kramande familj/par?
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Anhöriginvandrarna och deras familjer
Anhöriginvandringen utgör en stor del av den totala invandringen.
Sedan 2000 har mer än hälften av alla utomnordiska invandrade
kommit av just familjeskäl, det vill säga återförenats med sina
familjer eller bildat en ny familj. I en studie vid SCB konstateras
att till 100 invandrade personer 1997 kom under de följande nio
åren 15 personer som anhöriginvandrare till Sverige. Anhörig
invandringen är stor till personer som invandrar av humanitära
skäl eller som flyktingar.

Under 2006 invandrade totalt
96 000 personer till Sverige. Av
dessa var närmare 70 000 utom
nordiska medborgare. Omkring
28 000 eller 40 procent av de
utomnordiska invandrarna var
anhöriginvandrare.
Eftersom man inte behöver
något uppehållstillstånd för att
flytta från ett nordiskt land till
Sverige, finns det inga uppgifter
om anledningen till invandringen
för de drygt 26 000 nordiska
medborgarna. Även för EU-med
borgare, som numera inte behöver
något uppehållstillstånd, saknas
ofta informationen om anled
ningen till invandring.
I gruppen anhöriginvandrare
fanns 2006 fler kvinnor än män.
De flesta som invandrade av
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f amiljeskäl var antingen barn,
under 18 år, eller i de familjebil
dande åldrarna. Endast ett fåtal
var äldre än 65 år.
Närmare 21 000 hushåll i Sve
rige tog emot anhöriginvandrare
2006. Totalt bodde runt 48 000
personer i ett hushåll där någon
invandrat under år 2006 på grund
av familjeskäl.
Det finns många barn i hus
hållen som tog emot anhörig
invandrare. Det är naturligt
eftersom det rör sig om män
niskor som kommit till Sverige
antingen för att förenas med sin
familj eller för att bilda familj. År
2006 bodde i hushållen drygt
12 000 barn som hade återför
enats med delar av sin familj och

Många invandrar av familjeskäl
Invandring 2006
		

Totalt

Kvinnor

Män

Utomnordiska medborgare
anhöriginvandrare
humanitära grunder
skyddsbehov, flyktingar
arbete
studier
övrigt/uppgift saknas

69 700
27 700
17 700
5 600
6 600
4 100
7 900

32 700
16 500
7 100
2 400
1 900
1 300
3 500

37 000
11 200
10 600
3 200
4 700
2 800
4 400

Nordiska medborgare

26 000

12 300

13 700

Total invandring

95 700

45 000

50 700

Omkring 40 procent av de utomnordiska invandrarna 2006 flyttade till Sverige
av familjeskäl, som anhöriginvandrare. Fler kvinnor än män kom som anhörig
invandrare.

Vilka kan få uppehållstillstånd på grund
av familjeanknytning?

Fakta

Medborgare i ett land utanför EU/ESS har rätt att få uppehållstillstånd om man är
gift, ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som bor i Sverige.
Barn under 18 år har rätt att återförenas med sina föräldrar.
Man kan få uppehållstillstånd om man planerar att gifta sig, ingå registre
rat partnerskap eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Man kan också
i undantagsfall få uppehållstillstånd om man har bott tillsammans i hemlandet med
släktingen som nu är bosatt i Sverige. Denna kategori omfattar bland annat barn
över 18 år och föräldrar till den som är bosatt i Sverige.
Adoptivbarn hör till gruppen med familjeanknytning, men de ingår inte
i SCB:s studie av anhöriginvandring.
Medborgare i EU/ESS har uppehållsrätt för sig och sin familj i Sverige om de har
arbete, studerar eller har tillräckliga medel för att klara sin försörjning.
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1 600 barn som fötts under året.
Runt 60 procent av barnen in
vandrade under året och övriga
fanns i Sverige.
Många av mottagarna har
själva tidigare invandrat. Närmare
16 000 personer, drygt 75 pro
cent, av mottagarna hade själva
invandrat. Nästan hälften hade
invandrat de senaste två åren. Den
statistiskt sett vanligaste motta
garen var en 43-årig man som ti
digare invandrat och fått uppe
hållstillstånd på grund av skydds
behov eller av humanitära skäl.
på
följdinvandringen framåt i tiden
kan man följa kohorter av in
vandrade och se hur många andra
personer som invandrar under
efterföljande år och bildar familj
eller återförenas med någon i
kohorten.
Som exempel invandrade
drygt 43 000 personer år 1997. Ett
år senare invandrade 2 300 per
soner och bildade familj eller åter
förenades med någon av dem som
invandrade 1997. Nio år senare,
det vill säga 2006, hade samman
lagt 6 300 personer invandrat och
under sitt första år i Sverige bildat
familj eller återförenats med
någon av personerna som invand
För att uppskatta storleken

rade 1997. Med andra ord hade
det efter nio år kommit 14,5 an
höriga till 100 personer som in
vandrade år 1997.
På liknande sätt har SCB följt
kohorter av personer som in
vandrat till Sverige mellan 1997
och 2005. Man har sedan för varje
år fram till och med 2006 under
sökt vilka personer de bor tillsam
mans med och framför allt om de
bor med en nyinvandrad person.
Det kommer fler anhöriga till
en man än till en kvinna. I de
mönster som framträder visar
det sig att det kom 19 anhöriga
till 100 män som invandrat 1997
medan 10 anhöriga togs emot
av 100 kvinnor. För alla invand
ringskohorter som har undersökts
kom det fler anhöriga till män än
till kvinnor.
De flesta invandrade återför
enas med anhöriga eller bildar
familj året efter invandringen till
Sverige. Därefter minskar anhörig
invandringen snabbt med åren. I
analysen av följdinvandring har
man inte inkluderat de anhöriga
som kommer samma år som mot
tagaren, vilket är vanligt.
Personer som sökt sig till Sve
rige av humanitära skäl eller
kommit som flyktingar tar emot

Mottagarna ofta födda i Sverige
De vanligaste födelseländerna för anknytningspersoner
till anhöriginvandrare, 2006
Thailand

Anhöriginvandringen stor till flyktingar och
personer som invandrat av humanitära skäl
Antal anhöriginvandrare till 100 tidigare invandrade, ett år efter
att mottagaren kom till Sverige. Efter mottagarens invandringsår
och grund för bosättning
Antal
30

Saknas

25

Humanitä

20
15
10
5

Arbete, St
Humanitära skäl, ﬂyktingar m.m.

Arbete, Studier m.m.
Saknas

Libanon
Turkiet
Somalia
Iran
Polen
f.d. Jugoslavien
Irak
Sverige
Övriga
0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
Antal

Sverige var det vanligaste födelselandet bland mottagarna av invandrande
anhöriga. I hushållen fanns närmare 1 600 barn som fötts efter att mamman
invandrat till Sverige. Dessa barn ingår inte i sammanställningen.
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Familjeband
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För 100 personer som invandrat 1997 av humanitära skäl eller som
flyktingar, kom under påföljande år runt 15 anhöriga. 100 personer som
invandrade 1997 på grund av arbete eller studier tog året efter emot
5 anhöriga.

flest anhöriga. Det är inte förvå
nande eftersom familjemed
lemmar i denna grupp ofta kan
ha svårt att flytta vid samma till
fälle. Många lyckas återförenas
först efter något eller några år i
Sverige.
Efter nio år har det skett en
följdinvandring av 29,5 personer
till 100 personer som invandrade
1997, av humanitära skäl eller som
flyktingar. Denna nivå kan dock
variera från år till år. 100 personer
som invandrade 2002 av huma
nitära skäl, har efter fyra år resul
terat i en följdinvandring av 50,8
nya familjemedlemmar.
Nivån på anhöriginvandringen

Danmark

Familjeba

varierar från år till år, beroende
bland annat på vilka förhållanden
som råder i de olika ursprungslän
derna och att olika länder domi
nerar invandringen olika år.
År 2004 och 2005 minskade
den totala invandringen från Irak
tillfälligt och speciellt under 2004
invandrade mycket få irakier av
humanitära skäl eller som flyk
tingar. Mönstret ändrades och de
flesta med skyddsbehov kom
detta år från andra länder och i
större utsträckning tillsammans
med hela eller delar av sin familj
än under tidigare år. För personer

SCB:s studie baseras på registret över
totalbefolkningen (RTB), där familje
situationen för anhöriginvandrare under
söks. En begränsning är att det inte går
att koppla samman två personer som bor
tillsammans utan att vara gifta eller ha
gemensamma barn.

Lästips
I slutet av året publiceras ytterligare
resultat från denna studie i serien
”Demografiska rapporter”
Beskrivning av Sveriges befolkning
2006, SCB

som tidigare invandrat av andra
skäl, till exempel på grund av
arbete eller studier eller som själva
kommit som anhöriga, råder det
inte samma variationer mellan
åren i mottagandet av familje
medlemmar.
l
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