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Förord
Sedan år 2008 har SCB publicerat analysrapporter inom integrationsområdet. Dessa ges ut i serien Integration och föreliggande rapport är
den fjortonde i ordningen.
Syftet med denna rapport är att ge en beskrivande bild av var kommunmottagna personer först bosatt sig, hur många som lämnat kommunen
och till vilken typ av kommuner de i så fall flyttar. I rapporten studeras i
första hand kommunmottagna år 2016, som följs fram till och med år
2019, men även kommunmottagna 2017–2019 redovisas.
Rapporten har utarbetats av Karin Lundström, Vitor Miranda och
Regina Vilkénas. Lena Lundkvist, Karin E Lundström och Anna Nyman
har bidragit med värdefulla synpunkter.

SCB i oktober 2020
Magnus Sjöström
Avdelningschef

Maj Eriksson Gothe
Enhetschef
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Sammanfattning
Denna rapport ger en beskrivande bild av nyanlända flyktingar och
deras anhöriga som mottogs i en kommun under perioden 2016 till 2019
och deras flyttmönster de första åren i Sverige. Av rapporten framgår
exempelvis hur många som lämnat den kommun de först bosatte sig i
och vilken typ av kommun de i så fall flyttat till. Detta studeras främst
för personer som mottagits under 2016.
Med kommunmottagna avses personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande, enligt vissa
bestämmelser i utlänningslagen (2005:716), och deras anhöriga och som
omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar.
Under perioden 2016 till 2019 blev nästan 206 000 personer kommunmottagna i Sverige. Majoriteten togs emot under 2016 och 2017,
närmare 70 000 personer under vart och ett av dessa år. Det stora
antalet dessa år kan kopplas till att ett ökat antal flyktingar kom till
Europa och Sverige under 2015.
Det var fler män än kvinnor som mottogs i kommunerna under den här
perioden. De kommunmottagna var relativt unga, drygt 90 procent var
under 50 år och nästan hälften av dem var 19 år eller yngre. Det var en
större andel pojkar i övre tonåren och unga män kring 20 år jämfört med
flickor och unga kvinnor i samma ålder, en stor andel av dem kom till
Sverige som ensamkommande barn. Nästan hälften av de kommunmottagna under perioden 2016–2019 var födda i Syrien.
Kommunmottagna kan antingen själva ordna ett eget boende eller
erbjudas en anvisad kommun genom Migrationsverket. Kommunen är i
det senare fallet då skyldig att ordna med boende. Sedan en ny lag
trädde i kraft 2016 tar samtliga kommuner i Sverige emot nyanlända
flyktingar och deras anhöriga. Det var vanligast att de kommunmottagna bosatte sig i en större stad eller i en kommun nära större stad,
nästan 40 procent av de kommunmottagna under perioden 2016–2019
gjorde det.
Av de som mottogs under 2016 var knappt 90 procent folkbokförda i
samma kommun vid slutet av samma år. Därefter minskade andelen
successivt till 68 procent tre år efter mottagningsåret. Kvinnor bodde i
något större utsträckning än män kvar i samma kommun. Flyttbenägenheten var högre i åldern 15–29 år jämfört med övriga åldersgrupper. Det
hänger samman med familjesituationen, i denna ålder är det relativt
vanligt att vara ensamboende, en grupp som flyttar oftare än
exempelvis barnfamiljer. Det är inga större skillnader i flyttmönster
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mellan de som ordnat eget boende i en kommun och de som har
anvisats ett boende.
Vid en jämförelse av kommunmottagna i olika kommuntyper framgår
tydliga skillnader i flyttmönster. I slutet av den studerade perioden
bodde 50 procent av de som mottagits i en pendlingskommun nära
storstad kvar i samma kommun jämfört med drygt 80 procent av de som
bodde i större städer. Andelen kvarboende i olika kommuner varierar
kraftigt, mellan 10 och 90 procent.
Vid 2019 års slut märks att flyttarna lett till en viss omfördelning
mellan olika kommuntyper, så att en större andel av de kommunmottagna bor i större städer och kommuner nära större stad medan
andelen som bor i mindre städer och landsbygdskommuner samt
storstadsområden minskat. Kommunmottagna som först bodde i en
storstad flyttade främst till pendlingskommuner nära storstäder samt
till större städer och kommuner nära en större stad, medan de som
bodde i pendlingskommuner nära storstäder i större utsträckning
flyttade till storstäder eller till större städer och kommuner nära större
stad. De som flyttat från större städer och kommuner nära större stad
har ofta flyttat till en kommun av samma typ. Från mindre städer och
landsbygdskommuner flyttade kommunmottagna ungefär i lika stor
utsträckning till en annan kommun av samma typ som till en större
städer och kommuner nära större stad.
Vid en närmare analys av flyttarna framgår att det ofta rör sig om
relativt kortväga flyttar. Exempelvis är det vanligt att flytta till en
annan kommun inom samma storstadsområde.
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Inledning
Under de senaste hundra åren har Sverige gått från att vara ett
utvandrings- till ett invandringsland. Förändringen skedde framförallt i
och med en ökad invandring efter andra världskriget. Andelen utrikes
födda i befolkningen har ökat sedan dess och i slutet av 2019 var 20
procent av Sveriges befolkning född i ett annat land. Över tid har
invandringen ändrat karaktär, från arbetskraftsinvandring under 1950och 1960-talen till 1980- och 1990-talens invandring av flyktingar och
anhöriga. Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen har också lett
till en ökad rörlighet, både till och från Sverige. Under 2000-talet har
invandringen varit på en högre nivå än tidigare, särskilt under de
senaste tio åren. Anledningen till dagens höga nivåer är bland annat att
det idag kommer personer till Sverige från många olika länder, både
från EU och utanför, samt av flera olika anledningar som arbete, flykt
eller anhöriginvandring.
Diagram 1. In- och utvandring i Sverige. År 1900–2019
Immigration and emigration in Sweden. Years 1900-2019
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Under 2015 ökade antalet flyktingar som kom till Europa kraftigt till
följd av eskalerade konflikter och katastrofer i världen. Detta märktes
tydligt även i Sverige då cirka 160 000 personer sökte asyl under 2015.
Det ställde snabbt nya krav på olika samhällsfunktioner, inte minst
mottagningssystemet.
De asylsökande som fått uppehållstillstånd kan folkbokföra sig i Sverige,
och räknas då som invandrade i statistiken. Personer som har beviljats
uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande, enligt
vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716), och anhöriga till
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dessa personer omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Det innebär att en
schablonersättning betalas ut till kommunen där de bosätter sig och
dessa personer kan ta del av etableringsinsatser, genom individuellt
utformade insatser och stöd från Arbetsförmedlingen, under max två år.
Dessa personer benämns som kommunmottagna. I rapporten använder
vi även begreppet nyanlända flyktingar och deras anhöriga för att
beskriva denna grupp.
I den här rapporten tittar vi närmare på flyttmönster bland de personer
som togs emot i en kommun under perioden 2016 till 2019. Var bosatte
de sig, har de flyttat till en annan kommun sedan dess och vart har de i
så fall flyttat är frågor som besvaras i rapporten.
Rapporten inleds med en beskrivning av kommunmottagna 2016–2019
avseende kön, ålder, födelseland, hushållsställning och utbildningsnivå
samt efter kategori från Migrationsverket, exempelvis om de ordnat
med boende på egen hand eller anvisats till kommunen. I följande
kapitel, Mottagningskommuner, beskrivs i vilken typ av kommuner
nyanlända flyktingar och deras anhöriga mottagits i. Därefter beskrivs
hur stor andel som bor i samma kommun som de mottagits i, uppdelat
efter olika grupper av kommunmottagna och efter vilken typ av
kommun de mottagits i. Här fokuseras på mottagna 2016 och andel
kvarboende 2019. I kapitlet Hit går flyttarna, studeras de som lämnat
mottagningskommunen närmare och flyttmönster efter typ av
mottagningskommun och för olika grupper av kommunmottagna
redovisas. Rapporten avslutas med en diskussion.
SCB publicerade 2016 en rapport, Integration – flyktingars flyttmönster i
Sverige, i vilken flyttmönster studerades för flyktingar och deras
anhöriga som invandrat under perioderna 1990–1994, 2006–2010 och
2011–2015. Till viss del kan den här rapporten ses som en fortsättning
på den tidigare studien då vi nu beskriver flyttmönster under perioden
2016–2019. SCBs tillgång till uppgifter har dock förbättrats sedan 2016
och numera finns tillgång till uppgift om mottagningsdatum, det datum
en person har mottagits av en kommun, och vilken kommun de först
mottagits i. Uppgifterna kommer från Migrationsverket. Mottagningsdatumet kan vara både tidigare eller senare än det datum en person
folkbokförs i Sverige. Dessa uppgifter möjliggör en avgränsning i
analysen till att endast studera flyttar efter mottagningsdatum, till
skillnad från tidigare då personer följdes från första folkbokföring. Vi
kan därmed i denna rapport exkludera flyttar som görs från exempelvis
ett anläggningsboende till mottagningskommunen.
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Flyktingmottagande i
Sverige över tid
Antalet kommunmottagna varierar över tid och kan ändras kraftigt från
ett år till ett annat som följd av exempelvis eskalerade konflikter, som
påverkar antalet som söker asyl i Sverige, men även den svenska
migrations- och integrationspolitiken kan ha stor betydelse. I diagram 2
visas antalet asylsökande och antalet kommunmottagna personer från
1991 till 2019. Av diagrammet framgår att ett ökat/minskat antal
asylsökande en viss period följs av ett ökat/minskat antal kommunmottagna antingen direkt eller ett par år senare. Det stora antalet
asylsökande under 2015 återföljs exempelvis av ett högre antal
kommunmottagna år 2016 och 2017. Det totala antalet asylsökande är
betydligt större än antalet kommunmottagna, eftersom alla asylsökande
inte beviljas uppehållstillstånd. I gruppen kommunmottagna ingår
dessutom kvotflyktingar som inte sökt asyl i Sverige liksom anhöriga till
personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd som flykting eller
skyddsbehövande.
Diagram 2. Antal asylsökande samt kommunmottagna personer för respektive år, 19912019
Number of asylum seekers and newly arrived refugees and their family members who
were received by municipalities for settlement by year, 1991-2019
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Källa: Migrationsverket

Av diagram 2 framgår också hur antalet kommunmottagna har varierat
över tid. Det kraftigt ökade antalet kommunmottagna 1994 var en följd
av inbördeskriget i Jugoslavien och ett stort antal asylsökande 1992–
1993.
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Under 2006 ökade antalet kommunmottagna trots att antalet
asylsökande snarast hade minskat under de föregående åren. Det
berodde i viss utsträckning på den tillfälliga lag, ”flyktingamnestin”,
som gjorde att i synnerhet barnfamiljer vars utvisningsbeslut inte
kunnat verkställas eller som levt gömda i Sverige fick möjlighet till ny
prövning och kunde beviljas tillstånd enligt tillfälliga bestämmelser.
Antalet asylsökande från Syrien började öka under 2012 och ökade
sedan varje år fram till den stora flyktinginvandringen till Sverige och
Europa 2015, till följd av kriget i Syrien. Det syns tydligt på det ökade
antalet asylansökningar 2015 och på kommunmottagandet under 2016
och 2017 (se diagram 2). I slutet av 2015 föreslogs en rad åtgärder för att
minska antalet asylsökande till Sverige. Reglerna trädde i kraft under
2016 och antalet asylsökande har varit på en lägre nivå sedan dess. Vad
gäller antalet kommunmottagna märks nedgången senare, med ett
tydligt minskat antal under 2018 och 2019.

Flyktingmottagande i Sveriges kommuner
Var nyanlända flyktingar och deras anhöriga först bosätter sig och hur
de sedan väljer att flytta påverkas av hur mottagandet är strukturerat
under den aktuella tidsperioden. Regelverket för mottagandet, vad
gäller exempelvis möjligheten för flyktingar att själva välja vilken
kommun de först bosätter sig i, har förändrats under de senaste
decennierna.
I början av 1980-talet bosatte sig många nyanlända flyktingar och deras
anhöriga i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
Arbetslösheten för olika grupper av utrikes födda ökade under den tiden
samtidigt som det blev en koncentration av nyanlända i dessa områden.
För att motverka den utvecklingen infördes förändringar i mottagandet
av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. I mitten av 1980-talet
introducerades den så kallade ”Hela Sverige-strategin” med syfte att
styra bosättningen och minska koncentrationen till storstäderna. Det
ledde dock senare till en ökad omflyttning inom Sverige mot storstäder
och större städer.
Sedan dess har reglerna kring mottagandet av flyktingar ändrats och
personer som invandrat efter 1994 har haft större möjlighet att själva
ordna sitt första boende (SOU 2004:73). Eget boende kom att
uppmuntras bland annat på grund av en förväntan på att asylsökande
skulle ta större ansvar för sin livssituation samt att det skulle minska
kostnaderna för mottagandet. Man såg dock även ett fortsatt behov av
att ha en spridning av nyanlända flyktingar och deras anhöriga över
landet. Ett system med frivilliga överenskommelser om mottagande
mellan kommuner och Integrationsverket infördes 1998 (SOU 2018:22).
Antalet personer med uppehållstillstånd som fortsatte vistas i
Migrationsverkets boenden för asylsökande kom att öka under perioden
2012–2014, då man inte fick fram tillräckligt antal kommunplatser inom
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ramen för de frivilliga överenskommelserna. Dessutom var mottagandet
ojämnt fördelat över landets kommuner. Vissa kommuner tog ett stort
ansvar medan andra kommuner kunde avstå. Under 2015 och 2016
ökade antalet beviljade uppehållstillstånd, vilket innebar ett ytterligare
större behov av att nyanlända flyktingar och deras anhöriga skulle
kunna tas emot i kommunerna (SOU 2018:22). En ny lag, Bosättningslagen, trädde 2016 i kraft i Sverige. Lagen innebär att alla kommuner är
skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar och deras anhöriga för
bosättning (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning).
Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna ansvar för kommunmottagandet av nyanlända flyktingar enligt en av Länsstyrelserna
framtagen fördelning. Den beror bland annat på kommunens storlek,
arbetsmarknadsläge och det sammantagna mottagandet av nyanlända
flyktingar och deras anhöriga. De nyanlända har därefter möjlighet att
tacka ja eller nej till det anvisade boendet. Tackar de nej måste de själva
hitta ett boende och blir då mottagna i den kommun de väljer att flytta
till. Det är i dagsläget i huvudsak personer som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden, ensamkommande barn samt kvotflyktingar som anvisas till kommunerna. Många asylsökande som har
fått uppehållstillstånd ordnar själva sin bostad under asylprocessen och
fortsätter att bo där efter att de har beviljats uppehållstillstånd
(Migrationsverket (2020a)).
Från och med december 2010 har staten genom Arbetsförmedlingen
ansvaret för nyanlända flyktingars och deras anhörigas integration i det
svenska samhället istället för kommunerna. Syftet med den så kallade
etableringsreformen var att underlätta etableringen i Sverige, inte
minst på arbetsmarknaden. Sedan dess har ändringar gjorts för att bland
annat minska administrationen och öka flexibiliteten (SOU 2018:22).
Det aktuella etableringsprogrammet är individuellt utformat och syftar
till att kommunmottagna ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara
sin egen försörjning (Arbetsförmedlingen). Kommunerna har
fortfarande åtaganden i mottagandet och etableringen av nyanlända
flyktingar och deras anhöriga, så som att exempelvis kunna erbjuda
svenska för invandrare (SFI) och bostadsförsörjning.
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Beskrivning av
kommunmottagna
I detta kapitel beskrivs de personer som tagits emot i en kommun mellan
2016 och 2019 utifrån kön, ålder, eget eller anvisat boende, födelseland,
hushållsställning och utbildningsnivå.

Nästan hälften av alla kommunmottagna var under
20 år
Under perioden 2016 till 2019 blev nästan 206 000 personer kommunmottagna i Sverige, se tabell 1. Det var flyktingar och skyddsbehövande
samt anhöriga till dessa som hade fått uppehållstillstånd i Sverige under
den här perioden. Majoriteten av de kommunmottagna togs emot under
2016 och 2017, alltså åren efter 2015 då antalet asylsökande hade ökat.
Närmare 70 000 nyanlända togs emot under vart och ett av dessa år.
Efterföljande år minskade antalet kommunmottagna successivt. Det var
fler män än kvinnor som mottogs i kommunerna under den här
perioden. Störst var andelen män under 2016 då 59 procent av de
kommunmottagna var män.
Kommunmottagna efter kön, mottagningsår 2016–2019. Antal och procent
Newly arrived refugees and their family members by sex, years of reception 2016-2019.
Number and percent
Antal
Mottagningsår

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

2016

28 100

40 600

68 700

41

59

2017

29 100

38 900

68 000

43

57

2018

19 700

24 000

43 800

45

55

2019

11 100

14 100

25 200

44

56

Totalt

88 000

117 600

205 600

43

57

De kommunmottagna är relativt unga. Nästan hälften av alla kommunmottagna under perioden 2016–2019 var 19 år eller yngre och 92
procent var under 50 år.
I diagram 3 visas köns- och åldersfördelningen bland kommunmottagna. Andelarna är beräknade i förhållande till det totala antalet
kommunmottagna respektive år. I diagrammen märks att det främst är i
vissa åldrar som det är en högre andel män än kvinnor. Fördelningen
efter kön och ålder förändras också mellan åren. Pojkar i övre tonåren
och unga män kring 20 år utgör en allt större andel av de kommunmottagna under de senare åren.
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En stor andel av de tonårspojkar och unga män som visas i diagrammen
består av ensamkommande barn. Under 2016–2019 togs många ensamkommande barn emot i kommunerna, något som påverkar åldersfördelningen totalt sett bland kommunmottagna. Majoriteten av dem,
nästan 90 procent, var pojkar eller unga män. Många av de ensamkommande barnen var nära 18-årsåldern när de sökte asyl och hade nått
18 eller 19 års ålder när de togs emot i en kommun. De räknas dock
fortfarande som ensamkommande barn i kommunmottagandet. I
åldersgruppen 18–19 år var drygt 40 procent av de som mottogs 2016
ensamkommande barn och andelen var cirka 65 procent 2017.
Efterföljande år utgjorde de en ännu större andel av åldersgruppen,
omkring 80 procent (Migrationsverket 2020b).
Diagram 3. Kommunmottagna efter kön och ålder. Mottagningsår 2016–2019
Newly arrived refugees and their family members by sex and age. Years of reception
2016-2019
Mottagningsår 2016
Mottagningsår 2017
Procent
Procent
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Mottagningsår 2018
Mottagningsår 2019
Procent
Procent
12
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Män
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0
0
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Olika kategorier av kommunmottagna
Kommunmottagna kommer till kommunen på olika sätt och kan
kategoriseras därefter. Kategorierna kommer från Migrationsverkets
statistik. Majoriteten av dem har rest till Sverige och sedan ansökt om
asyl. Det innebär att de har väntat på beslut i Sverige och under tiden
varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I väntan på
beslut kan de ha bott i ett eget boende (EBO) som de själva ordnat eller i
ett av Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO). De som redan bor i
eget boende blir mottagna i den kommun de bor i när de beviljas
uppehållstillstånd. De som har bott i ett anläggningsboende blir
anvisade till en kommun av Migrationsverket. Nyanlända flyktingar kan
tacka nej till erbjudandet och måste i så fall själva hitta ett eget boende.
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De blir då kommunmottagna i den kommun de flyttar till. Dessa
personer ingår i gruppen med eget boende.
Gruppen vidarebosatta (kvotflyktingar) har beviljats uppehållstillstånd
innan inresa till Sverige. När de sedan reser in i Sverige är de redan
anvisade till en kommun som ordnat med bostad. De flyttar alltså direkt
till kommunen och gör ingen ansökan på plats hos Migrationsverket.
Anhöriga som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till
flykting blir kommunmottagna i den kommun de flyttar till. De söker
uppehållstillstånd från en ambassad och måste ha det beviljat inför
inresa till Sverige. De räknas som kommunmottagna från det datum de
folkbokför sig i Sverige. Eftersom de anhöriga ansöker om uppehållstillstånd först efter att den de är anhörig till har fått uppehållstillstånd i
Sverige, mottas de inte nödvändigtvis under samma år som
anknytningspersonen utan kan mottas senare.
Det finns även en övrig kategori som bland annat består av personer
som erhållit uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. En mer utförlig beskrivning av indelningen finns i
kapitel Kort om statistiken.
Av diagram 4 framgår fördelningen mellan de olika kategorierna av
kommunmottagna under perioden 2016–2019.
Diagram 4. Kommunmottagna efter kategori från Migrationsverket. Mottagningsår
2016–2019
Newly arrived refugees and their family members by categories from the Swedish
Migration Agency. Years of reception 2016-2019
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Under 2016 ordnade nästan hälften av alla kommunmottagna ett eget
boende under asylprocessen eller i samband med att de beviljats
uppehållstillstånd. Andelen är betydligt lägre efterföljande år, i
synnerhet 2018 då 17 procent ordnade eget boende.
Andelen som bott i anläggningsboende under tiden som asylsökande
var högre mellan 2016 och 2018 jämfört med 2019. År 2017 var andelen
som störst, då flyttade 41 procent till en anvisad kommun från ett
anläggningsboende. År 2019 var det 16 procent som blev anvisade till en
kommun från ett anläggningsboende.
Andelen anhöriga till flyktingar ökade under perioden och var störst
2018, då nästan 40 procent av de kommunmottagna var anhöriga.
Andelen kvotflyktingar ökade under perioden och utgjorde 20 procent
av de kommunmottagna 2019. Att andelen ökar beror dels på att totalt
antal kommunmottagna är lägre 2019 jämfört med 2016 och dels på att
antalet kvotflyktingar ökat under perioden, från cirka 2 000 personer
2016 till nästan 5 000 personer 2018 och 2019.

Syrien vanligaste födelselandet
Vilka födelseländer som är vanligast bland kommunmottagna varierar
över tid och påverkas av hur situationen ser ut i världen. Den period vi
studerar här präglas, särskilt under de första åren, till stor del av
konflikten i Syrien. Syrien var det vanligaste födelselandet bland de
kommunmottagna under 2016–2018. Under 2016 och 2017 var drygt
hälften av de kommunmottagna födda i Syrien medan andelen var lägre
år 2018 och 2019. År 2019 var Afghanistan det vanligaste födelselandet
bland de kommunmottagna. Eritrea, Somalia, Irak och Iran är andra
vanliga födelseländer bland kommunmottagna under den här perioden.
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De fem vanligaste födelseländerna samt övriga länder bland
kommunmottagna. Mottagningsår 2016–2019. Procent
The five most common countries of birth among newly arrived refugees and their family
members. Years of reception 2016-2019. Percent
2016
Födelseland

2017
Procent

Födelseland

Procent

Syrien

62

Syrien

53

Eritrea

10

Afghanistan

11

Somalia

5

Eritrea

7

Afghanistan

4

Irak

6

Irak

3

Somalia

4

Övriga länder
Totalt

17
100

Övriga länder
Totalt

2018
Födelseland

19
100

2019
Procent

Födelseland

Procent

Syrien

34

Afghanistan

23

Afghanistan

20

Syrien

22

Eritrea

8

Eritrea

13

Irak

7

Somalia

6

Iran

6

Iran

6

Övriga länder
Totalt

25
100

Övriga länder
Totalt

30
100

Kommunmottagna från olika födelseländer kan skilja sig åt sett till
exempelvis ålder, kön och kategori från Migrationsverket. Vid en
jämförelse mellan födelseländerna för perioden 2016–2019 framgår
exempelvis att andelen som var mellan 10–19 år var större bland
kommunmottagna födda i Somalia och Afghanistan jämfört med övriga
födelseländer. Runt hälften av de kommunmottagna födda i dessa två
länder var i den åldersgruppen. Bland personer födda i Afghanistan var
det också en högre andel män jämfört med övriga länder, drygt 70
procent. Många av dem var ensamkommande barn när de först kom till
Sverige. Bland födda i Somalia var det istället fler kvinnor än män och
en stor andel var anhöriga till flyktingar, vilket är vanligare bland
kvinnor än bland män.
Strukturen ändras även över tid. Bland personer födda i Syrien var
exempelvis 20 procent anhöriga till flyktingar 2016 medan nästan 60
procent av de kommunmottagna födda i Syrien var anhöriga 2018. Detta
kan förklaras av att anhöriga till flyktingar ofta tas emot i en kommun
något eller några år senare än den de är anhöriga till. Även bland
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personer födda i Eritrea ökade andelen anhöriga under perioden, från
nästan 20 procent 2016 till nästan 70 procent 2019.

Var tredje kommunmottagen var barn
Uppgiften om hushållsställning anger individens relation till övriga
personer i hushållet, exempelvis om personen är sammanboende med
en individ i hushållet eller är barn som bor med sin förälder i samma
hushåll. Övrig person innebär att en person bor i ett hushåll men utan
någon av de specificerade relationerna. Det kan exempelvis röra sig om
syskonhushåll, flergenerationshushåll och inneboende. Vilken hushållsställning man har kan förändras över tid, exempelvis vid familjeåterförening när en anhörig får uppehållstillstånd. Här redovisas
hushållsställningen personerna hade i slutet av mottagningsåret.
Som tidigare beskrivits så är kommunmottagna en relativt ung grupp
vilket återspeglar sig i hur gruppen fördelar sig efter hushållsställning.
Av de kommunmottagna under 2016–2019 var 36 procent barn. Bland
kvinnor var 40 procent barn medan andelen var 33 procent bland män.
Diagram 5. Kommunmottagna, kvinnor och män, efter hushållsställning. Mottagningsår
2016–2019
Newly arrived refugees and their family members, women and men, by household status.
Years of reception 2016–2019 combined
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Kvinnor var sammanboende i större utsträckning än män, bland kvinnor
var 34 procent sammanboende jämfört med 19 procent bland män.
Bland män var det istället en större andel som var ensamboende, 20
procent, och en större andel som ingick i gruppen övrig person, 24
procent. Vi har tidigare nämnt att en stor andel av de kommunmottagna
pojkarna i övre tonåren och unga männen var ensamkommande barn
när de kom till Sverige. Ensamkommande ingår troligtvis till största del
i gruppen övrig person.
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En mindre andel av de kommunmottagna var ensamstående förälder.
Detta var vanligare bland kvinnor än bland män. 8 procent av kvinnorna
var ensamstående förälder jämfört med 1 procent av männen.
Det är inga stora skillnader i hushållsställning mellan mottagna olika år,
men andelen barn är något högre 2017 och senare medan andelen
ensamstående minskar något.

Lika vanligt med förgymnasial som eftergymnasial
utbildningsnivå
Vilken utbildningsnivå man har uppnått har betydelse bland annat för
möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden, något som i sin tur
kan påverka både behovet av att flytta och möjligheterna att göra det. Vi
avgränsar här redovisningen till åldrarna 20–59 år och studerar
utbildningsnivå i slutet av mottagningsåret. Uppgift om utbildningsnivå
i SCB:s utbildningsregister hämtas från olika källor och täckningen i
registret förbättras med tiden. När det gäller gruppen kommunmottagna är Arbetsförmedlingen en viktig källa till uppgift om
utbildningsnivå i registret. Detta gäller särskilt en kort tid efter
invandringen, eftersom Arbetsförmedlingen samlar in uppgift om
utbildningsnivå för personer som deltar i etableringsprogrammet.
Andelen av de kommunmottagna 2016 som hade förgymnasial eller
eftergymnasial utbildning var lika stor, 34 procent, medan 21 procent
hade gymnasial utbildning. Det var en större andel av männen som hade
en registrerad utbildning jämfört med kvinnorna. Bland kvinnorna
saknade 17 procent en uppgift om utbildning medan motsvarande andel
bland männen var 7 procent. Det är också en tydlig skillnad mellan
könen vad gäller andelen med eftergymnasial utbildning.
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Diagram 6. Kommunmottagna efter utbildningsnivå. Kvinnor, män och totalt, 20-59 år.
Mottagningsår 2016
Newly arrived refugees and their family members by level of education. Women, men and
total aged 20-59. Year of reception 2016
Procent
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Andelen för vilka uppgift om utbildningsnivå saknas är betydligt högre för mottagna 2018 och 2019.
Det är därför svårt att jämföra utbildningsnivån för mottagna olika år. Därför redovisas här enbart
2016, som också är den grupp som följs upp längre fram i rapporten vad gäller flyttar.

19

SCB – Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige. Flyttmönster bland kommunmottagna 2016–2019

Mottagningskommuner
Här beskrivs vilka kommuner de kommunmottagna först mottogs i och hur
fördelningen ser ut över landet. I kapitlet framgår också vilka typer av
kommuner de kommunmottagna bosatte sig i, exempelvis storstäder eller
mindre städer.
Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 är alla kommuner skyldiga
att ta emot nyanlända flyktingar och deras anhöriga, vilket lett till en
jämnare fördelning av mottagandet mellan kommunerna än tidigare
(Prop. 2019/20:1). Det innebär också att alla kommuner i Sverige har
varit mottagningskommuner under perioden 2016–2019. Stockholm,
Göteborg och Malmö är de kommuner som tagit emot flest nyanlända
totalt sett. Det förklaras till stor del av att Stockholm, Göteborg och
Malmö är de största kommunerna i Sverige. Generellt har de
befolkningsmässigt större kommunerna ett större antal
kommunmottagna.
I tabell 3 visas fördelning av kommunmottagna efter kommun olika år.
De tio enskilda kommuner som redovisas är de som mottagit högst antal
kommunmottagna år 2016. Många kommuner hör till de tio största även
senare år, men exempelvis Norrköping och Södertälje har en lägre andel
av de mottagna efter 2016. Vissa skillnader mellan åren kan vara en
effekt av bosättningslagen, som trädde i kraft 1 mars 2016.
Fördelning av mottagna efter kommun, mottagningsår 2016–2019. Procent
Distribution of newly arrived refugees and their family members by municipality, year of
reception 2016-2019. Percent
Kommun

2016

2017

2018

2019

Stockholm

5,5

7,8

7,5

7,8

Göteborg

4,9

4,4

5,5

5,4

Malmö

3,8

3,6

3,3

3,8

Norrköping

2,0

1,3

1,1

0,9

Uppsala

1,9

2,0

2,1

2,8

Eskilstuna

1,6

1,0

1,3

1,1

Västerås

1,6

1,5

1,4

1,6

Helsingborg

1,5

1,6

1,4

1,4

Södertälje

1,4

0,6

0,8

0,6

Linköping

1,2

1,2

1,4

1,6

Övriga kommuner

74,6

75,1

74,2

72,9

Summa

100

100

100

100

I tabellen visas de tio kommuner som mottagit högst antal personer år 2016.
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Det är också intressant att titta på antalet kommunmottagna i relation
till kommunernas befolkning. I diagram 7 visas Sveriges 290 kommuner
efter antalet kommunmottagna per 1 000 invånare. Det gäller personer
som togs emot av en kommun ett visst år i relation till kommunens
folkmängd den 1 januari respektive år. För år 2016 visas också antalet
mottagna per 1 000 invånare i en karta.
År 2016 tog omkring två av tre kommuner emot mindre än 10 personer
per 1 000 invånare. Kommunerna som tog emot flest personer per 1 000
invånare var Högsby, Hultsfred, Lessebo och Hylte, vilka tog emot cirka
30–40 kommunmottagna per 1 000 invånare. Kommunerna med det
lägsta antalet per 1 000 invånare var Staffanstorp, Hammarö, Tyresö
och Gällivare som tog emot cirka 2 kommunmottagna personer per 1
000 invånare. I Stockholm, Göteborg och Malmö tog man emot mellan 4
och 5 personer per 1 000 invånare.
År 2017 var antalet kommunmottagna totalt sett ungefär detsamma
som år 2016, men fördelningen över kommuner ser lite annorlunda ut
och de flesta kommuner tog emot mellan 5 och 10 personer per 1 000
invånare. Mottagandet var lägre efterföljande år och 2019 tog de allra
flesta kommuner emot färre än 5 personer per 1 000 invånare.
Diagram 7. Fördelning av kommuner efter antal kommunmottagna per 1 000 invånare.
Mottagningsår 2016–2019
Distribution of municipalities by the number of newly arrived refugees and their family
members per 1 000 inhabitants. Years of reception 2016–2019
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Diagram 8. Antal kommunmottagna per 1000 invånare i kommunen. Mottagningsår 2016
Number of newly arrived refugees and their family members per 1 000 inhabitants in each
municipality. Year of reception 2016
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Ökad andel mottagna i storstadsområden
För att underlätta analyser ur ett regionalt perspektiv har Sveriges
Kommuner och Regioner utarbetat en gruppering av landets 290
kommuner efter kriterier som tätortsstorlek, närhet till större tätort och
pendlingsmönster (SKR 2016). Kommunerna delas in i nio grupper som
kan aggregeras till tre huvudgrupper, storstäder och storstadsnära
kommuner, större städer och kommuner nära större stad, mindre städer
och landsbygdskommuner. En mer utförlig beskrivning av indelningen
finns i kapitel Kort om statistiken.
Vanligast var att bosätta sig i en större stad eller i en kommun nära en
större stad. Det gjorde nästan 40 procent av de kommunmottagna under
perioden 2016–2019. Ungefär 30 procent mottogs i storstäder och
storstadsnära kommuner respektive i mindre städer och landsbygdskommuner.
Fördelningen efter kommuntyp skiljer sig lite åt de olika mottagningsåren. Under 2016 bosatte sig 26 procent av de kommunmottagna i
storstäder och storstadsnära kommuner. Andelen har ökat under
tidsperioden och 2019 togs 35 procent emot i storstadsområden.
Andelen som mottagits i mindre städer och landsbygdskommuner har
istället minskat från 34 procent 2016 till 27 procent 2019. Jämfört med
befolkningen totalt sett var kommunmottagna 2016 överrepresenterade
i mindre städer och landsbygdskommuner och underrepresenterade i
storstadsområden medan mottagna 2019 fördelar sig efter typ av
kommun ungefär som befolkningen i Sverige totalt sett.
Diagram 9. Kommunmottagna efter typ av mottagningskommun (SKR:s
kommungrupper). Mottagningsår 2016–2019
Newly arrived refugees and their family members by type of municipality (SKR
classification). Year of reception 2016-2019
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Vid en jämförelse med den mer detaljerade kommungruppsindelningen
ser vi att den enskilt vanligaste kommuntypen som kommunmottagna
bosatte sig i var en större stad, som Norrköping, Helsingborg och
Östersund. Drygt 20 procent bodde i den typen av mottagningskommun
respektive år. Andelen är ungefär i nivå med för Sveriges befolkning
totalt sett. Av de som mottagits i en storstad eller storstadsnära
kommun var ungefär hälften bosatta i en av Sveriges tre storstäder,
Stockholm, Göteborg och Malmö, och hälften i en kommun med
pendlingsavstånd till någon av dem. Under hela perioden var det minst
vanligt att bosätta sig i någon typ av landsbygdskommun.
Diagram 10. Kommunmottagna efter typ av kommun (SKR:s kommungrupper).
Mottagningsår 2016–2019
Newly arrived refugees and their family members by type of municipality (SKR
classification). Year of reception 2016-2019
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Vanligare att bo i pendlingskommun nära storstad för dem
som har anvisat boende
Vilken kommuntyp kommunmottagna bosätter sig kan skilja sig åt
mellan personer som ordnar eget boende och de som anvisas ett
boende. Vid en jämförelse mellan olika kategorier av kommunmottagna
2016 och kommuntyp framgår det igen att en större stad var den
vanligaste typen av mottagningskommun förutom bland de som kom
från anläggningsboende och hade anvisats till en kommun. Bland dem
var det vanligare att bo i en pendlingskommun nära storstad. Av dem
som själva ordnade sitt boende bosatte sig nästan en fjärdedel i en
större stad.
Det var något vanligare att bo i en storstad både bland de som kom från
anläggningsboende, de som själva ordnat en bostad och övriga jämfört
med anhöriga och vidarebosatta. Vidarebosatta mottogs i större
utsträckning i någon form av landsbygdskommun eller i en mindre stad
än övriga grupper.
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Diagram 11. Kommunmottagna efter kategori från Migrationsverket och typ av kommun
(SKR:s kommungrupper). Mottagningsår 2016
Newly arrived refugees and their family members by categories from the Swedish
Migration Agency and type of municipality (SKR classification). Year of reception 2016
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Kvar i
mottagningskommunen
I detta kapitel beskriver vi hur stor andel av de som mottogs i en kommun
som bodde i samma kommun de följande åren. Vi studerar i första hand de
som mottagits i en kommun år 2016, för vilka vi också beskriver hur vanligt
det är att bo kvar i mottagningskommunen i olika grupper.
För alla personer som mottagits i en kommun studerar vi var de var
folkbokförda i slutet av mottagningsåret, samt i slutet av efterföljande
år. För att statistiken ska vara jämförbar mellan olika mottagningsår tar
vi bara hänsyn till var en person bor det aktuella året. Det innebär att
personer som har bott i en annan kommun vid ett årsskifte och sedan
återvänt till mottagningskommunen här betraktas som kvarboende.

Mottagna olika år bor kvar i ungefär samma
utsträckning
Knappt 90 procent av de som mottogs i en kommun under 2016 var
folkbokförda i denna kommun i slutet av samma år. Vid följande
årsskifte, 2017, var andelen boende i mottagningskommunen 80 procent
och andelen minskar därefter till 73 procent två år efter mottagningsåret och 68 procent tre år efter mottagningsåret. Personer som
mottagits åren 2017–2019 kan följas upp en kortare period, mottagna
2017 kan följas upp vid tre årsskiften och mottagna 2019 kan enbart
följas upp vid ett tillfälle. Flyttmönstret tycks dock vara liknande mellan
dessa fyra mottagningsår.
De allra flesta som inte bor kvar i mottagningskommunen har flyttat till
en annan kommun. Bara en liten andel har emigrerat eller avlidit. Av
mottagna 2016 var exempelvis 0,5 procent emigrerade och 0,3 procent
avlidna i slutet av 2019 (se även Tabell 4 i bilagan).
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Diagram 12. Andel kvarboende i mottagningskommunen efter antal år sedan
mottagningsåret. Mottagningsår 2016–2019
Proportion of persons still residing in the receiving municipality by 31st of December of
different years. Years of reception 2016-2019
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Avser folkbokföringskommun den 31 december respektive år.

I resterande del av det här kapitlet studerar vi de som mottagits år 2016
eftersom de kan följas en längre period.

Något vanligare att män lämnar mottagningskommunen
Hur vanligt det är att bo kvar i mottagningskommunen skiljer sig åt
mellan män och kvinnor. Män bor i något mindre utsträckning kvar i
mottagningskommunen än vad kvinnor gör. Denna skillnad märks
redan i slutet av mottagningsåret, men skillnaden mellan könen är
större åren därpå.
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Diagram 13. Andel kvarboende i mottagningskommunen olika år, efter kön.
Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality at different years, by sex.
Year of reception 2016
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Unga vuxna bor kvar i lägst utsträckning
Det finns vissa skillnader i hur vanligt det är att bo kvar i mottagningskommunen mellan personer i olika åldrar. I diagram 14 visas andelen av
kommunmottagna 2016 som bor i mottagningskommunen i slutet av
2019.
Barn under 15 år och personer som var 40 år och äldre vid mottagandet
bor i högre grad kvar i kommunen än unga vuxna. Att lämna kommunen
var vanligast bland de som var 15–29 år vid slutet av mottagningsåret.
Detta är åldrar där det generellt sett är vanligt att flytta över kommungränser. Åldersgruppen 15–19 år utgörs till stor del av personer som var
ensamkommande barn när de kom till Sverige, vilket är något som kan
ha betydelse för flyttmönstren.
Som tidigare nämnts bor män i mindre utsträckning än kvinnor kvar i
mottagningskommunen. Detta gäller i alla åldrar, förutom i åldersgruppen 15–19 år där en lika stor andel kvinnor som män bor i samma
kommun som de mottagits i. Störst är könsskillnaden i åldersgrupperna
20–29 och 30–39 år. Av de som i slutet av mottagningsåret var 20–29 år
bodde 67 procent av kvinnorna och 62 procent av männen i samma
kommun i slutet av 2019. Motsvarande andelar för åldersgruppen 30–39
år var 72 respektive 66 procent.
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Diagram 14. Andel boende i mottagningskommunen 2019, kvinnor och män, efter ålder.
Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality in 2019, women and men
by age. Year of reception 2016
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Små skillnader mellan personer med anvisat och
eget boende
Vilket sätt kommunmottagna har kommit till kommunen kan ha
betydelse för hur de senare flyttar, eftersom vissa grupper erbjuds
boende av kommunen och andra ordnar med sin bostad själva. I
diagram 15 visas andelen kvarboende i mottagningskommunen efter
kategorier. Som vi visat i kapitlet Beskrivning av kommunmottagna utgör
personer som mottagits från anläggningsboende och från eget boende
en majoritet av de kommunmottagna 2016. I dessa två grupper är
andelen boende i mottagningskommunen ungefär densamma år 2019,
66 respektive 67 procent. De första två årsskiftena efter mottagandet
märks dock skillnader mellan grupperna och andelen kvarboende i
kommunen är högre för de som kommit från anläggningsboende.
Anhöriga till flyktingar är den tredje största gruppen av kommunmottagna. I denna grupp är det en relativt stor andel som lämnat
kommunen under mottagningsåret, men på lite längre sikt är detta en
grupp som i högre grad bor i mottagningskommunen jämfört med
mottagna från anläggningsboende och eget boende.
Vidarebosatta (kvotflyktingar) är den grupp som i högst grad bor kvar i
mottagningskommunen. År 2019 bodde 77 procent av de mottagna 2016
i samma kommun som de mottagits till. Detta är dock en liten grupp
och utgörs av knappt 2 000 personer. Även gruppen övriga är en liten
grupp, cirka 1 000 personer mottagna 2016, och dessa lämnar
kommunen ungefär på samma sätt som de från eget boende.
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Diagram 15. Andel kvarboende i mottagningskommunen olika år, efter kategori från
Migrationsverket. Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality at different years, by
category from the Swedish Migration Agency. Year of reception 2016
Procent
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Män födda i Afghanistan och Syrien lämnar
kommunen i störst utsträckning
Andelen som bor kvar i mottagningskommunen varierar en del mellan
olika födelseländer. Skillnaderna mellan födda i olika länder varierar
också mellan kvinnor och män. Bland kvinnor var andelen boende i
mottagningskommunen i slutet av 2019 högst för personer födda i Irak,
76 procent, medan andelen för de andra fyra födelseländerna och
gruppen övriga länder var omkring 70 procent. Även för män var
andelen kvarboende högst för födda i Irak, 72 procent. Andelen var
något lägre för personer födda i Eritrea och Somalia och ytterligare lägre
för födda i Afghanistan, Syrien och för gruppen övriga länder, omkring
65 procent.
Som nämndes i kapitlet Beskrivning av kommunmottagna skiljer sig
åldersfördelningen åt mellan olika födelseländer och födda i olika
länder tillhör också olika grupper av kommunmottagna. Detta har
betydelse för jämförelsen mellan födelseländer. Att andelen kvarboende
i mottagningskommunen är högre för födda i Irak kan exempelvis till
viss del förklaras av att de har en högre andel i åldrarna 40 år och äldre
jämfört med övriga grupper. På motsvarande sätt kan den lägre andelen
kvarboende bland män födda i Afghanistan hänga samman med en hög
andel unga vuxna i denna grupp.
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Diagram 16. Andel kvarboende i mottagningskommunen 2019, kvinnor och män, efter
födelseland. Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality in 2019, women and men,
by country of birth. Year of reception 2016
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Sammanboende oftare kvar i kommunen än
ensamboende
I diagram 17 visas andelen av de kommunmottagna 2016 som bodde i
mottagningskommunen 2019 efter hushållsställning. Här utgår vi ifrån
den hushållsställning personer hade i slutet av mottagningsåret, vilket
inte behöver vara densamma som hushållsställningen något eller några
år senare. Vilken hushållsställning man har kan förändras över tid,
exempelvis vid familjeåterförening när en anhörig får
uppehållstillstånd.
Andelen som bor kvar i mottagningskommunen är generellt sett högre
för de grupper som bodde tillsammans med en familjemedlem i slutet av
mottagningsåret. Andelen som bor kvar i mottagningskommunen är
ungefär densamma för barn, för ensamstående föräldrar och för
sammanboende medan andelen är lägre för ensamboende och för övriga
personer. Som övrig person räknas exempelvis ensamstående personer
som bor i samma hushåll som någon eller några andra, i t.ex. ett
kompishushåll eller som inneboende.
Både övriga personer och ensamboende tillhör i större utsträckning än
andra åldersgruppen 20–29 år, vilka vi tidigare visat bor kvar i
mottagningskommunen i mindre utsträckning. Men även inom
respektive åldersgrupp är andelen kvarboende lägre för övriga personer
och ensamstående jämfört med exempelvis sammanboende personer.
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Diagram 17. Andel kvarboende i mottagningskommunen 2019, kvinnor och män, efter
hushållsställning. Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality in 2019, women and men,
by household status. Year of reception 2016
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Avser hushållsställning i slutet av år 2016. För omkring 1 400 personer kommunmottagna 2016
saknas uppgift om hushållsställning, dessa ingår inte i diagrammet.

Något vanligare att lämna kommunen bland
personer med högre utbildningsnivå
I diagram 18 visas andelen kvarboende i mottagningskommunen
uppdelat efter utbildningsnivå. Här ingår de personer som var 20–59 år i
slutet av mottagningsåret. Andelen av mottagna 2016 som bor kvar i
mottagningskommunen 2019 är lägre ju högre utbildningsnivå
personerna har. Skillnaderna är dock relativt små, exempelvis varierar
andelen män boende i mottagningskommunen i slutet av 2019 mellan
63 och 67 procent.
För omkring var tionde person i åldersgruppen 20–59 år saknades
uppgift om utbildningsnivå i SCB:s register år 2016. Gruppen för vilka
uppgift om utbildningsnivå saknas särskiljer sig inte från övriga och
andelen boende i mottagningskommunen är för denna grupp i nivå med
andelen totalt sett.
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Diagram 18. Andel kvarboende i mottagningskommunen 2019, kvinnor och män, 20-59
år, efter utbildningsnivå. Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality in 2019, women and men,
aged 20-59, by level of education. Year of reception 2016
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Avser utbildningsnivå i slutet av år 2016.

Vanligast att lämna kommunen för mottagna i
pendlingskommuner nära storstäder
Vilken typ av kommun de kommunmottagna först bosätter sig i kan ha
betydelse för om de stannar kvar i kommunen eller lämnar den. När vi
studerar andelen av de kommunmottagna 2016 som bor i samma
kommun under de följande årsskiftena märks tydliga skillnader efter
vilken typ av kommun de först mottagits till.
I diagram 19 visas andelen kvarboende i mottagningskommunen efter
typ av kommun, där kommunerna är grupperade enligt SKR:s indelning
i tre huvudgrupper. Andelen kvarboende är högst för de vars
mottagningskommun tillhör gruppen större städer och kommuner nära
större stad och lägst i gruppen storstäder och storstadsnära kommuner.
Redan i slutet av mottagningsåret märks skillnader mellan grupperna
och skillnaderna ökar med tiden. I slutet av 2019 bodde 75 procent av de
som mottagits i större städer och kommuner nära större stad i samma
kommun medan motsvarande andel bland mottagna i storstäder och
storstadsnära kommuner var 62 procent. Av de som mottogs i
kommuner tillhörande gruppen mindre städer och landsbygdskommuner bodde 65 procent i mottagningskommunen i slutet av 2019.
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Diagram 19. Andel kvarboende i mottagningskommunen, efter typ av kommun (SKR:s
kommungrupper). Mottagningsår 2016
Proportion of persons who remained in the receiving municipality by type of municipality
(SKR classification). Year of reception 2016
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Delar vi upp kommunerna enligt SKR:s mer detaljerade indelning av
kommuner, i nio grupper, märks även skillnader inom respektive
huvudgrupp. Andelen kvarboende är betydligt högre i storstadskommunerna, 71 procent, än i pendlingskommuner nära storstad, 50
procent. Ett liknande mönster kan ses även för större städer och deras
pendlingskommuner samt i något mindre grad i mindre städer och
kommuner nära mindre stad.
Diagram 20. Andel kvarboende i mottagningskommunen 2019, efter typ av kommun
(SKR:s kommungrupper). Mottagningsår 2016
Proportion of persons still residing in the receiving municipality in 2019, by type of
municipality (SKR classification). Year of reception 2016
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Delar vi även upp statistiken efter kön är flyttmönstren snarlika för
kvinnor och för män, men det är en större skillnad mellan andelen
kvarboende kvinnor och män bland kommunmottagna i pendlings
jämfört med övriga grupper. Det gäller pendlingskommuner till såväl
storstad, större stad som till mindre stad. Exempelvis bodde 54 procent
av kvinnorna i pendlingskommuner nära storstad i samma kommun
2019 jämfört med 47 procent av männen. Minst könsskillnad i andelen
kvarboende märks i landsbygdskommuner. Bland mottagna till
landsbygdskommuner med besöksnäring är andelen kvarboende i
mottagningskommunen något högre för män än för kvinnor, 62 jämfört
med 61 procent.

Stora skillnader mellan enskilda kommuner
Andelen som bor i samma kommun som de mottagits till varierar ännu
mer när enskilda kommuner studeras. I diagram 21 visas en fördelning
av Sveriges 290 kommuner efter andelen kommunmottagna 2016 som
var kvarboende i kommunen i slutet av 2019. I en majoritet av
kommunerna, omkring 230 kommuner, bodde mellan 50 och 85 procent
av de kommunmottagna kvar i kommunen i slutet av 2019. Ett fåtal
kommuner hade en högre andel kvarboende än 85 procent:
kommunerna med högst andel är Trosa, 90 procent, Västerås, 88
procent samt Norrköping och Umeå, 86 procent. I tre kommuner,
Arjeplog, Sorsele och Vaxholm, bodde mindre än 20 procent av de
mottagna kvar 2019.
Inom de flesta kommuntyper förekommer både kommuner med en
högre och en lägre andel kvarboende. Exempelvis varierar andelen
kvarboende mellan 23 och 80 procent i kommuner som tillhör gruppen
pendlingskommuner nära mindre stad. Även i storstadskommunerna,
som ju endast består av tre kommuner, märks skillnader inom gruppen.
Andelen kvarboende var betydligt högre i Göteborg och Malmö,
omkring 80 procent, än i Stockholm, 58 procent. I större städer, där
andelen som bodde kvar i mottagningskommunen i slutet av år 2019 var
högst, är spridningen däremot relativt liten och i samtliga av dessa
kommuner bodde 70 procent eller fler av de mottagna 2016 kvar i
mottagningskommunen.
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Diagram 21. Fördelning av kommuner efter andel kvarboende i mottagningskommunen
2019. Mottagningsår 2016
Distribution of municipalities by the proportion of persons still residing in the receiving
municipality in 2019. Year of reception 2016
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Diagram 22. Andel kvarboende i kommunen 2019. Mottagningsår 2016
Proportion of persons who remained in the receiving municipality 2019. Year of reception
2016
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Hit går flyttarna
I detta kapitel studerar vi de kommunmottagna 2016 som har flyttat från
mottagningskommunen. Fokus ligger främst på till vilken kommuntyp man
flyttar utifrån typ av första mottagningskommun men vi studerar också
skillnader i flyttmönster mellan olika grupper.
I det här kapitlet använder vi en variant av SKR:s kommungruppsindelning där typ av kommun delas in i fyra grupper. Indelningen
bygger på de tre huvudgrupperna, men där storstäder och pendlingskommun nära storstad redovisas som separata grupper:
•
•
•
•

Storstäder
Pendlingskommuner nära storstäder
Större städer och kommuner nära större stad
Mindre städer och landsbygdskommuner.

Vi har tidigare visat att andelen av mottagna 2016 som bor i samma
kommun som de mottagits i även 2019 varierar beroende på typ av
mottagningskommun. Där märktes en tydlig skillnad mellan just
storstäder och pendlingskommuner nära storstäder. Därför redovisar vi
dessa två grupper var för sig i det här kapitlet.

Vanligt att flytta till större städer
För att illustrera hur inrikes omflyttning totalt sett har påverkat
fördelningen av kommunmottagna mellan olika slags kommuner jämför
vi i diagram 23 fördelningen efter typ av kommun vid mottagningen
2016 samt i slutet av 2019. Här märks en omfördelning mot större
städer och kommuner nära större stad, både från storstadsområden och
från mindre städer och pendlingskommuner. Andelen av de kommunmottagna som bor i en större stad eller en kommun nära en större stad
har ökat från 40 till 44 procent medan andelen boende i mindre städer
och landsbygdskommuner samt i pendlingskommuner nära storstad
minskat med ett par procentenheter vardera. Andelen boende i någon
av de tre storstadskommunerna är oförändrad.
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Diagram 23. Fördelning efter typ av mottagningskommun 2016 och kommun 2019
Distribution by type of receiving municipality in 2016 and type of municipality in 2019
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Av de 68 700 personer som mottogs i en kommun under 2016 var det
21 100 personer, eller 31 procent, som 2019 inte längre bodde i kvar i
mottagningskommunen. Det är denna grupp som studeras
fortsättningsvis i detta kapitel. Av de som har flyttat till en annan
kommun har 46 procent bosatt sig i större städer och kommuner nära
större stad, 28 procent i mindre städer och landsbygdskommuner, 14
procent i pendlingskommuner nära storstad och 12 procent i en
storstadskommun.
När vi i föregående kapitel studerade andelen som bodde kvar i
mottagningskommunen märktes tydliga skillnader mellan olika
kommuntyper, där de som först bosatt sig i större städer m.fl. i högst
grad bodde kvar och de som bosatt sig i pendlingskommuner nära en
storstad i lägst grad gjorde det. Även när vi studerar vart man har flyttat
märks tydliga skillnader efter vilken typ av kommun man först bosatt
sig i, men oavsett typ av mottagningskommun är det vanligt att flytten
går till en större stad eller en kommun nära en större stad. Det gäller
särskilt de som mottagits i större städer och kommuner nära större stad,
av de som flyttat från mottagningskommunen bor 56 procent i samma
typ av kommun även 2019. Här går ofta flytten från en kommun nära en
större stad och till den större staden. Av de som mottagits till mindre
städer och landsbygdskommuner, och sedan lämnat mottagningskommunen, bor 45 procent i större städer och kommuner nära större
stad och en nästan lika stor andel, 39 procent, bor kvar i samma typ av
kommun.
De som flyttat från storstäder har i stor utsträckning flyttat till en
pendlingskommun nära storstad, medan de som flyttat från pendlingskommuner nära storstad ofta har flyttat till en storstad eller till en
annan pendlingskommun.
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Diagram 24. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter typ av mottagningskommun.
Mottagningsår 2016
Type of municipality in 2019 for those who relocated, by type of receiving municipality.
Year of reception 2016
Typ av mottagningskommun 2016:
Storstäder
Pendlingskommuner nära
storstäder
Större städer och kommuner
nära större stad
Mindre städer och
landsbygdskommuner
0
Typ av kommun 2019:
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Storstäder
Pendlingskommuner nära storstäder
Större städer och kommuner nära större stad
Mindre städer och landsbygdskommuner

Antalet personer som flyttat från olika typer av kommuner skiljer sig åt,
vilket gör att det kan vara svårt att få en bild av från och till vilken typ
av kommun det är vanligast att flytta. Ett sätt att illustrera hur
flyttströmmarna mellan olika typer av kommuner gått visas i diagram
25. I diagrammet motsvarar storleken på bubblorna antalet personer,
och det går därmed att göra jämförelser både efter typ av mottagningskommun och efter typ av kommun de kommunmottagna bodde i 2019. I
diagrammet framgår att en stor andel av flyttarna har gått inom och
mellan grupperna större städer och kommuner nära större stad samt
mindre städer och landsbygdskommuner. Det märks också att de som
flyttat till mindre städer och landsbygdskommuner ofta har mottagits i
en kommun av samma typ medan de som flyttat till pendlingskommuner nära storstad är relativt jämnt fördelade efter typ av
mottagningskommun.
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Diagram 25. Typ av mottagningskommun 2016 och typ av kommun 2019 för de som
flyttat
Type of receiving municipality in 2016 and type of municipality in 2019, persons who
relocated

Typ av
mottagningskommun 2016:
Storstäder

Pendlingskommuner
nära storstäder

Större städer och
kommuner nära större stad

Mindre städer och
landsbygdskommuner

Typ av kommun 2019:

Storstäder

PendlingsMindre
Större
kommuner städer och städer och
nära
kommuner landsbygdsstorstäder nära större kommuner
stad

Storleken på bubblorna i diagrammet motsvarar antalet personer som flyttat mellan respektive typ av
kommun. Flest antal personer har flyttat inom gruppen större städer och kommuner nära större stad
och från mindre städer och landsbygdskommuner till större städer m.fl., omkring 3 600 personer,
medan minst antal personer har flyttat från en storstad till en annan, omkring 80 personer.

Flyttat från storstäder
Studerar vi de som flyttat från någon av de tre storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö märks vissa skillnader vad gäller flyttmönster. De
som flyttat från Stockholms stad och Göteborgs stad har i högre grad
flyttat till en pendlingskommun nära storstad jämfört med de som
flyttat från Malmö. Från Göteborg och Malmö är det en högre andel som
flyttat till en mindre stad eller landsbygdskommun. Genomgående är
det ovanligt att flytta från en storstad till en annan storstad.

41

SCB – Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige. Flyttmönster bland kommunmottagna 2016–2019

Diagram 26. Typ av kommun 2019 för de som flyttat. Mottagna i storstäder, 2016, efter
mottagningskommun
Type of municipality 2019 for those who relocated. Received in Large cities, 2016, by type
of receiving municipality
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Procent

När vi studerar flyttarna närmare är det tydligt att det ofta rör sig om
relativt kortväga flyttar. De som flyttat till en pendlingskommun har till
största delen flyttat till en kommun inom respektive storstadsområde.
Flyttar till en större eller en mindre stad är ofta en flytt inom länet eller
till ett angränsande län. Från Stockholm är Uppsala och Södermanland
de vanligaste länen att flytta till och Uppsala, Eskilstuna och Södertälje
de enskilt vanligaste kommunerna. Från Göteborg är det vanligast att
flytta inom Västra Götalands län, till kommuner som Borås, Uddevalla
och Trollhättan, och därefter till Hallands län. Även från Malmö är det
vanligast att flytta inom länet, och den enskilt vanligaste kommunen är
Helsingborg.
Totalt sett är det närmare hälften av de som flyttat från en storstadskommun som bor i en annan kommun i samma län år 2019. Det gäller i
högre grad för de som flyttat från Göteborg och Malmö, 58 respektive 52
procent, än för de som flyttat från Stockholm, 41 procent.
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Flyttat från pendlingskommun nära storstad
Även för de som flyttat från en pendlingskommun nära storstad finns
variationer mellan kommuner. Antalet som flyttat från kommunen är
dock i många fall litet vilket gör att det inte är möjligt att studera alla
kommuner. I sju av de 43 kommuner som ingår i gruppen har minst 200
personer lämnat mottagningskommunen och alla dessa sju kommuner
är pendlingskommuner nära Stockholm. Fördelningen efter typ av
kommun 2019 redovisas för dessa kommuner i diagram 27.
Det finns skillnader i fördelningen efter kommuntyp mellan de som
flyttat från någon av de sju pendlingskommunerna nära Stockholm.
Gemensamt är att flytten ofta går till en kommun i närheten. De som
flyttat från Huddinge, Järfälla och Sundbyberg har i högre utsträckning
flyttat till en storstad. Det är i princip uteslutande flyttar till
Stockholms stad, som alla dessa kommuner gränsar till. Andelen som
flyttat till större städer och kommuner nära större stad är högst för de
som flyttat från Botkyrka och Sigtuna. Här påverkar troligtvis närheten
till Södertälje respektive Uppsala.
Diagram 27. Typ av kommun 2019 för de som flyttat. Mottagna i pendlingskommuner
nära storstad, 2016, utvalda mottagningskommuner
Type of municipality 2019 for those who relocated. Received in municipalities near large
cities, 2016, selected municipalities
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I diagrammet ingår de kommuner från vilka minst 200 personer har flyttat.

Liksom för storstäderna är det vanligare att bo kvar inom länet för de
som flyttat från en pendlingskommun nära Malmö och Göteborg,
omkring 70 procent, än för de som flyttat från en kommun nära
Stockholm, drygt 50 procent.
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Flyttat från större städer och kommuner nära större stad
Av de 108 kommuner som ingår i gruppen större städer och kommuner
nära större stad är det två, Uppsala och Södertälje, från vilka mer än 200
personer har flyttat. Från båda dessa kommuner är det vanligare att
flytta till storstäder och pendlingskommuner nära storstad och mindre
vanligt att flytta till mindre städer och landsbygdskommuner jämfört
med flyttare totalt sett från kommungruppen. Detta kan troligtvis
förklaras av närheten till Stockholm. Från Uppsala är det vanligast att
ha flyttat inom samma kommungrupp, ofta till en annan kommun i
länet, som Enköping och Heby. Från Södertälje är Eskilstuna och
Norrköping de vanligaste kommunerna att flytta till, för de som flyttat
inom samma kommungrupp. Från Södertälje är det också vanligt att ha
flyttat till en pendlingskommun nära storstad, och Botkyrka och
Huddinge är de vanligaste kommunerna att flytta till.
Totalt bor 42 procent av de som flyttat från större städer och kommuner
nära större stad kvar i samma län som mottagningskommunen tillhör.
Diagram 28. Typ av kommun 2019 för de som flyttat. Mottagna i större städer och
kommuner nära större stad, 2016, utvalda mottagningskommuner
Type of municipality 2019 for those who relocated. Received in Medium-sized towns and
municipalities near medium-sized towns, 2016, selected municipalities
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I diagrammet ingår de kommuner från vilka minst 200 personer har flyttat.
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Flyttat från mindre städer och landsbygdskommuner
Av de 136 kommuner som tillhör gruppen mindre städer och
landsbygdskommuner är det endast en kommun, Hultsfred, som minst
200 personer har flyttat från. Det är inga större skillnader i flyttmönster
jämfört med gruppen som helhet.
Diagram 29. Typ av kommun 2019 för de som flyttat. Mottagna i mindre städer och
landsbygdskommuner, 2016, utvald mottagningskommun
Type of municipality 2019 for those who relocated. Received in Smaller towns/urban
areas and rural municipalities, 2016, selected municipality
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I diagrammet ingår de kommuner från vilka minst 200 personer har flyttat.

De som flyttat från denna typ av kommun har i lägre utsträckning än
övriga grupper flyttat inom länet, 34 procent bor kvar i samma län som
mottagningskommunen tillhör. Av de som lämnat länet är det vanligt
att flytta till något av storstadslänen.

Flyttmönster i olika grupper
Liknande flyttmönster för kvinnor och män
Fördelningen efter kommuntyp 2019 bland de som flyttat till en annan
kommun är liknande för kvinnor och män. Andelen som flyttat till
större städer och kommuner nära större stad är något högre för kvinnor
medan män i något högre utsträckning flyttat till storstadsområden.
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Diagram 30. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter kön. Mottagningsår 2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by sex. Year of reception 2016
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Unga vuxna flyttar oftare till storstadsområden
Det finns vissa skillnader i flyttmönster mellan olika åldersgrupper. I
åldrarna 15–29 år är andelen som flyttat till storstäder högst och
andelen som flyttat till mindre städer och landsbygdskommuner lägst.
Barn 0–14 år, har i störst utsträckning flyttat till mindre städer och
landsbygdskommuner och i minst utsträckning flyttat till storstäder och
pendlingskommuner nära storstad. Personer i åldrarna 30–49 år, det vill
säga åldrar många av barnens föräldrar tillhör, har också i
förhållandevis hög utsträckning flyttat till mindre städer och
landsbygdskommuner. Det mönster som vi ser här för olika åldrar gäller
i stort sett oavsett vilken typ av kommun man först mottogs i.
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Diagram 31. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter ålder. Mottagningsår 2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by age. Year of reception 2016
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Små skillnader mellan olika kategorier av kommunmottagna
Vilken typ av kommun man flyttat till varierar relativt lite mellan olika
kategorier av kommunmottagna. Fördelningen av flyttade efter typ av
kommun är ungefär densamma för de som anlänt till kommunen från
anläggningsboende, från eget boende eller som anhörig.
Diagram 32. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter kategori från
Migrationsverket. Mottagna 2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by category from the Swedish
Migration Agency. Year of reception 2016
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Vilken typ av kommun man först bosatte sig i skilde sig åt mellan
grupperna, där de från anläggningsboende i högre utsträckning bodde i
pendlingskommuner till storstäder och i lägre utsträckning i större
städer och kommuner nära större stad samt mindre städer och
landsbygdskommuner. När vi studerar de som flyttat efter typ av
mottagningskommun märks skillnader mellan olika kategorier av
kommunmottagna. Av som mottagits i storstäder och i pendlingskommuner till storstäder är det en lägre andel som flyttat till dessa två
kommuntyper bland de från anläggningsboende jämfört med övriga
grupper.
Vidarebosatta särskiljer sig från övriga grupper genom en högre andel
som flyttat till mindre städer och landsbygdskommuner och en lägre
andel som flyttat till större städer och kommuner nära större stad. Detta
kan hänga samman med vilken typ av kommun de först mottogs i då
drygt hälften av de vidarebosatta mottogs i mindre städer och
landsbygdskommuner. Vidarebosatta utgör dock en mindre del av de
kommunmottagna och det är dessutom en relativt liten andel av dem
som har flyttat, vilket gör att antalet är för litet för att det ska vara
möjligt att studera gruppen närmare.

Födda i Syrien och Somalia flyttar i högst utsträckning till
mindre städer och landsbygdskommuner
Personer födda i olika länder skiljer sig åt när det gäller vilken typ av
kommun man flyttar till. Som tidigare nämnts skiljer sig kommunmottagna födda i olika länder också åt vad gäller exempelvis åldersfördelning, vilket har betydelse för skillnaderna.
Födda i Syrien har i mindre utsträckning än födda i andra länder flyttat
till någon av de tre storstadskommunerna eller deras pendlingskommuner och i större utsträckning flyttat till större städer och
kommuner nära större stad eller till mindre städer och landsbygdskommuner. Födda i Syrien var också i låg utsträckning mottagna i
kommuner i storstäder och deras pendlingskommuner, men oavsett
vilken typ av mottagningskommun de först hade har de i förhållandevis
låg utsträckning flyttat till storstadsområdena.
Födda i Somalia uppvisar ett liknande flyttmönster som födda i Syrien,
men med en högre andel som flyttat till storstäder. Detta gäller främst
de som flyttat från en större stad eller kommun nära större stad.
Födda i Afghanistan utmärker sig med en hög andel som flyttat till
storstäder och deras pendlingskommuner, medan en förhållandevis låg
andel flyttat till både större städer och kommuner nära större stad och
till mindre städer och landsbygdskommuner. Detta tycks gälla oavsett
vilken typ av kommun de först mottogs till. I den här gruppen finns
också en större andel i åldrarna 15–29 år, en grupp som också i större
utsträckning flyttar till storstäder.
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Födda i Eritrea, Irak och i övriga länder har i liknande utsträckning
flyttat till storstäder och till deras pendlingskommuner. Födda i Irak
urskiljer sig däremot med en högre andel som flyttat till större städer
och kommuner nära större stad och en lägre andel som flyttat till
mindre städer och landsbygdskommuner. Även vid mottagningen
bosatte sig födda i Irak i lägre utsträckning i mindre städer och
landsbygdskommuner.
Diagram 33. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter födelseland. Mottagningsår
2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by country of birth. Year of reception
2016
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Sammanboende och barn flyttar mer sällan till storstäder
Det finns skillnader i flyttmönster mellan personer med olika
hushållsställning. Dessa skillnader återspeglar till viss del det mönster
som tidigare visats mellan olika åldrar, då exempelvis de med
hushållsställning som barn till stor del tillhör åldersgruppen 0–14 år
medan ensamboende och övriga personer ofta är unga vuxna. De
kommunmottagna som i slutet av mottagningsåret bodde tillsammans
med föräldrar eller var sammanboende med en partner har i högre
utsträckning flyttat till en större stad och i lägre utsträckning till
storstäder eller pendlingskommuner nära storstäder. De som var
ensamboende eller en övrig person i ett hushåll har i högre utsträckning
flyttat till storstäder och till pendlingskommuner nära storstäder.
Övriga personer är också de som i lägst utsträckning flyttat till mindre
städer och landsbygdskommuner. Skillnaderna i flyttmönster efter
hushållsställning gäller i stort sett oavsett vilken typ av kommun de
först mottogs till.
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Diagram 34. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter hushållsställning.
Mottagningsår 2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by household status. Year of
reception 2016
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Avser hushållsställning i slutet av år 2016. För omkring 450 personer som flyttat till en annan
kommun saknas uppgift om hushållsställning, dessa ingår inte i diagrammet.

Eftergymnasialt utbildade flyttar oftare till
storstadsområden
Vid uppdelning efter utbildningsnivå studerar vi de som var 20–59 år i
slutet av mottagningsåret. Fördelningen efter typ av mottagningskommun var i princip densamma för kommunmottagna med olika
utbildningsnivå. När det gäller fördelningen efter kommun 2019 bland
de som flyttat märks däremot vissa skillnader. Personer med
eftergymnasial utbildningsnivå har i högre utsträckning än övriga
grupper flyttat till storstäder och till pendlingskommuner nära
storstäder och i lägre utsträckning flyttat till mindre städer och
landsbygdskommuner. För personer med förgymnasial utbildning är
mönstret det omvända medan de med gymnasial utbildningsnivå har
flyttat ungefär i nivå med åldersgruppen 20–59 år som helhet.
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Diagram 35. Typ av kommun 2019 för de som flyttat, efter utbildningsnivå, 20-59 år.
Mottagningsår 2016
Type of municipality 2019 for those who relocated, by level of education, aged 20-59.
Year of reception 2016
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Avslutande kommentarer
I den här rapporten ges en bild av hur kommunmottagnas flyttmönster
ser ut i olika grupper och i olika kommuntyper. Av resultaten framgår
att det är ganska små skillnader mellan olika grupper, vad gäller
andelen kommunmottagna 2016 som flyttat från kommunen tre år efter
mottagningsåret. Unga och ensamstående flyttar i något större
utsträckning än andra, medan barn och sammanboende vuxna flyttar i
mindre utsträckning. Detta är ett mönster som gäller även totalt sett i
befolkningen.
Det fanns skillnader i andelen mellan personer som anvisats till en
kommun och de som ordnat boende på egen hand, där de som anvisats
till en kommun i högre grad bodde kvar i slutet av mottagningsåret och
året därpå. Tre år efter mottagningsåret var det däremot inte längre
några skillnader mellan dessa två grupper. Kommunerna ska i så stor
utsträckning som möjligt erbjuda permanenta bostäder till de som
anvisats till kommunen, men bosättningslagen ger också kommunerna
utrymme för att erbjuda tillfälliga bostadslösningar, vilket flera
kommuner uppger att de gör (Länsstyrelserna, 2019). Behovet av att
flytta bör öka för den grupp som anvisats till en kommun när tillfälliga
kontrakt börjar gå ut, vilket kan vara en förklaring till att andelen
kvarboende minskar senare för de med anvisat boende än för de med
eget boende.
Av de faktorer vi studerat i denna rapport var det tydligast skillnader i
andelen kvarboende beroende på i vilken typ av kommun mottagandet
skedde. De som först bosatte sig i större städer bodde kvar i störst
utsträckning medan de som mottogs i en pendlingskommun nära
storstad i bodde kvar i lägst utsträckning. Det framgår också att de som
flyttat i många fall har flyttat till en större stad eller en kommun nära
en större stad.
Det finns flera faktorer som kan vara av betydelse för om och vart
kommunmottagna flyttar, exempelvis tillgång till bostäder, tillgång till
arbete och närhet till landsmän. Tillgången till bostäder är i allmänhet
bättre i mindre kommuner än i exempelvis storstadsområden. Enligt
Boverkets bostadsmarknadsenkät (2020) uppger en majoritet av
kommunerna ett underskott på bostäder, och de kommuner som uppger
en balans eller ett överskott på bostäder är ofta mindre kommuner.
När det gäller tillgång till arbete tyder flera tidigare studier (se
exempelvis Liljeberg och Åslund, 2019, Vogiazides och Mondani, 2019,
och SCB, 2016) på att nyanlända flyktingar i lägre grad kommer in på
arbetsmarknaden i större städer än i storstadsområden och i mindre
städer och landsbygdskommuner.
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Migranter väljer ofta att bosätta sig i områden där det redan bor
människor från samma födelseland. Detta visas exempelvis i SCB:s
rapport från år 2016, Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige.
Det finns vissa skillnader mellan grupper vad gäller vilken typ av
kommun det är vanligt att flytta till. Unga vuxna och personer med
eftergymnasial utbildningsnivå är grupper som i högre grad än andra
flyttar till storstadsområden. Detta är också något som gäller generellt
sett i befolkningen. Tidigare studier av etablering på arbetsmarknaden
bland flyktingar och deras anhöriga har visat att detta också är grupper
som tenderar att komma in på arbetsmarknaden tidigare än exempelvis
äldre och personer med lägre utbildningsnivå.
Resultaten i denna rapport skiljer sig till viss del åt från tidigare studier.
I SCB:s rapport från år 2016, Integration – flyktingars flyttmönster i
Sverige, var andelen som lämnade kommunen högre för de som
mottagits från anläggningsboende än från eget boende, medan vi här
ser små skillnader mellan dessa grupper. I den rapporten kunde dock
inte flytten från anläggningsboende till mottagningskommunen
exkluderas vilket misstänktes överskatta antalet flyttar under det första
året för nyanlända från anläggningsboende. Denna misstanke bekräftas
genom denna rapport där vi har tillgång till uppgift om mottagningskommun och har möjlighet att exkludera dessa flyttar.
De tre faktorer som nämnts här, tillgång till bostäder, tillgång till arbete
och närhet till landsmän, kan tillsammans påverka beslutet att flytta
och det finns även ytterligare faktorer som kan påverka nyanlända
flyktingars flyttmönster. Syftet med den här rapporten är i första hand
att ge en beskrivande bild av mottagning och flyttar under de första
åren för olika grupper av kommunmottagna och vi har därför behandlat
många bakgrundsfaktorer översiktligt. En förhoppning med
beskrivningarna i rapporten är att resultaten ska kunna användas som
underlag och inspiration till nya frågeställningar och mer detaljerade
studier, exempelvis om hur flyttar och kopplingen till arbetsmarknaden
ser ut eller hur förändringar inom hushållet har betydelse för
flyttmönster.
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Kort om statistiken
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av statistiken och de olika
källor som använts. Mer utförlig information om statistikens kvalitet
och andra grundläggande fakta finns på SCB:s webbplats.

Statistikens ändamål och innehåll
Syftet med denna rapport är att ge en beskrivande bild av personer som
togs emot i en kommun under perioden 2016 till 2019, hur många som
lämnat kommunen och till vilken typ av kommuner de i så fall flyttar. I
rapporten studeras i första hand kommunmottagna år 2016, som följs
fram till och med år 2019, men även kommunmottagna 2017–2019
redovisas. Statistiken i rapporten baseras på uppgifter från flera av
SCB:s totalräknade register.
Sedan år 2008 har SCB publicerat analysrapporter inom integrationsområdet. SCB har också sedan 2018 att ta fram officiell statisk inom
integrationsområdet. Området är under utveckling och statistiken som
presenteras i den här rapporten kan användas som underlag till den
statistik som framöver kommer tas fram löpande.

Definitioner och förklaringar
Andel boende i mottagningskommunen
För alla personer som mottagits i en kommun studerar vi var de var
folkbokförda i slutet av mottagningsåret, samt i slutet av efterföljande
år. Beräkningen av andel boende i mottagningskommunen kan visas
med ett exempel. För kommun A och mottagningsår 2016 beräknas
andel boende i mottagningskommunen vid 31 december 2017 som:
𝐴𝐴Å𝑟𝑟=2017
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Å𝑟𝑟=2016 =

Å𝑟𝑟=2017
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Å𝑟𝑟=2016

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Å𝑟𝑟=2016

Å𝑟𝑟=2017
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜Å𝑟𝑟=2016
= antal personer som mottagits i kommun A under 2016 som
var folkbokförda i kommun A den 31 december 2017.

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Å𝑟𝑟=2016= antal personer som mottagits i kommun A under 2016.

De personer som flyttat från kommun A till en annan kommun men
flyttat tillbaka till kommun A innan den 31 december 2017 räknas som
boende i mottagningskommunen (dvs, de ingår i B). Men de som
emigrerar utomlands och flyttat tillbaka räknas inte som boende i
mottagningskommunen (dvs, de ingår inte i B).
Personer som dog under 2016 eller 2017 ingår i nämnaren T.
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Andelen boende i mottagningskommunen vid olika årsskiften eller
uppdelade efter olika bakgrundsvariabler beräknas på motsvarande sätt.
Ålder
Vid de tillfällen ålder redovisas avses ålder i slutet av mottagningsåret.
Kommunmottagna efter kategori från Migrationsverket
För invandrade personer som placeras ute i kommuner (mottagning)
sätter Migrationsverket en kategori. Det är alltså de personer som
kommunen får ersättning för som får en kod för kategori. Kategorierna
ABO och EBO visar de som kom via Migrationsverket. Övriga kategorier
(kvotflyktingar, anknytningar samt övriga med ”flyktingliknande” skäl)
visar de som kom direkt till kommunen och inte via Migrationsverket.
Variabeln benämns flyktingkategori i SCB:s register STATIV. Följande
sex kategorier används, benämningen som används i rapporten står
inom parantes.
- Personer från anläggningsboende (ABO) i Migrationsverkets
mottagningssystem (Anläggnings-/anvisat boende (ABO)):
Före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat
konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som efter anvisning av
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket har bosatt sig i en kommun.
Kan även avse ensamkommande barn som anvisades kommun redan
under tiden som asylsökande. Räknas som mottagen det datum
personen kommer till kommunen och blir utskriven från
Migrationsverkets mottagningssystem.
- Personer från eget boende (EBO) i Migrationsverkets
mottagningssystem (Eget boende (EBO)):
Före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat
konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som ordnat boende i en
kommun på egen hand – antingen redan under tiden som asylsökande
eller i samband med att personen fått uppehållstillstånd. Kan även avse
ensamkommande barn som anvisades kommun redan under tiden som
asylsökande. Räknas som mottagen i kommunen och blir utskriven från
Migrationsverkets mottagningssystem 30 dagar efter uppehållstillstånd
(kan finnas undantag om 30 dagar om det är en person som tidigare bott
i anläggningsboende).
- Kvotflykting (Vidarebosatt (kvotflykting)):
Vidarebosatta som blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i
samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR. Räknas som
mottagen det datum personen kommer till kommunen.
- Anhöriga (Anhöriga till flyktingar) :
Anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått
uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Den
anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att
anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en
kommun. Från 1991 fram till 2013 gällde en övre tidsgräns på två år.
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Under främst 2013 gällde en tillfällig förlängd tid. För anhöriga som får
uppehållstillstånd från den 1 januari 2014 gäller en ny permanent
tidsgräns på sex år. Räknas som mottagen i kommunen från och med
den dag som personen folkbokför sig i kommunen. Från den 1 januari
2014 kan även syskon till ensamkommande barn omfattas.
- Övriga med "flyktingliknande" skäl:
Främst personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit uppehållstillstånd, sällan som flykting, skyddsbehövande, men däremot efter
synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även finnas tidigare
asylsökande som efter uppehållstillstånd har lämnat ett anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem med okänd adress. Räknas som mottagen i
kommunen från och med den dag som personen första gången
folkbokför sig i en kommun.
Hushållsställning
Hushållsställningen anger en persons relation till övriga personer i
hushållet. I den här rapporten redovisas hushållsställning i fem
grupper:
- Barn: En person definieras som barn, oavsett ålder, då den ingår i ett
hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar (biologisk förälder,
adoptivförälder eller vårdnadshavare) och själv saknar barn och/eller
partner i samma hushåll
- Ensamboende: Personer som inte bor tillsammans med någon annan.
- Ensamstående förälder: En person som bor tillsammans med minst ett
barn och inte tillsammans med en partner.
- Sammanboende: De som bor tillsammans med make, maka eller
sambo.
- Övrig person: En person som bor i ett hushåll med andra men som inte
har någon barn-, förälder- eller partner-relation med någon i hushållet.
Kommungrupper
Kommuner klassificeras enligt Sveriges Kommuner och Regioners
kommungruppsindelning som gäller från och med 2017. I rapporten
används indelningen i nio grupper, i tre huvudgrupper samt en
kombination av grupp och huvudgrupp i fyra grupper.
Storstäder och storstadsnära kommuner:
– Storstäder: kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200
000 invånare i den största tätorten.
– Pendlingskommun nära större stad: kommuner där minst 40 procent
av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära
kommun.
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Större städer och kommuner nära större stad
– Större stad: kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000
i den största tätorten.
– Pendlingskommun nära större stad: kommuner där minst 40 procent
av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad
– Lågpendlingskommun nära större stad: kommuner där mindre än 40
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
Mindre städer och landsbygdskommuner
– Mindre stad/tätort: kommuner med 15 000–39 999 invånare i den
största tätorten
– Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: kommuner där minst 30
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en annan mindre ort
och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i
en annan kommun.
– Landsbygdskommun: kommuner med mindre än 15 000 invånare i den
största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent).
– Landsbygdskommun med besöksnäring: landsbygdskommuner med
minst två kriterier för besöksnäring, det vill säga antal gästnätter,
omsättning inom detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande till
invånarantalet.
Utbildningsnivå
Statistiken över befolkningens utbildning omfattar uppgifter om nivå
och inriktning på den högsta formella utbildning för personer
folkbokförda i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från
Utbildningsregistret, vilket uppdateras årligen med information som
rapporteras in till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare.
För nyinvandrade utrikes födda samlas uppgift om utbildning in i första
hand genom en årlig enkätundersökning och från Arbetsförmedlingens
register över inskrivna.
Statistiken som redovisas i denna rapport avser högsta formella
utbildning vid mottagningsåret. Redovisningen görs för personer i
åldrarna 30–64 år. Statistik om utbildningsnivå grupperas i denna
rapport i tre grupper i de fall informationen finns för individen. De tre
grupperna redovisas enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN2000,
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial. Mer information om SUN
2000 finns på SCB:s webbplats (www.scb.se/sun).

Information om statistikens framställning
Det datamaterial som används i denna rapport har hämtats från flera av
SCB:s totalräknade register. Den främsta källan har varit databasen
STATIV, en longitudinell individdatabas för integrationsstudier. I
databasen ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen.
Uppgifter om kön, ålder, utbildningsnivå, mottagningsdatum,
mottagningskommun, kategori från Migrationsverket samt kommunen
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man bodde i vid olika årsskiften har hämtats från STATIV för åren
2016–2019. Information om födelseland har hämtats från Historiska
databasen. Uppgift om hushållsställning har hämtats från Registret
hushållens boende. Uppgift om utvandring och dödsfall kommer från
Registret över totalbefolkningen (RTB).

Avgränsningar
I SCB:s register finns information om alla personer som togs emot i en
kommun under perioden 2016 till 2019. Av praktiska skäl har vissa
avgränsningar av populationen gjorts.
Personer som saknar uppgift om personnummer (860 person) eller
mottagningskommun (130 personer) har exkluderas och ingår inte i
studien. Vuxna och barn födda i Sverige och som var 3 år eller äldre vid
mottagningsårets slut ingår inte heller i studien (880 personer).
Däremot ingår yngre barn födda i Sverige. De är troligen barn som
föddes i Sverige av asylsökande föräldrar i väntan på beslut om
uppehållstillstånd.
I tabellen nedan visas antalet personer som exkluderas från studien. Det
är en liten andel av alla personer som togs emot i en kommun 2016–
2019, mindre än 1 procent.
Antal personer i
studien
År

Antal personer ej i studien
Uppgift om
mottagningsko
mmun saknas

Födda i
Sverige och 3
år eller äldre

Uppgift om
personnummer
saknas

2016

68 670

40

240

370

2017

67 970

30

210

200

2018

43 750

30

210

150

2019

25 220

30

220

140

205 610

130

880

860

Samtliga år

Information om statistikens kvalitet
Statistiken är baserade på uppgifter från SCB:s totalräknade
individregister. Registren är baserade på uppgifter från folkbokföringen.
Brister i rapporteringen om utvandring kan resultera i övertäckning om
inte flyttning anmäls till folkbokföringen. Studier tyder på att registret
innehåller en del personer som inte längre bor i landet, men det uppskattas att de utgör mindre än en procent av den totala befolkningen.
Ett större problem ur ett regionalt perspektiv är personer som inte är
folkbokförda där de faktiskt bor. Detta gäller framförallt ungdomar.
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För mer information om mätning och mätfel för SCB:s totalräknade
individregister se följande dokumentationer och kvalitetsdeklarationer
på SCB:s webbplats:
Databasen STATIV: www.scb.se/STATIV
Registret över totalbefolkningen: www.scb.se/BE0101
Utbildningsregistret: www.scb.se/UF0506
Registerbaserad hushållsstatistik: www.scb.se/BE0101
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Tabellbilaga
Kommunmottagna efter status olika år. Mottagningsår 2016–2019. Procent
Newly arrived refugees and their family members after status in different years. Years of
reception 2016-2019. Percent
Status

2016

2017

2018

2019

88,9

79,9

73,3

68,2

I en annan kommun

9,8

19,7

25,9

30,7

Emigrerat

0,0

0,1

0,4

0,5

Avliden

0,0

0,1

0,2

0,3

Uppgift saknas

1,2

0,1

0,2

0,2

100

100

100

100

I mottagningskommunen

88,2

79,3

72,2

I en annan kommun

11,1

20,4

27,2

Emigrerat

0,0

0,1

0,3

Avliden

0,0

0,1

0,2

Uppgift saknas

0,6

0,1

0,1

100

100

100

89,0

81,2

I en annan kommun

9,2

18,4

Emigrerat

0,1

0,2

Avliden

0,0

0,1

Uppgift saknas

1,7

0,1

100

100

Mottagningsår 2016:
I mottagningskommunen

Summa
Mottagningsår 2017:

Summa
Mottagningsår 2018:
I mottagningskommunen

Summa
Mottagningsår 2019:
I mottagningskommunen
I en annan kommun

9,7

Emigrerat

0,0

Avliden

0,0

Uppgift saknas

1,8

Summa
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Internal migration among
newly arrived refugees
Summary
This report provides a picture of newly arrived refugees and their
families received by a municipality in the period 2016 to 2019, and their
migration patterns during their first years in Sweden. The report
includes statistics on how many people moved out from the
municipality in which they first settled and what type of municipality
they moved to. The report focuses on persons received by a municipality
in 2016.
Persons received by a municipality for settlement refers to persons who
were granted a residence permit as a refugee or as a person granted
subsidiary protection, according to certain provisions in the Aliens Act
(2005:716), and their families, and who are covered by the Ordinance on
state compensation for measures for certain aliens (2010:1122).
Just under 206 000 persons were received by municipalities for
settlement in Sweden in the period 2016-2019. The majority of these
people, around 70 000 persons each year, were received in 2016 and
2017. The large numbers of refugees in these two years can be linked to
an increased number of refugees arriving in Europe and Sweden in 2015.
More men than women were received by the municipalities in this
period. The newly arrived refugees were relatively young; just over 90
percent were younger the 50 years and almost one in two were 19 years
or younger. There were more men than women in their late teenage
years and around 20 years; a large proportion of them arrived in Sweden
as unaccompanied minors. Nearly half of the persons received by
municipalities for settlement in the period 2016-2019 were born in
Syria.
Persons received by a municipality for settlement can choose to arrange
their own housing or receive an offer from a designated municipality via
the Swedish Migration Agency. The designated municipality is obliged
to arrange accommodation. Since the introduction of a new law in 2016,
all municipalities in Sweden have received newly arrived refugees and
their families. Newly arrived refugees most typically settled in mediumsized towns; roughly 40 percent of persons received by a municipality in
the period 2016-2019 did so.
Among persons received during 2016, just under 90 percent were still
registered in the same municipality at the end of the year. The
proportion then dropped gradually and reached 68 percent by the end of
2019. Women to a slightly larger extent than men remained in the same
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municipality. The proportion of persons who migrated internally was
higher among persons aged 15–29 years compared with other age
groups. The propensity to move is linked to the family situation. At
younger ages, persons are more likely to be living alone, and more likely
to move than, for example, families with children. There are no major
differences in migration patterns between persons who arranged their
own housing in a municipality and those who were allocated housing.
In a comparison based on the type of municipality (large cities,
municipalities near large cities, medium-sized towns and smaller
towns), clear differences in migration patterns emerge. At the end of
the period under study, 50 percent of persons who were received by a
municipality near a large city were still living in the same municipality,
compared with just over 80 percent of those who were initially settled in
medium-sized towns. A comparison between the individual
municipalities shows that the proportion of persons who remained in
their initial municipality at the end of 2019 varies greatly between 10
and 90 percent.
At the end of 2019, it is clear that the internal migration led to some
redistribution between various types of municipalities. A larger
proportion of the newly arrived refugees lived in medium-sized towns,
while the proportion of persons living in smaller towns and
metropolitan areas had decreased. Newly arrived refugees who first
lived in a large city mainly moved to municipalities near large cities and
to medium-sized towns, while those who lived in municipalities near
large cities to a larger extent moved to large cities or to medium-sized
towns. Persons who moved away from a medium-sized town often
moved to a municipality of the same type. Newly arrived refugees who
lived in a smaller town roughly to the same extent moved to
municipalities of the same type and to medium-sized towns.
A closer analysis shows that the migration is often a matter of relatively
short distances. For example, moving to another municipality within
the same metropolitan area was common.
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