införas i 30 dagar med möj-

lighet till förlängning om behovet kvarstår.41 Den totala 

perioden får dock inte överstiga sex månader. Vid excep-

tionella omständigheter kan gränskontrollerna förlängas 

till maximalt två år, en tidsgräns som nu har passerats av 

flera länder.42 Sverige och de övriga fem länder som har 

kvar sina gränskontroller har därför kritiserats för att 

ha behållit dessa längre än de tillåtna två åren. EU-kom-

missionen meddelade 2017 att gränskontrollerna måste 

upphöra, då det strider mot den fria rörligheten och sät-

ter Schengensamarbetet under stor press.43 Läs mer om de 

inre gränskontrollerna i avsnittet Den tillfälliga lagen.

41 European Commission: Temporary Reintroduction of Border Control.
42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 art 25.
43 Europeiska Kommissionen: Att återvända till Schengen: Kommissionen rekom-
menderar att de tillfälliga gränskontrollerna fasas ut under de kommande sex 
månaderna.
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Storbritannien är inte medlem i EU sedan 1 februari 2020. Under 
övergångsperioden för Brexit, som sträcker sig till och med den 
31 december 2020, får britter resa in i EU utan krav på visering 
och vice versa. Vilka viseringsregler som ska gälla från och med 1 
januari 2021 är i skrivande stund inte klart.44

Rörlighet inom EU
Texten är författad av Louise Dane, doktor i offentlig rätt 

(migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet.

Fri rörlighet inom EU innebär att medborgare i ett EU-land, som har 
ett giltigt pass eller ID-kort, kan bosätta sig i ett annat EU-land i tre 
månader utan att registrera sig hos landets myndigheter.

Den fria rörligheten är en av de mest grundläggande 

delarna av EU-samarbetet.45 Som en del av den fria rörlig-

heten har medborgare i EU-länder (unionsmedborgare) 

som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, 

det vill säga rätt att stanna 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. 

44 Europarådet: Visa free travel after Brexit: Council and European Parliament reach 
agreement.
45 Se exempelvis EU-fördraget art. 3.2 och EUF-fördraget art. 21.

Fakta:

Fakta:
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3. Permanent uppehållsrätt: en rätt att efter 

att ha varit bosatt i en medlemsstat i fem år 

stanna kvar där, utan att längre behöva upp-

fylla kraven för förlängd uppehållsrätt. 

För att ha tidsbegränsad uppehållsrätt, det vill säga upp till 

tre månader, krävs ingenting utöver att unionsmedbor-

garen har ett nationellt ID-kort eller ett pass.46 Rätten kan 

dock upphöra om unionsmedborgaren blir en ”orimlig 

belastning” för den mottagande medlemsstatens sociala 

biståndssystem.47 För att ha förlängd uppehållsrätt, det vill 

säga få stanna längre tid än tre månader, krävs förenklat 

att unionsmedborgaren är 1) arbetstagare eller egenfö-

retagare, alternativt 2) arbetssökande48, student eller att 

unionsmedborgaren annars har tillräckliga tillgångar 

för sin försörjning samt giltig sjukförsäkring. Kategori 1 

brukar kallas ekonomiskt aktiva medan kategori 2 brukar 

46 Rörlighetsdirektivet art. 6.1. 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, 
Rörlighetsdirektivet art. 6.2. För dem är det alltså inte tillräckligt med ett ID-kort. Se 
även MIG 2007:56. I övrigt ställs inte några krav.
47 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”.
48 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.
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kallas för ekonomiskt icke-aktiva personer. En unionsmed-

borgare som uppehållit sig lagligt en medlemsstat i fem år 

ska anses ha permanent uppehållsrätt vilket innebär en rätt 

att stanna kvar utan att behöva uppfylla de villkor som 

gäller för förlängd uppehållsrätt.49

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.50 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.51 Unionsmed-

borgare 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.52 

Unionsmedborgare som stannar längre tid än tre 

månader utan att uppfylla kraven för att ha förlängd uppe-

49 Rörlighetsdirektivet art. 16. I artiklarna 17 och 18 anges vissa undantag som 
medger att permanent uppehållsrätt beviljas även om villkoren i artikel 16 inte är 
uppfyllda.
50 Rörlighetsdirektivet art. 8.1.
51 Det har funnits en registreringsskyldighet i Sverige men den är borttagen sedan 
den 1 maj 2014.
52 Rörlighetsdirektivet art. 28. Se även UtlL 8:11. En utvisning får endast ske om uni-
onsmedborgarens 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 rörlighetsdirektivet art. 27 och UtlL 8:12.
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hållsrätt är att se som papperslösa, eftersom de då saknar 

tillstånd att befinna sig i landet.53 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 rör-

ligheten. Proceduren kan återupprepas om och om igen 

och i praktiken kan det vara mycket svårt att avgöra hur 

länge en person sammanlagt har vistats i Sverige. 

Rörlighet för medborgare i andra stater än 
EU-stater
Medborgare i de så kallade EES-länderna (Norge, 

Lichtenstein och Island) omfattas av samma regler om 

uppehållsrätt som EU-medborgare.54 För medborgare i 

Schweiz gäller ett särskilt avtal som ger schweiziska med-

borgare rätt att vistas i EU och EES-länder.55

Vad gäller andra personer som inte är medborgare i 

53 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.
54 Rådets och kommissionens beslut av den 13 december 1993 om ingående av avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet mellan Europeiska gemenskaperna, 
deras medlemsstater och Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och 
Österrike, 94/1/EKSG, EG, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001, 
03/01/1994 s. 0001–0001 och Agreement on the European Economic Area, OJ L 1, 
3.1.1994, pp. 3–522.
55 Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Schweiziska edsförbundet, å andra sidan om fri rörlighet för personer, Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning nr L 114 , 30/04/2002 s. 0006–0072.



M
ig

ra
ti

o
n

 i 
E

U

39

EU-stater kallas de ibland för tredjelandsmedborgare. 

För dem gäller inte reglerna om fri rörlighet automatiskt. 

Även om en tredjelandsmedborgare har beviljats ett till-

stånd för att bo i ett EU-land (uppehållstillstånd) så har 

hen inte samma rätt till uppehållsrätt som en unionsmed-

borgare. En tredjelandsmedborgare med uppehållstill-

stånd i ett EU-land har viss rätt att resa och besöka andra 

EU-länder men har inte samma rätt som unionsmedbor-

gare att bosätta sig där.56 Normalt måste därför en tredje-

landsmedborgare som vill bosätta sig i en annan EU-stat 

än den där hen har beviljats uppehållstillstånd ansöka 

om (ytterligare) ett uppehållstillstånd som ger rätt till 

bosättningen i den nya medlemsstaten. Tredjelandsmed-

borgare som bott i ett EU-land i fem år kan dock beviljas 

status som så kallat varaktigt bosatt. Varaktigt bosatta per-

soner har även de i stort sett samma rätt till fri rörlighet 

som unionsmedborgare.57

Vissa tredjelandspersoner kan dock ha rätt till fri 

rörlighet utan att ha status som varaktigt bosatta. Detta 

gäller tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar 

56 En tredjelandsmedborgare som har ett giltigt uppehållstillstånd och giltigt pass 
får röra sig fritt mellan medlemsstaterna under högst tre månader under en period 
om sex månader från den första inresan. Se kodex om Schengengränserna art. 6 samt 
kommissionens beslut av den om införande av en handledning för handläggning av 
viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar (19/03/2010) s. 18.
57 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning, se kapitel III.
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till EU-medborgare (eller varaktigt bosatta) som nyttjat 

sin fria rörlighet. En tredjelandsmedborgare kan vanligen 

inte åberopa uppehållsrätt för att bosätta sig tillsammans 

med en familjemedlem i dennes hemstat.58 Men om famil-

jemedlemmen (som är unionsmedborgare) nyttjat sin 

fria rörlighet och bosatt sig i en annan medlemsstat har 

dennes familjemedlemmar rätt att följa med/ansluta sig 

– även om de är tredjelandsmedborgare. För dessa tred-

jelandsmedborgare gäller därmed i stort sett samma fria 

rörlighet som för unionsmedborgarna. Dock ställs krav 

på tredjelandsmedborgare att de ska ha pass (identitets-

kort räcker inte) för att kunna nyttja sin familjerelaterade 

uppehållsrätt.59 

Att resa in i EU
EU-länderna samarbetar i arbetet med gränsbevak-

ning genom EU-myndigheten Frontex för att bekämpa 

människohandel, människosmuggling och organiserad 

brottslighet, men även för att hindra att migranter som 

58 Det finns dock domar från EU-domstolen där uppehållsrätt beviljats trots att 
unionsmedborgaren inte lämnat sin hemstat, se exempelvis EU-domstolens dom i 
målet C-291/05 Eind, punkt 37. I dessa fall prövar EU-domstolen om uppehållsrätt 
kan härledas från bestämmelser i fördragen (främst art. 20, 21.1, 45 och 56 i FEUF). 
Avgörande för om en sådan rätt kan anses finnas är om en medlemsstats beslut att 
neka uppehållstillstånd skulle kunna ha konsekvensen att den fria rörligheten mot-
verkas eller unionsmedborgarskapets betydelse urholkas, se vidare Dane, Louise, Den 
reglerade invandringen och barnets bästa, Stockholm, 2019, s. 252 ff.
59 Rörlighetsdirektivet art. 6.2.
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inte har rätt att vistas i EU ändå vistas i unionen.60 EU-

medborgare och andra personer som åtnjuter rätt till fri 

rörlighet ska underkastas en minimikontroll när de pas-

serar en yttre gräns och reser in i EU. Minimikontrollen 

består av en undersökning av personens resehandling. 

Tredjelandsmedborgare däremot utsätts för noggrann 

kontroll vid inresa.61 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. Det finns dock undan-

tag 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 samt att personer som sökt asyl ska ha rätt 

att stanna kvar i medlemsstaten till dess att ansökan prö-

vats.62 Personer som annars skulle ha kunnat nekas inresa 

ska då ändå släppas in i EU i syfte att få en asylprövning. 

60 Läs mer om Frontex i avsnittet Avsaknad av lagliga vägar in i EU.
61 Kodex om Schengengränserna, se kapitel II särskilt art. 8.
62 Se till exempel Asylprodecurdirektivet 2013/32/EU kapitel II, främst art. 6 och 
art. 9.
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De gemensamma EU-reglerna styr bland annat vilket 

EU-land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan 

(Dublinförordningen) samt hur denna prövning ska gå 

till (asylprocedurdirektivet).

Avsaknad av lagliga vägar  
in i EU
Den som vill söka asyl i EU kan endast göra detta vid 

eller inom EU:s gränser. Samtidigt är det i praktiken 

svårt att på laglig och säker väg ta sig till EU och söka 

asyl. Detta leder till att människor på flykt riskerar sina 

liv och omkommer på vägen när de försöker ta sig till 

EU över Medelhavet. Under 2019 bidrog EU:s gräns- och 

kustbevakningsmyndighet Frontex till att rädda över 

54 800 personer när de försökte korsa Medelhavet till 

Europa.63 Antalet personer som kom till Europa över 

Medelhavet 2019 (knappt 125 500) var betydligt lägre än 

antalet personer som kom över Medelhavet under 2015 

(cirka 1 miljon). En av fyra migranter som tog sig över 

Medelhavet 2019 var barn. Under 2019 uppskattas runt 1 

63 Frontex: 2019 in Brief.
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845 migranter ha omkommit på Medelhavet, jämfört med 

3 771 omkomna under 2015.64 Antalet dödsfall har alltså 

minskat, dock inte i samma takt som antalet anlända över 

Medelhavet och UNHCR uttalade därför 2018 att Medel-

havet som flyktväg är dödligare än någonsin.65

Hindret för människor att ta flyget till Europa beror 

bland annat på visumkravet och det så kallade transpor-

törsansvaret. Eftersom dessa regler begränsar flyktingars 

möjlighet att resa via så kallade “säkra vägar” in till EU, 

tvingas människor på flykt att söka sig till människo-

smugglare och farliga resvägar till EU för att söka asyl.66

64 UNHCR: Mediterranean Situation.
65 UNHCR: Desperate Journeys – Refugees and migrants arriving in Europe and at 
Europe´s borders.
66 SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU s. 56.

År Antal anlända över 
Medelhavet Antal dödsfall

2019 125 472 1 845

2018 141 472 2 277

2017 185 139 3 139

2016 373 652 5 096

2015 1 032 408 3 771

2014 225 455 3 538

Källa: UNHCR
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Visumkravet
Schengenländerna har gemensamma regler för visum, 

med bland annat en lista över vilka länder som kräver 

visum för inresa i Schengenområdet. Bland dessa ingår de 

länder som människor flyr från för att söka asyl i Europa. 

Det är i regel inte heller möjligt att få visum för att söka 

asyl i en Schengenstat.67 Visumkravet gör det i praktiken 

svårt för människor på flykt att resa till EU på säker och 

laglig väg för att söka asyl. Läs mer i avsnittet Schengen.

Transportörsansvaret
Sedan 2001 gäller även det så kallade transportörsansva-

ret i EU. Transportörsansvaret innebär att transportörer 

av flyg, båtar, tåg och andra transportmedel är skyldiga 

att betala återresa, uppehållskostnader och eventuella 

övriga kostnader om de transporterat en person till ett 

EU-land där personen saknar tillstånd att vara. Medlems-

staterna har även möjlighet att lagstifta om att en trans-

portör som inte lever upp till transportörsansvaret kan 

få böter.68 I transportörsansvaret ingår krav på att trans-

portören ska garantera att resenären har giltigt pass och 

67 Migrationsverket: Schengensamarbetet och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 810/2009 om inrättande av en gemensam viseringskodex.
68 Direktiv 2001/51/EG art. 4 och Utlänningslag (2015:716) 19 kap. 2–7§§.
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visum om personen ska resa in i EU, annars ska personen 

nekas att resa.69 

I sig innebär inte transportörsansvaret att människor 

ska hindras från att söka asyl i det land personen tagit sig 

till, men om landet skulle besluta att personen saknar 

asylskäl eller annat tillstånd för att uppehålla sig i landet 

är det transportören som drabbas och blir ekonomiskt 

ansvarig.70 

Transportörsansvaret medför dels att det blir omöj-

ligt för personer utan id-handlingar och uppehållstill-

stånd att resa till ett EU-land med en legitim transportör, 

men också att transportörerna nekar personer att resa 

när det finns en misstanke om att personen reser med 

syftet att söka asyl. Detta eftersom transportören inte 

vill riskera att betala höga kostnader eller dryga böter om 

destinationslandet skulle avslå personens asylansökan.

Frontex
Frontex är EU:s gräns- och kustbevakningsmyndig-

het som ansvarar för att främja, samordna och utveckla 

medlemsländernas gränsbevakning. Detta mandat inne-

bär bland annat att myndigheten ska assistera EU:s län-

69 Direktiv 2001/51/EG art. 2 och Utlänningslagen 9 kap. 3a–3b§§.
70 Direktiv 2001/51/EG art. 2–4 och Utlänningslagen 12 kap. 5§ och 19 kap.
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der med att etablera och harmonisera normer för gränsö-

vervakning samt att till exempel organisera och utföra 

räddningsinsatser, passkontroller samt ta fingeravtryck 

av asylsökande. Frontex bistår också de nationella myn-

digheterna med teknisk kompetens, utbildning och infor-

mation samt samarbetar med andra EU-organisationer 

som arbetar med gränsövervakning och gränsöverskri-

dande brottslighet, till exempel EU:s gemensamma polis-

myndighet Europol.71 Frontex assisterar också medlems-

länderna vid återvändandet av de migranter som inte 

har rätt att stanna i EU. Under år 2019 utförde Frontex 

återsändningar av 15 850 migranter.72 Detta är cirka fem 

gånger fler återsända migranter sedan 2015, då 3 500 per-

soner skickades tillbaka av myndigheten.73

Frontex har inga egna gränsvakter utan är beroende av 

att medlemsstaterna bistår med personalresurser. Med-

lemsstaterna behöver även bidra med exempelvis båtar 

och annan utrustning, men Frontex har också resurser att 

införskaffa egen utrustning.74

71 Frontex: Origin & Tasks.
72 Frontex: 2019 in Brief.
73 Frontex: Return.
74 Frontex: Pooling Resources.
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Dublinförordningen
Texten är författad av Louise Dane, doktor i offentlig rätt 

(migrationsrätt och barnrätt) vid Stockholms universitet.

Sedan 2016 pågår ett arbete som bland annat handlar om att ta fram 
en ny Dublinförordning (”Dublin IV”) inom EU.75 När denna text 
skrivs gäller dock fortfarande Dublin III, nedan refererad till som 
Dublinförordningen.76 Läs mer i avsnittet Reformen av EU:s asylsystem.

 

En person som ansöker om asyl i ett EU-land har rätt 

att få en prövning av sin asylansökan. För att säkerställa 

att så sker finns Dublinförordningen. 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, 

genom att endast ett EU-land ansvarar för 

prövningen av en persons asylansökan.

75 Kommissionen antog den 4 maj 2016 ett förslag till en ny Dublinförordning 
”Dublin IV” (COM
(2016) 270). Grundprinciperna i nuvarande Dublinförordning ändras inte i förslaget. 
Kommissionens önskan med en ny Dublinförordning är bl.a. att minska sekundära 
förflyttningar inom det gemensamma territoriet. Dessutom önskar kommissionen 
etablera en omfördelningsmekanism i Dublinförordningen. 
76 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.

Fakta:
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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 med-

lemsstat. 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, 

Lichtenstein och Schweiz.

Vilket land ska pröva en asylansökan?
Att söka asyl är en aktiv handling. Det är det första lan-

det 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 en medlemsstat alltid välja att åta sig prövningen 

av asylansökan.77 I Sverige finns en relativt restriktiv håll-

ning där ärenden endast i undantagsfall tas över när en 

annan stat identifierats som ansvarig enligt kriterierna i 

Dublinförordningen.78

77 Dublinförordningen art.17.
78 Se till exempel Migrationsöverdomstolens avgöranden MIG 2007:32 samt MIG 
2016:16.
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När det gäller att avgöra vilket EU-land som ansvarar 

för att pröva asylansökningar från barn som kommer 

tillsammans med sina vårdnadshavare samt för vuxna 

personer så görs det enligt en bestämd ordning, nämligen 

enligt följande:

1. Har den asylsökande familj som är asylsö-

kande eller har beviljats skydd 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.79

2. 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 till exempel 

Spanien 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.80

79 Se Dublinförordningen art. 9–11.
80 Dublinförordningen art. 12.
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3. Vilket EU-land kom personen till först när en 

yttre gräns passerades? Om familj inte finns 

och om inget land utfärdat något dokument 

som tillåter den asylsökande att vistas inom EU 

så är det första landet en asylsökande reste in i 

ansvarigt för asylprövningen. Om det inte går 

att visa var en asylsökande passerade en yttre 

gräns, alternativt om mer än 12 månader passe-

rats sedan dess undersöks om den asylsökande 

vistats i mer än fem månader i ett annat EU-land. 

Finns ett sådant land är det landet ansvarigt för 

asylprövningen.81

4. Var har första 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.82

Grunderna prövas i den här ordningen, uppifrån och 

ned. De här grunderna är de enda som finns i Dublinför-

ordningen, det är en uttömmande lista. Att en asylsö-

kande endast rest igenom ett land knutet till Dublinför-

ordningen innebär inte att landet blir ansvarigt för att 

pröva ansökan. Bara vid inresa i EU över en så kallad yttre 

81 Dublinförordningen art. 13.
82 Dublinförordningen art. 3.2.
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gräns aktualiseras ett ansvar, det vill säga det är det land 

som ”släppt in” en asylsökande i unionen som blir ansva-

rigt enligt punkt 3, inte länder den asylsökande endast 

rest igenom inom unionen. Kriterierna påverkas alltså 

inte av att en person reser igenom flera EU-länder innan 

hen ansöker om asyl.

När det gäller ensamkommande barn är de som 

huvudregel undantagna från Dublinförordningen.83 Det 

betyder att asylansökningar från ensamkommande barn 

ska prövas i det land barnet befinner sig och inte i det land 

barnet till exempel 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 släktingar84 eller 

2) om barnet redan har fått ett beslut i sitt ärende och alltså 

redan har genomgått en asylprövning i ett annat land.

Bevisning krävs för att återsända en 
asylsökande
De flesta människor som flyr till Europa kommer först 

till något av EU-länderna i södra Europa. En del menar 

83 EU-domstolens dom i MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home 
Department (mål C-648/11).
84 Se Dublinförordningen art. 6 och 8.
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därför att det är konstigt att många asylsökande får sin 

prövning 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 bevis-

ning. Bland annat därför måste alla som är över 14 år och 

söker asyl lämna fingeravtryck.85 Ibland finns dock ingen 

bevisning och då är det svårt för Sverige att kunna visa 

att en annan EU-stat egentligen är ansvarig för att pröva 

asylansökan. Ytterligare en omständighet som under 

flera år har påverkat möjligheten att överföra asylsö-

kande är att det inte varit tillåtet för Sverige att återsända 

asylsökande till Grekland. EU-domstolen, Europa-

domstolen och den svenska Migrationsöverdomstolen 

slog nämligen i slutet av år 2010 och början av 2011 fast 

att förhållandena för asylsökande i Grekland var så dåliga 

att det skulle strida mot internationell och europeisk 

85 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 Eurodacuppgifter 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 (omarbet-
ning).
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rätt att återsända asylsökande dit.86 I början av 2018 rap-

porterades dock om att överföringen av asylsökande till 

Grekland återupptagits.87

I Sverige beslutade Migrationsverket år 2017 om över-

föring av 3 200 personer, under 2018 fattades 2 424 beslut 

om överföring och 2019 fattade Migrationsverket beslut 

om överföring av 2 643 personer enligt Dublinförordning-

en.88

Överenskommelsen  
med Turkiet
I skrivande stund har Turkiet valt att frångå överenskommelsen 
med EU genom att öppna gränsen mellan Turkiet och Europa för 
syriska flyktingar. Då överenskommelsen med Turkiet har påverkat 
både EU:s och Sveriges asylmottagande de senaste åren har vi valt att 
behålla texten om överenskommelsens syfte och innebörd. Fram-
tiden för överenskommelsen är oviss och läget kan ha ändrats efter 
bokens tryck.

86 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.
87 DN: Sverige återupptar asylöverföringar till Grekland, publicerad 16 februari 2018.
88 Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2017, 2018 och 2019.

Fakta:
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Överenskommelsen mellan EU och Turkiet inne-

bär att alla nya irreguljära migranter som kommer från 

Turkiet till de grekiska öarna efter den 20 mars 2016 ska 

skickas tillbaka till Turkiet. Överenskommelsen ligger 

enligt EU i linje med EU-rätt och internationell rätt. Man 

menar att inga kollektiva utvisningar kommer att ske 

samt att flyktingarna skyddas av den så kallade principen 

om non-refoulement89 vilket innebär att man inte får utvisa 

eller avvisa flyktingar till platser där deras liv eller frihet 

är i fara.90 Överenskommelsens rättsliga status är oklar, 

men kan betraktas som en politisk överenskommelse. 

Syftet med överenskommelsen är att minska inci-

tamenten för människor på flykt att söka sig till EU på 

osäkra sätt och därmed också minska dödsfallen, samti-

digt som myndigheter i Grekland får bättre möjligheter 

att genomföra ett ordnat mottagande. EU-kommissio-

nen menar i sin utvärdering av överenskommelsen att 

den hittills har fått önskad effekt och att dödsfallen har 

minskat markant.91 Efter att avtalet trädde i kraft har 

89 Non-refoulement är en internationell princip som innebär att man inte får utvisa 
eller avvisa en flykting till gränsen mot ett område där dennes liv eller frihet skulle 
hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, språk, sexuell läggning 
tillhörighet till viss samhällsgrupp, politisk åskådning eller minoritet, eller där 
den asylsökande riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling.
90 Europeiska kommissionen: Implementing the EU-Turkey Agreement – Ques-
tions and answers.
91 Europeiska kommissionen: EU-Turkey Statement – Three years on (Mars 2019).
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antalet migranter som ankommit till EU via Medelhavet 

minskat kraftigt, från cirka 374 000 personer under 2016 

till knappt 124 000 under hela 2019.92 Läs mer i avsnittet 

Avsaknad av lagliga vägar in i EU.

Turkiet ska enligt överenskommelsen tillsammans 

med berörda EU-länder vidta åtgärder för att inga nya 

illegala land- eller sjövägar skapas in till EU. När antalet 

flyktingar mellan Turkiet och Grekland minskar ska 

också ett frivilligt humanitärt mottagningssystem akti-

veras. Systemet innebär att för varje syrisk flykting som 

återsänds till Turkiet, ska en syrisk flykting vidarebosät-

tas till ett EU-medlemsland. Till och med mars 2019 hade 

cirka 20 300 syriska flyktingar vidarebosatts från Turkiet 

till ett EU-land.93

I gengäld skulle EU mellan 2016 och 2019 ge 6 mil-

jarder euro till Turkiet för att hjälpa flyktingar i landet. 

Detta åtagande har i princip uppfyllts av EU.94 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.

92 UNHCR: Mediterranean Situation.
93 Europeiska kommissionen: EU-Turkey Statement – Three years on (Mars 2019).
94 Europeiska rådet: Uttalande från EU och Turkiet 18:e mars 2016.
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• att grundläggande rättigheter respekteras.

• att förebygga och motverka organiserad 

brottslighet, terrorism och korruption.95

Turkiet har även krävt att förhandlingarna om ett tur-

kiskt EU-medlemskap ska återupptas.96 Turkiet lever 

fortfarande inte upp till alla punkter i överenskommelsen 

och turkiska medborgare måste fortsättningsvis söka 

visum för att komma in i EU.

Överenskommelsen har fått kritik av tunga aktörer 

för mänskliga rättigheter som exempelvis Amnesty och 

Human Rights Watch. Den kritik som har framförts är 

bland annat att Turkiet inte är ett tillräckligt säkert land 

för att asylsökande ska kunna återsändas dit utan risk för 

att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling, i strid med tortyrförbudet och principen 

om non-refoulement. Det har förekommit flera fall där 

asylsökande innan avvisning till Turkiet inte har fått en 

enskild bedömning av deras personliga risk eller säkerhet 

vid återvändande till Turkiet.97 De asylsökande som har 

överklagat ett beslut om avvisning till Turkiet har rap-

porterats få bristande tillgång till information och rättslig 

rådgivning.98

95 Europeiska kommissionen: Visa-avtalet mellan EU och Turkiet.
96 Europaportalen: “Turkiet ber om EU-pengar och medlemskap” (2018-03-27).
97 Amnesty: A Blueprint for Despair: Human Rights Impact of the EU-Turkey deal.
98 Human Rights Watch: Q&A Why the EU-Turkey Migration Deal is No Blueprint.
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Liknande överenskommelser med fler länder
I februari 2017 enades EU:s stats- och regeringschefer 

om att sluta en överenskommelse med Libyen. Över-

enskommelsen går ut på att EU-länderna ska utbilda 

och stödja den libyska kustbevakningen för att hindra 

att personer försöker ge sig ut på Medelhavet. Italien har 

gjort egna uppgörelser med styrande aktörer i Libyen 

där lokala stammar och miliser uppges vara inblandade. 

Människorättsorganisationer har kritiserat såväl Italien 

som EU för att stänga in människor i libyska läger där de 

utsätts för övergrepp.99 

Inom ramen för EU:s biståndssamarbete med Egyp-

ten bidrar EU med ekonomiska medel till Egypten för 

att bland annat stävja migrationsflöden och stoppa ille-

gal invandring, liksom att skydda migranter och deras 

mänskliga rättigheter.100 

Reformen av EU:s asylsystem 
Inom EU pågår en reform av det gemensamma europe-

iska asylsystemet, Common European Asylum System 

(CEAS). Detta efter att ökningen av flyktingar till Europa 

99 Europaportalen: Asyl och migration: Aktuellt – vad händer? (2019-01-14).
100 Europeiska kommissionen: EU Neighbourhood Policy – Egypt.
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2015 synliggjorde svagheter i det nuvarande systemet. 

Syftet med reformen är att göra systemet effektivare och 

mer hållbart för migrationstryck, ge lämpligt stöd till de 

medlemsländer som tar emot det största antalet flykting-

ar samt undanröja sekundära förflyttningar inom EU.101 

Sekundära förflyttningar är när migranter lämnar inrese-

landet utan att lämna in en asylansökan och reser vidare 

till en annan medlemsstat för att söka asyl. 

I maj–juli 2016 lade EU-kommissionen fram två reform-

paket med sju lagförslag i syfte att reformera EU:s asylsys-

tem och skapa fler lagliga och säkra vägar till Europa:

1. Omvandling av skyddsgrundsdirektivet 

till förordning. Skyddsgrundsdirektivet 

reglerar minimiregler för vem som är flyk-

ting eller skyddsbehövande i EU. Genom att 

omvandla det till en förordning blir reglerna 

identiska i alla EU-länder och blir en del av 

den nationella lagstiftningen direkt. Syftet 

med förslaget är att öka harmoniseringen 

mellan medlemsländernas bedömning av 

asylskäl genom att slå fast gemensamma 

skyddsgrunder.102

101 Europeiska Rådet: Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet.
102 Legislative Train: Reform of the qualification directive.
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2. Reformerat mottagandedirektiv. Refor-

men av mottagandedirektivet syftar till att 

säkerställa mer harmoniserade mottagan-

devillkor för asylsökande i EU och därmed 

minska incitamenten att resa till specifika 

medlemsländer. Genom att fastställa mini-

minormer för mottagandet i EU-länderna ska 

sökande få en värdig behandling i alla med-

lemsländer. Till exempel ska asylsökande 

ha tillgång till hälso- och sjukvård. Utkastet 

innehåller ett förslag om att asylsökande som 

har tillräckliga medel kan krävas att bidra 

till kostnaderna för sitt mottagande. Refor-

men syftar även till att stärka integrationen 

genom att asylsökande tidigare ska erbjudas 

tillträde till arbetsmarknaden.103

3. EU-regler för vidarebosättning. Mot 

bakgrund av migranters farliga resor över 

Medelhavet har EU-kommissionen föreslagit 

en EU-ram för vidarebosättning. Vidarebo-

sättning är ett annat begrepp för kvotflyk-

tingmottagande. Det innebär att flyktingar 

som befinner sig utanför EU väljs ut och 

103 Legislative Train: Reform of the reception conditions directive.
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erbjuds uppehållstillstånd i ett EU-land efter 

bestämda kvoter. Syftet är att skapa säkra och 

lagliga vägar till Europa, avlasta tredjeländer 

som tar emot ett stort antal asylsökande och 

utforma gemensamma EU-regler för vidare-

bosättning.104 

4. Ändring av Eurodac. Eurodac är en databas 

över fingeravtryck från alla asylsökande över 

14 år i EU:s medlemsländer och övriga länder 

som är anslutna till Dublinförordningen. 

Databasen syftar till att effektivisera Dublin-

förordningens tillämpning.105 Förslaget syftar 

till att förenkla kontroll av illegal invandring 

och underlätta återanvändande. Enligt försla-

get ska Eurodacförordningens användnings-

område utvidgas och göra det möjligt att lagra 

fler personuppgifter. Bland annat ska det vara 

möjligt att lagra information om tredjelands-

medborgare och statslösa som inte söker asyl 

men vistas utan tillstånd i EU.106 

5. Inrättande av en EU-asylbyrå. Syftet är att 

104 Legislative Train: EU Resettlement framework.
105 European Commission: Identification of applicants (EURODAC). Läs mer i 
avsnittet Dublinförordningen.
106 Legislative Train: Recast Eurodac regulation.
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underlätta och förbättra genomförandet av 

EU:s asylsystem. Asylbyrån ska ersätta Euro-

peiska byrån för stöd till asylfrågor (EASO). 

Byrån ska bland annat ges nödvändiga medel 

och mandat för att hjälpa medlemsländerna i 

krissituationer.107 

6. Omvandling av asylprocedurdirektivet till 

förordning. Asylprocedurdirektivet föreslås 

att göras om till en förordning. Syftet är att 

skapa en mer likartad process i handlägg-

ningen av asylärenden mellan EU:s medlems-

stater. Detta genom att förenkla, förtydliga 

och förkorta asylprocessen samt harmoni-

sera kriterierna för vilka länder utanför EU 

som anses vara “säkra” för migranter att åter-

vända till. Harmoniseringen av asylprocessen 

ska minska incitamenten för asylsökande att 

försöka ta sig till specifika medlemsländer.108

7. Reformen av Dublinförordningen. Refor-

men av Dublinförordningen är det förslag 

som är mest omtvistat. Dublinförordningen 

107 Legislative Train: Strengthening the European Asylum Support Office (EASO).
108 Legislative Train: Reform of the Asylum Procedures Directive.
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avgör vilken medlemsstat som är ansvarig 

för asylprövningen. Förslaget innehåller en 

omfördelningsmekanism som ska fördela 

ansvaret för asylsökande mellan medlems-

staterna efter befolkningsmängd och BNP. 

En medlemsstat kan välja att inte delta i 

omfördelningen under 12 månader om staten 

bidrar ekonomiskt för varje asylsökande som 

omfördelas till annan medlemsstat. Förslaget 

innehåller även bestämmelser om åtgärder 

för att effektivisera handläggningen såsom 

att tidsfrister kortas ned samt att familjedefi-

nitionen i förordningen utvidgas.109

EU:s medlemsstater har lyckats komma överens 

om de fem första förslagen. De två lagförslagen som 

inte är klara för slutförhandlingar är omvandlingen av 

asylprocedurdirektivet samt revideringen av Dublin-

förordningen.110 Det som fördröjer förhandlingarna är 

109 EU-kommissionen: Proposal for a regulation of the European parliament 
and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the 
Member State responsible for examining an application for international protection 
lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, 
COM(2016) 270 final.
110 Legislative Train: Strong Asylum Policy.
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framförallt förslaget om en omfördelningsmekanism av 

asylsökande. Planen var att medlemsstaterna skulle nå 

konsensus i frågan under det första halvåret 2018.111 Läget 

är dock i skrivande stund fortsatt låst då flera länder, däri-

bland Ungern och Polen, har motsatt sig förslaget på en 

omfördelning.112

111 Europeiska rådet: Tidslinje: reformen av EU:s asylregler.
112 Europaportalen: Asyl och migration.
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Migration i Sverige

De senaste 150 åren har Sverige gått från att 

vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Histo-

riskt sett har invandringen till Sverige varierat och under 

vissa perioder har migration haft speciellt stor betydelse. 

Med få undantag har Sverige sedan andra världskriget 

varit ett nettoinvandringsland, det vill säga att det är fler 

som invandrar än utvandrar. Mellan åren 1851 och 1910 

utvandrade dock nästan en miljon svenskar till Ameri-

ka.113 Sverige hade en period av arbetskraftsinvandring 

som startade efter andra världskriget och som fortsatte 

fram till början av 1970-talet, den största andelen kom 

från Finland. Under 1970-talet ändrade invandringen 

karaktär och gick mer och mer över till främst flykting-

invandring.114 År 1992 utmärkte sig länge som året med 

flest antal asylsökande (84 000) vilket främst berodde på 

kriget på Balkan.115 

113 SCB: Så påverkade utvandringen till Amerika Sveriges befolkning.
114 SCB: Från Tyskland till Finland på 150 år – en svensk invandringshistoria.
115 Migrationsverket: Historik.
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Kriget i Syrien resulterade i att antalet personer som 

sökt asyl i Sverige var på historiskt höga nivåer under 

2015, då cirka 163 000 personer sökte asyl i Sverige, dub-

belt så många som under 2014. År 2016 räknas dock som 

det största invandringsåret i svensk historia eftersom 

en person registreras som invandrad först när personen 

blir folkbokförd. Asylsökande ingår alltså inte i statisti-

ken över invandrade.116 Invandringen har minskat sedan 

2017.117 De vanligaste destinationsländerna för utvand-

ring från Sverige under 2019 var Danmark, följt av Stor-

britannien och Norge.118

116 SCB: Invandring till Sverige.
117 SCB: Invandringar och utvandringar efter medborgarskap och kön. År 
2000–2019.
118 SCB: Invandringar och utvandringar efter ut-/inflyttningsland och kön. År 
2000–2019.в

Invandringar och utvandringar, 1980–2019

Källa: SCB
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Att invandringen har minskat förklaras bland annat 

av minskningen av de syrienföddas invandring. Antalet 

invandrare födda i Syrien som folkbokför sig i Sverige 

minskade kraftigt under 2017 efter flera års ökning och 

har fortsatt att minska sedan dess.119 Invandrare födda i 

Syrien var, bortsett från hemvändande svenskar, fortsatt 

den största gruppen under det första halvåret 2019, men 

hade minskat med 57 procent jämfört med samma period 

året innan.120

119 SCB: Flera miljongränser passerades under 2017.
120 SCB: Invandring första halvåret 2019. 

Källa: SCB* Tabellen redovisar de tio födelseländer med störst 
invandring under första halvåret 2019.
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Beviljade uppehållstill-
stånd och registrerade 
uppehållsrätter

* Asyl avser personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande 
eller av synnerligen ömmande omständigheter. Nordiska medborgare behöver inte 
uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och är därför exkluderade från diagrammet. 

Källa: Migrationsverket
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Under 2019 var familjeanknytning den vanligaste 

typen av uppehållstillstånd som utfärdades, följt av uppe-

hållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. 

Detta går att jämföra med 2016 då asylskäl var det vanli-

gaste skälet för uppehållstillstånd i Sverige.121 

Kategorin arbetsmarknad avser tillstånd som per-

soner utanför EU/EES-området behöver för att arbeta 

i Sverige. Inom EU/EES råder däremot fri rörlighet och 

en EU/EES-medborgare med giltig ID-handling kan fritt 

bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader, därefter kan 

landet kräva registrering och uppvisande av försörjnings-

möjligheter. Återinvandrande svenska medborgare samt 

medborgare från övriga nordiska länder behöver inte 

ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Läs 

mer i avsnittet Rörlighet inom EU.

Asylsökande i Sverige
Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker 

om skydd här, men som ännu inte har fått sin ansökan 

avgjord. Under 2019 ansökte 21 958 personer om asyl 

i Sverige, vilket är cirka 4 000 färre asylansökningar 

121 Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd 2016 och 2019.
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än 2017.122 Detta är under genomsnittet för perioden 

2000–2011 då Sverige i genomsnitt tog emot ca 26 000 

asylsökande per år. Efter 2011 ökade antalet asylsökande 

till Sverige i takt med att kriget i Syrien eskalerade och 

situationen i flyktinglägren i de syriska grannländerna 

förvärrades. Ökningen nådde sin topp under rekordåret 

2015, då totalt 162 877 människor ansökte om asyl varav 

70 384 var barn. Hälften av dessa barn var ensamkom-

mande.123 Antalet asylsökande minskade kraftigt under 

2016 i och med införandet av bland annat inre och yttre 

gränskontroller, lagen om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt EU:s 

överenskommelse med Turkiet. Sedan dess har antalet 

asylansökningar fortsatt att minska.124

Det vanligaste medborgarskapslandet för asylsökande 

har under de senaste åren varit Syrien och var det även 

under 2019. Antalet syrier som söker asyl i Sverige har 

dock minskat. Under 2019 sökte 2 647 syrier asyl i Sverige, 

jämfört med under 2017 då 4 718 syrier sökte asyl.125

122 Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2017 och 2019.
123 Migrationsverket: Asylsökande till Sverige under 2000–2019.
124 Läs mer om dessa företeelser i avsnitten Den tillfälliga lagen och 
Överenskommelsen med Turkiet.
125 Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2017 och 2019.
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De tio vanligaste medborgarskapsländerna bland 
asylsökande 2019

Källa: Migrationsverket
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Det finns tre instanser för beslut i asylärenden: Mig-

rationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsö-

verdomstolen.126 Bifallsandelen har minskat efter 2016 

då den tillfälliga lagen infördes. Under 2019 avgjordes 

cirka 24 500 asylärenden i Sverige, varav 27 procent fick 

uppehållstillstånd i första instans, det vill säga av Migra-

tionsverket. Under 2017 avgjordes betydligt fler asylären-

den. Sammanlagt avgjordes cirka 66 300 ärenden, varav 

41 procent fick uppehållstillstånd i första instans. Under 

2016 avgjordes runt 112 000 asylärenden, varav 60 pro-

cent fick uppehållstillstånd i första instans.127 

Färre personer fick asyl i Sverige under 2019. Under 

2019 beviljades 19 201 personer uppehållstillstånd med 

asylskäl i första och andra instans. Kvotflyktingar var 

för första gången på åratal den största gruppen som fick 

asyl i Sverige under året, tätt följt av flyktingar. Kvotflyk-

tingar och flyktingar utgjorde drygt en fjärdedel vardera 

av de som beviljades asyl under året, därefter alternativt 

skyddsbehövande som utgjorde cirka 14 procent. Under 

2017 beviljades drygt 36 500 personer asyl i första och 

andra instans. De flesta av dessa personerna beviljades 

asyl i Sverige antingen som flykting eller alternativt 

126 Migrationsdomstolar finns i fyra av Sveriges förvaltningsrätter: förvaltningsrät-
terna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.
127 Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2016, 2017 och 2019.
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skyddsbehövande.128 Det går även att bli beviljad uppe-

hållstillstånd i Sverige genom att vara anhörig till någon 

annan person som har uppehållstillstånd på asylgrun-

der.129

Asylsökande i Sverige erbjuds boende av Migrations-

verket på så kallade anläggningsboenden om den asylsö-

kande inte ordnar med boende på egen hand.130 De som 

sedan blir beviljade asyl och behöver hjälp med att hitta 

128 Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd 2017 och 2019. Läs mer om 
asylgrunderna i avsnittet Vem kan få asyl?
129 Läs mer i avsnittet Anhöriginvandring.
130 Läs mer om anläggningsboende (ABO) och eget boende (EBO) på www.migra-
tionsverket.se.

Källa: Migrationsverket
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boende anvisas därefter till en kommun där de får bosätta 

sig och påbörja sin etablering i samhället. Den 1 mars 2016 

trädde bosättningslagen (2016:38) i kraft som innebär en 

skyldighet för alla kommuner att ta emot nyanlända som 

har fått asyl eller anhöriga till dessa. Lagen infördes för 

att göra mottagandet mer jämlikt och rättvist bland lan-

dets kommuner.

Antalet personer som anvisas till en viss kommun 

bestäms utifrån kommunens befolkningsmängd, arbets-

marknadsläge, antal asylsökande som redan vistas i 

kommunen samt utifrån det sammantagna mottagandet 

av nyanlända och ensamkommande barn. Regeringen 

beslutar hur många personer varje län ska ta emot utifrån 

Migrationsverkets prognoser och därefter fastställer 

länsstyrelserna kommuntalen. Alla kommuner har rätt 

till statlig ersättning för att ta emot nyanlända.131 Sam-

manlagt mottogs knappt 25 600 nyanlända i Sveriges 

kommuner under 2019, varav cirka 40 procent var barn.132

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 uppehålls-
tillstånd ges eller när ett beslut om avvisning eller utvisning har 

131 Migrationsverket: Bosättning och bosättningslagen.
132 Migrationsverket: Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2019.

Fakta:
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börjat gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. 
Dagersättningen ska täcka kostnader för sjukvård, medicin, tand-
vård, hygienartiklar, kläder, skor, andra förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter.133 Läs mer om vilka asylsökande som får ekonomiskt 
stöd, hur mycket och hur länge på migrationsinfo.se.

Vem kan få asyl?
Vem som kan få asyl i Sverige framgår av utlänningsla-

gen. För att minska antalet asylsökande till Sverige 

beslutade riksdagen 2016 att anta den tillfälliga lagen, 

som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd 

i Sverige.134 Den tillfälliga lagen slår bland annat fast att 

den som får asyl som huvudregel ska få tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, att övriga skyddsbehövande inte kan 

få asyl och begränsar även möjligheterna till familjeåter-

förening. Lagen har förlängts och gäller till och med den 

19 juli 2021. Läs mer i avsnittet Den tillfälliga lagen.

Uppehållstillstånd på grund av asylskäl beviljas till 

kvotflyktingar samt till den som förklaras vara flykting 

eller alternativt skyddsbehövande.

133 Migrationsverket: Ekonomiskt stöd för asylsökande.
134 Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige.
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Flykting
Vid asylprövningen ska Migrationsverket först 

bedöma om en person kan anses vara en flykting. Enligt 

FN:s flyktingkonvention och svensk lag är en person 

flykting om den tvingas fly för att den har en välgrundad 

fruktan att utsättas för förföljelse på grund av ras, natio-

nalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell 

läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

Personen ska även inte kunna eller vilja få myndigheter-

nas skydd.135 Enligt den tillfälliga lagen ska en flykting få 

uppehållstillstånd i tre år.136 Läs mer i avsnittet Flyktingkon-

ventionen.

Alternativt skyddsbehövande
Om en asylsökande inte bedöms vara flykting ska 

prövningen fortsätta med att ta ställning till om perso-

nen är alternativt skyddsbehövande. Enligt EU-regler 

och svensk lag är en person alternativt skyddsbehö-

vande om den löper risk att straffas med döden, utsättas 

för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning eller som 

135 Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 1 §. Paragrafen är en införlivning av flyktingde-
finitionen i Flyktingkonventionen.
136 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige 5 §.
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civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av 

väpnad konflikt. Personen ska även inte kunna eller vilja 

få myndigheternas skydd.137 Enligt den tillfälliga lagen ska 

en alternativt skyddsbehövande få uppehållstillstånd i 

tretton månader.138

En väpnad konflikt kan ge asyl om våldet är så allvar-

ligt och urskillningslöst att det finns grundad anledning 

att anta att en civilperson enbart med sin närvaro löper 

en verklig risk att skadas. Migrationsverket har till exem-

pel tidigare ansett att kriget i Syrien varit så allvarligt att 

alla och envar riskerade att drabbas av våldet.139 De flesta 

syrier som har fått asyl i Sverige har därför bedömts vara 

alternativt skyddsbehövande, inte flyktingar.

Kvotflykting
En person blir kvotflykting om hen har flytt från sitt 

land, bedömts vara flykting av UNHCR och beviljats 

vidarebosättning till ett annat land. Personen befinner 

sig oftast i ett flyktingläger i ett grannland till hemlandet 

och väljs ut för vidarebosättning till exempelvis Sverige. 

Uppehållstillståndet beviljas innan flyktingen kommer 

137 Utlänningslagen (2005:716) 4 kap. 2 §. Paragrafen bygger på EU:s skyddsgrunds-
direktiv.
138 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige 5 §.
139 Migrationsverket: Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien (2019-08-29).
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till Sverige. Kvotflyktingar är alltså de enda som undantas 

från kravet på att ansökan om asyl endast får göras om 

man befinner sig i Sverige. Den som kommer som kvot-

flykting till Sverige får permanent uppehållstillstånd.140 

Läs mer i avsnittet Kvotflyktingar.

Övrigt skyddsbehövande
Före den tillfälliga lagen kunde man även få asyl som 

övrigt skyddsbehövande. En person är övrigt skyddsbe-

hövande om den behöver skydd för att den på grund av 

yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad 

fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan 

återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. 

Den tillfälliga lagen slår fast att övrigt skyddsbehövande 

inte har rätt till asyl i Sverige.141

Humanitära skäl 
Den som inte har asylskäl kan få uppehållstillstånd om 

det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. 

Det handlar om omständigheter som är knutna till indi-

videns hälsa, anpassning till Sverige och situationen i 

140 Migrationsverket: Så här går vidarebosättning till.
141 Utlänningslagen 4 kap. 2 § a och lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 4 §.
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hemlandet. För barn får uppehållstillstånd beviljas om 

omständigheterna är särskilt ömmande. Efter den till-

fälliga lagen kan uppehållstillstånd för särskilt eller syn-

nerligen ömmande omständigheter endast beviljas om 

det annars skulle strida mot Sveriges åtaganden enligt 

internationella konventioner, till exempel Europakon-

ventionen eller barnkonventionen.142

Den tillfälliga lagen
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige

Under 2015 ökade antalet asylsökande i Europa kraf-

tigt. Rekordmånga asylsökande kom till Sverige och vid 

årets slut hade 162 877 personer sökt asyl i landet.143 I 

samband med flyktingsituationen 2015 antog riksdagen 

den tillfälliga lagen i syfte att minska asylinvandringen till 

Sverige. Genom de begränsningar som infördes sänktes 

Sveriges asylregler till den miniminivå som krävs enligt 

EU-rätten och internationella konventioner. 

142 Utlänningslagen 5 kap. 6 § och lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 11 §.
143 Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2015.
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Lagen infördes 20 juli 2016 och skulle gälla till och 

med den 19 juli 2019. Riksdagen fattade beslut den 18 

juli 2019 om att förlänga lagen. Lagen träder ur kraft den 

19 juli 2021.144

Sammanfattat medförde den tillfälliga lagen följande 

förändringar:

• Färre skyddsgrunder, det vill säga en begräns-

ning av vilka som har möjlighet att få asyl.

• Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudre-

gel, istället för permanenta.

• Begränsad möjlighet till familjeåterförening.

Den tillfälliga lagen begränsade asylsökandes möjligheter 

att få uppehållstillstånd i Sverige bland annat genom att 

vissa skyddsgrunder togs bort. I dagsläget kan endast 

flyktingar och alternativt skyddsbehövande få asyl i 

Sverige, det vill säga personer som flytt från antingen 

förföljelse på grund av exempelvis politisk åskådning, 

kön, sexuell läggning eller religiös uppfattning, eller till 

exempel en väpnad konflikt som kriget i Syrien. Övrigt 

skyddsbehövande har inte möjlighet att få asyl efter den 

tillfälliga lagen. Även möjligheten till uppehållstillstånd 

144 Riksdagen: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige.
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på grund av humanitära skäl begränsades. Läs mer i 

avsnittet Vem kan få asyl?

Tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel för den 

som får asyl, till skillnad från tiden före den tillfälliga 

lagen då permanenta uppehållstillstånd var vanligast. 

Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande (till 

exempel människor som flyr från väpnade konflikter) får 

ett uppehållstillstånd som varar i 13 månader, medan den 

som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som 

gäller i tre år. Om behovet av skydd kvarstår efter att det 

tillfälliga uppehållstillståndet går ut förlängs uppehålls-

tillståndet. De personer som kan visa att de kan försörja 

sig kan omvandla sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd 

till ett permanent när det tillfälliga går ut.

Anhöriga till personer som fått asyl i Sverige har efter 

den tillfälliga lagen en begränsad möjlighet att få uppe-

hållstillstånd. Möjligheten till familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande togs bort helt och hållet 

när den tillfälliga lagen infördes. Detta påverkade många 

syriska flyktingar eftersom de oftast bedömdes vara 

just alternativt skyddsbehövande. Vid förlängningen av 

den tillfälliga lagen som trädde i kraft 20 juli 2019 fick 

alternativt skyddsbehövande åter möjligheten att åter-
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förenas med sin familj.145 Flyktingar i Sveriges möjlighet 

till familjeåterförening begränsas inte av den tillfälliga 

lagen. I praktiken är det svårt för den som har fått asyl i 

Sverige att återförenas med sin familj, då den tillfälliga 

lagen ställer höga krav på försörjning. Den sökande måste 

kunna försörja både sig själv och de familjemedlemmar 

som hen önskar återförenas med.146 Läs mer i avsnittet 

Anhöriginvandring.

ID- och gränskontroller
Regeringen införde även tillfälliga ID- och gränskon-

troller i samband med flyktingsituationen 2015. Syftet 

med båda åtgärderna var att kraftigt minska antalet flyk-

tingar som kom till Sverige.

De tillfälliga ID-kontrollerna innebar att transportö-

rerna, det vill säga företagen som körde tåg, bussar och 

färjor till Sverige från Danmark över Öresund, ansvarade 

för att kontrollera att alla passagerare hade giltiga ID-

handlingar. Polisen skulle i sin tur kontrollera att trans-

portörerna utförde kontrollerna som de skulle. Mellan 

januari 2016 och maj 2017 var resenärer med tåg, buss och 

färja från Danmark tvungna att visa upp giltig identitets-

145 Riksdagen: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige.
146 Migrationsverket: Försörjningskrav.
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handling för att få åka in i Sverige. ID-kontrollerna inför-

des eftersom regeringen bedömde att det stora antalet 

flyktingar som kom till Sverige medförde en ”allvarlig 

fara för den allmänna ordningen”. Transportörer som 

inte kunde visa att ID-kontrollen hade genomförts riske-

rade böter på 50 000 kronor.147 Efter beslut av regeringen 

upphörde de tillfälliga ID-kontrollerna den 4 maj 2017. I 

samband med att ID-kontrollerna togs bort meddelade 

regeringen att de inre gränskontrollerna skulle vara kvar 

och även stärkas.148

De inre gränskontrollerna innebär att polisen kontrol-

lerar att en person har de resehandlingar som krävs för 

att få resa in i Sverige, till exempel pass, ID-handlingar 

och visum. De inre gränskontrollerna skiljer sig från ID-

kontrollerna i och med att det är polisen som genomför 

dem, inte transportörerna.149 Eftersom Sverige är med i 

Schengenavtalet kontrolleras normalt sett inte gränserna 

mellan de flesta EU-länder. De inre gränskontrollerna 

utgör ett tillfälligt undantag från detta sedan flykting-

situationen 2015. För kontrollen av EU:s yttre gränser 

samarbetar den svenska polisen med Frontex som skö-

147 Regeringskansliet: Frågor och svar, Lag och förordning om identitetskontroller 
vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
148 Regeringskansliet: Regeringen skärper gränskontrollerna (2 maj 2017).
149 Polisen: Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete.
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ter koordinationen av EU-ländernas gränsbevakning.150 

Regeringen meddelade den 31 oktober 2019 att gräns-

kontrollerna förlängs med motiveringen att det fortsatt 

finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten i Sverige.151

Ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn är en person under 18 år 

som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller 

annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl. Om 

en asylsökande registrerats som under 18 år tilldelas 

denne en god man, placeras på ett boende anpassat för 

barn, samt ges plats i en skola i väntan på att få sina asyl-

skäl prövade.

Under 2019 sökte 902 ensamkommande barn asyl i 

Sverige.152 Det är att jämföra med 2015 då 35 369 ensam-

kommande barn sökte asyl, fler än någonsin tidigare. 

Sedan årsskiftet 2015/2016 har antalet minskat kraftigt, 

bland annat på grund av de inre gränskontrollerna mel-

lan Danmark och Sverige samt EU:s migrationsöverens-

150 Polisen: Resor inom EU - gränskontroller.
151 Regeringskansliet: Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns (31 okt 2019).
152 Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2019.
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kommelse med Turkiet. Det vanligaste ursprungslandet 

för ensamkommande barn som sökte asyl under 2019 är 

Syrien, följt av Marocko, Somalia och Afghanistan. Cirka 

72 procent av de ensamkommande som sökte asyl 2019 

var pojkar. Av det totala antalet asylsökande 2019 var 

drygt 4 procent ensamkommande barn och ungdomar, 

jämfört med 7 procent 2016, 22 procent 2015 och 8 pro-

cent 2014.153

Hur många av de ensamkommande barnen som får 

uppehållstillstånd har varierat de senaste åren. Under 

år 2019 avgjordes 672 asylärenden för ensamkommande 

153 Migrationsverket: Asylsökande till Sverige under 2000–2019.

Ensamkommande barn i förhållande 
till asylsökande 2004–2019
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barn, varav drygt hälften beviljades asyl. Migrationsver-

kets beviljandegrad för asylärenden för ensamkommande 

barn som behandlades under 2019 var 56 procent.154 Det är 

en betydligt lägre beviljandegrad än tidigare år. 2012 fick 

65 procent bifall, 75 procent under 2014, 66 procent under 

2015, 73 procent under 2017 och för att sedan sjunka till 53 

procent under 2018.155

Åldersbedömningar
I asylärenden är åldern en viktig faktor för asylsö-

kande eftersom ensamkommande barn behöver kunna 

bevisa att de är under 18 år. Alla ensamkommande barns 

ålder utreds av Migrationsverket under asylprocessen, 

dels genom intervjuer, dels genom dokumentation från 

hemlandet när sådan finns. Detta är viktigt då den som 

är under 18 år har andra rättigheter än en vuxen asylsö-

kande. Det betyder inte att ensamkommande automa-

tiskt beviljas asyl i Sverige. Även barn måste bevisa att de 

har behov av skydd i Sverige som flykting eller alternativt 

skyddsbehövande för att de ska beviljas asyl.

Har den asylsökande inte kunnat bevisa sin ålder 

genom de uppgifter eller handlingar den lämnat till 

154 Migrationsverket: Avgjorda asylärenden 2019.
155 Migrationsverket: Asyl: Översikter och statistik från tidigare perioder.
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Migrationsverket, finns möjligheten att genomgå en 

medicinsk åldersbedömning som genomförs av Rättsme-

dicinalverket. Detta innebär att en läkare gör en knä- eller 

tandröntgen. Rättsmedicinalverket bedömer om den 

utförda undersökningen talar för att den undersökta per-

sonen är under eller över 18 år. Eftersom en sådan bedöm-

ning inte kan ge exakt svar på personens verkliga ålder 

utgör resultatet från en medicinsk åldersbedömning ett 

av flera underlag i den samlade åldersbedömningen som 

Migrationsverket gör.156 Om den asylsökande inte kan 

ge tillräckliga bevis för att den är yngre än 18 år kommer 

Migrationsverket bedöma att personen är över 18 år.157 

Idag finns det ingen medicinsk metod som exakt kan 

fastställa en persons ålder. De medicinska åldersbedöm-

ningarna är därför omdiskuterade och har kritiserats för 

att vara rättsosäkra och inte uppfylla krav på vetenskap-

lighet, vilket riskerar felbedömningar.158

Gymnasielagen
I början av sommaren 2018 antogs den så kallade gym-

nasielagen som innebar en ny möjlighet för cirka 9 000 

156 Rättsmedicinalverket: Medicinska åldersbedömningar i asylärenden.
157 Se Migrationsöverdomstolens dom 2014:1.
158 Statens medicinsk-etiska råd (Smer): Oklarheter kring medicinska åldersbedöm-
ningar i asylprocessen.
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ensamkommande unga för gymnasiestudier. De ensam-

kommande som omfattas av lagen kom till Sverige före 

den 25 november 2015 och hade på grund av Migrations-

verket långa handläggningstider hunnit bli 18 år innan 

deras ärende avgjordes. Detta begränsade deras möjlig-

het att få stanna i Sverige eftersom den tillfälliga lagens 

stramare asylregler började gälla för dem. Ansökan om 

ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen fick endast 

lämnas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.159

Kvotflyktingar
Sverige har sedan 1950 ett kvotflyktingsystem med 

målet att ge de mest utsatta skydd i Sverige.160 I oktober 

2016 beslutade regeringen tillsammans med Centerpar-

tiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 

att öka Sveriges mottagande av kvotflyktingar till 5 000 

per år innan 2018. Det är en ökning med 3 100 platser från 

2016 års mottagande. Motiveringen till Sveriges ökade 

kvotflyktingmottagande är det stigande antalet flyk-

tingar i världen som är i akut behov av skydd.161 2019 tog 

159 Migrationsverket: Om gymnasielagen.
160 Migrationsverket: Sveriges flyktingkvot.
161 Regeringen: Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar.
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Sverige emot 5 253 kvotflyktingar.162 Det gör nuvarande 

flyktingkvot till den största sedan 90-talet.163

 Kvotflyktingar är de som lever i ett annat land än 

det de flytt ifrån och som erbjuds vidarebosättning till 

ett tredje land där de får asyl. Vidarebosättning är en av 

UNHCR:s tre långsiktiga lösningar för flyktingar utöver 

lokal integrering och frivilligt återvändande. De flyk-

tingar som vidarebosätts bor antingen i ett av UNHCR:s 

flyktingläger eller i en stad eller på landsbygden i det land 

de först flytt till. 

 Uttagningen av kvotflyktingar går till så att UNHCR 

först gör en bedömning av vilka flyktingar som bör erbju-

das vidarebosättning. De presenterar fall med enskilda 

flyktingar eller grupper av flyktingar för länder som har 

flyktingkvoter. Därefter utreder respektive land om de 

presenterade flyktingarnas skyddsskäl överensstämmer 

med landets lagar och de nationella villkor som har satts 

upp för mottagning av kvotflyktingar. För Sveriges del är 

det Migrationsverket som fattar beslut om vidarebosätt-

ning och beviljar uppehållstillstånd i Sverige.164

När en flykting erbjuds vidarebosättning i Sverige 

162 Migrationsverket: Beviljade uppehållstillstånd 2019. 
163 Migrationsverket: Snart är målet om 5000 kvotflyktingar till Sverige nått (Press-
meddelande 2018-10-04). 
164 Migrationsverket: Frågor och svar om kvotflyktingar.
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genom kvotflyktingsystemet får flyktingen ett organi-

serat mottagande. Kvotflyktingar får även, om möjligt, 

förberedande informationsinsatser för att förbereda 

dem på vad som väntar i Sverige.165 Vidarebosättningen 

av kvotflyktingar sker genom ett samarbete mellan Mig-

rationsverket, UNHCR, International Organisation for 

Migration (IOM) och den kommun som flyktingen kom-

mer att placeras i.166 En stor skillnad för den som är kvot-

flykting, jämfört med vad som gäller för majoriteten av de 

som söker asyl i Sverige, är alltså att resan till Sverige är 

trygg och organiserad och mottagandet ordnat.

 Ett 30-tal länder runt om i världen tar emot kvot-

flyktingar i samarbete med UNHCR. 2019 tog USA emot 

flest kvotflyktingar, följt av Kanada, Storbritannien och 

Sverige. 2016 nådde antalet vidarebosatta historiskt 

höga nivåer, då 126 300 flyktingar vidarebosattes genom 

UNHCR:s kvotflyktingsystem.167 Antalet vidarebosatta 

flyktingar har dock minskat kraftigt sedan 2016 och bris-

ten på platser är stor. 2017 minskade antalet vidarebo-

satta flyktingar med nästan hälften och har hållit ungefär 

samma nivå sedan dess. Detta beror delvis på att USA 

minskade sitt flyktingmottagande.168 

165 Migrationsverket: Så här går vidarebosättning till. 
166 Migrationsverket: Frågor och svar om kvotflyktingar.
167 UNHCR: Resettlement Data Finder.
168 Migrationsverket: Sveriges flyktingkvot 2019.
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Historiskt har det inte alltid varit de med störst behov 

av skydd som blir kvotflyktingar. Efter andra världskriget 

hade flera länder till exempel vidarebosättningssystem 

där kvotflyktingarna behandlades som arbetskraft. 

Under kalla kriget var framförallt USA villig att ta emot 

kvotflyktingar som flydde från Sovjetunionen.169 Idag 

används UNHCR:s kvotsystem strategiskt som ett sätt 

för länder att visa internationell solidaritet. Vidarebo-

sättning har även kommit att bli en viktigare insats för 

att förhindra att folk riskerar sina liv i försök att korsa 

Medelhavet. UNHCR hoppas minska dödsfallen genom 

att göra vidarebosättning till ett alternativ under vägen.170

Idag finns inget gemensamt kvotflyktingsystem inom 

EU. Det är upp till varje land att bestämma om de ska 

erbjuda vidarebosättning till kvotflyktingar. 2015 togs 

initiativ inom EU för ett gemensamt regelverk för kvot-

flyktingmottagande från tredjeländer till unionen. Det 

råder dock delade meningar om hur ett sådant regelverk 

ska se ut och hur stort EU:s mottagande av kvotflyktingar 

ska vara.171 Villkoren för ett gemensamt regelverk för-

handlas fortfarande i dagsläget.172

169 Sandvik, Kristin (2010), ”A Legal History: the Emergence of the African Resett-
lement Candidate in International Refugee Management”, International Journal of 
Refugee Law Vol. 22 No. 1; Long 2013.
170 Migrationsverket: Sveriges flyktingkvot 2019.
171 Läs mer i avsnittet Dublinförordningen.
172 Europaparlamentet Legislative Train: EU Resettlement Framework.



M
ig

ra
ti

o
n

 i 
S

ve
ri

g
e

91

Arbetskraftsinvandring
Personer från länder utanför EU/EES som vill arbeta 

i Sverige behöver ansöka om arbetstillstånd. För att få 

arbetstillstånd i Sverige krävs att man har ett giltigt pass 

och att man har blivit erbjuden ett arbete innan man 

kommer till Sverige. Vidare krävs att månadslönen ska 

uppgå till minst 13 000 kronor och att varken lönen eller 

anställningsvillkoren är sämre än svenska kollektivavtal 

eller praxis i branschen eller yrket. De nämnda kraven 

gäller för ett och samma arbete, det vill säga det är inte 

möjligt att ha två eller fler jobb som gör att kraven upp-

fylls. Särskilda regler kan dock gälla för vissa medborgare 

och yrkesgrupper. I de flesta fall får personen arbets-

tillstånd för tiden som anställningen gäller, men aldrig 

längre än passets giltighetstid. Tillstånden kan beviljas 

för högst två år i taget och kan sedan förnyas. Efter fyra 

år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd för 

arbete.173 Migrationsverket ansvarar för att kontrollera 

om anställningsvillkoren har uppfyllts.

Under 2019 beviljades 21 950 arbetstillstånd i Sverige, 

vilket är en fortsatt ökning jämfört med 2018 och 2017 

då ungefär 20 841 respektive 15 552 personer beviljades 

arbetstillstånd. Under 2019 kom arbetskraftsinvandrare 

173 Migrationsverket: Krav för arbetstillstånd.



M
ig

ra
ti

o
n

 i 
S

ve
ri

g
e

92

till Sverige främst från Thailand (6 489 personer) och 

Indien (4 975 personer). De två överlägset vanligaste 

yrkesgrupperna som arbetskraftsinvandrade år 2019 var 

bärplockare följt av IT-specialister, vilket skiljer sig från 

2017 och 2016 då IT-specialister var den vanligaste yrkes-

gruppen.174

Idag är det vanligt att arbetskraftsinvandrare till 

Sverige är högkvalificerade. Under 2019 hade cirka 30 

procent arbetskraftsinvandrare “yrken med krav på för-

djupad högskolekompetens” vilket motsvarar 6 547 per-

soner och knappt åtta procent hade “yrken med krav på 

högskolekompetens eller motsvarande”. Samtidigt hade 

38 procent av arbetskraftsinvandrare “yrken med krav på 

174 Migrationsverket: Beviljade arbetstillstånd 2017, 2018 och 2019.

Antal nya beviljade arbetstillstånd 2009–2019

Källa: Migrationsverket 
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kortare utbildning eller introduktion”.175 Många av dessa 

är säsongsarbetare som oftast bara stannar i Sverige 

några få månader.

175 Migrationsverket: Beviljade arbetstillstånd 2019.
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I Sverige används arbetskraftsinvandring bland annat 

för att kompensera för negativ befolkningsutveckling i 

kommuner, öka näringslivets konkurrenskraft och för 

att avhjälpa kompetensbrist som bland annat uppstår när 

många äldre arbetstagare går i pension. Sveriges system 

för arbetskraftsinvandring beskrivs ofta som mycket 

liberalt och år 2011 ansåg OECD att Sverige hade det mest 

liberala systemet för arbetskraftsinvandrare från länder 

utanför EU bland alla OECD-länder.176 Detta är resultatet 

av den reform som genomfördes år 2008 som gjorde det 

enklare för människor utanför Europa att komma till Sve-

rige för att arbeta.177

På senare år har så kallade kompetensutvisningar 

präglat debatten om arbetskraftsinvandring i Sverige. 

Under 2017 uppmärksammade media flera fall där arbets-

kraftsinvandrare, bland annat många högkvalificerade 

inom IT-sektorn, hotades av utvisning eller till och med 

utvisades på grund av mindre misstag orsakade av deras 

arbetsgivare.178 I slutet av 2017 fastslog Migrationsö-

verdomstolen att villkoren ska bedömas som en helhet 

under hela tillståndsperioden och att bagatellmisstag 

176 OECD: Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011.
177 Wadensjö, Eskil. (2012), i ‘Labour Migration. What’s in it for us?’, European 
Liberal Forum.
178 Svenska Dagbladet: “Utvisas trots bra jobb: ”Svårt att acceptera”” (2017-08-23).
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inte ska leda till utvisning. Domarna är direkt vägledande 

för Migrationsverkets beslut i liknande fall.179 

Den 1 december 2017 infördes nya regler för att stärka 

arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. 

Lagändringen innebar att ett arbetstillstånd inte längre 

måste återkallas när arbetsgivaren gjort mindre misstag 

gällande anställningsvillkoren, om arbetsgivaren själv 

upptäcker och rättar till bristerna innan Migrationsver-

ket vidtagit någon åtgärd.180 Det är en lindring av tidigare 

regler, då upptäckta misstag tidigare alltid ledde till ett 

återkallat arbetstillstånd oavsett åtgärder från arbetsgi-

varen. Det tidigare regelverket har ansetts drabba både 

arbetsgivaren och arbetstagaren oproportionerligt hårt 

eftersom ett återkallat arbetstillstånd leder till att arbets-

tagaren tvingas att lämna landet.181 De nya reglerna har 

gett arbetskraftsinvandraren ett ökat skydd eftersom 

arbetstillståndet inte behöver återkallas vid mindre bris-

ter i anställningsvillkoren. Övriga brister kommer även i 

fortsättningen att leda till att arbetstillståndet återkal-

las.182

179 Svenska Dagbladet: “Ny dom stoppar utvisning av arbetskraftsinvandrare” 
(2017-12-13). 
180 Regeringskansliet: Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla uppehållstill-
stånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister.
181 Regeringen: Proposition 2016/2017:212 Möjlighet att avstå från återkallelse när 
arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristen.
182 Regeringen: Departementsskrivelse 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande 
villkoren för arbetstillstånd.
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Anhöriginvandring
Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är 

när en person vill flytta till Sverige på grund av att den har 

en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehålls-

tillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller 

barn under 18 år och adoptivbarn. Anhöriginvandrare är 

den som kommer till Sverige och anknytningspersonen 

är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer 

i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en 

tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig.183

Familj är det vanligaste skälet till att flytta till Sverige. 

Under 2019 fick 57 233 personer uppehållstillstånd för 

att kunna flytta till en anhörig i Sverige, av totalt 119 577 

beviljade uppehållstillstånd. Det är en minskning sedan 

2018, då 68 015 personer fick uppehållstillstånd som 

anhöriga i Sverige. Samma siffror för år 2015 var 45 143 

personer av sammanlagt 109 235 beviljade uppehållstill-

stånd.184 Totalt inkom 44 569 ansökningar om anhörigin-

vandring under 2019.185 

183 Migrationsverket: För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehålls-
tillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige.
184 Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2015, 2018 och 2019.
185 Migrationsverket. Familjeanknytning 2019.
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Den totala anhöriginvandringen till Sverige omfattar:

• anhöriga till personer som är svenska med-

borgare,

• anhörig till den som har fått uppehållstill-

stånd som flyktingar, skyddsbehövande eller 

för synnerligen ömmande omständigheter,

• barn födda i Sverige till en förälder som har 

permanent uppehållstillstånd,

• adoptivbarn,

Anhöriginvandring till Sverige 2019

Källa: Migrationsverket 
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• anhöriga till gäststudenter,

• anhöriga till personer som arbetar här, och

• anhöriga till EU-medborgare som är varaktigt 

bosatta i Sverige.

Försörjningskravet
För att en anhörig ska få uppehållstillstånd i Sverige 

måste den som bor i Sverige kunna försörja sig själv och 

de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd och ha en 

bostad av tillräcklig standard och storlek. Försörjnings-

kravet gäller inte om anknytningspersonen är barn.

Försörjningskravet är uppfyllt om personen i Sverige 

har regelbundna arbetsrelaterade inkomster som kan 

försörja både personen och familjen eller en tillräckligt 

stor förmögenhet som personen och familjen kan leva på. 

Inkomsten ska vara så stor att man varje månad efter att 

ha betalat bostadskostnaderna kan betala för mat, kläder, 

hygien, telefon, el, försäkringar och andra mindre utgif-

ter. För två vuxna utan barn räcker det om bostaden har 

ett kök eller en kokvrå och minst ett rum. Om även barn 

ska bo där krävs fler rum.186

186 Migrationsverket: Försörjningskrav.
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Den tillfälliga lagen
I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen för att begränsa 

möjligheterna att få asyl i Sverige samt möjligheterna till 

anhöriginvandring.187 Till följd av den överenskommelse 

som slöts i regeringsförhandlingarna mellan Socialde-

mokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 

förlängdes lagen 19 juli 2019 i två år. Samtidigt tillsattes 

en parlamentarisk kommitté för att utreda hur Sveriges 

migrationslagstiftning ska se ut framöver.188

När den tillfälliga lagen infördes fick endast flyktingar 

fortsatt rätt till familjeåterförening medan de personer 

som bedömdes som alternativt skyddsbehövande inte 

hade samma regler. Lagen påverkade därför speciellt 

personer som flytt från Syrien till Sverige då de oftast 

bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. Enbart 

i specifika undantagsfall kunde alternativt skyddsbehö-

vande ha rätt till återförening, om det annars skulle strida 

mot Sveriges internationella åtaganden som rätten till 

familjeliv i Europakonventionen. Vid förlängningen av 

den tillfälliga lagen fick de personer som bedöms som 

alternativt skyddsbehövande samma möjlighet som flyk-

187 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige.
188 Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpar-
tiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, punkt 65–67.
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tingar till familjeåterförening.

Den som har fått asyl i Sverige har rätt till familjeåter-

förening om de har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd 

och bedömts ha välgrundade utsikter att få ett permanent 

uppehållstillstånd.189 Dock gäller även de ovan nämnda 

reglerna om försörjningskrav. Därför kan det i praktiken 

vara svårt för en person som har fått asyl i Sverige att 

återförenas med sin familj. Läs mer i avsnittet Den tillfälliga 

lagen.

Förvar
Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och 

ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Beslut 

om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsver-

ket, Polismyndigheten eller en domstol.190 Det är sedan 

Polismyndigheten som har ansvaret för återvändandet 

för personerna som sitter i förvar.191 

Förvar blir aktuellt när ett avvisnings- eller utvis-

ningsbeslut ska förberedas eller genomföras och det 

189 Regeringskansliet: Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjlighe-
ten att få uppehållstillstånd i Sverige.
190 Migrationsverket: Uppsikt och förvar.
191 Polisen: Frågor och svar om verkställighet.
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finns risk att personen kommer att hålla sig undan eller 

försvåra genomförandet på andra sätt. Förvar kan även 

användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt 

att vistas i landet eller om någons identitet är oklar.192 

Ett beslut om förvar kan överklagas till förvaltningsrät-

ten. En förutsättning för ett förvarsbeslut ska tas är att 

uppsikt inte anses vara tillräckligt. Med uppsikt menas 

att personen i fråga är skyldig att anmäla sig hos Polisen 

eller Migrationsverket på bestämda tider. Personen kan 

också bli tvungen att lämna ifrån sig sitt pass och andra 

ID-handlingar.193

Både barn och vuxna kan tas i förvar. Beslut om att ta 

barn i förvar fattas dock mycket sällan och barnet får hål-

las i förvar i högst 72 timmar och aldrig skiljas från båda 

sina vårdnadshavare. Ett barn som inte har någon vård-

nadshavare i Sverige får endast tas i förvar om det finns 

synnerliga skäl.194

Alla förvar drivs av Migrationsverket som ansvarar 

för lokalerna, personalen och tillsynen av personerna 

i förvar. Förvaren är utformade så att de liknar Migra-

tionsverkets mottagningsenhet så mycket som möjligt. 

192 Utlänningslagen 10 kap. 1§.
193 Migrationsverket: Uppsikt och förvar.
194 Utlänningslagen 10 kap. 2–3 och 5 §§.
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Skillnaden är att personer som tas i förvar inte kan lämna 

lokalerna. Förvarstiden får vara högst två månader med 

möjlighet till förlängning. Inom ramen för asylprocessen 

får den maximala förvarstiden uppgå till 12 månader.195 

I dagsläget finns 461 förvarsplatser i Sverige.196 Beho-

vet av förvarsplatser har ökat bland annat till följd av 

antalet asylsökande som kom 2015 och att fler personer 

nu befinner sig i en senare del av asylprocessen. Reger-

ingen har därför gett Migrationsverket i uppdrag att 

utöka antalet platser. Polismyndigheten har tillsammans 

med Migrationsverket gjort bedömningen att behovet av 

antal förvarsplatser 2019 och 2020 är 865 till 935 platser.197

Kritik mot de svenska förvaren har framförts av såväl 

nationella som internationella institutioner. Den huvud-

sakliga kritiken har riktats mot frihetsberövandet och de 

rättigheter som de förvarstagna anses sakna. FN:s tortyr-

kommitté (CAT) har kritiserat Sverige för den långa för-

varstiden och det faktum att även barn kan tas i förvar.198 

Kritik har även riktats mot att förvarstagna i vissa fall 

195 Migrationsverket: Uppsikt och förvar.
196 Migrationsverket: Hur många förvarsplatser finns idag?
197 Migrationsverket: Utbyggnaden av förvarsplatser pågår - i Flen öppnas nya 
platser i maj (2018-05-04). 
198 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. (CAT/C/SWE/CO/6-7) 2014.
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placeras i häkten och kriminalvårdsanstalter i stället för 

i förvar.199 Migrationsverket har möjlighet att göra det om 

personen utgör en fara för andra förvarstagna eller har 

blivit dömd för utvisning på grund av brott. Migrations-

verket får också, under en kort period, placera personen 

där medan en transport ordnas till förvaret.200 Röda 

Korset har kritiserat att många beslut leder till förvar när 

lindrigare åtgärder som uppsikt hade varit tillräckliga 

samt att det saknas tillgänglig offentlig statistik om 

antalet förvarstagna.201

199 SOU 2011:17 Förvar - slutbetänkande av Förvarsutredningen s. 15–29.
200 Migrationsverket: Uppsikt och förvar.
201 Röda Korset: Förvar under lupp (2011).
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Ekonomi och 
arbetsmarknad

Sysselsättning  
och arbetslöshet

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är lägre 

än bland inrikes födda, och andelen arbetslösa är mer än 

fyra gånger högre bland utrikes födda.202 Sysselsättningen 

varierar kraftigt med faktorer som tiden i Sverige, kön, 

utbildningsnivå och anledning till att personen invand-

rade.

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 utan-
för arbetskraften utgör den del av befolkningen som varken är 
sysselsatta eller arbetslösa.

202 SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2019.

Fakta:
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Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes 

födda har historiskt sett varit mycket lägre än den är idag. 

Mellan 1950- och 1970-talen hade utrikes födda i Sverige 

samma, ibland till och med högre, sysselsättningsgrad än 

inrikes födda. Men efter 1970-talet har sysselsättnings-

graden för utrikes födda varit lägre än den för inrikes 

födda. Detta är något som delvis beror på förändringar 

på den svenska arbetsmarknaden och en övergång från 

arbetskraftsinvandring till en större andel flykting- och 

anhöriginvandring.203

År 2019 var sysselsättningen för hela befolkningen 

82,1 procent för åldrarna 20–64 år. För inrikes födda var 

sysselsättningsgraden 86,2 procent och för utrikes födda 

69,8 procent. Detta innebär ett gap på 16,4 procentenhe-

ter mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsgrad, 

ett gap som kvarstått trots att sysselsättningen ökat för 

båda grupperna under de senaste tio åren.204 

Utrikes födda kvinnor är den grupp med lägst andel 

sysselsatta. Det är större skillnad mellan könen för utri-

kes föddas sysselsättningsgrad än för inrikes födda män 

och kvinnor.205 Samtidigt är sysselsättningen i Sverige 

203  Ekberg J. “Invandringen och de offentliga finanserna”, Rapport till expertgrup-
pen för studier i offentlig ekonomi 2009:3.
204 SCB: Arbetskraftsundersökningen 2019.
205 SCB: Arbetskraftsundersökningarna 1985–2019.
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hög för inrikes födda kvinnor i jämförelse med andra 

OECD-länder, vilket bidrar till att skillnaden mellan inri-

kes och utrikes födda kvinnor är större än i många andra 

länder.206 Enbart Island har en högre sysselsättning bland 

inrikes födda kvinnor.207 Bland utrikes födda kvinnor är 

sysselsättningsgraden 63,7 procent, jämfört med inrikes 

födda kvinnors sysselsättning som är 85 procent.208

Ju längre tid en person har bott i Sverige ökar sanno-

206 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.
207 OECD: Native-born employment (indicator) (Hämtad 2019-01-29).
208 SCB: Arbetskraftsundersökningen 2019.
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likheten att få jobb, men variabler som utbildningsnivå 

och anledning till varför en person invandrat till Sverige 

spelar stor roll. Till exempel har personer som fått asyl 

i Sverige betydligt lägre sysselsättningsgrad än andra 

grupper. Dock ökar även deras sysselsättningsgrad med 

tiden i Sverige.209 Utrikes födda i Sverige har varierande 

utbildningsnivå. Generellt sett har utrikes födda från 

Afrika och Asien, grupper bestående till stor del av asyl-

invandrare, en högre andel personer med endast förgym-

209 SCB: Arbetsmarknadssituationen för flyktningar och flyktinganhöriga 
2010–2018.
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nasial utbildning.210 Utbildningsnivå har en stor påverkan 

på utrikes föddas möjlighet att få ett arbete. Till exempel 

har utrikes födda med endast förgymnasial utbildning en 

arbetslöshet på 33,9 procent jämfört med 9,3 procent för 

utrikes födda med eftergymnasial utbildning.211 Läs mer 

om utrikes föddas utbildningsnivå och födelseländer i avsnit-

tet Utrikes föddas demografi.

De personer som har bott i Sverige en kortare period 

har en högre arbetslöshet än de som bott i Sverige en 

längre tid.212 Arbetslösheten bland utrikes födda har legat 

på högre nivåer än för inrikes födda under flera årtionden 

210 SCB: Befolkningens utbildning 2018.
211 SCB: Arbetskraftsundersökningen 2019.
212 SCB: Arbetsmarknadssituationen för flyktningar och flyktinganhöriga 
2010–2018.
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för både män och kvinnor. Andelen arbetslösa ökade för 

hela befolkningen efter finanskrisen 2008 och utrikes 

föddas arbetslöshet har legat på runt 10 procentenheter 

högre än för inrikes födda sedan dess. Andelen arbetslösa 

20–64 år bland utrikes födda låg 2019 på 14 procent, vil-

ket är cirka 11 procentenheter högre än för inrikes födda 

(3 procent). Bland utrikes födda kvinnor 20–64 år är 

arbetslösheten 15,4 procent, det kan jämföras med inrikes 

födda kvinnor där arbetslösheten i samma ålder är 3,2 

procent.213

213 SCB: Arbetskraftsundersökningen 2019.
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Andelen som står utanför arbetskraften, det vill säga 

de som varken har eller söker arbete, har sjunkit bland 

både inrikes och utrikes födda de senaste 10 åren. Under 

samma period har skillnaden mellan inrikes och utrikes 

födda som står utanför arbetskraften minskat. När man 

tittar på skillnaden mellan utrikes födda och inrikes 

födda uppdelat på kön är det tydligt att en stor andel av 

utrikes födda kvinnor står utanför arbetskraften. Nästan 

23,6 procent av kvinnor 20–64 år födda utanför Sverige 

står utanför arbetskraften (det vill säga ej sysselsatta eller 
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Andel utanför arbetskraften 20–64 år efter inrikes och 
utrikes födda och kön, 2008–2019

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Källa: SCB (AKU) 

Inrikes födda män Inrikes födda kvinnor

Utrikes födda män Utrikes födda kvinnor



U
tr

ik
e

s 
fö

d
d

a
s 

d
e

m
o

g
ra

fi

111

arbetssökande), vilket är mer än 10 procentenheter högre 

än för kvinnor födda i Sverige.214 

Flyktingars väg in på svensk arbetsmarknad
För att integrationen i Sverige ska fungera behöver 

utrikes födda etableras på arbetsmarknaden, men de 

flesta som invandrar till Sverige som flyktingar saknar 

en koppling till arbetsmarknaden. En studie av flykting-

ars sysselsättningsgrad, som bedrivits under 15 år (år 

2000–2015), visar att hälften av alla flyktingar förvärvs-

arbetar efter 8 år i Sverige. Av de flyktingar som arbetar 

är sysselsättningen högst för män med åtminstone gym-

nasial utbildning och lägst för kvinnor utan gymnasial 

utbildning eller högre. Majoriteten av de som har fått asyl 

i Sverige ägnar sina första två år åt integrationsprogram 

som SFI eller utbildning. Detta innebär att integrationen 

på arbetsmarknaden tar längre tid i början av en asyl-

invandrares tid i Sverige. Andelen flyktingar som för-

värvsarbetar har ökat nästintill varje år (med undantag 

för 2008 och 2009), och skillnaden mellan andelen män 

respektive kvinnor har minskat varje år.215

214 SCB: Arbetskraftsundersökningarna 2005–2019.
215 SCB: Flyktingars väg in på den svenska arbetsmarknaden.
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Arbetsmarknadsgapen  
och dess orsaker
Forskningssammanställningen är författad av Andreas Bergh, 

docent i nationalekonomi, välfärdsforskare på Ekonomihögsko-

lan i Lund och vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). 

I Sverige och flera andra länder klarar sig invandrare 

sämre på arbetsmarknaden än vad den infödda befolk-

ningen gör. Detta mönster kallas ofta arbetsmarknads-

gap. Figur 1 visar sysselsättningsgraden (andel sysselsatta 

i befolkningen) för inrikes födda och utrikes födda från 

andra kvartalet 2005 till och med fjärde kvartalet 2019.216 

Data kommer från arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

som görs med ett urval som intervjuas via telefon. Mönst-

ret är detsamma vid den registerbaserade arbetsmark-

nadsstatistiken och gäller också om man fokuserar på 

födda utanför Norden. Sysselsättningen för utrikes födda 

är lägre än för inrikes födda, men en liten förbättring syns 

under mätperioden då gapet minskat från runt 12 procent 

till runt 9 procent under perioden.

Arbetsmarknadsgapen kan också illustreras med 

arbetslöshetsstatistik. OECD:s standardiserade data 

216 SCB: Statistikdatabasen: ”Befolkningen 15–74 år (AKU) efter arbetskraftstill-
hörighet, inrikes -/utrikes född, kön och ålder. Kvartal 2005K2 - 2019K4” (läst 26 feb 
2020).
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gör det lätt att jämföra Sverige med andra länder. Som 

syns i Figur 2 är arbetslösheten i de flesta länder högre 

för utrikes födda än för inrikes födda.217 I andra länder är 

skillnaderna små och det finns länder (exempelvis USA) 

där invandrare har lägre arbetslöshet än inrikes födda. I 

Sverige var arbetslösheten 2017 bland inrikes födda 4,5 

procent och 15,4 procent för utrikes födda (avser perso-

ner mellan 15–74 år). Det gjorde Sverige till det land med 

störst gap i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda 

år 2017.

217 OECD (2018), Native-born unemployment (indicator). doi: 10.1787/0f9d8842-en 
(läst 19 nov 2018). 
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Figur 1 Sysselsättningsgrad för inrikes och 
utrikes födda i Sverige 15–74 år, 2005 andra 
kvartalet–2019 fjärde kvartalet
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Figur 2 Hur mycket högre (faktor) är arbetslösheten 
bland utrikes födda jämfört med inrikes födda?

Källa: OECD
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Vad beror dessa skillnader på? Eftersom det är troligt 

att många olika faktorer spelar stor roll är det en svår 

fråga att besvara. I Bergh (2017) görs en statistisk analys 

av vilka faktorer som kan förklara skillnaderna mellan 

olika länder.218 I debatten har en rad olika förklaringar 

lanserats, varav följande studeras i artikeln:

• Anställningsskyddets strikthet, det vill säga 

hur lätt det är för arbetsgivaren att anställa 

och säga upp folk (Index från OECD).

• Andel av arbetsmarknaden som täcks av kol-

lektivavtal.

• Andel av de utlandsfödda i landet som har 

eftergymnasial utbildning.

• Utgifter för sociala ändamål som andel av 

BNP.

• Det sociala skyddsnätets miniminivå relativt 

genomsnittslönen.

• Andel i befolkningen som är positivt inställda 

till lågkvalificerad invandring.

• Andel i befolkningen som inte vill ha invand-

rare som grannar.

218 Bergh, A. 2017. Explaining Cross-Country Differences in Labor Market Gaps 
between Immigrants and Natives in the OECD. Migration Letters, 14(2), s. 243–254.
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• Index för multikulturalism-politik (MCP).

• Index för integrationspolitik (Mipex).

• Antal asylsökande per capita under perioden 

2000–2009.

• Andel utlandsfödda.

Dessa 11 variabler är tänkta att fånga olika hypoteser om 

vad som förklarar gapen: Arbetsmarknadens regelverk, 

invandrarnas utbildningsnivå, välfärdsstatens utform-

ning, främlingsfientlighet i mottagarlandet, politiska 

insatser för integration eller mångkultur, samt mängden 

(asyl)invandrare. I studien mäts arbetsmarknadsgapen 

runt 2010 och de tänkbara förklaringarna runt 2005.

Med 11 tänkbara förklaringar och data enbart från 

OECD-länder är det nästan omöjligt att undersöka sam-

banden statistiskt. I studien används därför en så kallad 

Bayesiansk metod som innebär att en algoritm räknar 

igenom alla tänkbara sambandsmodeller som kan tänkas 

finnas mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättning 

och arbetslöshet och de 11 förklaringarna. En finess med 

metoden är att forskaren inte själv väljer vilka resultat 

som ska visas för läsaren. Istället visas ett genomsnitt av 

alla modeller som är teoretiskt möjliga givet förutsätt-

ningarna.
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De mönster som framkommer är följande:

• Länder där inrikes födda har låg arbetslöshet 

är i genomsnitt också länder där utrikes födda 

har låg arbetslöshet. Samma samband gäller 

sysselsättning.

• Av de 11 variablerna är kollektivavtalens täck-

ning den som bäst förklarar utrikes föddas 

arbetslöshet. Länder där tio procentenheter 

mer av arbetsmarknaden täcks av kollektiv-

avtal har i genomsnitt nästan en procenten-

hets högre arbetslöshet bland utrikes födda.

• Kollektivavtalens täckning är också den fak-

tor som bäst förklarar arbetsmarknadsgapen 

när de mäts med sysselsättning istället för 

arbetslöshet.

• Anställningsskyddets strikthet spelar viss 

roll för arbetslösheten hos utrikes födda, 

men övriga variabler tillför inget eller väldigt 

lite när det gäller att förklara arbetsmark-

nadsgapen.

Många förklaringar som förekommer i den svenska 

debatten verkar alltså inte kunna förklara varför arbets-

marknadsgapen är olika stora i olika länder. Bland annat 
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ges inget stöd för att länder med stora gap har mer främ-

lingsfientlighet än länder med små arbetsmarknadsgap. 

I studien framgår att om något är gapen större i länder 

där befolkningen uttrycker mer tolerans mot invandring. 

En tänkbar förklaring är att länder med hög tolerans och 

solidaritet tar emot fler flyktingar och därför har större 

arbetsmarknadsgap.219 Det är dock också ofta just dessa 

länder som har hög kollektivavtalstäckning. En alternativ 

tolkning är därför att det är lättare för inrikes födda att 

vara toleranta mot invandring när starka kollektivavtal 

gör det svårt för utrikes födda att konkurrera om jobben 

genom att pressa lönerna nedåt.220

En studie av statistiska samband på landnivå räcker 

inte för att dra slutsatser om orsakssamband. Flera tidi-

gare studier har dock pekat i samma riktning. Büchel 

och Frick (2005) jämför åtta OECD-länder och visar att 

de varierande framgångarna för utlandsfödda på arbets-

marknaderna inte verkar kunna förklaras av de utlands-

föddas socioekonomiska egenskaper. De pekar istället på 

mottagarländernas institutioner, i synnerhet regelverken 

på arbetsmarknaden och välfärdssystemen.221

219 Boräng, F. (2015), Large‐scale solidarity?. Eur J Polit Res, 54: s. 216–231. 
220 Se exempelvis Cortes, P. (2008). The Effect of Low‐Skilled Immigration on U.S. 
Prices: Evidence from CPI Data. Journal of Political Economy, 116(3), s. 381–422.
221 Büchel, F och J. R. Frick. 2005. »Immigrants’ Economic Performance across 
Europe – Does Immigration Policy Matter?« Population Research and Policy Review 
24:175–212.
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I en studie med individdata över invandrare i 14 EU-

länder visar Kogan (2006) att invandrare klarar sig bättre 

i länder med fler lågkvalificerade jobb.222 Liberala väl-

färdsstater som Storbritannien och Irland är i detta avse-

ende mer framgångsrika än de nordiska välfärdsstaterna. 

Enligt Kogan är den strikta anställningstryggheten en 

faktor som gör det svårare för invandrare på arbetsmark-

naden i de nordiska välfärdsstaterna. En senare studie av 

Fleischmann och Dronkers (2010) med individdata från 

13 EU-länder bekräftar att arbetslösheten bland utrikes 

födda är högre i länder där inrikes födda har högre arbets-

löshet och att arbetslösheten är lägre i länder med fler 

lågkvalificerade jobb.223

Liknande resultat återfinns också i kvalitativa fall-

studier, exempelvis Koopmans (2008) jämförelse av 

Sverige, Belgien och Nederländerna.224 Redan 1996 jäm-

förde Thomas Faist ”policyorienterade välfärdsstater” 

som Sverige med ”marknadsorienterade välfärdsstater” 

som USA och konstaterade att dessa skiljer sig åt rörande 

222 Kogan, I. 2006. »Labor Markets and Economic Incorporation among Recent 
Immigrants in Europe.« Social Forces 85:697–721.
223 Fleischmann, F. och J. Dronkers. 2010. »Unemployment among immigrants 
in European labour markets: an analysis of origin and destination effects.« Work, 
employment and society 24:337–354.
224 Koopmans, R. 2010. »Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant 
Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective.« 
Journal of Ethnic and Migration Studies 36:1-26.
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graden av regleringar på arbetsmarknaden på ett sätt som 

är viktigt för hur integrationen kommer att te sig.225 Vissa 

negativa sysselsättningseffekter av lägstalönerna i Sve-

rige har också dokumenterats.226

Till sist kan konstateras att om de resultat som redo-

visats stämmer, tycks minskade arbetsmarknadsgap vara 

förknippade med en kostnad i form av ökad lönesprid-

ning och därmed sannolikt även ökade inkomstklyftor. 

När kollektivavtal inte förhindrar att invandrare kon-

kurrerar genom flexibla arbetstider och lägre löner är 

det troligt att det är just på detta sätt som många utrikes 

födda skaffar sig åtminstone sitt första jobb. I USA har 

lågkvalificerad invandring exempelvis visats leda till 

billigare arbetskraft och därmed lägre priser på exem-

pelvis barnpassning, kemtvätt och trädgårdsarbete.227 

Den forskning som redovisats ovan tyder på att länder 

med mindre arbetsmarknadsgap än Sverige också har en 

ekonomisk struktur med fler okvalificerade jobb, större 

225 Faist, Thomas. 1996. »Immigration, Integration and the Welfare State.« Sid. 
227–250 i The Challenge of Diversity Integration and Pluralism in Societies of Im-
migration, A. Heller, R. Bauböck, och A. R. Zolberg (red.). Aldershot: Avebury.
226 Skedinger, P. 2015. »Employment effects of union-bargained minimum wages: 
Evidence from Sweden’s retail sector.« International Journal of Manpower 36:694-
710 samt Lundborg, P. och Skedinger, P. 2014. Minimum Wages and the Integration 
of Refugee Immigrants Per Lundborg and Per Skedinger. IFN Working Paper No., 
(1017).
227 Cortes, P. 2008. The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence 
from CPI Data. Journal of Political Economy, 116(3), 381–422.
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lönespridning och de har också större inkomstspridning 

på årsbasis.228 

Nyanländas etablering
När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de 

snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etable-

ringsprogrammet för nyanlända som sköts av Arbets-

förmedlingen. Syftet med programmet är att påskynda 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Etableringsreformen infördes den 1 december 2010 

i syfte att underlätta nyanländas etablering i Sverige. 

Med etableringsreformen fick Arbetsförmedlingen det 

samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända. 

Ett nytt regelverk infördes för nyanländas etablering i 

arbets- och samhällslivet den 1 januari 2018. De nya reg-

lerna innebar bland annat att regelverket för nyanländas 

etablering blev mer likt det som gäller för övriga arbets-

sökande och att den nyanländes ansvar att etablera sig 

själv förstärktes. För att öka individens motivation att 

etablera sig riskerar den nyanlände att få sin ersättning 

228 Bergh, A. 2014. Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden – 
partiernas lösningar är otillräckliga. Ekonomisk Debatt, 4, 67–78.
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indragen om han eller hon inte deltar i insatserna som 

han eller hon ska. Handläggningen av etableringsersätt-

ningen flyttades också från Arbetsförmedlingen till För-

säkringskassan för att minska administrationen.

För de personer som har inlett en etableringsplan 

innan den 1 januari 2018 gäller dock fortfarande etable-

ringsreformen.229 Läs mer om skillnaderna mellan etable-

ringsreformen från 2010 och etableringsprogrammet från 

2018 på migrationsinfo.se

Vad ingår i etableringsprogrammet?
Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invand-

rare i arbetsför ålder (20–64 år) med uppehållstillstånd 

som flykting eller skyddsbehövande. Lagen omfattar 

även anhörig till flykting eller skyddsbehövande med 

uppehållstillstånd. Asylsökande eller övriga invandrare 

omfattas inte.230 De personer som aktivt deltar i en etable-

ringsplan har rätt till etableringsersättning under högst 

två år. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkrings-

kassan.231 Läs mer om etableringsersättning på migrations-

info.se

229 Regeringskansliet: Nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och 
samhällslivet.
230 Proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i 
arbets- och samhällslivet.
231 Försäkringskassan: Etableringsersättning.
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Efter att den nyanlände beviljats uppehållstillstånd 

ska Arbetsförmedlingen träda in så fort som möjligt för 

att hålla etableringssamtal. Arbetsförmedlingen upprät-

tar en individuell handlingsplan tillsammans med den 

nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, 

myndigheter, företag och organisationer. Sedan görs 

en kartläggning av personens erfarenheter och kom-

petenser. En etableringsplan ska alltid innehålla SFI 

(svenska för invandrare), arbetsförberedande insatser 

och information om det svenska samhället, så kallad 

samhällsorientering. Exempel på arbetsförberedande 

insatser är aktiviteter som kan underlätta och påskynda 

den nyanländes etablering i arbetslivet såsom rehabilite-

ring, kompletterande gymnasieutbildning eller högskole-

förberedande studier.232 Etableringsplanen ska normalt 

omfatta aktiviteter på heltid. Etableringsersättningen 

varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända 

deltar i etableringsplanen och om personen får andra 

typer av ersättningar som till exempel föräldrapenning, 

studiemedel från CSN och sjukersättning.233

En utbildningsplikt för nyanlända infördes också den 

232 Proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i 
arbets- och samhällslivet.
233 Försäkringskassan: Om du deltar i etableringsprogrammet hos 
Arbetsförmedlingen.
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1 januari 2018. Utbildningsplikten omfattar personer 

som deltar i etableringsuppdraget och som bedöms vara 

i behov av utbildning för att kunna skaffa sig ett arbete. 

Kravet på att utbilda sig berör därmed främst nyanlända 

som har kort utbildning och särskilt de som saknar grund-

skolekompetens. Utbildningsplikten innebär att sanktio-

ner, det vill säga varningar och i förlängningen indragen 

ersättning, kan införas för den som inte har sökt anvisad 

utbildning, accepterat en erbjuden utbildningsplats eller 

deltagit i anvisad utbildning.234 

Arbetsmarknadsinsatser 
riktade till nyanlända
Arbetsförmedlingen erbjuder en rad olika insatser för 

nyanlända för att underlätta etableringen på arbetsmark-

naden. Nedan följer en beskrivning av de insatser som 

framförallt riktar sig till nyanlända.

Etableringsjobb är en subventionerad anställning 

för både nyanlända och långtidsarbetslösa som kan pågå 

i högst två år. Beslutet om införandet av etableringsjobb 

togs av Regeringen och arbetsmarknadens parter den 5 

234 Regeringskansliet: Frågor och svar om utbildningsplikt.

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/fragor-och-svar-om-utbildningsplikten/
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mars 2018. Målet är att ett etableringsjobb ska leda till en 

tillsvidareanställning på heltid. Lönen ska vara i nivå med 

de lägsta kollektivavtalen.

Syftet med etableringsjobben är att fler nyanlända och 

långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden 

samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetens-

försörjning. Avsikten är att satsningen fullt utbyggd ska 

omfatta minst 10 000 individer. Att parterna gemensamt 

har tagit initiativ till etableringsjobb särskiljer etable-

ringsjobben från andra subventionerade arbetsmark-

nadsinsatser. Detta är något som regeringen framhåller 

kan bidra till bättre resultat än tidigare subventionerade 

arbeten.235 Regeringen har den 17 mars 2020 lagt fram en 

proposition om att införa etableringsjobb, som riksdagen 

ska fatta beslut om. Enligt förslaget ska etableringsjob-

ben införas den 1 oktober 2020.236

Introduktionsjobb är en subventionerad anställning 

för både nyanlända och långtidsarbetslösa som kan pågå 

i högst två år.237 Introduktionsjobben är subventionerade 

till 80 procent och taket för lönesubventionen är en lön 

235 Regeringen: Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etablerings-
jobb.
236 Proposition (2019/20:117) Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor 
om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
237 Introduktionsjobben ersatte de tidigare instegsjobben med avsikt att förenkla 
systemet genom att göra fem stöd till ett enhetligt stöd.
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som motsvarar 20 000 kronor i månaden. Jobben kan 

kombineras flexibelt med studier för att kunna möta 

eventuella kompetensbehov hos arbetsgivare och stärka 

den enskildes förutsättningar.238

Nystartsjobb är en subventionerad anställning för 

både nyanlända och långtidsarbetslösa som kan pågå 

i högst två år. Om den arbetssökande är nyanländ och 

kvalificerar på grund av uppehållstillstånd, uppehållskort 

eller för att personen deltar i etableringsprogrammet, 

får arbetsgivaren ett belopp som motsvarar 2,5 gånger 

arbetsgivaravgiften. Detta motsvarar en lönesubvention 

på cirka 50 procent. Nystartsjobbet ska påbörjas inom 

36 månader från att uppehållstillståndet eller uppe-

hållskortet beviljades, eller så länge som personen deltar i 

etableringsprogrammet. Den som har en etableringsplan 

kvalificerar så länge etableringsplanen pågår.239

Extratjänst är en subventionerad anställning för 

nyanlända och långtidsarbetslösa. Extratjänster erbjuds 

till arbete inom offentlig eller ideell sektor. Anställningen 

är subventionerad till 100 procent. Det ekonomiska stö-

det ges endast till den del av bruttolönen som vid heltid 

uppgår till 20 000 kr per månad. Den arbetssökande kan 

238 Arbetsförmedlingen: Faktablad för arbetsgivare - Introduktionsjobb. 
239 Arbetsförmedlingen: Faktablad för arbetsgivare - Nystartsjobb. 
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inneha en extratjänst i 12 månader med chans till förläng-

ning om Arbetsförmedlingen bedömer att det skulle vara 

bra för den arbetssökande.240

Validering innebär en strukturerad bedömning, vär-

dering och dokumentation samt ett erkännande av kun-

skaper och kompetenser som en person besitter. Detta 

är ett program hos Arbetsförmedlingen som startade 

under 2017 och ska utföras av utomstående aktörer inom 

olika branscher. Valideringen kan resultera i ett betyg, 

kompetensintyg, utlåtande eller liknande. Alla eller delar 

av kompetenskraven kan bedömas vara uppfyllda. Vid 

behov erbjuds kompletteringsutbildningar. Detta kan 

vara till stor hjälp för personer som har yrkeserfarenhet 

eller utbildning från utlandet men saknar dokumentation 

som intygar deras kompetenser.241 

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på 

arbetsmarknaden för nyanlända med relevant utbildning 

eller yrkeserfarenhet inom ett bristyrke. Snabbspåret 

består av tre steg: kartläggning av personens tidigare 

kompetens, bedömning av personens förmåga och kom-

plettering av kunskaper genom utbildning och praktik. 

Snabbspåren omfattar ett trettiotal yrken och är ett 

240 Arbetsförmedlingen: Faktablad för arbetsgivare - Extratjänst.
241 Arbetsförmedlingen: Validering.
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resultat av överenskommelser mellan arbetsgivare, fack-

förbund och Arbetsförmedlingen. Deltagare i snabbspå-

ren får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.242

Andra insatser hos Arbetsförmedlingen:

• Arbetsmarknadsutbildning 

• Arbetsträning 

• Moderna beredskapsjobb i staten 

• Praktik 

• Stöd och matchning 

• Yrkesintroduktionsanställning 

• Yrkesinriktad folkhögskoleutbildning

 

För mer detaljerad information om Arbetsförmedlingens 

insatser och information om ytterligare insatser besök 

www.arbetsformedlingen.se.

242 Arbetsförmedlingen: Snabbspår - en snabbare väg in i arbetsmarknaden.
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Utrikes föddas 
demografi

Födelseland
Utrikes föddas befolkningssammansättning har 

förändrats över åren och olika länder har dominerat 

invandringen under olika årtionden. De senaste årens 

höga invandring av personer födda i Syrien medförde 

att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelse-

landet bland utrikes födda i Sverige 2017. Denna grupp 

motsvarade runt nio procent av den utrikes födda befolk-

ningen. Finland har varit det vanligaste födelselandet 

sedan 1940-talet.243 Den utrikes födda befolkningen i Sve-

rige utgjordes 2019 av knappt 2 020 000 personer, vilket 

är mer än 19 procent av befolkningen. Personer födda i 

Syrien, Finland, Irak och Polen utgör 25 procent av samt-

liga utrikes födda i Sverige.244

243 SCB: Flera miljongränser passerades under 2017.
244 SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2019.
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Under 2000-talet har det skett en stor ökning av asyl-

invandring från Syrien, Irak och Somalia. Denna ökning 

beror främst på asylinvandring orsakad av krig, våld och 

förtryck i ursprungsländerna. Även invandring från EU 

(exklusive Norden) har ökat under 2000-talet, där Polen 

är ett land som sticker ut.245 Ökningen beror på en ökad 

arbetsrelaterad invandring från nyblivna EU-medlems-

länder.246

245 SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2019.
246 SCB: Syrien vanligaste födelselandet bland invandrade 2016 (Nr. 2017:70).
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Åldersfördelning
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. Utrikes födda har generellt 

en yngre befolkningsstruktur än inrikes födda, vilket gör 

att invandringen totalt sett har en föryngrande effekt på 

befolkningen.247

247 SCB: Integration: Rapport 6 – en beskrivning av läget i Sverige.
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Åldersstrukturen bland utrikes födda skiljer sig 

åt mellan olika grupper beroende på födelseland och 

invandringsår. När man tittar på åldersstrukturen för de 

tre vanligaste födelseländerna bland utrikes födda går 

det att urskilja klara skillnader mellan grupperna. Över 

hälften av alla finskfödda är äldre än 65 år och 77 procent 

utgörs av personer äldre än 55 år. Bland personer födda 

i Irak och Syrien är åldersstrukturen betydligt yngre där 

knappt 60 procent av personer födda i Syrien är yngre än 

34 år.248

248 SCB: Befolkning efter födelseland, ålder och kön 2000–2019.
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Könsfördelning
År 2019 invandrade och folkbokfördes 115 805 personer 

till Sverige. Av dessa var 53 procent män och cirka 47 pro-

cent kvinnor.249 Könsfördelningen bland de utrikes födda 

ser olika ut. Av de asylsökande som kom till Sverige under 

2019 var cirka 40 procent kvinnor, detta jämfört med 29 

procent 2015. Av de syrier som sökte asyl i Sverige 2019 var 

49 procent kvinnor jämfört med 36 procent under 2015.250 

Fördelningen av asylsökanden utifrån kön i Europa visar att 

fler män än kvinnor sökte asyl 2018, då kvinnor utgjorde en 

tredjedel av det totala antalet sökande.251

Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare åter-

finns fler män än kvinnor men bland anhöriginvandrare 

är kvinnor vanligare än män. När flyktinginvandringen 

minskar och följs av en anhöriginvandring minskar därför 

överskottet av män.252 

Utbildningsnivå
Andelen personer med en eftergymnasial utbildning 

är lika stor bland inrikes och utrikes födda i åldern 25–64 

249 SCB: Invandring till Sverige.
250 Migrationsverket: Inkomna ansökningar om asyl 2019.
251 Eurostat: Asylum statistics.
252 SCB: Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2017 samt 
framskrivning 2018–2070.
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år. Även andelen högutbildade, personer med minst en 

treårig eftergymnasial utbildning, är lika stor. Det som 

skiljer gruppen utrikes födda jämfört med inrikes födda 

är att de har en större andel som har högst en förgymna-

sial utbildning, 20 procent jämfört med 9 procent. 

Utbildningsnivån varierar med faktorer som 

ursprungsland, invandringsår, invandringsskäl, kön och 

ålder. Kvinnor har en generellt högre utbildningsnivå 

än män, både bland inrikes och utrikes födda. Skillna-

den mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå är dock 

något mindre bland utrikes födda. Generellt sett har 

personer som har kommit till Sverige av flyktingskäl 

en lägre utbildningsnivå än personer som invandrat av 

Källa: SCB
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arbetsmarknadsskäl eller för att studera. Framför allt är 

det en större andel av de som har kommit till Sverige av 

flyktingskäl som har högst en förgymnasial utbildning.253 

Även utbildningsstrukturen i födelselandet har bety-

delse. Andelen högutbildade från Nordamerika och EU är 

större än personer födda i Afrika eller Asien, där en stor 

andel endast har förgymnasial utbildning. Det finns även 

stora skillnader inom olika regioner och inom länderna.254

253 SCB: Befolkningens utbildning - Utrikes föddas utbildningsbakgrund 2017. 
Lika stor andel med en eftergymnasial utbildning bland inrikes och utrikes födda 
(2018-12-05).
254 SCB: Utrikes födda befolkningen 2017 fördelad efter utbildningsnivå, födelse-
land (världsdel*), kön och senaste invandringsår. 25–64 år.

Källa: SCB
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Invandrare  
och kriminalitet
Forskningssammanställningen är författad av Jerzy Sarnecki, 

professor em. i kriminologi vid Stockholms universitet och 

senior professor vid Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet

Fler brott begås av utrikes födda, men varför? 

Forskning visar att sociala och ekonomiska förhållanden 

under uppväxten har större betydelse än om man föddes 

i Sverige eller har flyttat hit. Förhållandena i ursprungs-

länderna och till viss del diskriminering är också en del av 

förklaringen. 

Redan på 1920- och 1930-talet visade amerikanska 

kriminologiska studier i Chicago, och andra stora städer 

i USA, att fattiga invandrare ofta till en början bosatte sig 

i slumområden där brottsligheten redan var hög.255 När 

de så småningom etablerade sig i det nya landet, lärde 

sig språket, fick ett fast arbete och flyttade från dessa 

områden minskade sannolikheten att de skulle begå brott 

påtagligt. Enligt forskarna berodde den höga brottslighe-

255 Thrasher, F. (1927): The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, University of 
Chicago Press.
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ten hos invånarna i slumområdena bland annat på social 

desorganisation, det vill säga att områdena saknade 

fungerande sociala institutioner som skolor, lokalpolis, 

kyrkor och sportklubbar.256 I såväl USA som Sverige kan 

man se en liknande utveckling även idag.

I Sverige har det sedan 1974 gjorts minst 25 studier 

på invandring och kriminalitet. Den mest citerade stu-

dien är Brottsförebyggande rådets (Brå) undersökning 

från 2005.257 Undersökningen visade att utrikes födda 

i genomsnitt var registrerade för brottsmisstankar 2,5 

gånger så ofta som personer födda i Sverige av svensk-

födda föräldrar. Även personer födda i Sverige med båda 

föräldrarna födda i utlandet var överrepresenterade i 

brottsstatistiken (två gånger så ofta som barn till inrikes 

födda föräldrar). Överrepresentationen bland de som 

endast hade en utlandsfödd förälder var däremot 1,4 

gånger så stor. BRÅ-studien visade även att överrepresen-

tationen var störst när det gällde vålds- och sexualbrott.

2019 publicerades en undersökning som utgör en upp-

följning av den ovan nämnda BRÅ-studien.258 Kort sam-

256 Shaw, C. R. & McKay, H. D. (1942): Juvenile Delinquency and Urban Areas: A 
Study of Rates of Delinquents in Relation to Differential Characteristics of Local 
Communities in American Cities, Chicago: University of Chicago Press.
257 Brå (2005): Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Brå, 
Rapport: 2005:17.
258 Engellau, P. (2019): Invandring och Brottslighet. Ett trettioårsperspektiv. För-
rapport från Stiftelsen Det Goda Samhället.
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Migrationsinfo för alla

manfattat visar rapporten att utrikes födda fortfarande 

är överrepresenterade bland personer misstänkta för 

brott. Vidare framgår det av rapporten att överrepresen-

tationen i flera brottskategorier har minskat för personer 

födda i utlandet och ökat för personer födda i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar. Att ”andra generationen invand-

rare” är mera brottsbelastade än första är vanligt i länder 

med längre erfarenhet av invandring.259

Av en studie av ”Våldsbejakande extremism och orga-

niserad brottslighet i Sverige” av Rostami med flera fram-

går att andelen utlandsfödda varierar stort mellan olika 

våldsmiljöer, den är förhållandevis hög (cirka 50 procent) 

i miljöer som betecknas som gatugäng och maffia, medan 

den är mycket lägre (cirka 10–20 procent) bland fotbolls-

huliganer, autonoma extremister och mc-gäng. Av natur-

liga skäl är andelen personer födda i utlandet mycket 

låg bland extremister i vit makt-miljön (3 procent) och 

mycket högt bland jihadister (72 procent).260

En undersökning av Beckley (2015) visar att de med 

259 Haen Marshall, Ineke 1997. ”Minorities, Crime and Criminal Justice in the 
United States,” kapitel i Haen Marshall, I. (red.) 1997). Minorities, migrants, and 
crime: diversity and similarity across Europe and the United States. Thousand Oaks, 
Calif.: SAGE.
260 Rostami, A. Mondani, H. Carlsson, C. Sturup, J. Sarnecki, J. Edling, C. (2018): 
Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholms: 
Institutet för Framtidsstudier, Rapport 2018/4.
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störst överrepresentation i brottsstatistiken är personer 

som kommer från regioner i världen med lågt Human 

Development Index261 (HDI).262 Dessa resultat bekräftas 

av både Brå (2005) och Engellau (2019).

I princip kan det finnas tre förklaringar till invandra-

res statistiska överrepresentation i brottsstatistiken: 

1. Förhållanden under vilka invandrare lever i 

mottagarlandet.

2. Förhållanden i ursprungslandet.

3. Diskriminering inom rättssystemet.

Förhållandena i mottagarlandet
Hällsten, Szulkin och Sarnecki genomförde en 

studie med drygt 63 000 ungdomar som gått ut grund-

skolan, med eller utan fullständiga betyg, under åren 

1990–1993.263 Dessa ungdomar följdes sedan upp i lagfö-

rings- och misstänkta registret tills de blev 30 år gamla. 

I studien undersökte forskarna också flera så kallade 

261 UNDP: Human Development Reports 2015. HDI rangordnar länderna efter ett 
index som bygger på en sammanläggning av förväntad livslängd, utbildning samt 
bruttonationalprodukt per invånare.
262 Beckley, A. (2015) Foreign background and criminal offending among young 
males in Stockholm. Dissertations in Criminology N0. 37. Stockholm: Stockholm 
University.
263 Hällsten, M., Szulkin, R. Sarnecki, J (2013): Crime as a Price of Inequality? The 
Gap in Registered Crime between Childhood Immigrants, Children of Immigrants 
and Children of Native Swedes, The British Journal of Criminology, 2013/2/21.
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socioekonomiska variabler som föräldrarnas utbildning, 

föräldrarnas arbete/arbetslöshet, föräldrarnas sociala 

klass, föräldrarnas inkomst, familjens sammansättning 

samt om familjen levde i ett segregerat område. När fors-

karna sedan analyserade datamaterialet ville de se vilken 

inverkan dessa olika variabler hade på de undersöktas 

sannolikhet att begå brott.

Innan hänsyn togs till socioekonomiska variabler 

hade de utlandsfödda dubbelt så hög registrerad brotts-

belastning jämfört med de som var födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar. Men efter att kontroller gjordes 

för de ovan uppräknade socioekonomiska variablerna 

försvann skillnaden helt för kvinnor och för män mins-

kade den med 50–75 procent (beroende på vilket mått på 

brottsligheten som användes). 

Slutsatsen av denna studie är alltså enkel: Huvuddelen 

av skillnaden i brottslighet mellan barn till invandrare 

och barn till övriga befolkningen förklaras av skillnader 

i socioekonomiska uppväxtförhållanden i Sverige. Med 

andra ord löper ett barn som växer upp med inrikes födda 

föräldrar, men under dåliga ekonomiska och sociala för-

hållanden, högre risk att registreras för brott än ett barn 

som växer upp med utrikesfödda föräldrar under ekono-

miskt och socialt goda förhållanden.



In
va

n
d

ra
re

 o
ch

 k
ri

m
in

a
lit

e
t

141

Förhållanden i ursprungslandet
Det finns ett samband mellan att komma från länder 

med lågt HDI och risken att registreras för brott i Sve-

rige.264 Vi vet emellertid inte på vilket sätt utvecklings-

graden i ursprungsländerna påverkar brottsligheten i 

Sverige. Man kan till exempel tänka sig att den påverkar 

de förhållanden individen lever under i Sverige. Personer 

från länder med lågt HDI har ofta lägre utbildning än 

andra och svårare att få arbete i Sverige. Då påverkas per-

sonen negativt, som beskrivet i stycket ovanför. 

En del debattörer har lagt fram tesen att de delar av 

befolkningen som kommer till Sverige från vissa länder 

är mera brottsbenägna än de som stannar kvar i landet. 

Detta finns det dock inget stöd för i forskningen. Däre-

mot har det under senare år funnits indikationer på att 

det finns så kallade utländska ligor som ägnar sig åt orga-

niserad brottslighet, exempelvis omfattande inbrottstur-

néer, i Sverige. Medlemmar i dessa ligor är i de flesta fall 

inte invandrare, utan snarare personer som kommer till 

Sverige tillfälligt för att begå brott.

I debatten nämns också kulturella skillnader mellan 

264 Beckley, A. (2015) Foreign background and criminal offending among young 
males in Stockholm. Dissertations in Criminology N0. 37. Stockholm: Stockholm 
University.



In
va

n
d

ra
re

 o
ch

 k
ri

m
in

a
lit

e
t

142

vissa invandrargrupper och majoritetsbefolkningen. 

Vissa menar att en del brott begås eftersom de är kultu-

rellt accepterade i ursprungslandet, men inte i Sverige. 

Det kan till exempel handla om ”hedersbrottslighet”. 

Dessa brott har i en del fall lett till grov misshandel och 

även mord på kvinnor. Ett annat, relaterat, fenomen med 

klar kulturell bakgrund är könsstympning av flickor från 

vissa regioner i världen. Omfattningen av detta problem 

är svårt att bedöma. Att sådana brott förekommer (och 

då främst mot unga kvinnor) är dock uppenbart. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att de flesta handlingar som 

är kriminaliserade i Sverige också är kriminaliserade 

och förbjudna enligt rådande sedvänjor i utrikes föddas 

ursprungsländer. Detta innebär att invandrares överre-

presentation i brottslighet inte, på något enkelt sätt, kan 

förklaras med ursprungslandets kultur.

En viktig frågeställning i detta sammanhang är vad 

som händer på längre sikt i mötet mellan ursprungslan-

dets kulturella föreställningar och de normer, seder och 

bruk som råder i Sverige, vilket handlar om hur väl inte-

grationsprocessen fungerar. Om integrationen fungerar 

bra kommer de kulturella motsättningarna att minska 

med tiden. Fungerar inte integrationen kan dessa kultu-

rella motsättningar mycket väl förstärkas och leda till vad 
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en del forskare kallar för sekundär konflikt.265 En sådan 

konflikt kan öka risken för att en individ ansluter sig till 

en extrem politisk eller religiös rörelse.

Diskriminering
Diskriminering inom rättssystemet är svårt att under-

söka, men vi vet både från utländska studier266 och från 

svenska att en viss diskriminering tycks förekomma. I 

Sverige visar Dahlbeck (2009) till exempel att männ-

iskor oftare anmäler ett brott som de tror har begåtts av 

invandrare medan Kardell (2006) visar att polisen något 

oftare misstänker invandrare för brott på grunder som 

sedan underkänns av åklagare.267 268

Pettersson (2006) konstaterar att invandrare som 

kommer från vissa regioner i världen döms till strängare 

straff jämfört med svenskar som har begått lika grova 

brott.269 Det råder alltså en viss diskriminering av invand-

265 Sellin, T. (1938) Culture, Conflict and Crime, New York: Social Science Research 
Council.
266 Pickering, S. & Ham, J. (eds.) (2014) The Routledge Handbook in Crime and 
International Migration. Routledge International Handbooks.
267 Sarnecki, J. (2006): Är rättvisan rättvis? Tio Perspektiv på diskriminering av 
etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet, Statens Offentliga Utredningar 
SOU 2006:30. Stockholm: Fritzes.
268 Dahlbäck, O. (2009) Diskrimineras invandrarna i anmälningar av brott. Occasio-
nal Paper Series. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University.
269 Pettersson, T. (2006) ”Representation av religiös och/eller etnisk bakgrund i 
domar” i (red) J. Sarnecki Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av 
etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet, SOU 2006: 30 Stockholm: 
Fritzes.
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rare i det svenska rättssystemet. Denna diskriminering 

kan dock enbart förklara en liten del av invandrares över-

representation i brottsstatistiken. 

Forskning från andra europeiska länder
Studier från andra västeuropeiska länder visar genom-

gående att utrikes födda är överrepresenterade bland 

personer som registrerats för brott. Överrepresenta-

tionen och karaktären på brottsligheten varierar dock 

påtagligt mellan länderna. Huvudorsaken till denna över-

representation är, precis som i Sverige, att utrikes födda i 

dessa länder oftast lever under svagare socioekonomiska 

förhållanden än den inrikes födda befolkningen.270 271

Brottsutveckling i samhället
En viktig observation är att ökad invandring, trots att 

invandrare är överrepresenterade bland personer miss-

tänkta och lagförda för brott, inte per automatik leder till 

att brottsligheten i Sverige är större än tidigare. Sarnecki 

(2016) visade till exempel att samtidigt som andelen utri-

kes födda i Sverige ökade kontinuerligt mellan mitten av 

270 Ineke Haen Marshall Haen, I. Red. (1997): Minorities, Migrants, and Crime: 
Diversity and Similarity Across Europe and the United States. Sage.
271 BRÅ (2019) Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och 
inhemsk bakgrund. En kartläggning av litteratur 2006 – 2019. BRÅ-PM.
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1970-talet fram till idag, från cirka 7 till cirka 20 procent, 

uppvisade antalet fall av dödligt våld (ett brott där utri-

kes födda är kraftigt överrepresenterade) en helt annan 

utveckling. Först ökade det dödliga våldet något, sedan 

minskade det påtagligt för att åter öka under de senaste 

åren. Räknat per 1 miljon invånare är det dödliga våldet i 

Sverige fortfarande, även efter ökningen under senaste 

åren, lägre än det var mot slutet av 1980-talet (1989: 14,5 

per 1 miljon invånare, 2018: 10,8 per en miljon invånare). 

Inte heller när det gäller andra brottstyper där invandrare 

är kraftigt överrepresenterade som misstänkta/lagförda 

går det att finna ett enkelt samband mellan ökad invand-

ring och ökad brottslighet.272 Förklaringen till denna 

utveckling måste vara att samtidigt som andelen invand-

rare som registreras för brott ökar (till följd av att andelen 

invandrare i befolkningen ökar) minskar andelen infödda 

med svenskfödda föräldrar som registreras för brott. För 

att förstå mekanismer bakom denna utvecklig behövs 

mera forskning.

272 Sarnecki J. (2016) “Ökad invandring leder inte till ökad brottslighet” (DN debatt 
2016-08-26).
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OM FORES
Fores - Forum för reformer och entrepre-
nörskap – är den gröna och liberala tanke-
smedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige 
med tro på entreprenörskap, på människors 
möjligheter att själva forma sitt liv och på 
marknadsmässiga lösningar på samhällets 
utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat 
och miljö, migration och integration, entre-
prenörskap och ekonomiska reformer och 
det digitala samhället. Varje program har ett 
råd med stor akademisk tyngd och verksam-
heten leds övergripande av en styrelse med 
brett samhällsengagemang.

Vi är en öppen, ideell och oberoende mö-
tesplats där nyfikna samhällsmedborgare, 
debattörer, entreprenörer, beslutsfattare 
och forskning möts, från Sverige och vår 
omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, 
rundabordssamtal för särskilt inbjudna och 
individuella möten mellan forskning, policy 
och näringsliv. Vi leder referensgrupper och 
samordnar nätverk, ordnar egna konferen-
ser och deltar i andras och publicerar böcker, 
rapporter och policy papers. Vi medverkar i 
samtal, debatter och projekt över hela Sveri-
ge, i EU och i övriga världen.

Som grön och liberal tankesmedja försö-
ker vi leva som vi lär, med liten och minskan-
de klimatpåverkan och med stor individuell 
frihet för medarbetare och andra som är 
knutna till oss. Vi söker ständigt nya influ-
enser och uppmuntrar till dialog – hör av dig!

“Det finns en fantastiskt bra sajt för 
alla er som verkligen vill veta något 
om hur migrationen ser ut, vad den 
kostar etc. Här finns svar på det mes-
ta, raka fakta. Den heter migrations-
info.se och drivs av tankesmedjan 
Fores. Läs den. Sprid den.”
– Johan Croneman, krönikör på Dagens 
Nyheter

“För att Sverige ska kunna göra mig-
rationen till sin fördel, behövs värde-
ringar, principer, utblick, och fakta. 
Migrationsinfo bidrar på ett utmärkt 
sätt till de båda senare.”
– Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör 
för Svenska Dagbladet

Migrationsinfo för alla är fylld av relevant statistik, klar-
görande fakta och forskningssammanställningar om migra-
tion och integration i Sverige, EU och världen. 

Nu kommer den femte och uppdaterade utgåvan av Mig-
rationsinfo för alla. Samtalet om migration och integration 
präglas av alternativa fakta, känslor och motstridig informa-
tion. Det är svårt att veta vad som stämmer och kunskapsbe-
hovet är stort. Hur många och vilka får komma till Sverige? 
På vilket sätt påverkar EU:s regler svensk migrationspolitik? 
Hur har det gått för de som har fått uppehållstillstånd? Boken 
hjälper dig att bättre förstå dessa frågor. 

Migrationsinfo för alla används idag runt om i Sverige av 
kommunpolitikern som behöver argument, läraren som pla-
nerar sin lektion, journalisten som letar fakta, den sakkunni-
ga som letar underlag och studenten till sin uppsats. Använd 
Migrationsinfo du också!

Texterna i boken kommer från Migrationsinfo.se, Sve-
riges mest använda hemsida för frågor om integration och 
migration, som drivs av tankesmedjan Fores. För mer fakta 
och forskning om migration i Sverige, EU och världen – besök 
Migrationsinfo.se!
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“För att Sverige ska kunna göra migrationen till sin fördel, 
behövs värderingar, principer, utblick, och fakta. Migrations-
info bidrar på ett utmärkt sätt till de båda senare.”
– Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet

Migrationsinfo för alla är fylld av relevant statistik, klar- 
görande fakta och sammanställningar av forskningsläget.

Nu kommer den tredje och uppdaterade utgåvan av Migra-
tionsinfo för alla. Svensk migrationspolitik har sett en kraftig 
omdaning de senaste åren och situationen för de som invand-
rar till Sverige har förändrats drastiskt sedan förra utgåvan. 
Hur går det för dem som har fått uppehållstillstånd och är i 
färd med att etablera sig? Boken hjälper dig att bättre förstå 
dessa frågor.

Migrationsinfo för alla används idag runt om i Sverige 
av kommunpolitikern som behöver argument, läraren som 
planerar sin lektion, journalisten som letar fakta, den sak- 
kunniga som letar underlag och studenten till sin uppsats. 
Använd den du också!

Texterna i boken kommer från Migrationsinfo.se, Sveriges 
mest använda hemsida för frågor om integration och migra-
tion i Sverige, som drivs av tankesmedjan Fores.

ISBN 978-91-87379-44-4

9 789187 379444 >ISBN 978-91-87379-44-4

“Det finns en fantastiskt bra sajt 
för alla er som verkligen vill veta 
något om hur migrationen ser ut, 
vad den kostar etc. Här finns svar på 
det mesta, raka fakta. Den heter mi-
grationsinfo.se och drivs av tankes-
medjan Fores. Läs den. Sprid den.” 
– Johan Croneman,
krönikör på Dagens Nyheter

“Vi delade ut Migrationsinfo för alla 
till samtliga ledamöter i Tomelil-
la kommunfullmäktige. Jag är över-
tygad om att debatten nu bygger mer 
på fakta och forskning än tidigare.” 
– Johan Linander,
kanslichef Tomelilla kommun

Migrationsinfo 
för alla
TREDJE  UTGÅVAN

OM FORES 
Fores – Forum för reformer och entrepre-
nörskap – är den gröna och liberala tanke-
smedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige 
med tro på entreprenörskap, på männis-
kors möjligheter att själva forma sitt liv och 
på marknadsmässiga lösningar på samhäll- 
ets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat 
och miljö, migration och integration, en-
treprenörskap och ekonomiska reformer 
och det digitala samhället. Varje program 
har ett råd med stor akademisk tyngd och 
verksamheten leds övergripande av en sty-
relse med brett samhällsengagemang. 

Vi är en öppen, ideell och oberoende 
mötesplats där nyfikna samhällsmedborga-
re, debattörer, entreprenörer, beslutsfatta-
re och forskning möts, från Sverige och vår 
omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, 
rundabordssamtal för särskilt inbjudna och 
individuella möten mellan forskning, poli-
cy och näringsliv. Vi leder referensgrupper 
och samordnar nätverk, ordnar egna kon-
ferenser och deltar i andras och publice-
rar böcker, rapporter och policy papers. Vi 
medverkar i samtal, debatter och projekt 
över hela Sverige, i EU och i övriga världen. 
Vi söker ständigt nya influenser och upp-
muntrar till dialog – hör av dig!
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