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Stor segregation bland barn
De kommuner som har störst andel barn med utländsk
bakgrund av samtliga barn i åldern 0–17 år

sveriges barn lever mer segregerat än man

kanske kan tro. De flesta barn med utländsk bakgrund bor i några få kommuner.
I andra kommuner bor det knappt några
barn alls med utländsk bakgrund.
Den kommun som har störst andel
barn med utländsk bakgrund är Botkyrka
i Stockholms län. Där har nästan hälften
av alla barn utländsk bakgrund. De tre
storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger alla på ”topplistan”
tillsammans med många förortskommuner.
Även Haparanda ligger högt på listan med
30 procent barn med utländsk bakgrund.
Där har nästan alla sitt ursprung i något
nordiskt land och det beror förstås till stor
del på närheten till Finland.
De flesta norrländska kommuner har
få barn med utländsk bakgrund. I Öckerö
och Älvdalen bor i stort sett inga barn med
utländsk bakgrund.
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Källa: SCB:s befolkningsregister.
SCB publicerar i slutet av år 2006 en rapport om barns boendesegregation. Den kommer att visa hur det ser ut för barn i olika delar i Sverige och
beskriva några effekter av segregationen. Rapporten ingår i serien Demografiska rapporter och mer information kommer att finnas på SCB:s hemsida

Med utländsk bakgrund menas att
barnet självt är fött utomlands eller att
båda föräldrarna är födda utomlands.

www.scb.se.
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Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Invandringen, tillsammans med ett
födelseöverskott, har fått befolkningen att växa kraftigt. Inte sedan
flyktingströmmen från det krigsplågade Balkan 1994 har landets
befolkning ökat så mycket som under
årets första kvartal.
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Personer som är födda utomlands har i genomsnitt lägre förvärvsinkomst än personer som är födda i Sverige. Ju längre
tid de bott i Sverige desto högre inkomst har de. Utlandsfödda kvinnor kommer ikapp sina inhemska systrar efter
20 år i landet. Bland män kvarstår skillnaderna.
Inkomsterna skiljer sig också åt beroende på var i världen
de är födda. Efter 20 år i landet har personer från Oceanien,
Norden, EU15 och Nordamerika de högsta medianinkomsterna. Lägst ligger kvinnor och män födda i Asien.
Medianinkomster år 2004. Personer 20–64 år

2006

än vanligt under första halvåret
2006. Under årets första sex
månader invandrade ungefär 45 000 personer. Det är en
ökning med 18 000 personer,
eller 65 procent, jämfört med
samma period förra året.
Den största invandringen
skedde under årets första månader. Orsaken till den stora
invandringen är den tillfälliga
asyllag som gällde mellan 15
november och 31 mars. Denna
lag innebar i korthet att bland
annat barnfamiljer som hållit
sig gömda i Sverige efter att ha
fått ett avvisningsbeslut, fick
en andra chans.
Förutom svenska återinvandrare var irakiska medborgare den största gruppen av
invandrare. De stod för mer än
en fjärdedel av invandringen.
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