Svenskar i världen
Det har blivit lättare att flytta
fram och tillbaka mellan EU:s
medlemsländer och rörligheten
har ökat. Bland personer födda
i Sverige är det varje år många
fler som flyttar ut ur landet än
som flyttar in. Nya flyttmönster
gör det svårt att ge en säker
uppgift om hur många de är.

Befolkningsstatistiken visar bland
annat hur många personer som
är bosatta i Sverige. Men den
visar inte hur många svenskar
som är bosatta utomlands. Vi
vet hur många som emigrerar
varje år och vi vet vart de flyttar
men hittills har det inte funnits
någon samlad bild av ”svenskarna
i förskingringen”.
För att få en uppfattning om
hur stort antalet svenskar i andra
länder är används olika informationskällor, mer eller mindre officiella. Enligt uppgifter från EU:s
statistikbyrå Eurostat och OECD
uppgår antalet svenskar som bor
i medlemsländerna till drygt
250 000. Med svenskar avses här
vanligen de som är födda i Sverige.

Det finns dock några länder som
enbart redovisar statistik över
svenska medborgare. Om man
lägger till de svenskar som bor i
länder utanför EU och OECD
kan det totala antalet svenskar
som är registrerade och långtidsboende utomlands uppskattas till
drygt 300 000. Enligt andra källor
är det totala antalet utlandssvenskar mycket högre. Föreningen Svenskar i Världen (SVIV)
beräknar att det i dag finns runt
470 000 svenska medborgare som
bor utomlands. I uppskattningen
inkluderas alla svenskar, oberoende av vistelsetid eller om personerna ingår i landets folkräkning. Det bör noteras att siffrorna
som ligger till grund för de olika
antalsuppgifterna i artikeln ibland
har ”otydliga konturer” och att
resultaten framför allt ska ses som
en indikation på antalet utlandssvenskar.

ar som bor utomlands permanent
(längre än ett år) och hur många
som flyttar under en kortare period. Statistik över den senare
kategorin är osäker både i Sverige
och i andra länder. Internationella
jämförelser av migrationsflöden
och av ackumulerad invandring
över tiden är ofta svåra att göra
på grund av att länder har olika
kriterier för hur länge en person
ska avse att stanna i landet för att
räknas som invandrad. Ett annat
fenomen som komplicerar bilden
är att rörligheten mellan länder
generellt sett ökar. Allt fler människor väljer flyttformer som inte
registreras och därför inte syns i
den traditionella migrations- och
befolkningsstatistiken. Det kan
till exempel handla om tillfällig
arbetskraftsmigration, så kallad
cirkulär migration, säsongsboende och studenter.

för att räknas som utvandrad

liga och mest aktuella uppgifterna
från Eurostat och OECD framgår
att de största svenskkolonierna
finns i USA, Norge och Finland.
Därefter följer Danmark, Stor-

från Sverige ska man ha för avsikt
att bo utomlands under minst ett
år. Det kan vara intressant att
känna till både hur många svensk-

när man lägger samman de befint-

britannien, Spanien och Tyskland med någorlunda jämnstora
grupper av registrerade svenskar.
Samma sju länder är med Norge,
USA och Storbritannien i topp
också sedan många år de mest
populära destinationerna bland
emigrerande svenskar.
Det är generellt fler kvinnor
än män bland svenskfödda som
bor utomlands. I de tio länder där
flest svenskar bor är i genomsnitt
55 procent av den svenskfödda
befolkningen kvinnor. Andelen är
ännu högre i till exempel Frankrike, Storbritannien, Danmark
och USA. Det finns få uppgifter
i internationell statistik om till exempel kön- eller åldersfördelning
bland svenskar bosatta i andra
länder. Svensk statistik över vilka
som utvandrat och inte flyttat tillbaka kan däremot ge en indikation på vilka utlandssvenskarna är.
Från år 1969 till och med den sista
december 2006 har cirka 228 000
svenskfödda personer lämnat Sverige och därefter aldrig officiellt
flyttat tillbaka. Gruppen utgörs
till 52 procent av kvinnor och 48
procent av män och sammantaget

Fler flyttar ut än flyttar in

De flesta utlandssvenskarna bor i USA

In- och utvandring till och från Sverige bland svenskfödda

Personer i befolkningen med födelseland Sverige.
Uppgifterna är de mest aktuella för respektive land
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Källa: Befolkningsstatistiken, SCB.

Det är nästan lika många kvinnor som män bland
svenskfödda in- och utvandrare.
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Land
USA
Norge
Finland
Danmark
Storbritannien
Spanien
Tyskland
Frankrike
Kanada
Australien

Födda i
Sverige
54 400
33 900
29 500
19 000
17 300
17 000
16 200
8 700
7 700
6 800

Könsfördelning, %
Kvinnor
Män
58
42
52
48
48
52
58
42
61
39
55
45
56
44
70
30
53
47
51
49

Källa: Eurostat och OECD (folkräkningar runt 2000). Antal för Tyskland avser
medborgarskap.

Det är något fler kvinnor än män bland svenskfödda
som bor utomlands.

Välfärd Nr 1 2008

Alla som befinner sig utomlands är inte på semester.

är det drygt 10 000 fler kvinnor
än män som lämnat landet.
Den sista december 2006 visade åldersfördelningen för dessa
personer (under förutsättning att
alla lever) att de flesta är relativt
unga. Närmare 40 procent är 30
år eller yngre. Många, runt 25
procent, är mellan 30 och 40 år.
Få i gruppen av officiellt utvandrade svenskar är äldre; bara 10
procent är över 60 år.
De stora grupperna svenskar
finns i EU och OECD-länderna
men det finns också svenskar bosatta i andra länder runt om i
världen. Under enbart 2006 emigrerade svenskar till ett hundratal
länder. De flesta av dessa länder
producerar inte någon statistik
som kan användas för att beVälfärd Nr 1 2008

stämma hur många svenskar som
är bosatta i landet. Vi vet att
migrationsströmmarna till EU
och OECD-länderna har utgjort
cirka 80 procent av all svensk utvandring under 2000-talet. Mot
denna bakgrund kan man grovt
skatta det totala antalet svenskar
som officiellt bor utomlands till
drygt 300 000 personer.
utlandssvenskar när man jämför
statistik från de internationella
organisationerna med statistik
från SVIV. Det beror på att de
två sifferuppgifterna refererar till
olika populationer, eller kategorier, av utlandsboende svenskar.
Statistiken som presenteras av
Eurostat och OECD kommer
det är stor skillnad i antal

ursprungligen från medlemsländernas statistikbyråer och
innehåller de personer som inkluderats i befolkningsregister
eller folkräkningar. Uppgifterna
från SVIV däremot, bygger på
uppskattningar från ambassader
om det totala antalet svenska
medborgare i respektive land,
oberoende av vistelsetid eller om
personerna är officiellt registrerade eller inte i landet.
Siffrorna från ambassader och
konsulat är bedömningar och ska
tolkas med försiktighet. Somliga
ambassader har god kännedom
om gruppen svenskar i landet
medan andra har svårt att få fram
uppgifter. Enligt amerikansk
folkräkning år 2000 fanns det
54 400 personer i befolkningen
som var födda i Sverige. Ambassaden menar emellertid att det är
mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter från andra källor
men gissar att antalet svenskfödda
egentligen kan vara det dubbla.
Ambassaden i Storbritannien
framhåller att det är svårt att besvara frågan om antalet permanentboende svenskar eftersom det
inte finns någon folkbokföring i
landet. Man bedömer ändå att
det finns långt fler svenskar boende i Storbritannien än de 17 300
som anges i Eurostats statistik.
Baserat på passansökningar under
de senaste åren från personer bosatta i Storbritannien beräknas att
det fanns runt 50 000 svenskar i
landet 2007. Den senare siffran
inkluderar svenska studenter,
svenskar som arbetar som aupair och svenskar som arbetar i
Storbritannien utan att vara anmälda i landet.
En annan intressant observation från SVIV och ambassaderna
är att den största gruppen utlandssvenskar, bortsett från
svenskar i USA, finns i Spanien.
År 2007 beräknades antalet

svenska medborgare boende i
Spanien till cirka 65 000 personer.
Det är nästan fyra gånger fler än
det registrerade antalet svenskar
enligt Eurostats statistik. Frankrike är ett annat land där ambas
sadens skattningar (25 000 personer) antyder att det finns
många fler svenska medborgare
än vad registeruppgifterna visar.
skillnaderna i antal mellan olika

källor är ett konkret exempel på
hur blandformer eller nya flyttmönster inte gör avtryck i den
traditionella migrationsstatistiken. De stora grupperna i Spanien
och Frankrike som ambassaderna
har kännedom om, utgörs främst
av pensionärer som bor i landet
runt åtta månader och i Sverige
resten av året. Mycket få av dem
har bokfört sig i sin spanska eller
franska ort, vilket gör att personerna inte syns i respektive lands
officiella befolkningsstatistik. Eftersom de bor utomlands kortare
tid än ett år skall de enligt svensk
lag inte heller registreras som
utflyttade från Sverige. 
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Mer att läsa finns i Beskrivning
av Sveriges befolkning 2006, SCB,
enheten för befolkningsstatistik.
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