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Cirkulär migration
Befolkning och Välfärd
BV/BE

Om statistiken - cirkulär migration
1. Bakgrund
Den internationella migrationen har förändrats under de senaste
decennierna. En av de tydligaste förändringarna är att allt fler
migrationer är tillfälliga snarare än permanenta. Speciellt har
upprepade flyttningar mellan födelselandet och andra länder
uppmärksammats de senaste åren. Denna typ av migrationer brukar
kallas cirkulär migration. Statistiska centralbyrån (SCB) har i
regleringsbrevet för budgetåret 2016 fått i uppdrag att publicera
statistik som beskriver den cirkulära migrationen till och från Sverige.

2. Populationen
En cirkulär migrant är enligt den publicerade statistiken en person
som passerat Sveriges gräns vid minst tre tillfällen under de senaste
10 åren, varje gång med en vistelsetid (utomlands eller i Sverige) som
varar i minst 12 månader. Denna definition är linje med den en
arbetsgrupp under Förenta nationernas ekonomiska kommitté för
Europa (UNECE) föreslagit.
För att öka analysmöjligheterna redovisas också statistik för
ytterligare en grupp, återmigranter. Den grupp som i den
publicerade statistiken benämns som återmigranter har endast två
migrationer men uppfyller i övrigt samma kriterier som
cirkulärmigranter.
Denna statistik skiljer mot den definition av in- och utvandring som
redovisas löpande av SCB där en migration räknas om migranten har
för avsikt att uppehålla sig i eller utanför landet i minst 12 månader
och registrerar detta till Skatteverket. I statistiken över
cirkulärmigranter krävs att man faktiskt är folkbokförd i Sverige eller
inte folkbokförd i Sverige under minst 12 månader efter en in- eller
utvandring. Denna definition gör att statistiken har en eftersläpning
på drygt ett år, detta för att händelser ska hinna registreras samt
uppfylla folkbokföringskriteriet om 12 månader.

3. Viktig information om statistiken
Statistiken bygger på information från Registret över totalbefolkningen (RTB) och består därför av de händelser som
rapporteras till Skatteverket. De migrationer som ska rapporteras är
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migrationer där personen har för avsikt (och tillstånd) att stanna i
eller utanför landet i minst 12 månader1. Det innebär att statistiken
över cirkulär migration inte är direkt jämförbar med den officiella
statistiken över in- och utvandring. Antalet faktiska migrationer är
fler än de rapporterade migrationerna, detta på grund av att inte alla
migranter meddelar sin flytt till Skatteverket.
Kvaliteten på inrapporteringen av migrationer skiljer beroende på de
olika in- och utflyttningsländerna. De nordiska folkbokföringsmyndigheterna har ett uppbyggt rapporteringssystem där en person
endast kan vara folkbokförd i ett land samtidigt och en flytt
rapporteras automatiskt till det tidigare landet när personen
folkbokförs i inflyttningslandet. Kvaliteten på statistiken över
migrationer mellan de nordiska länderna är därför bättre än
migrationer till övriga länder. Rörligheten mellan länder som ingår i
Schengensamarbetet2 har ökat de senaste åren och på grund av den
fria rörligheten är det sannolikt att många migrationer inom regionen
aldrig rapporteras till in- och utflyttningslandet och det är dessa
flyttningar som troligtvis har den största undertäckningen i
statistiken.

4. Fortsatt arbete
Under 2017 kommer mer statistik om de cirkulära migranterna att
publiceras och omfatta uppgifter inom områdena utbildning,
sysselsättning och inkomster.

5. Definitioner
Begrepp
Cirkulär migrant

Återmigrant

Födelseland
Migrationsland

Ålder
Migration

1

Definition
Person med minst tre flyttningar
under tioårsperioden som följts av
bosättning i Sverige eller utlandet
under minst ett år.
Person med två flyttningar under
tioårsperioden som följts av
bosättning i Sverige eller utlandet
under minst ett år.
En persons registrerade födelseland
Landet som en person invandrar
från eller utvandrar till.
Ibland används begreppet, in- och
utflyttningsregion om riktningen
beskrivs.
Ålder vid migration
Avser registrerad flyttning till eller
från Sverige.

Personer som flyttar till Danmark, Island eller Norge ska folkbokföras i dessa
länder om de har för avsikt att bo där i minst 6 månader.
2
Medborgare i ett Schengen-land har fri rörlighet mellan de olika länderna men om
men har för avsikt att stanna en längre tid i landet skall man folkbokföras i det
landet.
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Födelseregion

Migrationsregion

Bakgrund

Tid mellan första och senaste
flyttning
Långmigration

Gruppering av länder baserat på
födelseländer. Grupperingen
redovisas enligt SCB:s
ländergruppering vid periodens slut.
Gruppering av länder baserat på
migrationsländer. Grupperingen
redovisas enligt SCB:s
ländergruppering vid periodens slut.
En gruppering som baseras på
födelseland och, om personen är
född i Sverige, föräldrarnas
födelseländer.
Antal år mellan den senaste
migrationen och den första
migrationen under perioden.
Avser en registrerad migration till
eller från Sverige där den
registrerade vistelsen uppgår till
minst 12 månader.

