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Förord 

Denna rapport presenterar en analys av inflyttningen till Stockholmsregionen samt omflyttning inom 
regionen. Huvudsaklig fokus ligger på den etniska dimensionen. Studien utnyttjar ett longitudinellt 
SCB-material. Grundmaterialet (Geosweden, Institutet för bostads- och urbanforskning) täcker hela 
befolkningen i Sverige 1990-2006. Här behandlas perioden 1994-2006 med fokus på migrationsför-
lopp efter millennieskiftet. Studien ska ge svar på frågor som: till vilken del av Stockholms läns 
bostadsmarknad flyttar skilda kategorier (bestämda efter data om födelseland, kön, ålder, inkoms-
ter, utbildning). I vilken utsträckning vidareflyttar man och i så fall vart? En betydande del av in-
vandringen till Sverige har slutlig destination i någon storstadskommun och att bedöma hur den 
regionala fördelningen blir av framtida invandring är en annan ambition med studien. 
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Sammanfattning 

Rapporten redovisar med stor detaljrikedom, främst i form av kartor, tabeller och 
figurer, inflyttningen till Stockholms län i ett etniskt perspektiv. Grundläggande 
för analyserna är ett heltäckande individuellt datamaterial avseende samtliga 
som bott i respektive flyttat till och från Stockholms län under perioden 1994-
2006. Individerna knyts geografiskt till de basområden som utgör byggstenarna i 
kommunernas planområdesindelning. Materialets karaktär möjliggör analyser 
inte bara av var i regionen skilda kategorier av inflyttare bosätter sig utan också 
att frågor kring vilka som stannar i destinationsområdet och vilka som flyttar 
vidare kan besvaras. Resultaten är många men huvuddragen kan sammanfattas 
som följer. 
 

• Det finns en stor överensstämmelse mellan basområdenas fysiska karaktär och 
socioekonomiska status. 

• Stockholmskommunernas sammansättning av basområdestyper varierar stort. 
• Graden av Stockholmsorientering varierar mellan invandrade kategorier av olika 

härkomst, men också över tid och mellan länets olika delar. 
• Åldersstrukturen varierar mellan invandrargrupper av olika härkomst beroende på 

under vilken tidsperiod de etablerade sig i Sverige. 
• Mätt med segregeringsindex minskade segregationsgraden 1998-2006 bland 63 

av 72 redovisade (grupper av) nationaliteter. 
• Antalet svenskfödda inflyttare till Stockholms län tenderar att minska medan anta-

let utlandsfödda inflyttare ökar. 
• Fyra av fem utlandsfödda inflyttare till Stockholms län under perioden 2003-06 

kom direkt från utlandet; en av fem kommer via annan svensk kommun. De senare 
har en genomsnittligt sämre socioekonomisk situation. 

• Utlandsfödda inflyttares destinationer inom länet tenderar att avvika från svensk-
föddas; afrikaners och asiaters destinationer avviker mest. 

• Utlandsfödda svarar för en betydande del också av Stockholms läns inrikes flyttut-
byte. 

• Bland 65 av 72 redovisade (grupper av) nationaliteter uppvisar inflyttare som flyttat 
från annan kommun i Sverige ett mer segregerat bosättningsmönster än inflyttare 
från utlandet.  

• Utlandsfödda är särskilt överrepresenterade i inflyttningen till basområden i en 
”förortsring” c:a 10km från centrala Stockholm. 

• Sannolikheten för att hamna i en viss fysisk basområdestyp är mest avhängig indi-
videgenskaper som ålder, födelseland och familjetyp. Betydelsen av födelseland 
tenderar att förstärkas. 

• Sannolikheten för att hamna i en viss socioekonomisk basområdestyp är mest av-
hängig egenskaper som födelseland, familjetyp, utbildningsnivå och inkomstnivå. 

• Sannolikheten att hamna i utsatta områden minskar med längden på vistelsetiden i 
Sverige. 
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• Utlandsfödda inflyttare vidareflyttar (till ett annat basområde i Stockholms län än 
de först hamnar) i lägre grad än svenskfödda. 

• Vidareflyttningen varierar också starkt med ålder och hur lång tid som har förflutit 
sedan senast föregående flyttning. 

• Utlandsfödda som vidareflyttar tenderar att flytta korta avstånd. 
• Vidareflyttningen (bland – specialstuderade – somalier) är minst från basområden 

med stark etnisk koncentration (av somalier). 
• SCBs årligen uppdaterade befolkningsprognos beaktar inte regionala aspekter. 
• Bedömningar av framtida inflyttning till Stockholms län varierar stort. 
• En tumregel etablerad efter erfarenheten av de senaste två decenniernas invand-

ring är att en dryg fjärdedel av alla som invandrar på sikt kommer att bo i Stock-
holm. Beräknat på dem som stannar i landet (vilket 70-80 procent gör sett över en 
tioårsperiod) bor drygt 30 procent i Stockholms län med en måttlig variation mellan 
de årsvisa invandringskohorterna. Prognosmässigt ligger svårigheterna främst i att 
bedöma den totala volymen migranter till Sverige och att bedöma varifrån i världen 
migranterna kommer. 
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1. Inledning 

Föreliggande studie om inflyttningen till Stockholm hämtar sin inspiration dels 
från de analyser Åke Nilsson gjort för RTK (RTK Rapport 2: 2007), dels en studie 
rörande inflyttningen till storstäderna som publicerats av Integrationsverket 
(Segregerande urbanisering? Andersson 2000). Medan Nilssons studie klarlägger 
de stora dragen demografiskt och socioekonomiskt i rörligheten visavi Stock-
holmsregionen har han inte haft tillgång till ett longitudinellt individmaterial där 
individer kan följas över tid. Endast med den senare typen av material, där såle-
des individer kan följas under flera år med data om bostad, utbildning, socioeko-
nomiska förhållanden etc, blir det möjligt att göra dynamiska analyser av t.ex. 
boendekarriärer. Det är då också enklare att relatera bostadsmarknadsfrågor till 
migration och det är lättare att förstå segregations- och integrationsprocesser. 
(Andersson & Bråmå 2004, Bråmå 2006). 

Den här studien utnyttjar ett sådant longitudinellt SCB-material. Grundmate-
rialet (Geosweden, Institutet för bostads- och urbanforskning) täcker hela befolk-
ningen i Sverige 1990-2006. Vi behandlar här perioden 1994-2006 med fokus på 
migrationsförlopp efter millennieskiftet. Studien ska ge svar på frågan: till vilken 
del av Stockholms läns bostadsmarknad flyttar skilda kategorier (bestämda efter 
data om födelseland, kön, ålder, inkomster, utbildning). Vi har som hjälpmedel i 
analysen gjort två typer av kategoriseringar av destinationsområdena, efter bo-
stadstyper/upplåtelseformer samt efter socioekonomisk sammansättning och 
etnisk struktur. Vi kan därmed analysera i vilka bostadssegment skilda migran-
ter hamnar, vilken socioekonomisk karaktär destinationerna har samt om inflytt-
ningen av specifika etniska kategorier präglas av redan existerande etniska bo-
sättningsmönster (flyttar personer födda i ett bestämt land till bostadsområden i 
Stockholm som redan har en stor befolkning av samma kategori?). 

Analyserna kräver GIS-applikationer för karakterisering av destinationsområ-
den och vi har för studien fått tillgång till Regionplane- och trafikkontorets digi-
tala karta över basområden i Stockholms län. Vi har därmed kunnat utnyttja de 
koordinatdata (100m) vi förfogar över och aggregerat regionens fastigheter till 
basområden. Därmed kan migrationsanalysen baseras på de för SLL relevanta 
basområdena.  

Vi avser att bedöma huruvida bosättningsmönstret för nya invandrare i regio-
nen skiljer sig mellan dem som flyttar direkt från utlandet och dem som inflyttar 
via annan svensk kommun. Det har vidare varit angeläget att följa inflyttade in-
divider också några år efter inflyttningen. En del av individerna kommer att bo 
kvar, andra har lämnat regionen men åter andra har vidareflyttat inom Stock-
holmsregionen. Vi avser att belysa viktiga aspekter också av denna dynamik med 
utnyttjande av bl.a. multivariata statistiska metoder. Vi väljer ett par inflyttande 
kohorter, inflyttare 1995-98 och 1999-2002, och följer dessa i fyra till åtta år. Vi 
kan på så sätt också studera stabilitet och förändring i migrationsmönster och 
integrationsförlopp (se också Andersson, Hogdal & Johansson 2007).  
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RTK är beroende av SCB för sina befolkningsprognoser, t.ex. avseende den 
framtida migrationen till Sverige. Vi har i studien haft ambitionen att ge ett bi-
drag till en kritisk diskussion av existerande invandringsprognoser. En betydan-
de del av invandringen till Sverige har slutlig destination i någon storstadskom-
mun och att bedöma hur den regionala fördelningen blir av framtida invandring 
är en annan ambition med studien. Den senare baseras naturligt nog på analyser 
av hittillsvarande mönster för invandring och vidareflyttning av utlandsfödda. 
Också här arbetar vi med kohortansatser där vi kan belysa dels det regionala 
mönstret för nyinvandrade men också var kohortens individer bor efter t.ex. någ-
ra år i landet. Vi vet att vidareflyttningsfrekvensen är mycket hög för vissa in-
vandrade men också att den geografiska selektiviteten i dessa förlopp varierar 
med etnisk bakgrund (Andersson 2000, 2001 samt 2002). Utan sådan kunskap blir 
bedömningar av invandringens roll för stockholmsregionen mer osäkra än vad 
de behöver vara. 

 

1.1. Syfte och disposition 
Studiens innehåll är redan antytt och ett kortare och snävare syfte kan formuleras 
på följande sätt. Målsättningen är att genom longitudinella studier av hela be-
folkningen och flyttare till och från Stockholms län analysera migrationsförlop-
pets etniska och geografiska dynamik.  

Rapporten är organiserad i sex avsnitt, där vi i denna inledning har samlat syf-
tesformulering, materialbeskrivning och redogörelser för tillvägagångssätt och 
metoder. I det andra avsnittet analyseras inflyttningen till Stockholms län mer 
övergripande, där data redovisas på kommunnivå. Här återfinns också en första 
analys av vilka etniska kategorier som har stor respektive liten benägenhet att 
bosätta sig i huvudstadsregionen. 

I rapportens tredje avsnitt studeras mer detaljerat inflyttningens fördelning 
över länets basområden. Fokus ligger på perioden 2003-2006 men tidsserier finns 
också för perioderna 1995-98 och 1999-2002. I det fjärde avsnittet ställs frågor om 
inflyttarnas benägenhet att stanna i de primära destinationsområdena respektive 
flytta vidare inom eller utom regionen. Det femte avsnittet är kort och behandlar 
förutsättningarna för att göra prognoser om invandringen till Sverige och dess 
geografiska fördelning inom landet. I rapportens sista avsnitt sammanfattar vi 
huvuddragen i analyserna. 

För att inte i onödan bryta upp läsningen med mängder av illustrationer har vi 
samlat en hel del av det kartografiska materialet i bilagor. Det innebär inte att 
rapporten saknar kartor, figurer och tabeller men just det faktum att rapporten är 
rik på data motiverar att låta en del i och för sig intressanta illustrationer placeras 
utan ingående kommentarer i bilagorna. 

  

1.2. Byggande av databas, materialbeskrivning 
Grunddata hämtas från IBFs databas Geosweden, vars grundfiler levereras av 
SCB. Grundfilerna avser dels årliga individdata för perioden 1990-2006 (17 år-
gångar) där kopplingar kan göras mellan åren, dels fastighetsdata för årsskiftena 
1990/91, 1995/96, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005 samt 2006/2007. Individer, lik-
som fastighetsbeteckningar, ersätts av ett objektsspecifikt löpnummer.  
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Vi har för denna studie avgränsat perioden 1994-2006 som analysperiod. Vi har 
byggt en longitudinell individdatabas genom att identifiera vilka individer som 
bott i Stockholms län åtminstone något av åren 1994, 1998, 2002, 2006. En person 
som flyttat till eller fötts i länet 1995 men flyttat ut från länet eller avlidit 1997 är 
således inte en del av populationen. Skulle personen istället flyttat 1999 så är ve-
derbörande med i materialet. Tabell 1 ger en översikt av det longitudinella indi-
vidmaterial som kompilerats. Fördelen med att använda perioddata av detta slag 
är inte bara arbetsekonomiskt. Årliga fluktuationer i in- och utflyttning kan vis-
serligen inte studeras men å andra sidan blir de strukturella dragen desto mer 
synliga. Strängt taget kan också årliga nedslag ifrågasättas med samma invänd-
ning; de beaktar inte flyttare som in- och utflyttar under samma år. 
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Tabell 1. Databasens grundstruktur och de demografiska komponenternas tillskott till befolknings-
förändringen.     

Kvarboende Totalt antal
Variabel 1994 (95-98) 1998 (99-02) 2002 (03-06) 2006 94--98-02--06  i databasen
Befolkning 1708430 1783425 1850445 1918071 1300184 2381876
Inflyttning 142357 146738 146109
Utflyttning 89748 104423 118581
Födelse 85201 88439 102996
Död 62732 63603 62732
Netto 75078 67151 67792
Summa 1783508 1850576 1918237
Diff.* 83 131 166  
*Med differens avses t.ex. skillnaden mellan å ena sidan befolkningstalet 1998 och den summa som fås om befolkningen 1994 adderas 
med nettotillskottet 1994-1998. Det senare beräknas som (inflyttning plus födda) minus (utflyttare plus döda). Differensen kan bero på 
smärre brister i registren så att personers födelse-, döds- eller flyttningsdatum inte bokförts på rätt år.  
     
Med hjälp av koppling av individer till fastigheter innehåller databasen bl.a. 
geografiska koordinater för varje individ. Vi har utnyttjat fastighetskoordinater-
na (100m-ruta) för att placera in fastigheterna och deras befolkning i RTKs bas-
områdesstruktur. Genom ”point-in-polygon”-metoden har en basområdestillhö-
righet lästs på varje ruta om 100 x 100 meter i Stockholms län, med utgångspunkt 
i dess centroid. Eftersom varje fastighet genom sin centroid är kopplad till en 
hundrametersruta och varje folkbokförd individ kopplad till en fastighet kan vi 
på detta vis förse varje individ med en basområdeskod. Operationen har uppre-
pats för vart och ett av de fyra åren (1994, 1998, 2002, 2006). En brasklapp är dock 
på sin plats. Upplösningen om 100 meter utesluter inte att fastigheter – och där-
med individer – i olyckliga fall kan föras till fel basområde. I ett tätbefolkat om-
råde som Stockholms län är å andra sidan fastigheterna genomgående små, något 
som minskar risken. Efter att detta utförts kan basområdenas utveckling följas 
med avseende på befolkningens demografi och socioekonomiska struktur och vi 
kan analysera befolkningsflöden till och från samtliga basområden. För personer 
som flyttar till regionen från annan plats i Sverige finns uppgifter om kommun-
tillhörighet innan flyttningen. Samma sak för de som lämnar regionen. För nyin-
vandrade (och för hela befolkningen) finns uppgift om födelseland. 

Databasen innehåller ett urval av den individ- och fastighetsinformation som 
finns i RTB, Louise/Lisa, in- och utvandringsregistren samt i fastighetsregister. 
Bland de för analysen viktigaste kan nämnas demografiska grunddata (kön, fö-
delseår, födelseland, eventuellt invandringsår) samt socioekonomisk information 
för de fyra valda åren (disponibel inkomst (individualiserad från familj), arbets-
inkomst, utbildningsnivå, familjetyp, förekomst av socialbidrag/försörjningsstöd) 
samt data om fastighetens typkod och juridiska form. Eftersom individer kan 
utvandra och invandra flera gånger under sin livstid har vi eftersträvat att identi-
fiera första invandringsår för varje individ. Vi anser att detta är en bättre indika-
tor på t.ex. förväntad integrationsnivå än den information som fås med det van-
ligare använda begreppet ”senaste invandringsår”.  

Med hjälp av fastighetsdata kan en bestämning göras av individernas bostads-
typ och basområdenas struktur med avseende på sammansättning av bostadsty-
per kan bestämmas. 

Vi har utnyttjat det senare till en gruppering av basområdena till fysiska typ-
områden. Vi urskiljer sju grundtyper på grundval av främst upplåtelseform: dels 
fyra områdestyper som till mer än 75 procent domineras av antingen privat hy-
resrätt, allmännyttig hyresrätt, bostadsrätt eller egnahem. Vi urskiljer vidare en 
områdestyp som vi benämner blandade egnahemsområden. I dessa bor 50-75 
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procent av befolkningen i egnahem. Slutligen finns en stor restgrupp av bo-
stadsmässigt blandade områden samt en mycket liten grupp bestående av områ-
den med få invånare eller oklara bebyggelseförhållanden (i praktiken arbets-
platsområden). Figur 1 ger en översiktlig bild av den fysiska klassifikationen i 
kartform. Eftersom fastighetsdata inte finns för samtliga de valda fyra åren har 
beräkningen gjorts för 2002. Tabell 2 visar dock befolkningssammansättningen 
2006. 

 

Tabell 2. Länets invånare år 2006 fördelade på den fysiska klassifikationen av basområden. 
Fysiska basområdestyper Antal invånare 2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 30411
Homogena allmännytta (>75%) 131919
Homogena bostadsrätt (>75%) 119225
Homogena egnahem (>75) 583258
Blandade egnahem (50-75%) 161622
Övriga blandade 890867
Okänd 769
Summa 1918071  

Figur 1. Stockholms läns basområden indelade enligt studiens fysiska klassifikation. 

1.3.  

1.4. 

Fysiska basområdestyper

Priv hyres   (48)

A-nytta   (65)

Brf   (91)

Egnahem   (541)

Blandade egnahem  (101)

Blandade flerfam   (383)

Okänd   (37)

 
Även om upplåtelseformer är en central aspekt av frågan vem som bor var har vi 
också gjort en mer direkt socioekonomisk gruppering av basområdena. Också 



Inflyttningen till Stockholmsregionen i ett etniskt perspektiv 
 

12 

denna utgår från situationen år 2002. Denna gruppering är gjord med klusterana-
lys (k-means metod) där fem variabler över områdenas befolkning ingår i grup-
peringen: (1) andel av personer i åldern 20-64 som tillhör den undre inkomstk-
vintilen (arbetsinkomster), andel av personer i 20-64 som tillhör den övre in-
komstkvintilen, andel av personer 20-64 år som har eftergymnasial utbildning, 
andel sysselsatta i åldern 20-64 år samt andel utlandsfödda. Analyser av utfall 
med olika antal kluster resulterade i bedömningen att fem typer av kluster ger 
tillräcklig grad av distinktion mellan grupperna och rimlig grad av homogenitet 
inom dem. En sjätte grupp, områden undantagna från klusteranalysen, består av 
områden med få invånare (arbetsplatsområden). Tabell 3 och figur 2 visar utfallet 
för de ingående variablerna över områdestyperna. 

 

Figur 2. Stockholms läns basområden indelade enligt studiens sociala klassifikation. 
 

Socioekonomiska basområdestyper

Välbeställda...   (402)

Svensktäta...   (472)

Rel svenskglesa...   (167)

Utsatta   (45)

Låg syss, hög utb   (89)

Omr m få invånare   (91)

 
Tabell 3. Den social klassifikations variabelutfall över områdestyper. 

 
Social basområdestyp Antal inv 2006 % kvintil1 % kvintil5 % högutb % utlf % syss
1. Välbeställda svensktäta områden 676610 13,1 38,7 55,4 12,9 81,8
2. Svensktäta områden med låg utb och medelinkomst 621575 12,1 21,8 30,0 12,9 82,5
3. Relativt svenskglesa medelinkomstområden 352783 17,0 11,9 25,7 31,2 72,4
4. Utsatta områden 162251 29,7 6,0 24,1 64,0 57,6
5. Områden med låg sysselsättning men många högutbildade 102216 22,5 21,0 51,2 19,5 70,0
6. Områden med få invånare 2636
Summa (områdesmedelvärden) 1918071 14,6 25,5 39,5 18,0 78,9  
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Tabell 4. Befolkningen i Stockholms län 2006 fördelade på fysiska och sociala områdestyper. 
 

Socioekonomisk områdeskod06
Välbeställda Svensktäta Relativt Områden med 

 svensktäta områden med låg utb svenskglesa Utsatta låg sysselsättning Områden med Total
Fysisk områdeskod06 områden  och medelinkomst medelinkomstområden områden men många högutbildade  få invånare
Homogena priv hyresrätt (>75%) 1780 4787 10923 8199 4004 718 30411
Homogena allmännytta (75%) 720 5116 85010 39384 1626 63 131919
Homogena bostadsrätt (>75%) 49303 40194 12779 5929 9953 1067 119225
Homogena egnahem (>75) 283911 285758 10249 1326 1608 406 583258
Blandade egnahem (50-75%) 70883 81941 5972 2093 708 25 161622
Övriga blandade 269867 203779 227772 105311 83902 236 890867
Okänd 146 0 78 9 415 121 769
Totalt 676610 621575 352783 162251 102216 2636 1918071  

 
Om dessa två områdeskategoriseringar sammanförs blir det tydligt att många 
kombinationer i praktiken är ovanliga och för analysen av invandringen mindre 
intressanta. I tabell 4 ovan markeras i fet stil de områdeskombinationer som i 
framtida fördjupade studier kan vara värda mer ingående analys. 

Tabell 5. Befolkningen per kommun i Stockholms län fördelad efter socioekonomiska områdestyper 
år 2006. 
Kommun Välbeställda Svensktäta Relativt Utsatta Områden med låg Arbetsplats-

svensktäta områden med låg svenskglesa områden syssels. men områden
områden utb och medelink. medelink.omr. många högutb. Totalt

Upplands-Väsby 0,0 63,3 31,4 5,0 0,1 0,2 100,0
Vallentuna 18,3 78,9 2,6 0,0 0,1 0,0 100,0
Österåker 20,4 62,1 17,5 0,0 0,0 0,0 100,0
Värmdö 14,4 79,1 6,5 0,0 0,0 0,0 100,0
Järfälla 21,3 51,7 22,8 3,8 0,1 0,3 100,0
Ekerö 36,4 61,9 0,0 0,0 1,7 0,0 100,0
Huddinge 11,5 57,6 16,8 13,9 0,2 0,0 100,0
Botkyrka 3,5 37,2 23,9 35,2 0,2 0,0 100,0
Salem 30,2 43,1 26,7 0,0 0,0 0,0 100,0
Haninge 0,0 56,3 34,9 8,7 0,0 0,1 100,0
Tyresö 12,0 63,9 23,3 0,0 0,0 0,9 100,0
Upplands-Bro 0,9 66,2 32,5 0,0 0,0 0,3 100,0
Nykvarn 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Täby 69,7 18,9 5,6 2,0 3,8 0,0 100,0
Danderyd 94,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,6 100,0
Sollentuna 65,1 11,2 16,4 7,4 0,0 0,0 100,0
Stockholm 48,6 12,4 18,0 9,9 10,9 0,2 100,0
Södertälje 2,1 45,4 34,2 18,2 0,0 0,0 100,0
Nacka 63,8 11,7 15,1 6,8 2,6 0,0 100,0
Sundbyberg 14,8 45,8 39,4 0,0 0,0 0,0 100,0
Solna 37,5 28,3 11,7 7,8 14,6 0,0 100,0
Lidingö 68,3 21,5 8,9 0,0 1,3 0,0 100,0
Vaxholm 43,4 55,2 0,0 0,0 1,3 0,1 100,0
Norrtälje 0,0 90,7 9,0 0,0 0,2 0,1 100,0
Sigtuna 17,6 44,9 28,8 8,6 0,0 0,1 100,0
Nynäshamn 0,0 89,9 10,0 0,0 0,0 0,1 100,0  
 
Utsatta områden karakteriseras av stor överrepresentation av låginkomsttagare 
och utlandsfödda och de har låg sysselsättning och en liten andel höginkomstta-
gare. Områdestypen finns i knappt hälften av länets kommuner (12 av 26) och 
vanligen utgör de en liten andel av respektive kommuns bostadsmarknad (se 
tabell 5). Undantagen är främst Botkyrka (35 procent av befolkningen), Södertälje 
(18 procent) och i viss mån Huddinge (13 procent). I dessa och i ytterligare några 
kommuner bor samtidigt få personer i vad som här benämns välbeställda 
svensktäta områden. Upplands-Väsby, Haninge, Nykvarn, Norrtälje och Nynäs-
hamn har inga sådana områden medan 94 procent av Danderyds befolkning och 
nästan två av tre Täby-, Sollentuna-, Lidingö- och Nackainvånare bor i denna 
områdestyp. 
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2. Inflyttningen till Stockholmsregionen 

De invandrades fördelning i landet samt över länets kommuner 
 

År 2006 fanns i Sverige cirka 570 000 personer som invandrat efter 1989. Knappt 
en tredjedel (31,6 procent) var då bosatta i Stockholms län. Länet, som har 21 
procent av landets totalbefolkning, har således en stor överrepresentation av in-
vandrade men det är en överrepresentation med stora variationer efter härkomst-
land. Tabell 6 visar att det finns ett tiotal invandrade kategorier där mer än var-
annan bor i Stockholms län.  

 Störst andel uppvisar personer födda i Bangladesh, Peru, Eritrea, Gambia, 
Grekland, Etiopien, nordafrikanska länder, Uganda, Turkiet, Syrien och Chile. 
Totalt har 52 300 personer invandrat och stannat från dessa höggradigt stock-
holmsorienterade utvandringsländer under perioden 1990-2006. Med undantag 
för Turkiet tillhör ingen av dessa kategorier dock de större bland de senaste 17 
årens invandrare. Länets andel av de numerärt största invandrarkategorierna, 
t.ex. irakier, iranier, polacker och somalier, ligger i intervallet 34-37 procent. Bara 
irakierna (66,000, där var tredje bor i Stockholms län) är således betydligt fler än 
det sammanlagda antalet invandrade från de stockholmskoncentrerade länderna. 

Bland flera andra stora ursprungsländer är koncentrationen till Stockholm 
mycket låg. Det gäller de nordiska grannländerna Danmark och Norge men ock-
så balkaninvandringen. Det fanns år 2006 närmare 100 000 personer invandrade 
sedan 1989 från Balkan (Kroatien, Jugoslavien, Bosnien-Herzegovina och Make-
donien). Strax över 10 procent av dessa bor i Stockholms län. 

Graden av stockholmsorientering är således mycket varierande och det är en 
variation som också bär vissa drag av ryckighet över tiden för kategorier som 
kommer från samma land. Figur 3 visar för de fyra största invandrade kategori-
erna efter födelseland, att två (Irak och Iran) mer eller mindre konstant når en i 
förhållande till länets befolkningsandel hög andel medan två (Bosnien, Jugosla-
vien) når en låg andel. För alla fyra gäller dock att de årliga svängningarna runt 
35 respektive 10 procents genomsnitt kan vara betydande. Oftast är dock stor 
ryckighet en indikation på små tal. Bosniernas toppvärde (22 procent år 1992) och 
irakiernas bottenvärde år 2004 (24 procent) är i båda fallen just ett uttryck för 
mycket få invandrade. Det kom 54 bosnier år 1992 men cirka 18 000 vardera av 
de två följande åren (som stannat till 2006; i praktiken kom förstås många fler). 
Det kom 2 100 irakier år 2004 men c:a 5 000 åren innan och hela 11 000 år 2006. Vi 
kan avslutningsvis notera att det inte finns någon tendens att stockholmsregio-
nen över tiden får en allt större andel av de invandrade; om något är tendensen 
den omvända. 
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Tabell 6. Andel bosatta i Stockholms län år 2006 av alla invandrade 1990-2006. 
Andel Antal Andel Antal 

i AB län invandrade i AB län invandrade
2006  1990-2006 2006 1990-2006

kvarboende kvarboende
Födelseland i Sverige 2006 Födelseland i Sverige 2006
Bangladesh 68,6 2945 Somalia 36,5 16102
Peru 62,1 4221 Belgien 36,4 821
Eritrea 61,7 3717 Sydkorea 36,0 1221
Marocko 59,6 3711 Kanada 35,2 1410
Gambia 58,2 2058 Lettland & Litauen 34,8 4445
Etiopien 55,8 6008 Irak 34,1 66019
Grekland 55,3 3167 Polen 34,1 23130
Tunisien 54,8 1995 Finland 33,6 18740
Turkiet 51,6 16009 Österrike 32,0 988
Uganda 51,2 1479 Totalt utlandsfödda 31,6 569839
Chile 50,0 6989 Afghanistan 30,4 8087
Algeriet 49,3 1350 Indien 29,6 5179
Argentina 48,7 1032 Bulgarien 29,5 2593
Japan 47,2 1510 Portugal 28,8 806
Egypten 46,3 1122 Sri Lanka 28,8 2212
Syrien 46,0 11105 Thailand 28,7 14509
Estland 46,0 3097 Ungern 28,5 2775
Spanien 45,8 2529 Filippinerna 27,1 5058
Pakistan 44,7 3551 Statslös mm 26,4 393
Frankrike 44,6 3921 Tjeckien & Slovakien 26,1 1961
Kina & Taiwan 42,2 9992 Tyskland 26,0 14442
F.d. sovjetiska rep. 41,7 12133 Nederländerna 24,6 3686
Schweiz 40,6 1062 Libanon 24,1 12279
Centralamerika 40,3 5897 Rumänien 22,5 6438
Italien 40,2 2437 Island 19,0 2027
Iralnd 39,8 1054 Norge 17,7 15768
Bolivia 39,4 1152 Slovenien 14,3 286
Australien 38,9 1819 Jugoslavien 14,2 40911
Ryssland 38,5 10384 Kroatien 11,7 3360
Colombia 38,2 3730 Bosnien-Hercegovina 10,1 52197
Brasilien 38,1 2845 Danmark 10,1 16220
Storbritannien 37,5 9168 Vietnam 8,4 6492
USA 37,1 7116 Makedonien 5,9 2507
Iran 36,7 25551  
 
Variationen är stor även inom regionen. I nio kommuner överstiger andelen ut-
landsfödda länsandelen om 19,1 procent, med toppvärdena 34,4 procent i Bot-
kyrka och 26,8 procent i Södertälje (se tabell 7). Tre kommuner, Ekerö, Vaxholm 
och Norrtälje, har under 10 procent. De senaste decennierna har en stor andel av 
invandringen till Sverige bestått av personer med utomeuropeiskt ursprung och 
hälften av den utlandsfödda länsbefolkningen har sådant ursprung. Denna in-
vandring är än mer ojämnt fördelad inom Stockholms län än hela invandringen. 
Medan fler än var femte invånare i Botkyrka är född utom Europa är motsvaran-
de andel en på femtio i Värmdö och Norrtälje. Stockholms stad har 40 procent av 
länets totalbefolkning, 43 procent av den invandrade befolkningen och 46,5 pro-
cent av utomeuropéerna.  
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Figur 3. Andel bosatta i Stockholms län 2006 av personer som invandrat till Sverige från Irak, Bosni-
en-Herzegovina, Jugoslavien samt Iran. 
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Irak, tot. 66,019

Bosnien-H, tot. 52,197

Jugoslavien, tot. 40,911

Iran, tot. 25,551

 
Tabell 7. Kommunvis översikt över befolkningen i Stockholms län år 2006. 

 
Total Utlands- Födda Andel Andel f. Andel av Andel av Andel av

Kommun befolkning födda utom utlands- utom länets länets länets 
Europa födda Europa befolkning utlandsfödda utomeuropéer

Upplands-Väsby 37772 8013 3580 21,2 9,5 2,0 2,2 2,0
Vallentuna 27825 2969 1071 10,7 3,8 1,5 0,8 0,6
Österåker 37828 4172 1371 11,0 3,6 2,0 1,1 0,7
Värmdö 35741 3590 708 10,0 2,0 1,9 1,0 0,4
Järfälla 62224 12524 6512 20,1 10,5 3,3 3,4 3,6
Ekerö 24269 2051 630 8,5 2,6 1,3 0,6 0,3
Huddinge 89961 20585 10883 22,9 12,1 4,7 5,6 5,9
Botkyrka 77292 26582 16418 34,4 21,2 4,0 7,3 9,0
Salem 14702 2006 818 13,6 5,6 0,8 0,5 0,4
Haninge 72770 13847 6297 19,0 8,7 3,8 3,8 3,4
Tyresö 41392 5513 2013 13,3 4,9 2,2 1,5 1,1
Upplands-Bro 21602 4021 1676 18,6 7,8 1,1 1,1 0,9
Nykvarn 8603 916 146 10,6 1,7 0,5 0,3 0,1
Täby 60922 8201 2981 13,5 4,9 3,2 2,2 1,6
Danderyd 30447 3952 1157 13,0 3,8 1,6 1,1 0,6
Sollentuna 60394 10369 5701 17,2 9,4 3,2 2,8 3,1
Stockholm 778905 158640 85269 20,4 10,9 40,8 43,4 46,5
Södertälje 81591 21907 12371 26,8 15,2 4,3 6,0 6,7
Nacka 82200 13472 5461 16,4 6,6 4,3 3,7 3,0
Sundbyberg 34378 7507 4165 21,8 12,1 1,8 2,1 2,3
Solna 61360 13005 6357 21,2 10,4 3,2 3,6 3,5
Lidingö 42218 5669 1732 13,4 4,1 2,2 1,6 0,9
Vaxholm 10422 904 244 8,7 2,3 0,5 0,2 0,1
Norrtälje 54738 4816 1088 8,8 2,0 2,9 1,3 0,6
Sigtuna 36883 7438 3900 20,2 10,6 1,9 2,0 2,1
Nynäshamn 24926 2738 843 11,0 3,4 1,3 0,7 0,5
Stockholms län 1911365 365407 183392 19,1 9,6 100,0 100,0 100,0  
 

 
Som framgår av tabell 8 är inflyttningsfrekvensen till länet på senare år fyra 
gånger så stor för utlandsfödda som för Sverigefödda och värdet för personer 
födda utom Europa är än högre. Det är värt att notera att inflyttningstakten för 
utomeuropéer är hög i alla länets kommuner (i intervallet 15,8-36,4 procent med 
ett länsgenomsnitt på 26 procent). Den relativa förändringen sker dock från 
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mycket olika nivåer. Nykvarn har exempelvis fått 40 nya invånare med födelse-
land utanför Europa under perioden 2003-2006, vilket resulterat i en relativ ök-
ning om 36 procent. Samtidigt har Södertäljes utomeuropeiska befolkning vuxit 
med drygt 3100, en relativ förändring med 32 procent från 2002. För hela perio-
den 1994-2006 består Stockholms stads tillväxt om 75 000 personer till hälften av 
personer födda utom Europa. 

Tabell 8. Kommunvis översikt över befolkningsförändringar i Stockholms län 1994-2006. 
Andel av Andel av Andel av 

Kommun Totalt Födda Födda Födda total tillväxten tillväxten Födda Födda
utom- i utom befolk- av utlands- av utom- Födda i utom- utom 
lands Europa Europa ningstillväxt födda européer Sverige lands Europa

Upplands-Väsby 1928 1359 -273 1632 1,0 1,6 2,1 3,6 15,6 24,3
Vallentuna 4516 669 351 318 2,2 0,8 0,4 2,8 16,2 18,3
Österåker 5825 733 423 310 2,9 0,9 0,4 3,0 15,0 20,4
Värmdö 9792 609 309 300 4,8 0,7 0,4 2,8 14,0 30,3
Järfälla 4030 2930 -29 2959 2,0 3,5 3,9 3,3 16,4 21,7
Ekerö 3634 353 233 120 1,8 0,4 0,2 2,7 16,9 15,8
Huddinge 13585 6096 900 5196 6,7 7,2 6,8 3,2 22,9 30,2
Botkyrka 8104 6166 317 5849 4,0 7,3 7,7 2,9 19,8 21,9
Salem 1957 263 74 189 1,0 0,3 0,2 3,1 15,7 20,4
Haninge 8098 3430 721 2709 4,0 4,1 3,6 3,1 19,5 24,5
Tyresö 5469 483 -39 522 2,7 0,6 0,7 2,9 13,8 20,3
Upplands-Bro 1694 693 38 655 0,8 0,8 0,9 4,4 16,9 24,3
Nykvarn 1178 39 -33 72 0,6 0,0 0,1 3,1 9,1 36,4
Täby 2236 982 106 876 1,1 1,2 1,1 2,6 14,7 17,8
Danderyd 1815 576 260 316 0,9 0,7 0,4 3,8 25,8 22,5
Sollentuna 6499 2055 239 1816 3,2 2,4 2,4 3,4 16,9 18,7
Stockholm 75311 40298 2703 37595 37,1 47,9 49,3 6,6 22,8 26,6
Södertälje 7129 5604 -198 5802 3,5 6,7 7,6 5,1 22,8 31,8
Nacka 13081 2228 123 2105 6,4 2,6 2,8 4,1 19,1 26,3
Sundbyberg 2978 1811 21 1790 1,5 2,2 2,3 6,0 25,0 30,2
Solna 7203 2557 382 2175 3,5 3,0 2,9 8,7 24,6 30,8
Lidingö 3663 877 264 613 1,8 1,0 0,8 3,8 20,6 27,2
Vaxholm 2423 221 156 65 1,2 0,3 0,1 3,7 13,2 18,5
Norrtälje 4764 691 326 365 2,3 0,8 0,5 3,3 15,2 31,7
Sigtuna 3833 1689 191 1498 1,9 2,0 2,0 6,4 20,4 26,4
Nynäshamn 2200 763 382 381 1,1 0,9 0,5 3,5 22,7 28,5
Stockholms län 202945 84175 7947 76228 100,0 100,0 100,0 5,0 21,0 26,0  
 
Migrationens centrala roll för platsers och regioners åldersstruktur är väl känd. 
Regioner som har nettoutflyttning åldras medan regioner med nettoinflyttning 
föryngras. Dessa samband finns också för internationell migration. Som framgår 
av tabell 9 består bara en mycket liten andel av de senare anlända utomeuropeis-
ka immigranterna av personer i åldrarna över 64 år. Ingen kategori har en så låg 
andel i arbetsför ålder (20-64 år) som den Sverigefödda. Detta understryker själv-
fallet vikten av att arbetsmarknadsintegrationen lyckas; de utlandsfödda utgör 
en väsentligt större andel av de arbetsföra än av hela befolkningen. Samtidigt 
illustrerar tabell 9 det faktum att för utlandsfödda kategorier som inte får tillskott 
genom stor nyinvandring (t.ex. Finland och övriga Norden) så tenderar en opro-
portionerligt stor andel att vara pensionärer. Migranternas åldersstruktur är en 
demografisk variabel som demografiska prognoser måste beakta. 

Den könsmässiga variationen är väsentligt mindre och totalt sett finns ingen 
nämnvärd skillnad mellan Sverige- och utlandsfödda (tabell 10). Vissa kategorier, 
t.ex. personer födda i Afrika, EU15 och västra Asien, har mansöverskott medan 
den nordiska invandringen samt migranter från exempelvis Thailand har ett tyd-
ligt kvinnoöverskott. 
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Tabell 9. Åldersfördelningen i Stockholms län efter födelseregion år 2006. 
Åldersklass Procent

Landregion 0--5 6--16 17--19 20-64 65+ 0--5 6--16 17--19 20-64 65+ Totalt
Sverige 143416 230385 60127 894057 217973 9,3 14,9 3,9 57,8 14,1 100,0
Finland 125 561 196 42911 16705 0,2 0,9 0,3 70,9 27,6 100,0
Övriga Norden 273 619 170 7806 4158 2,1 4,8 1,3 59,9 31,9 100,0
Övriga EU15 plus Schweiz, Nordam. & Ocean. 1152 2378 544 31015 10259 2,5 5,2 1,2 68,4 22,6 100,0
Övriga Europa inkl Ryssland 746 3488 1632 46592 10685 1,2 5,5 2,6 73,8 16,9 100,0
Afrika 414 1940 1258 29224 1208 1,2 5,7 3,7 85,8 3,5 100,0
Västra Asien inkl Turkiet, Afgan. & Pakist. 504 5585 3017 73508 5690 0,6 6,3 3,4 83,2 6,4 100,0
Övriga Asien 1369 2743 851 24066 1122 4,5 9,1 2,8 79,8 3,7 100,0
Syd- och Centralamerika 325 1798 954 25825 1991 1,1 5,8 3,1 83,6 6,4 100,0
Totalt 148324 249497 68749 1175004 269791 7,8 13,1 3,6 61,5 14,1 100,0  
 
Tabell 10. Könsfördelningen i Stockholms län efter födelseregion år 2006. 

 
Landregion Andel män
Sverige 49,5
Finland 37,9
Övriga Norden 45,0
Övriga EU15 plus Schweiz, Nordamerika & Oceanien 56,0
Övriga Europa inkl Ryssland 43,2
Afrika 53,9
Västra Asien inkl Turkiet, Afganistan och Pakistan 53,4
Övriga Asien 39,1
Syd- och Centralamerika 49,8
Total 49,1  
 
Varifrån i Sverige kommer inflyttarna? 

 
Som vi senare ska se kommer en stor andel av nytillskottet av invandrade direkt 
till länet från annat land. Utlandsfödda utgör emellertid en stor andel också av 
det inrikes flyttningsutbytet. Figur 4 visar Stockholms läns flyttutbyte med Sve-
riges olika kommuner. Till en början kan man konstatera att inflyttningen till 
Stockholms län från övriga landet generellt är större än utflyttningen. Geogra-
fiskt sett reflekterar kartbilderna de olika kommunernas befolkningsstorlekar. 
Detta grundtema modifieras emellertid av en tydlig avståndseffekt. Länets 
flyttutbyte med kommuner i närområdet är oproportionerligt stort. Så är exem-
pelvis flyttutbytet med Uppsala kommun större än med Göteborgs kommun. 
Cirkeldiagrammen i kartan ger också besked om att utlandsfödda svarar för upp 
till 25 procent av dessa inrikes flyttutbyten, men andelarna varierar stort.  

Under den tid då Hela-Sverigestrategin för flyktingmottagning var som mest 
effektiv (runt år 1990) var den så kallade sekundärmigrationen ofta betydande. 
För vissa mindre kommuner kunde majoriteten av stockholmsflyttarna bestå av 
flyktingar och deras familjer. Med införandet av EBO-lagstiftningen 1 juli 1994 
ändrades förutsättningarna. Sedan dess finner en majoritet av flyktingarna eget 
boende och ”omvägen” över en många gånger ofrivillig och för den enskilda 
flyktingfamiljen ibland inte önskvärd kommunplacering utanför storstäderna har 
blivit mindre vanlig. Trots det är – som Figur 4 visar – den utlandsfödda befolk-
ningens andel av inrikes inflyttning till AB län högre än dess andel av inrikes 
utflyttning. 

 



Inflyttningen till Stockholmsregionen i ett etniskt perspektiv 
 

19 

Figur 4. Stockholms läns flyttutbyte med Sveriges kommuner 2003-2006. 
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3. Var hamnar man? Inflyttning till Stockholms län för-
delad på basområden 

Om variationen över länets kommuner är betydande när det gäller invandrares 
boendemönster och inflyttningsdestinationer är variationen givetvis än större om 
vi studerar den på mer detaljerad geografisk nivå, t.ex. på basområdesnivå. Det 
är väl känt att andelen utlandsfödda varierar geografiskt i länet. Vissa områden 
är rikskända som ”invandrarförorter” medan svenskfödda dominerar totalt ex-
empelvis i många delar av landsbygden. Figur 5 illustrerar andelen invandrad 
befolkning i Stockholms läns basområden.  

 

Figur 5. Andel invandrare i Basområden 2006 (endast områden med >50 invandrare redovisas) 
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De välkända svenskglesa områdena i Stockholms nordvästra och sydvästra 
förorter är lätt igenkännbara. Eftersom klassindelningen baseras på lika antal 
märks också en del i sammanhanget mindre uppmärksammade områden, exem-
pelvis i Upplands Väsby. 

I litteraturen har ett flertal förklaringar till hur segregationen kommer till stånd 
föreslagits (Bråmå 2006). De spänner från grundhypoteser om frivillig etnisk 
klustring till ett betonande av majoritetssamhällets restriktioner för integration 
(t.ex. diskriminering). Rent tekniskt kan man dock konstatera att knappast någon 
lämnar olika gruppers varierande flyttmönster därhän.  

År 2003-2006 flyttade 28 000 invandrare till Stockholms län. Som framgått flyt-
tade samtidigt 36 000 personer från övriga Sverige till länet, också många av dem 
med annat födelseland än Sverige. Deras val av bostadsområde påverkar förstås 
segregationen. Dessutom spelar förstås också omflyttningen inom länet en roll. 
Segregationen är med andra ord stadd i ständig förändring.  

Nu ska vi närma oss frågan vad som händer när inflyttarna väl har nått – eller 
når – Stockholms län. Segregeringen i Stockholms län i de vanligaste etniska 
grupperna åskådliggörs i kartform i bilaga 2. Kartserien illustrerar också i vilken 
utsträckning som nyinflyttningen reproducerar tidigare segregationsmönster. 
Generellt sett följer en etnisk grupps inflyttning det mönster som gruppens pion-
järer har etablerat. Konstaterandet innebär inte att man måste betrakta bosätt-
ningsmönstret som fritt valt. Restriktioner för invandrades bosättning och boen-
dekarriärer kan mycket väl vara stabila över tid och resultera i reproduktion och 
förstärkning av segregationen.  

För att sammanfatta läget mer koncist har vi i anslutning till kartbilderna i bi-
laga 2 beräknat segregeringsindex (för mått och metod, se bilaga 1). Genom åren 
har en rad olika mått syftande till att mäta graden av segregation utvecklats. 
Ändå är det svårt att ge något entydigt svar på frågan om hur segregerad Stock-
holm är i jämförelse med andra regioner. Det beror på att den geografiska indel-
ningen av en region i delområden med nödvändighet påverkar måtten samtidigt 
som den alltid är unik. Däremot kan man med segregeringsindex jämföra utveck-
lingen över tid i en och samma region, eller jämföra olika grupper (med reserva-
tion för att antalsmässigt små grupper normalt sett får högre segregationsvärden 
än stora kategorier). 

Det segregeringsindex vi använt jämför hur stor andel av en viss grupp som 
bor i varje basområde jämfört med länets totalbefolkning. Om en grupps geogra-
fiska boendemönster helt och hållet motsvarar totalbefolkningens antar index 
värdet 0. Om hela gruppen återfinns i ett enda område närmar sig värdet 1. Med 
grupp avses här primärt etnisk kategori (födelseland). Människor har ju emeller-
tid också en rad andra attribut. För att beakta dessa har också regressionsanaly-
ser genomförts. De innebär att t ex effekten av en viss grupps åldersstruktur eller 
utbildningsnivå på statistisk väg kan bestämmas och konstanthållas. 

Som helhet ligger invandrarbefolkningens segregeringsindex på basområdes-
nivå stabilt kring 0,25 genom hela perioden 1998-2006. Gruppen är emellertid 
mycket heterogen, något som reflekteras i de mycket stora variationer som kan 
noteras mellan de 72 födelseländer som redovisas. Medan svenskfödda hamnar 
på segregeringsindex 0,06 år 2006 får somalierna värdet 0,77 (se vidare bilaga 2). 
Endast åtta nationaliteter uppvisar ökande segregationsgrad mellan 1998 och 
2006. Segregeringen minskade i övriga 63 nationaliteter.  
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Genom att undersöka segregeringsindex för inflyttare av olika härkomst kan 
man visa att för 65 födelseländer av 72 var inflyttningen från andra delar av Sve-
rige till Stockholms län mer geografiskt koncentrerad än inflyttningen direkt från 
andra länder. Flyttrörelser inom Stockholms län uppvisar generellt sett mer 
spridda destinationer. 

Av Figur 6 framgår segregationens reproduktionssätt i form av den stora un-
derrepresentationen av svenskfödda bland inflyttare till de svenskglesa område-
na och vice versa. I Stockholms centrala delar liksom i länets ytterområden är 
svenskfödda inflyttare överrepresenterade medan de i en ”förortsring” ca 10 km 
från city är underrepresenterade.  

 

Figur 6. Över/underrepresentation av svenskfödda bland inflyttare till basområden (med minst 50 
inflyttare) 2002-2006 
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I en serie kartbilder presenteras inflyttningen till Stockholms län 2003-2006. Den 
första kartserien visar de 25 största destinationerna efter basområden för samtli-
ga inflyttare, respektive för personer födda i Sverige och utomlands. I därpå föl-
jande kartor anges de 25 största inflyttningsdestinationerna för personer födda i 
några utvalda större födelselandskategorier: Iran, Polen, Irak, Somalia, Turkiet 
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och Syrien. Eftersom antalen är relativt små för enskilda invandrade kategorier 
ändras symbolskalan något i de senare kartbilderna. 

Kartbilderna (figur 7) antyder stora skillnader i inflyttningsmönster mellan in-
rikes och utrikes födda. Medan Sverigeföddas inflyttning är påtagligt koncentre-
rad till Stockholms stads mer centrala delar – här finns givetvis en hel del stu-
dentinflyttning till områden runt universitetet i Frescati– är utlandsföddas in-
flyttning påtagligt riktad mot de större miljonprogramområdena i Södertälje, 
Botkyrka, Huddinge, Haninge samt mot Skärholmen och Järvafältet. Som fram-
går av tabell 11 utgör de 25 största destinationerna en betydligt större andel av de 
utlandsföddas totala inflyttning (27 procent) jämfört med de Sverigeföddas (15 
procent). Mest koncentrerade är inflyttare födda i Somalia (78 procent till topp 
25-destinationerna), följda av personer från Syrien, Irak och Turkiet (alla över 50 
procent). Som jämförelse kan nämnas de mer fåtaliga finländarna, vars 25 största 
destinationer blott ringar in 14 procent av den finska inflyttningen. 
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Figur 7. De 25 största destinationerna för ett urval av etniska kategorier efter födelseland. 
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Figur 7, forts. (Iran, Polen, Irak) 
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Figur 7, forts. (Somalia, Turkiet, Syrien) 
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Tabell 11. Inflyttningens koncentration på basområdesnivå 2003-2006.* 

 
Summa 25 största Total 25 störstas andel 

Födelseland destinationerna inflyttning av hela inflyttningen
Totalt 24214 146109 16,6
Födda i Sverige 11429 75524 15,1
Födda utomlands 19155 70585 27,1

Finland 502 3578 14,0
Irak 3968 7705 51,5
Iran 1122 3342 33,6

Turkiet 1334 2649 50,4
Polen 1924 5602 34,3
Syrien 738 1298 56,9

Somalia 1533 1967 77,9  
* Populationen består av personer som var födda år 2002, då inte bosatta i Stockholms län och som 2006 bor 
i länet. 
 
Tabell 12 ger data om inflyttningstal och –frekvenser för var och en av de tre pe-
rioderna 1994-98, 1998-02, 2002-06. Medan antalet flyttare minskar för varje peri-
od för personer födda i Sverige växer det kraftigt för utlandsfödda. Även om 
hänsyn tas till befolkningens ändrade sammansättning kvarstår denna trend-
skillnad. Antalet utlandsfödda respektive Sverigefödda inflyttare är nästan lika 
stort 2003-06 och räknat som andel av 2002 års befolkning är därmed inflytt-
ningsfrekvenserna för utlandsfödda drygt fyra gånger högre (21 respektive 5 
procent). Mest tydlig är uppgången i den polska inflyttningen; polacker är under 
perioden 2003-06 den tredje största inflyttarkategorin efter svenskar och irakier. 

 

Tabell 12. Antal bosatta och inflyttade per period och efter födelseland 1994-2006. 

 
Inflyttare Inflyttare Antal Inflyttare

 95-98 som 99-02 som inflyttare  03-06 som Totalt
Antal Antal andel av Antal Antal andel av Antal andel av antal

bosatta inflyttare befolkn. bosatta inflyttare befolkn. bosatta befolkn. bosatta
Födelseland 1994 1995-98 1994 1998 1999--02 1998 2002 2003--06 2002 2006
Totalt 1708420 142357 8,3 1783412 146738 8,2 1850437 146109 7,9 1918071
Födda i Sverige 1427188 88292 6,2 1477617 87011 5,9 1515242 75524 5,0 1549401
Födda utomlands 281232 54065 19,2 305795 59727 19,5 335195 70585 21,1 368670

därav     Finland 72236 4534 6,3 68992 4721 6,8 65633 3578 5,5 60949
Irak 6817 6331 92,9 12865 8550 66,5 20845 7705 37,0 27402
Iran 13285 3918 29,5 16082 3608 22,4 18546 3342 18,0 20376

Turkiet 15159 2284 15,1 16450 2003 12,2 17458 2649 15,2 19063
Polen 11974 1146 9,6 12252 1394 11,4 12783 5602 43,8 17538
Syrien 5669 1012 17,9 6403 1013 15,8 7149 1298 18,2 8093

Somalia 2567 2158 84,1 4473 1654 37,0 5690 1967 34,6 6628  
 

 
 

Tabell 13 ger information om de största destinationernas fysiska och socioeko-
nomiska karaktär. Som förväntat finns så gott som ingen större inflyttning av 
utlandsfödda till länets svensktäta bostadsområden (i vart fall inte om hänsyn 
bara tas till de 25 största destinationerna, se nedan) medan drygt sju av tio inflyt-
tande med svensk bakgrund flyttar in i sådana basområden. Majoriteten utlands-
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födda, och särskilt de med somalisk bakgrund, har ett utsatt område som vanlig 
destination. 

 

Tabell 13. Inflyttning till Stockholms län 2003-2006 efter födelseland. De 25 största destinationernas 
socioekonomiska och fysiska karaktär. 

 
Socioekonomisk områdeskod

Välbeställda Svensktäta Relativt Utsatta Områden med Totalt
svensktäta områden svensk- områden låg syssel-

områden med låg utb glesa sättning
 och medel- medelink.- men många

Fysisk områdeskod inkomst områden högutbildade
25 största svenska destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 226 470 696
Homogena allmännytta (>75%)
Homogena bostadsrätt (>75%) 497 497
Övriga blandade 6058 1448 2588 10094
Totalt 6555 1448 226 3058 11287
25 största utlandsfödda destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 701 746 0 1447
Homogena allmännytta (>75%) 537 4054 0 4591
Homogena bostadsrätt (>75%)
Övriga blandade 2190 10273 654 13117
Totalt 3428 15073 654 19155
25 största irakiska destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 164 117 281
Homogena allmännytta (>75%) 172 769 941
Homogena bostadsrätt (>75%)
Övriga blandade 729 2017 2746
Totalt 1065 2903 3968
25 största polska destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 70 178 248
Homogena allmännytta (>75%) 220 334 554
Homogena bostadsrätt (>75%)
Övriga blandade 439 683 1122
Totalt 729 1195 1924
25 största iranska destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 25 35 60
Homogena allmännytta (>75%) 185 65 250
Homogena bostadsrätt (>75%) 89 89
Övriga blandade 159 505 59 723
Totalt 344 595 183 1122
25 största somaliska destinationerna 2003-2006
Homogena priv hyresrätt (>75%) 26 26
Homogena allmännytta (>75%) 41 271 312
Homogena egnahem (>75) 17 17
Övriga blandade 30 67 1081 1178
Totalt 30 17 108 1378 1533  

 
 

De stora skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda består också om vi istället 
för att fokusera på de största destinationerna tittar på hela inflyttningens fördel-
ning över områdestyper. Det är närmare sex gånger så vanligt att en utlandsfödd 
inflyttare hamnar i utsatta områden och det är 1,7 gånger så vanligt att man 
hamnar i de relativt svenskglesa medelinkomstområdena. Dessa två områdesty-
per rekryterar likstora flöden av utlandsfödda (drygt 20 000 vardera under peri-
oden 2003-06). Det innebär att mer än 40 000 av 70 000 inflyttande utlandsfödda 
bosätter sig i områden med en redan hög andel utlandsfödda. Till samma områ-
den kommer drygt 16 000 av 75 000 Sverigefödda. 
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Tabell 14. Hela inflyttningen till Stockholms län 2003-2006 efter födelseland. Fördelning efter destina-
tionernas socioekonomiska och fysiska karaktär. 

 
Socioekonomisk områdeskod

Välbeställda Svensktäta Relativt Utsatta Områden med Arbets-
svensktäta områden svensk- områden låg syssel- plats- Totalt

Fysisk områdeskod områden med låg utb glesa sättning områden
och medel- medelink.- men många

Sverigefödda inflyttare 03-06 inkomst områden högutbildade
Homogena priv hyresrätt (>75%) 141 157 413 226 798 124 1859
Homogena allmännytta (75%) 6 162 2969 906 43 8 4094
Homogena bostadsrätt (>75%) 3018 1401 434 111 432 53 5449
Homogena egnahem (>75) 5792 5910 98 2 109 15 11926
Blandade egnahem (50-75%) 2244 2038 146 60 25 0 4513
Övriga blandade 19109 10266 8685 2541 6987 14 47602
Okänd 7 0 2 2 68 2 81
Totalt 30317 19934 12747 3848 8462 216 75524
Utlandsfödda, inflyttare 03-06
Homogena priv hyresrätt (>75%) 51 154 941 1365 532 57 3100
Homogena allmännytta (75%) 17 102 5376 5264 27 0 10786
Homogena bostadsrätt (>75%) 1168 889 495 504 629 45 3730
Homogena egnahem (>75) 3944 3233 251 74 74 33 7609
Blandade egnahem (50-75%) 1373 1250 338 183 79 0 3223
Övriga blandade 7131 5367 12613 13327 3627 8 42073
Okänd 0 0 2 6 49 7 64
Totalt 13684 10995 20016 20723 5017 150 70585
Relativ överrepresentation för utlandsfödda
Homogena priv hyresrätt (>75%) 0,4 1,0 2,4 6,5 0,7 0,5 1,8
Homogena allmännytta (75%) * 0,7 1,9 6,2 0,7 * 2,8
Homogena bostadsrätt (>75%) 0,4 0,7 1,2 4,9 1,6 0,9 0,7
Homogena egnahem (>75) 0,7 0,6 2,7 * 0,7 2,4 0,7
Blandade egnahem (50-75%) 0,7 0,7 2,5 3,3 3,4 * 0,8
Övriga blandade 0,4 0,6 1,6 5,6 0,6 * 0,9
Okänd * * * * 0,8 * 0,8
Totalt 0,5 0,6 1,7 5,8 0,6 0,7 1,0  
 
Relativ överrepresentation: först beräknas varje cells andel av den totala inflyttningen för födda i Sverige respektive utlandsfödda.
Därefter divideras värdet för utlandsfödda med motsvarande cellvärde för personer födda i Sverige. Kvoten 1 innebär
att inflödet är balanserat, värdet 2 innebär att flödet är dubbelt så stort för utlandsfödda. Analogt innebär värdet
0,5 att flödet för utlandsfödda är hälften av värdet för Sverigefödda.
*Ingen inflyttning/få personer.

 
Det är dock värt att notera att nära 25 000 utrikesfödda inflyttare bosätter sig i 

svensktäta områden. De utgör därmed en tredjedel av hela inflödet till dessa om-
råden. Tabell 15 ger den etniska fördelningen för inflyttningens socioekonomiska 
destinationer och där framgår att det är relativt ovanligt att utlandsfödda inflyt-
tare till svensktäta områden har födelselandsbakgrund i Afrika och västra Asien. 
Medan en stor majoritet av de nordiska inflyttarna och de med bakgrund i EU15 
m fl länder bosätter sig i de svensktäta områdestyperna är det bara en av sex af-
rikaner och västasiater som efter inflyttningen bor där. I tabell 15 ges ytterligare 
information om de 25 största destinationerna. Som framgår ovan finns inga utsat-
ta områden bland de 25 största inflyttningsdestinationerna för personer födda i 
Sverige medan detta är den vanligaste destinationen för alla nationaliteter med 
ursprung i Afrika och västra Asien. Andelen utlandsfödda är i genomsnitt runt 
50 procent i de områden som mottar inflyttare från dessa länder. Även den väx-
ande gruppen polacker flyttar in i områden med hög andel utlandsfödda.  

 
Det är sedan tidigare väl känt att svenska städer saknar inslag av större etniska 

koncentrationer (etniska kluster). De 25 största irakiska destinationerna har 2006 
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drygt 9 procent irakier, i det svenska sammanhanget en hög siffra och betydligt 
högre än vad som gäller för övriga här analyserade migrantkategorier. Inflytt-
ningen från Irak har varit hög de senaste åren och deras koncentration till bl.a. 
Södertälje är väl speglad av media och i politisk debatt. 

 

Tabell 15. Antal områden av olika socioekonomisk typ som är de vanligaste destinationerna för skilda 
födelselandsgrupper (2003-2006). 

Födelseland
Socioekonomisk områdestyp Sverige Utomlands Irak Iran Turkiet Polen Syrien Somalia
Välbeställda svensktäta områden 1
Svensktäta områden med låg utb och medelinkomst 16 1
Relativt svenskglesa medelinkomstområden 3 6 9 10 6 11 8 6
Utsatta områden 18 16 11 19 14 16 17
Områden med låg syssels. men många högutbildade 6 1 4 1
Totalt antal områden 25 25 25 25 25 25 25 25
Antal 2006 av egna nationaliteten (efter födelseland) 104008 76048 12557 5333 8765 3608 4085 4986
Andel 2006 av egna nationaliteten (efter födelseland)* 84,7 51,4 9,3 4,1 6,2 2,6 3,4 4,0
Andel utlandsfödda 15,3 51,4 51,0 43,9 52,8 47,7 50,2 49,1
*För utlandsfödda just andelen utlandsfödda, annars respektive nationalitet.  

 
Som tabell 16 visar är de nyligen invandrades inflyttning till utsatta områden i 
relation till övriga områdestyper relativt konstant över de tre perioderna. Knappt 
var tredje nyinvandrad inflyttare bosätter sig i de utsatta områdena och en något 
större andel av dem flyttar till de svensktäta. De med längre vistelsetid i Sverige 
flyttar i allt mindre utsträckning till utsatta områden, men på det hela taget bety-
der invandrades vistelsetid i Sverige mindre än förväntat för vilken områdestyp 
man flyttar in till. För personer med födelseland i Afrika och västra Asien förhål-
ler det sig lite annorlunda; där är koncentrationen till utsatta områden större men 
den minskar med ökad vistelsetid i Sverige. Det är mot bakgrund av denna bild 
rimligt att anta att åtminstone två förhållanden kommer att avgöra kommande 
utrikesfödda inflyttares destinationer. Det handlar dels om inflyttarnas ursprung: 
ju större andel som kommer från länder i Mellanöstern och Afrika desto större 
sannolikhet att bosättningen blir i utsatta områden. Det handlar vidare om bo-
stadsmarknadens karaktär; ju större utbudsunderskott av bostäder desto längre 
kötid också i utsatta områden. Vid en bättre balans är det sannolikt också fort-
sättningsvis de områden som anses minst attraktiva som får rollen som domine-
rande inträdesport till länet. 
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Tabell 16. Andel efter antalet år i Sverige och inflyttningsperiod som bosätter sig i utsatta respektive 
svensktäta områden. 

 
Alla invandrade

Utsatta Svensktäta*
Inflyttningsperiod Inflyttningsperiod

År i Sverige 1994--98 1998--02 2002--06 1994--98 1998--02 2002--06
0--4 31,3 30,7 30,7 35,8 35,4 33,7
5--9 47,8 35,9 32,9 18,2 29,1 27,8

10--15 37,7 36,5 29,0 23,7 26,2 31,6
16 eller fler 26,7 26,5 23,8 47,7 45,9 43,1

Totalt 32,6 29,6 29,4 34,2 36,7 35,0

Födda i Afrika samt Västra Asien
Utsatta Svensktäta*

Inflyttningsperiod Inflyttningsperiod
År i Sverige 1994--98 1998--02 2002--06 1994--98 1998--02 2002--06

0--4 49,4 47,8 47,7 15,6 15,2 14,5
5--9 59,7 51,6 45,3 10,2 12,9 13,0

10--15 43,7 43,7 42,3 17,4 18,2 17,3
16 eller fler 42,9 40,3 37,9 22,0 23,1 24,8

Totalt 50,0 45,7 45,3 15,3 16,9 16,4

*Med svensktäta områden avses de två socioekonomiska klustertyperna "Välbeställda svensktäta  
områden" samt "Svensktäta områden med låg utbildning och medelinkomst".  

 
 

Sannolikheten att flytta till en viss fysisk basområdestyp 
 

I tabellerna 17-19 har sannolikheter beräknats för att inflyttarna till Stockholms 
län hamnar i en viss fysisk basområdestyp för åren 1998, 2002 och 2006. Vi har 
valt att begränsa regressionsmodellens parameterredovisning till värdena för 
Exp (B), som visar odds för ett specifikt utfall (t.ex. att flytta till en viss områdes-
typ) i relation till en vald referenskategori. Egenskapen kvinna minskar t ex san-
nolikheten att en person hamnar i basområdestypen ”Homogen privat hyresrätt” 
med nästan 10 procent jämfört med egenskapen man. Det tabellerna visar är hur 
olika individegenskaper (såsom kön, ålder och utbildning) inverkar på sannolik-
heten att flytta till en specifik områdestyp. Även om det inte visas i tabellerna 
kan det nämnas att de tre variabler som 1998 hade störst förklaringsvärde (Chi-
square) är (i fallande grad) familjetyp, födelseland och ålder. För åren 2002 och 
2006 (tabell 17-18) är ordningen istället födelseland, familjetyp och ålder. 

De flesta variablerna är självförklarande men några förtydliganden kan vara 
på sin plats. Variabeln utbildning har delats in i tre kategorier där lågutbildade 
inkluderar personer med högst förgymnasial utbildning; medelutbildade inklu-
derar gymnasieutbildade och personer med eftergymnasial utbildning kortare än 
två år; högutbildade inkluderar såväl eftergymnasial utbildning som forskarut-
bildning. Inkomstvariablerna (Disponibel inkomst och Arbetsinkomst) har delats 
in i tre kategorier där den 1:a kvintilen utgörs av låginkomsttagare; 2:a till 4:e 
kvintilen är medelinkomsttagare; 5:e kvintilen är höginkomsttagare. 

Först riktas uppmärksamheten mot tabell 17 som gäller inflyttningen till 
Stockholms län 1995-1998. Några större skillnader mellan mäns och kvinnors 
benägenhet att flytta till specifika fysiska basområdestyper uppvisas inte i tabel-
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len, även om det kan noteras att kvinnor har en något lägre sannolikhet att flytta 
till basområdestyperna Homogena privata hyresrätter och Homogen allmännytta. 
Desto större är skillnaderna om man ser till olika åldersgrupper. Ungdomar 
(yngre än 29 år) har en betydligt större sannolikhet att flytta till Homogena privata 
hyresrättsområden, Homogen allmännytta och Övriga blandade basområden. Det om-
vända gäller för flyttare till Homogena bostadsrättsområden och Blandade egnahem 
dit de äldsta flyttarna (äldre än 65 år) har den högsta sannolikheten att flytta, 
även om det också bör noteras att medelålders flyttare till Stockholms län har 
lägst sannolikhet att flytta till dessa två sistnämnda områden.  

Mest iögonenfallande är skillnaderna i tabell 17 mellan personer som är födda i 
olika länder. Exempelvis är det åtta gånger större sannolikhet att en person född i 
Afrika eller i Västra Asien flyttar till Homogena privata hyresrättsområden jämfört 
med svenskfödda inflyttare till Stockholms län (när andra individegenskaper 
konstanthålls). Ännu större sannolikhet har de att flytta till Homogena allmännyt-
tiga bostadsområden (nästan elva gånger större för personer födda i Afrika och nio 
gånger större för personer födda i Västra Asien). Ser man däremot till inflyttare 
till Stockholms län som är födda i Finland, Övriga Norden och Övriga EU 15 
samt Schweiz, Nordamerika och Oceanien, så följer de i ganska stor utsträckning 
samma mönster som personer födda i Sverige. Dessa generella mönster beträf-
fande födelseland är tydliga i fyra av fem bostadsområden, med ett viktigt un-
dantag. Basområdestypen Blandade egnahem uppvisar endast mindre skillnader 
mellan olika inflyttares födelseland. 

Vad gäller familjetyp kan vi också notera stora – men inte särskilt överraskan-
de – skillnader mellan personer som är ensamstående utan barn och gifta/sambos 
med barn. Ensamstående utan barn har en betydligt högre sannolikhet att flytta 
till samtliga av de fem redovisade bostadsområdena, dvs de är generellt sett mer 
rörliga, om än i något mindre grad vad gäller basområdestypen Blandade egna-
hem. Utbildning tycks inte vara en faktor som i någon större utsträckning påver-
kar var inflyttarna bosätter sig. Man kan ändå notera att lågutbildade har en läg-
re sannolikhet att flytta till Homogena bostadsrättsområden och till Övriga blandade 
områden. Inte heller sysselsättning är en faktor med stort genomslag, även om den 
som arbetar har en större sannolikhet att hamna i basområdestypen Homogena 
privata hyresrätter och personer som inte arbetar har en större sannolikhet att 
hamna i Homogen allmännytta. Det är vidare inte särskilt förvånande att personer 
med låg disponibel inkomst har en större sannolikhet att flytta till Homogena pri-
vata hyresrättsområden och Homogena allmännyttiga områden. Men i övrigt märks 
inga större skillnader. Det sistnämnda gäller också för arbetsinkomst som heller 
inte tycks påverka i någon större utsträckning. Socialbidrag är däremot en faktor 
som uppvisar betydligt större skillnader. Det visar sig att personer med socialbi-
drag har en betydligt högre sannolikhet att flytta till samtliga fem områdestyper 
(om än i mindre grad vad gäller Homogena bostadsrättsområden). 



Inflyttningen till Stockholm
sregionen i ett etniskt perspektiv 

33 

Tabell 17. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 1995-1998 (jäm

förelsekategori är att flytta till Hom
ogena egna-

hem
som

råden).  
 

Jäm
förelsekategori är H

om
ogena egnahem

 (>75)
O

bero
ende variabler

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

Kön
Kvinna

0,903(0,038)***
0,896(0,026)***

0,981(0,029)
1,007(0,031)

0,983(0,019)
M

an (ref)
1

1
1

1
1

Ålder
 < 29 år

2,080(0,107)***
1,703(0,071)***

0,886(0,072)
0,690(0,076)***

1,850(0,051)***
30-39 år

1,470(0,110)***
1,210(0,073)***

0,651(0,075)***
0,628(0,079)***

1,313(0,053)***
40-49 år

1,032(0,119)
0,865(0,078)

0,531(0,082)***
0,585(0,084)***

0,871(0,056)**
50-64 år

1,083(0,119)
0,774(0,078)***

0,576(0,078)***
0,582(0,082)***

0,839(0,054)***
> 65 år (ref)

1
1

1
1

1
Födelseland

Syd- och Centralam
erika

4,692(0,109)***
6,554(0,081)***

2,976(0,100)***
1,276(0,116)**

2,938(0,072)***
Finland

1,190(0,110)
1,587(0,066)***

1,239(0,074)***
1,015(0,077)

1,103(0,048)**
Ö

vr N
orden

0,786(0,169)
0,739(0,109)***

0,871(0,105)
1,006(0,098)

0,740(0,064)***
Ö

vr EU
 15 + Schw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanie1,781(0,074)***

0,816(0,062)***
1,059(0,060)

0,947(0,061)
0,961(0,037)

Ö
vr Europa inkl R

yssland
4,532(0,080)***

4,543(0,061)***
2,470(0,074)***

1,067(0,085)
2,452(0,051)***

Afrika
8,002(0,105)***

10,828(0,085)***
2,451(0,118)***

1,366(0,126)**
5,361(0,079)***

Västra A
sien inkl Turkiet, A

fghanistan & Pakist7,891(0,075)***
9,338(0,058)***

3,261(0,074)***
1,214(0,083)**

4,441(0,051)***
Ö

vriga A
sien

3,672(0,091)***
2,699(0,071)***

2,008(0,083)***
0,877(0,099)

1,783(0,056)***
Sverige (ref)

1
1

1
1

1
Fam

iljetyp
G

ift/sam
bo utan barn

0,492(0,064)***
0,639(0,042)***

0,640(0,046)***
0,836(0,051)***

0,518(0,031)***
G

ift/sam
bo m

ed barn
0,209(0,048)***

0,235(0,033)***
0,209(0,040)***

0,712(0,037)***
0,178(0,023)***

Ensam
st m

ed barn
0,560(0,073)***

0,622(0,051)***
0,564(0,062)***

0,978(0,063)
0,442(0,040)***

Ensam
stående utan barn (ref)

1
1

1
1

1
U

tbildning
Låg

0,944(0,055)
1,005(0,038)

0,783(0,044)***
0,944(0,045)

0,795(0,028)***
M

edel
1,108(0,050)**

1,161(0,033)***
0,911(0,035)***

0,962(0,037)
0,956(0,023)**

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
Sysselsättning

Arbetar 
1,221(0,056)***

0,812(0,041)***
0,884(0,047)***

0,967(0,050)
0,960(0,031)

Arbetslös / A
nnat (ref)

1
1

1
1

1
D

isponibel inkom
st

Låg 
2,846(0,095)***

1,879(0,056)***
0,952(0,056)

1,039(0,057)
1,143(0,035)***

M
edel

2,080(0,087)***
1,634(0,048)***

0,887(0,045)***
1,083(0,045)

1,093(0,028)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

Arbetsinkom
st

Låg
1,115(0,105)

1,116(0,066)
1,069(0,072)

1,020(0,073)
0,960(0,045)

M
edel

1,307(0,089)***
1,229(0,050)***

1,119(0,048)**
1,093(0,048)

1,064(0,030)**
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

Socialbidrag
Inget socialbidrag

0,456(0,057)***
0,380(0,044)***

0,800(0,058)***
0,616(0,059)***

0,404(0,038)***
Socialbidrag (ref)

1
1

1
1

1

Ö
vriga

H
om

ogena
H

om
ogena

hyresrätt (>75%
)

allm
ännytta (75%

)
bostadsrätt (>75%

)

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 1998

Fysisk basom
rådestypegnahem

(50-75%
)

blandade

H
om

ogena priv
B

landade

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E) Sig.
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Tabell 18. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 1999-2002 (jäm

förelsekategori är att flytta till Hom
ogena egna-

hem
som

råden). 

 Jäm
förelsekategori är H

om
ogena egnahem

 (>75)
O

bero
ende variabler

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

K
ön

K
vinna

0,877(0,037)***
0,871(0,025)***

1,078(0,027)***
1,020(0,030)

0,983(0,018)
M

an (ref)
1

1
1

1
1

Å
lder

 < 29 år
2,969(0,128)***

2,637(0,081)***
1,381(0,081)***

1,010(0,085)
2,211(0,054)***

30-39 år
1,825(0,131)***

1,847(0,083)***
0,917(0,083)

0,829(0,086)**
1,489(0,055)***

40-49 år
1,190(0,138)

1,269(0,087)***
0,563(0,090)***

0,764(0,090)***
0,938(0,057)

50-64 år
1,054(0,141)

1,173(0,087)
0,724(0,086)***

0,801(0,088)**
0,951(0,056)

> 65 år (ref)
1

1
1

1
1

Födelseland
S

yd- och Centralam
erika

6,408(0,098)***
8,212(0,075)***

2,781(0,094)***
1,578(0,105)***

3,468(0,066)***
Finland

1,536(0,094)***
1,661(0,064)***

0,820(0,076)***
1,252(0,069)***

0,907(0,045)**
Ö

vr N
orden

0,842(0,149)
0,659(0,111)***

0,756(0,097)***
0,996(0,092)

0,701(0,057)***
Ö

vr E
U

 15 + S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanie1,297(0,076)***

0,873(0,060)**
1,125(0,053)**

1,040(0,057)
0,956(0,034)

Ö
vr E

uropa inkl R
yssland

3,189(0,076)***
4,360(0,053)***

1,742(0,065)***
1,153(0,072)**

1,937(0,042)***
A

frika
8,847(0,099)***

15,959(0,076)***
2,492(0,108)***

1,925(0,108)***
6,296(0,070)***

V
ästra Asien inkl T

urkiet, A
fghanistan & Pakist6,762(0,068)***

11,622(0,048)***
3,082(0,062)***

1,529(0,066)***
4,386(0,041)***

Ö
vriga Asien

3,803(0,082)***
3,950(0,061)***

2,312(0,070)***
1,203(0,083)**

1,866(0,049)***
S

verige (ref)
1

1
1

1
1

Fam
iljetyp

G
ift/sam

bo utan barn
0,551(0,063)***

0,645(0,042)***
0,664(0,045)***

0,898(0,050)**
0,547(0,030)***

G
ift/sam

bo m
ed barn

0,252(0,048)***
0,329(0,031)***

0,246(0,036)***
0,761(0,035)***

0,223(0,021)***
E

nsam
st m

ed barn
0,460(0,078)***

0,724(0,048)***
0,546(0,059)***

1,011(0,058)
0,493(0,036)***

E
nsam

stående utan barn (ref)
1

1
1

1
1

U
tbildning

Låg
0,866(0,051)***

1,225(0,036)***
0,737(0,042)***

0,957(0,044)
0,838(0,026)***

M
edel

0,868(0,042)***
1,175(0,029)***

0,762(0,031)***
0,994(0,033)

0,822(0,020)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

S
ysselsättning

A
rbetar 

0,627(0,055)***
1,068(0,042)

1,098(0,048)
0,983(0,052)

0,915(0,031)***
A

rbetslös / Annat (ref)
1

1
1

1
1

D
isponibel inkom

st
Låg 

1,546(0,097)***
1,557(0,062)***

0,800(0,062)***
0,876(0,066)**

0,914(0,040)**
M

edel
2,092(0,088)***

2,284(0,054)***
1,043(0,051)

1,118(0,056)**
1,233(0,034)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
A

rbetsinkom
st

Låg
0,801(0,103)**

0,892(0,069)
0,851(0,074)**

0,961(0,079)
0,842(0,048)***

M
edel

1,209(0,085)**
0,879(0,054)**

0,822(0,053)***
0,945(0,058)

0,882(0,035)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

S
ocialbidrag

Inget socialbidrag
0,780(0,073)***

0,580(0,052)***
1,090(0,074)

0,667(0,071)***
0,690(0,046)***

S
ocialbidrag (ref)

1
1

1
1

1

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E) Sig.

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 2002

Fysisk basom
rådestypegnahem

(50-75%
)

blandade

H
om

ogena priv
B

landade
Ö

vriga
H

om
ogena

H
om

ogena

hyresrätt (>75%
)

allm
ännytta (75%

)
bostadsrätt (>75%

)
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Tabell 19. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 2003-2006  

(jäm
förelsekategori är att flytta till Hom

ogena egnahem
som

råden). 

Jäm
förelsekategori är H

om
ogena egnahem

 (>75)
O

beroende variabler
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
K

ön
K

vinna
0,879(0,035)***

0,944(0,026)**
1,079(0,028)***

0,995(0,031)
1,023(0,019)

M
an (ref)

1
1

1
1

1
Å

lder
 < 29 år

3,209(0,125)***
1,724(0,075)***

1,220(0,072)***
0,831(0,075)**

2,152(0,049)***
30-39 år

2,080(0,128)***
1,402(0,076)***

0,955(0,074)
0,792(0,077)***

1,626(0,051)***
40-49 år

1,248(0,134)
0,883(0,080)

0,565(0,081)***
0,689(0,081)***

0,938(0,053)
50-64 år

1,043(0,140)
0,865(0,082)

0,670(0,079)***
0,696(0,081)***

0,891(0,053)**
> 65 år (ref)

1
1

1
1

1
Födelseland

S
yd- och C

entralam
erika

3,409(0,097)***
6,347(0,070)***

2,051(0,088)***
1,098(0,104)

2,359(0,060)***
Finland

1,046(0,122)
1,644(0,077)***

0,957(0,082)
1,163(0,080)

0,912(0,052)
Ö

vr N
orden

0,847(0,155)
0,730(0,125)**

0,823(0,103)
1,112(0,099)

0,758(0,064)***
Ö

vr E
U

 15 + S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanie1,120(0,076)

0,789(0,065)***
0,906(0,055)

0,881(0,059)**
0,815(0,035)***

Ö
vr E

uropa inkl R
yssland

2,843(0,058)***
4,012(0,044)***

1,372(0,053)***
1,105(0,057)

1,381(0,035)***
A

frika
5,492(0,093)***

15,222(0,071)***
2,026(0,098)***

1,817(0,098)***
4,468(0,065)***

V
ästra A

sien inkl T
urkiet, A

fghanistan & Pakist4,232(0,066)***
9,334(0,049)***

2,500(0,060)***
1,500(0,065)***

3,017(0,041)***
Ö

vriga A
sien

2,978(0,071)***
2,464(0,059)***

1,804(0,062)***
1,141(0,072)

1,531(0,043)***
S

verige (ref)
1

1
1

1
1

Fam
iljetyp

G
ift/sam

bo utan barn
0,618(0,060)***

0,689(0,042)***
0,710(0,045)***

0,707(0,052)***
0,566(0,031)***

G
ift/sam

bo m
ed barn

0,332(0,044)***
0,341(0,031)***

0,319(0,036)***
0,690(0,036)***

0,245(0,022)***
E

nsam
st m

ed barn
0,516(0,071)***

0,690(0,047)***
0,452(0,061)***

0,799(0,059)***
0,429(0,036)***

E
nsam

stående utan barn (ref)
1

1
1

1
1

U
tbildning

Låg
0,691(0,061)***

1,124(0,040)***
0,689(0,051)***

0,950(0,050)
0,773(0,031)***

M
edel

0,916(0,039)**
1,097(0,029)***

0,774(0,031)***
0,971(0,034)

0,854(0,020)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

S
ysselsättning

A
rbetar 

1,192(0,052)***
0,820(0,040)***

0,765(0,046)***
0,965(0,049)

0,869(0,030)***
A

rbetslös / A
nnat (ref)

1
1

1
1

1
D

isponibel inkom
st

Låg 
1,835(0,095)***

2,212(0,069)***
0,750(0,056)***

0,965(0,060)
1,038(0,036)

M
edel

1,568(0,089)***
1,789(0,064)***

0,793(0,046)***
1,019(0,051)

0,967(0,031)
H

ög (ref)
1

1
1

1
1

A
rbetsinkom

st
Låg

1,206(0,104)
1,620(0,075)***

0,996(0,068)
1,166(0,073)**

1,000(0,044)
M

edel
1,678(0,091)***

1,732(0,064)***
1,037(0,049)

1,161(0,053)***
1,077(0,032)**

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
S

ocialbidrag
Inget socialbidrag

0,446(0,063)***
0,399(0,047)***

0,797(0,066)***
0,637(0,064)***

0,441(0,042)***
S

ocialbidrag (ref)
1

1
1

1
1

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E

) S
ig.

E
xp(B

) (S
.E) Sig.

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

att flytta till olika fysiska basom
rådestyper 2006

Fysisk basom
rådestypegnahem

(50-75%
)

blandade

H
om

ogena priv
B

landade
Ö

vriga
H

om
ogena

H
om

ogena

hyresrätt (>75%
)

allm
ännytta (75%

)
bostadsrätt (>75%

)
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Tabellerna 18-19 ovan (inflyttning till Stockholms län 1999-2002 och 2003-2006) upp-
visar, något förenklat, liknande resultat som tabell 17 (inflyttningen 1995-1998) och 
kommer därför inte att ges lika stort utrymme. Men en synnerligen intressant föränd-
ring tycks ha skett över tid. Födelseland blir, som redan nämnts, en allt starkare förklar-
ingsfaktor till i vilken bostadsområdestyp man hamnar, men i huvudsak för en grupp: 
För inflyttare födda i Afrika var det 1998 nästan 11 gånger större sannolikhet jämfört 
med svenskfödda att flytta till Homogena allmännyttiga bostadsområden. För perioden 
2003-2006 hade motsvarande siffra stigit till 15 gånger. I övrigt verkar det som om den 
generella tendensen är att sannolikhetsvariansen för de olika individegenskaperna fak-
tiskt minskar något. 

 
Sannolikheten att flytta till en viss social basområdestyp 

 
I de tre nedan följande tabellerna (20-22) har Stockholms bostadsområden kategorise-
rats efter social basområdestyp (se också tabell 4 där den fysiska och sociala områdes-
indelning presenteras). Liksom ovan har sannolikheter beräknats för att inflyttarna till 
Stockholms län hamnar i en viss basområdestyp. I tabell 20 (1998) kan man urskilja att 
kvinnor har en något mindre benägenhet att flytta till Utsatta områden och Områden med 
låg sysselsättning men många högutbildade. Åldersmässigt gäller för samtliga områden att 
yngre människor har en lägre sannolikhet att flytta till alla områdestyper utom Områ-
den med låg sysselsättning men många högutbildade, där ungdomar istället har en högre 
sannolikhet att hamna. Utfallet förvånar inte; just denna områdestyp präglas av många 
studerande. 

Mycket stora skillnader finner vi mellan svenskfödda och utlandsfödda inflyttare till 
Stockholms län. Framförallt gäller detta sannolikheten att flytta till Relativt svenskglesa 
medelinkomstområden och Utsatta områden, där samtliga födelselandsgrupperingar (utom 
personer födda i Övriga Norden och Övriga EU 15) har en avsevärt större benägenhet 
att bosätta sig. Vad gäller Utsatta områden är det nästan 20 gånger så stor sannolikhet att 
en person född i Afrika eller Västra Asien hamnar där jämfört med svenskfödda Stock-
holmsinflyttare. Den enda grupp som har en lägre sannolikhet att hamna i ett utsatt 
område (jämfört med svenskfödda) är personer födda i övriga Norden, även om skill-
naden inte är signifikant.  

Sett till skillnader mellan olika familjetyper kan det noteras att störst variation finns 
om man jämför ensamstående utan barn och gifta/sambos med barn i skillnader att flyt-
ta till Områden med låg sysselsättning men med många högutbildade. Utbildnings-
mässigt skiljer sig personer med hög utbildning betydligt från personer med lägre ut-
bildning såtillvida att lågutbildade har en noterbart högre sannolikhet att flytta till tre 
av fyra områdestyper och särskilt till Utsatta områden. Vi kan vidare konstatera att per-
soner som är arbetslösa har en högre sannolikhet att hamna i de tre första bostadsom-
rådestyperna i tabell 20. Störst är skillnaden sett till Relativt svenskglesa medelinkomstom-
råden. Inkomstmässigt är tendenserna tydliga. Låginkomsttagare har en betydligt större 
benägenhet att flytta till samtliga områdestyper (med undantag för arbetsinkomst gäl-
lande Områden med låg sysselsättning men många högutbildade). Det är nästan fyra gånger 
så stor sannolikhet att en låginkomsttagare hamnar i ett Utsatt bostadsområde jämfört 
med höginkomsttagare, vilket knappast kan överraska någon. Samma mönster – men 
ännu mer uttalat – gäller skillnader mellan personer som har socialbidrag och icke-
socialbidragstagare. 
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Tabell 20. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika sociala basom
rådestyper  

1995-1998 (jäm
förelsekategori är att flytta till Välbeställda svenska om

råden). 

Jäm
förelsekategori är V

älbeställda svenska om
råden

O
bero

ende variabler
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
K

ön
K

vinna
0,909(0,017)***

0,851(0,017)***
0,812(0,021)***

0,792(0,022)***
M

an (ref)
1

1
1

1
Å

lder
 < 29 år

0,536(0,047)***
0,631(0,048)***

0,876(0,058)**
2,197(0,081)***

30-39 år
0,584(0,048)***

0,599(0,050)***
0,807(0,060)***

1,718(0,083)***
40-49 år

0,638(0,052)***
0,661(0,054)***

0,846(0,065)**
1,243(0,091)**

50-64 år
0,742(0,050)***

0,690(0,054)***
0,987(0,066)

1,178(0,091)
> 65 år (ref)

1
1

1
1

Födelseland
S

yd- och C
entralam

erika
1,053(0,062)

2,705(0,053)***
6,174(0,057)***

1,303(0,081)***
Finland

1,232(0,046)***
1,764(0,045)***

2,556(0,057)***
1,215(0,066)***

Ö
vr N

orden
0,706(0,063)***

0,721(0,070)***
0,827(0,104)

0,909(0,086)
Ö

vr E
U

 15 + S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanie0,621(0,036)***

0,629(0,040)***
1,290(0,048)***

0,879(0,047)***
Ö

vr E
uropa inkl R

yssland
1,242(0,047)***

2,567(0,043)***
6,529(0,046)***

1,735(0,060)***
A

frika
1,239(0,070)***

4,099(0,058)***
19,808(0,057)***

1,737(0,084)***
V

ästra A
sien inkl T

urkiet, A
fghanistan & Pakist1,537(0,050)***

5,267(0,043)***
18,768(0,045)***

2,664(0,059)***
Ö

vriga A
sien

0,944(0,053)
1,472(0,051)***

4,698(0,052)***
1,912(0,060)***

S
verige (ref)

1
1

1
1

Fam
iljetyp

G
ift/sam

bo utan barn
1,195(0,028)***

1,116(0,029)***
1,178(0,034)***

0,610(0,043)***
G

ift/sam
bo m

ed barn
1,164(0,022)***

0,918(0,023)***
0,888(0,027)***

0,355(0,036)***
E

nsam
st m

ed barn
1,345(0,038)***

1,611(0,037)***
1,540(0,043)***

0,490(0,062)***
E

nsam
stående utan barn (ref)

1
1

1
1

U
tbildning

Låg
1,398(0,026)***

1,576(0,027)***
1,894(0,031)***

0,917(0,036)**
M

edel
1,350(0,020)***

1,506(0,021)***
1,648(0,029)***

1,203(0,026)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
S

ysselsättning
A

rbetar 
0,741(0,027)***

0,704(0,027)***
0,804(0,033)***

1,455(0,030)***
A

rbetslös / A
nnat (ref)

1
1

1
1

D
isponibel inkom

st
Låg 

1,887(0,032)***
2,589(0,036)***

3,749(0,054)***
2,053(0,047)***

M
edel

1,851(0,026)***
2,354(0,031)***

2,867(0,050)***
1,731(0,040)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

A
rbetsinkom

st
Låg

1,107(0,041)**
1,300(0,044)***

1,670(0,061)***
0,853(0,056)***

M
edel

1,102(0,027)***
1,282(0,032)***

1,529(0,051)***
1,067(0,043)

H
ög (ref)

1
1

1
1

S
ocialbidrag

Inget socialbidrag
0,613(0,033)***

0,337(0,030)***
0,266(0,032)***

0,755(0,042)***
S

ocialbidrag (ref)
1

1
1

1

E
xp

(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp
(B

) (S
.E

) S
ig.

m
en m

ånga hö
gutb

m
 låg utb & m

edink
m

edelinkom
st om

r.
om

råden

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

S
ocial basom

rådestyp
att flytta till olika sociala basom

rådestyper 1998
Svensktäta om

råden
R

elativt svenskglesa 
U

tsatta 
O

m
råden m

 låg
 syss
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Tabell 21. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika sociala basom
rådestyper  

1999-2002 (jäm
förelsekategori är att flytta till Välbeställda svenska om

råden). 

Jäm
förelsekategori är V

älbeställda svenska om
råden

O
bero

ende variabler
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
K

ön
K

vinna
0,890(0,016)***

0,816(0,017)***
0,751(0,021)***

0,816(0,021)***
M

an (ref)
1

1
1

1
Å

lder
 < 29 år

0,662(0,051)***
1,018(0,056)

1,243(0,065)***
2,929(0,091)***

30-39 år
0,672(0,052)***

0,907(0,057)
1,080(0,066)

2,261(0,092)***
40-49 år

0,749(0,056)***
0,997(0,060)

1,157(0,070)**
1,793(0,099)***

50-64 år
0,874(0,054)**

1,002(0,060)
1,244(0,071)***

1,648(0,099)***
> 65 år (ref)

1
1

1
1

Födelseland
S

yd- och C
entralam

erika
1,136(0,055)**

3,181(0,049)***
7,412(0,052)***

1,285(0,074)***
Finland

1,809(0,044)***
2,247(0,046)***

3,241(0,057)***
1,036(0,069)

Ö
vr N

orden
0,951(0,056)

0,922(0,066)
0,821(0,105)

0,965(0,077)
Ö

vr E
U

 15 + S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceani e0,690(0,033)***

0,726(0,038)***
1,485(0,044)***

0,909(0,042)**
Ö

vr E
uropa inkl R

yssland
1,478(0,041)***

3,364(0,039)***
7,676(0,043)***

1,568(0,055)***
A

frika
1,239(0,065)***

5,595(0,054)***
23,282(0,053)***

2,041(0,078)***
V

ästra A
sien inkl T

urkiet, A
fghanistan & Pakis t2,019(0,045)***

8,259(0,040)***
28,646(0,042)***

3,188(0,055)***
Ö

vriga A
sien

1,173(0,045)***
1,790(0,046)***

6,202(0,046)***
1,720(0,055)***

S
verige (ref)

1
1

1
1

Fam
iljetyp

G
ift/sam

bo utan barn
1,186(0,028)***

1,067(0,030)**
1,138(0,034)***

0,643(0,041)***
G

ift/sam
bo m

ed barn
1,286(0,021)***

1,035(0,022)
1,061(0,026)**

0,390(0,034)***
E

nsam
st m

ed barn
1,450(0,036)***

1,574(0,036)***
1,563(0,041)***

0,532(0,059)***
E

nsam
stående utan barn (ref)

1
1

1
1

U
tbildning

Låg
1,656(0,025)***

2,063(0,026)***
2,610(0,029)***

0,928(0,035)**
M

edel
1,574(0,018)***

1,881(0,019)***
1,996(0,025)***

0,960(0,023)
H

ög (ref)
1

1
1

1
S

ysselsättning
A

rbetar 
1,186(0,028)***

1,120(0,028)***
1,019(0,033)

0,579(0,033)***
A

rbetslös / A
nnat (ref)

1
1

1
1

D
isponibel inkom

st
Låg 

1,580(0,037)***
2,042(0,040)***

2,758(0,053)***
1,212(0,050)***

M
edel

2,004(0,030)***
2,862(0,034)***

3,746(0,048)***
1,511(0,043)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

A
rbetsinkom

st
Låg

0,803(0,043)***
0,821(0,046)***

1,025(0,058)
0,864(0,057)***

M
edel

0,892(0,030)***
0,923(0,034)**

1,056(0,047)
1,168(0,043)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

S
ocialbidrag

Inget socialbidrag
0,596(0,047)***

0,429(0,043)***
0,415(0,044)***

0,836(0,060)***
S

ocialbidrag (ref)
1

1
1

1

m
 låg utb & m

edink
m

edelinkom
st om

r.
om

råden

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

S
ocial basom

rådestyp
att flytta till olika sociala basom

rådestyper 2002
Svensktäta om

råden
R

elativt svenskglesa 
U

tsatta 
O

m
råden m

 låg
 syss

E
xp

(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp
(B

) (S
.E

) S
ig.

m
en m

ånga hö
gutb
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Tabell 22. Resultat av m
ultinom

inal regression för sannolikheten att flytta till olika sociala basom
rådestyper  

2003-2006 (jäm
förelsekategori är att flytta till Välbeställda svenska om

råden). 

Jäm
förelsekategori är V

älbeställda svenska om
råden

O
bero

ende variabler
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
K

ön
K

vinna
0,905(0,016)***

0,837(0,017)***
0,719(0,021)***

0,840(0,021)***
M

an (ref)
1

1
1

1
Å

lder
 < 29 år

0,513(0,046)***
0,612(0,050)***

0,799(0,064)***
2,570(0,083)***

30-39 år
0,583(0,047)***

0,566(0,051)***
0,682(0,065)***

1,997(0,085)***
40-49 år

0,667(0,051)***
0,622(0,055)***

0,744(0,069)***
1,520(0,092)***

50-64 år
0,747(0,050)***

0,716(0,056)***
0,900(0,071)

1,477(0,093)***
> 65 år (ref)

1
1

1
1

Födelseland
S

yd- och C
entralam

erika
1,067(0,053)

3,369(0,046)***
6,782(0,052)***

1,352(0,067)***
Finland

1,388(0,048)***
1,950(0,051)***

2,141(0,074)***
1,089(0,069)

Ö
vr N

orden
0,828(0,061)***

0,963(0,070)
0,920(0,115)

0,804(0,081)***
Ö

vr E
U

 15 + S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanie0,743(0,034)***

0,822(0,039)***
1,794(0,048)***

0,926(0,042)
Ö

vr E
uropa inkl R

yssland
1,693(0,033)***

4,232(0,032)***
10,821(0,037)***

1,210(0,047)***
A

frika
1,377(0,059)***

6,668(0,050)***
28,386(0,051)***

1,804(0,073)***
V

ästra A
sien inkl T

urkiet, A
fghanistan & Pakist1,492(0,042)***

6,769(0,037)***
24,609(0,040)***

2,048(0,052)***
Ö

vriga A
sien

1,323(0,040)***
2,289(0,040)***

7,999(0,043)***
2,173(0,046)***

S
verige (ref)

1
1

1
1

Fam
iljetyp

G
ift/sam

bo utan barn
1,288(0,028)***

1,168(0,029)***
1,091(0,033)***

0,635(0,042)***
G

ift/sam
bo m

ed barn
1,109(0,021)***

0,985(0,022)
0,906(0,026)***

0,347(0,035)***
E

nsam
st m

ed barn
1,251(0,035)***

1,388(0,035)***
1,296(0,041)***

0,541(0,056)***
E

nsam
stående utan barn (ref)

1
1

1
1

U
tbildning

Låg
2,173(0,032)***

2,592(0,032)***
2,468(0,035)***

0,781(0,052)***
M

edel
1,566(0,018)***

1,828(0,019)***
1,627(0,023)***

1,123(0,023)***
H

ög (ref)
1

1
1

1
S

ysselsättning
A

rbetar 
0,842(0,027)***

0,881(0,027)***
0,975(0,032)

1,531(0,031)***
A

rbetslös / A
nnat (ref)

1
1

1
1

D
isponibel inkom

st
Låg 

2,247(0,033)***
3,464(0,041)***

5,987(0,067)***
1,926(0,048)***

M
edel

1,931(0,028)***
2,571(0,036)***

3,515(0,065)***
1,660(0,041)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

A
rbetsinkom

st
Låg

1,094(0,041)**
1,477(0,046)***

2,172(0,070)***
0,769(0,055)***

M
edel

1,182(0,029)***
1,600(0,037)***

2,063(0,063)***
1,080(0,042)

H
ög (ref)

1
1

1
1

S
ocialbidrag

Inget socialbidrag
0,641(0,042)***

0,375(0,037)***
0,349(0,038)***

0,736(0,055)***
S

ocialbidrag (ref)
1

1
1

1

m
 låg utb & m

edink
m

edelinkom
st om

r.
om

råden

R
esultat av m

ultinom
inal logistisk regression för sannolikheten

S
ocial basom

rådestyp
att flytta till olika sociala basom

rådestyper 2006
Svensktäta om

råden
R

elativt svenskglesa 
U

tsatta 
O

m
råden m

 låg
 syss

E
xp

(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp
(B

) (S
.E

) S
ig.

m
en m

ånga hö
gutb
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Tabellerna 21 och 22 visar de två följande perioderna (1999-2002 och 2003-2006). Ten-
densmässigt kan man konstatera att skillnaden mellan män och kvinnor har blivit något 
större, där kvinnor nu har en ännu lägre sannolikhet att flytta till Utsatta områden jäm-
fört med männen. Men för övriga områden är det inga nämnvärda skillnader jämfört 
med 1998. 

Åldersmässigt förändras inte sannolikheterna nämnvärt mellan 1998 och 2006 och 
detta tycks faktiskt gälla för samtliga individegenskaper; dock med ett iögonenfallande 
undantag: Personer födda i Afrika hade 1998 nästan 20 gånger så stor sannolikhet – 
jämfört med en svenskfödd Stockholmsinflyttare – att hamna i ett Utsatt bostadsområde. 
2006 hade oddset ökat, från en redan hög nivå, till 28 gånger så stor sannolikhet, alltså 
en ökning på 40 procent.  

Av intresse är också att studera hur variabeln invandringsår påverkar vilket område i 
Stockholm en inflyttare väljer att bosätta sig i. Av regressionstekniska skäl är det dock 
problematiskt att använda både födelseland och invandringsår (de är nämligen kom-
plementära) i en och samma modell och vi har därför valt att lyfta ut födelseland och 
ersätta det med invandringsår (födda i Sverige ingår dock som icke-invandrade). Vi 
redovisar här inte parameterestimaten men vi kan konstatera att invandringsår har en 
betydande påverkan för sannolikheten att välja bostadsområde. Skillnaderna är märk-
bara i relation till såväl den fysiska som den sociala områdesklassificeringen och som 
förväntat återfinns allra störst effekter i relation till de utsatta bostadsområdena. Skill-
naderna är dock intressant nog mest märkbara för dem som varit mer än tio år i Sveri-
ge. Om man varit 1, 3, 5 eller 7 år tycks betyda mindre men för den som år 2006 hade 
tillbringat minst ett decennium i Sverige faller sannolikheten tydligt för att man ska 
flytta in i just detta segment av bostadsmarknaden. Fortfarande är dock sannolikheten 
fem gånger större för en sådan invandrad person än för en Sverigefödd. För personer 
med kortare tid än tio år fördubblas sannolikheten. 

Vi ska avslutningsvis i detta avsnitt belysa skillnader mellan dem som kommer till 
Stockholms län direkt från utlandet respektive dem som inflyttar via annan svensk 
kommun. Perioden i fokus är inflyttare 2003-2006 och populationen utgörs av vuxna i 
arbetsför ålder (20-64 år 2006). Totalt inflyttade till länet 57 000 utlandsfödda under 
åren 2003-2006 (se tabell 23). Fyra av fem av dessa var 2002 inte närvarande i landet. Av 
alla invandrade som bosätter sig i länet kan man konstatera att relativt få numera är 
sekundärmigranter. 

De numerärt största inflyttningskategorierna kommer från Västra Asien, som utgör 
den största gruppen såväl av direktinvandrade (23,5 procent) som av sekundärflyttare 
(från annan svensk kommun, 35 procent av samtliga). Det är relativt sett mer ovanligt 
att personer från Europa (inkl Ryssland) flyttar till Stockholm via annan svensk kom-
mun. Endast drygt var tionde stockholmsflyttare från Europa har en tidigare adress i 
landet. Som framgår av tabell 24 finns inga könsskillnader mellan direkt- och indirekt 
inflyttade. Något större andel av de direkt inflyttande bor 2006 i bostadsrätt, sannolikt 
speglande det faktum att långtifrån alla invandrare har en svag social position. Att så 
inte är fallet märks också av att andelen med hög inkomst är större än för sekundärin-
flyttarna och att andelen sysselsatta också är betydligt högre. 
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Tabell 23. Utlandsfödda inflyttare till Stockholms län perioden 2003-2006 fördelade på födelseregioner och 
bosättning 2002. Åldersgruppen 20-64 år. 

I annan Ej i annan Andel
 svensk  svensk kommun direktinvand-

kommun år 2002 rade per
Födelsregion 2002 Andel ("direktinvandrad") Andel födelseregion
Finland 982 8,8 2006 4,4 67,1
Övriga Norden 300 2,7 1475 3,2 83,1
Övriga EU15 plus Schweiz, Nordamerika & Oceanien 772 6,9 6703 14,6 89,7
Övriga Europa inkl Ryssland 1452 13,0 10492 22,9 87,8
Afrika 1438 12,9 5419 11,8 79,0
Västra Asien inkl Turkiet, Afganistan och Pakistan 3928 35,2 10796 23,5 73,3
Övriga Asien 1293 11,6 5785 12,6 81,7
Syd- och Centralamerika 996 8,9 3195 7,0 76,2
Totalt 11161 100,0 45871 100,0 80,4  
 
Tabell 24. Utlandsfödda inflyttare till Stockholms län perioden 2003-2006 fördelade på kön, upplåtelseformer, 
sysselsättning, familjetyp och förvärvsinkomst efter bosättning 2002. Åldersgruppen 20-64 år. 

 
I annan svensk Ej i annan svensk

Situation kommun år 2002 kommun 2002
år 2006 ("direktinvandrad")
Antal 45871 11161
Andel
Män 50,6 50,5
bosatta i egnahem 13,3 13,0
bostadsrätt 19,0 27,6
allmännyttan 35,9 33,8
sysselsatta 35,6 59,3
lägsta inkomstkvintilen 48,3 25,4
högsta inkomstkvintilen 4,7 10,5
gifta/sambo med barn 31,1 26,5
ensamstående utan barn 47,6 54,6  
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4. Stanna eller flytta vidare? 

Tidigare migrationsforskning har entydigt visat att den som tidigare flyttat har högre 
flyttningsbenägenhet än den som aldrig flyttat. Benägenheten är också större åren 
omedelbart efter en flyttning. Bägge iakttagelserna har med förankringsprocesser att 
göra men också med det faktum att många flyttningar planeras som visstidsboende på 
en ny ort, t.ex. i samband med tillfälliga anställningar eller studier. Återflyttningar är 
vanliga och bör inte ses som ”misslyckade försök”. Tabell 25 visar vad som boende- och 
migrationsmässigt skedde med den kohort som 1995-1998 flyttade till Stockholms län. 
Av totalt drygt 142 000 inflyttare fanns 113 600 kvar i länet år 2002 (80 procent). Benä-
genheten att stanna är något lägre för personer födda i Sverige och den är högst för 
kvinnor födda utomlands. Till skillnad från kvinnor födda i Sverige blir också en större 
andel utlandsfödda kvinnor än män kvar i destinationsområdet. Medan endast 38 pro-
cent av de inflyttade Sverigefödda kvinnorna är kvar i destinationsområdet efter 4-7 år 
(inflyttade 1995-1998 och kvarboende år 2002) är 52 procent av de utlandsfödda kvin-
norna kvarboende i samma basområde. Som förväntat utvandrar också en större andel 
av de utlandsfödda stockholmsmigranterna, och i detta fall har männen den högsta 
återutvandringsfrekvensen. Mot bakgrund av debatten kring segregation och koncent-
ration till storstäderna av nya invandrare är det självfallet intressant att notera att 
stockholmsmigranter som är födda i Sverige återflyttar till andra län i mer än tre gånger 
så hög utsträckning som utlandsfödda personer. 

I tabell 26 ges motsvarande information för inflyttare under perioden 1999-2002. Vi 
har tidigare konstaterat att den totala inflyttningsvolymen är något större under den 
senare perioden och att den helt och hållet består av ökad inflyttning av personer födda 
utomlands; antalet inflyttare födda i Sverige minskar rentav något. De grundläggande 
köns- och födelselandsbaserade skillnaderna i kvarboende och vidareflyttning består 
men särskilt anmärkningsvärt är tendensen att utlandsfödda kvinnor nu har en betyd-
ligt lägre kvarboendegrad än några år tidigare. Medan 52 procent stannade i basområ-
det under den förra perioden stannar nu endast 40 procent. Eftersom även de utlands-
födda männen och Sverigefödda av båda könen vidareflyttar i högre utsträckning än 
tidigare kvarstår intrycket att utlandsfödda kvinnor är de mest stationära i sina destina-
tionsområden. 
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Tabell 25. Inflyttningen 1995-1998 efter kön och födelseland. Stannfrekvenser för kommande fyraårsperiod. 

 
Inflyttade 1995-98 Alla Födda i Sverige Födda utomlands

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Kvar i länet 2002 56135 57474 113609 34524 34683 69207 21611 22791 44402

därav kvar i basområdet 29675 31201 60876 17576 16947 34523 12099 14254 26353
lämnat basområdet 26460 26273 52733 16948 17736 34684 9512 8537 18049

Flyttat till övriga Sverige 8997 9777 18774 7564 8403 15967 1433 1374 2807
Avlidit 886 666 1552 525 382 907 361 284 645
Utvandrat 4482 3940 8422 1186 1025 2211 3296 2915 6211
Totalt antal inflyttade 95-98 70500 71857 142357 43799 44493 88292 26701 27364 54065

Inflyttade 1995-98, % Alla Födda i Sverige Födda utomlands
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Kvar i länet 2002 79,6 80,0 79,8 78,8 78,0 78,4 80,9 83,3 82,1
därav kvar i basområdet 42,1 43,4 42,8 40,1 38,1 39,1 45,3 52,1 48,7

lämnat basområdet 37,5 36,6 37,0 38,7 39,9 39,3 35,6 31,2 33,4
Flyttat till övriga Sverige 12,8 13,6 13,2 17,3 18,9 18,1 5,4 5,0 5,2
Avlidit 1,3 0,9 1,1 1,2 0,9 1,0 1,4 1,0 1,2
Utvandrat 6,4 5,5 5,9 2,7 2,3 2,5 12,3 10,7 11,5
Totalt antal inflyttade 95-98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

Tabell 26. Inflyttningen 1999-2002 efter kön och födelseland. Stannfrekvenser för kommande fyraårsperiod. 

 
Inflyttade 1999-02 Alla Födda i Sverige Födda utomlands

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Kvar i länet 2006 56205 57856 114061 33611 33694 67305 22594 24162 46756

därav kvar i basområdet 25972 26736 52708 15601 14482 30083 10371 12254 22625
lämnat basområdet 30233 31120 61353 18010 19212 37222 12223 11908 24131

Flyttat till övriga Sverige 9366 10079 19445 7771 8490 16261 1595 1589 3184
Avlidit 553 476 1029 368 331 699 185 145 330
Utvandrat 6673 5530 12203 1507 1239 2746 5166 4291 9457
Totalt antal inflyttade 99-02 72797 73941 146738 43257 43754 87011 29540 30187 59727

Inflyttade 1999-02, % Alla Födda i Sverige Födda utomlands
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Kvar i länet 2006 77,2 78,2 77,7 77,7 77,0 77,4 76,5 80,0 78,3
därav kvar i basområdet 35,7 36,2 35,9 36,1 33,1 34,6 35,1 40,6 37,9

lämnat basområdet 41,5 42,1 41,8 41,6 43,9 42,8 41,4 39,4 40,4
Flyttat till övriga Sverige 12,9 13,6 13,3 18,0 19,4 18,7 5,4 5,3 5,3
Avlidit 0,8 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6
Utvandrat 9,2 7,5 8,3 3,5 2,8 3,2 17,5 14,2 15,8
Totalt antal inflyttade 99-02 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Det finns därför skäl att mer i detalj granska vilka etniska och/eller andra demogra-
fiska eller socioekonomiska egenskaper hos de inflyttande individerna som talar för 
högre eller mindre grad av vidareflyttning inom och utom länet. Vi gör detta i tre steg, 
där vi först beskriver de köns-, ålders- och födelselandsvariationer som finns i utfallen 
för att därefter med hjälp av multivariata metoder försöka få en samlad bild av sanno-
likheter (risker) för olika geografiska karriärvägar. Slutligen presenterar vi kartserier 
som för skilda födelselandsgrupper och inflyttningsdestinationer visar huvuddragen i 
vidareflyttningsmönstren inom regionen. 

Både inomläns- och utomlänsflyttningen visar som förväntat att vidareflyttningen 
varierar starkt med ålder (figur 8). Medan drygt två av tre inflyttare 1999-2002 som år 
2002 var i åldern 20-29 år vidareflyttar, ligger vidareflyttningsfrekvensen runt 40 pro-
cent för barn och personer i åldern 40-49 år. Mot pensionsåldern faller sedan frekvensen 
ytterligare. Totalt lämnar 55 procent sitt destinationsområde inom fyra år för en annan 
adress i Sverige. Som framgick ovan är utflödet än större om man inkluderar personer 
som lämnat landet eller avlidit. Endast 36 procent av inflyttarna stannade till 2006. 

Figur 9 visar stannfrekvensen efter födelseregion för personer som inflyttat under 
samma period (1999-2002). Mönstret att utlandsfödda har högre stannbenägenhet syns 
tydligt också här men det är betydande skillnader mellan olika kategorier. Medan 
stannfrekvenserna är lägre än för Sverigefödda bland inflyttare med bakgrund i Europa 
och Nordamerika är den högre för personer med ursprung i Afrika och Asien. Det är 
också i de senare kategorierna som kvinnor har ett kvarboendemönster som tydligast 
avviker från männens. 

 

Figur 8. Andel vidareflyttare inom och utom länet 2003-2006 av dem som inflyttade 1999-2002. Åldersgrupper 
2002. (Flyttning inom länet definieras som att basområdet 2006 skiljer sig från basområdet 2002.) 
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Figur 9. Andel stannare (2002-2006) per landregion och kön av dem som inflyttade till Stockholms län 1999-
2002. 
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Var bor Stockholmsinflyttarna efter några år? 

 
För att kunna förstå den dynamik som uppstår vid inflyttning till en region har vi valt 
att titta närmare på personer som 1995-1998 flyttade till Stockholms län och därefter 
följa upp var de bor 2002 och 2006. I figur 10 ges en översikt av samtliga inflyttare 1995-
1998. Det visar sig att en majoritet av inflyttarna redan efter fyra år hunnit flytta till en 
annan plats, varav 37 procent flyttat till ett annat bostadsområde inom länet och 19 pro-
cent flyttat till ett annat län. En mindre andel (cirka 1 procent) har under denna tidspe-
riod dött. Bland dem som under 2002 bodde kvar i samma område som de flyttat till 
1995-1998, är det en majoritet som under 2006 fortfarande bor kvar på samma plats 
(cirka 56 procent), 30 procent har flyttat inom länet och cirka 13 procent har flyttat ut-
omläns. Detta förhållande är också väl känt från tidigare migrationsforskning. Ökad tid 
på samma plats leder till mindre flyttningsbenägenhet; man ”växer fast” (Fischer & 
Malmberg 2001). 

Bland personer som redan 2002 hade hunnit flytta inom länet håller den något högre 
rörligheten i sig även vid uppföljning fyra år senare. Cirka 42 procent hade då gjort 
ytterligare en flytt inom länet och 13 procent hade flyttat till något annat län. Vi kan 
alltså konstatera att flyttningar tenderar att generera ytterligare flyttningar. Vi kan ock-
så gissa oss till att det tycks vara äldre personer som har en lägre vidareflyttningsbenä-
genhet eftersom dödstalen skiljer sig åt mellan vidareflyttare och kvarboende. Om man 
istället direkt jämför 1998 med 2006 ser man tydligt att det är relativt få personer som 
åtta år efter det att man flyttade till Stockholms län bor kvar i samma område. Av totalt 
142 357 inflyttare 1998 bor endast 33 899 personer kvar i samma område 2006 (23,8 pro-
cent). 
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Figur 10. Flyttningskarriärer för alla inflyttare till Stockholms län 1995-1998 (uppföljning 2002 och 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men vad är det egentligen som gör att vissa personer flyttar vidare medan andra väl-
jer att stanna kvar? Vi kan, som redan antytts, spekulera i att flyttarens ålder är en vik-
tig faktor, men troligen finns det flera andra påverkansfaktorer som gör att vissa perso-
ner etablerar sig i samma område som de först flyttade till, när andra personer väljer att 
flytta vidare. I det följande skall vi först titta närmare på om svenskar skiljer så åt från 
invandrare vad gäller benägenheten att flytta vidare/stanna kvar. I de tre nedanstående 
figurerna visas först svenskföddas vidareflyttningar, därefter personer födda utom-
lands och sist personer födda i Afrika. 

 

Inflyttare till AB-län 1998 2002 2006

142357 personer
100 %

Bor kvar i samma område
60749 personer (42.7 %)

Flyttat till annat område i AB-län
52652 personer (37.0 %)

Flyttat utomläns
27404 personer (19.3 %)

Bor kvar i samma område
33899 personer (55.8 %)

Flyttat till annat område i AB-län
18298 personer (30.1 %)

Flyttat utomläns
7654 personer (12.6 %)

Döda
898 personer (1.5 %)

Bor kvar i samma område
23433 personer (44.5 %)

Döda
320 personer (0.6 %)

Döda
1552 personer (1.1 %)

Flyttat utomläns
6941 personer (13.2 %)

Flyttat till annat område i AB-län
21958 personer (41.7 %)
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Figur 11. Flyttningskarriärer för Sverigefödda inflyttare till AB-län 1995-1998 (uppföljning 2002 och 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Flyttningskarriärer för utlandsfödda inflyttare till AB-län 1995-1998 (uppföljning 2002 och 2006). 
 
 

Inflyttare till AB-län 1998
Födda i Sverige

2002 2006

88292 personer
100 %

Bor kvar i samma område
34515 personer (39.1 %)

Flyttat till annat område i AB-län
34682 personer 39.3 %)

Flyttat utomläns
18188 personer (20.6 %)

Bor kvar i samma område
18393 personer (53.3 %)

Flyttat till annat område i AB-län
10924 personer (31.7 %)

Flyttat utomläns
4583 personer (13.3 %)

Döda
615 personer (1.8 %)

Bor kvar i samma område
14596 personer (42.1 %)

Döda
216 personer (0.6 %)

Döda
907 personer (1.0 %)

Flyttat utomläns
4935 personer (14.2 %)

Flyttat till annat område i AB-län
14935 personer (43.1 %)

Inflyttare till AB-län 1998
Utomlands födda

2002 2006

54065 personer
100 %

Bor kvar i samma område
26234 personer (48.5 %)

Flyttat till annat område i AB-län
17970 personer 33.2 %)

Flyttat utomläns
9216 personer (17.0 %)

Bor kvar i samma område
15506 personer (59.1 %)

Flyttat till annat område i AB-län
7374 personer (28.1 %)

Flyttat utomläns
3071 personer (11.7 %)

Döda
283 personer (1.1 %)

Bor kvar i samma område
8837 personer (49.2 %)

Döda
104 personer (0.6 %)

Döda
645 personer (1.2 %)

Flyttat utomläns
2006 personer (11.2 %)

Flyttat till annat område i AB-län
7023 personer (39.1 %)
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Figur 13. Flyttningskarriärer för inflyttare till AB-län 1995-1998 födda i Afrika (uppföljning 2002 och 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mönstret som framträder är tydligt. I jämförelse med personer som är födda i Sverige 
har personer födda i utlandet en betydligt större benägenhet att bo kvar i det område 
de flyttade till 1998. Samma mönster gäller vid vidareflyttning. Även bland personer 
som under 2002 hade flyttat till ett annat område i Stockholms län är kvarboendefre-
kvensen 2006 högre än för svenskfödda. Ser vi till personer födda i Afrika gäller detta 
med ett undantag: bland dem som 2002 hade flyttat till ett annat område är vidareflytt-
ningsbenägenheten något lägre jämfört med andra invandrare (även om skillnaderna är 
små). 

Hur detta skall tolkas är en öppen fråga. En tolkning är att personer födda i utlandet i 
större utsträckning än svenskfödda kommer tillrätta i det område de först flyttat till och 
av den anledningen är kvarboendet högre. En annan tolkning är att dessa personer har 
få möjligheter att flytta vidare och av den anledningen – möjligen ofrivilligt – ”växer 
fast” i det området de hamnat i. 

I tabell 27 nedan har vi genomfört en multinominal regressionsanalys (se bilaga 1) 
där vi undersöker sannolikheter för att en person (med samma egenskaper som i tidi-
gare regressioner) flyttar inom samma socioekonomiska bostadsområdestyp (cirka 12 
procent); flyttar från den tidigare bostadsområdestypen till någon annan bostadsområ-
destyp (cirka 15 procent) eller till något annat län (cirka 5 procent). Jämförelsegruppen i 
regressionsanalysen är personer som inte flyttade (cirka 68 procent). Totalt sett ingår 
cirka 1 740 000 personer i analysen som bodde i Stockholms län 2002 och vi undersöker 
alltså var de bor 2006.  

Resultaten visar att personer som flyttat inom samma socioekonomiska kluster har 
en marginellt högre sannolikhet att vara kvinnor och en avsevärt större sannolikhet att 
vara unga. Oddsen är sex gånger större att en person flyttar inom ett kluster om perso-

Inflyttare till AB-län 1998
Födda i Afrika

2002 2006

6895 personer
100 %

Bor kvar i samma område
3651 personer (53.0 %)

Flyttat till annat område i AB-län
2573 personer (37.3 %)

Flyttat utomläns
612 personer (8.9 %)

Bor kvar i samma område
2256 personer (61.8 %)

Flyttat till annat område i AB-län
906 personer (24.8 %)

Flyttat utomläns
472 personer (12.9 %)

Döda
17 personer (0.5 %)

Bor kvar i samma område
1219 personer (47.4 %)

Döda
14 personer (0.5 %)

Döda
59 personer (0.9 %)

Flyttat utomläns
267 personer (10.4 %)

Flyttat till annat område i AB-län
1073 personer (41.7 %)
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nen är yngre än 39 år jämfört med en person som är äldre än 65 år. Det är faktiskt inte 
några större skillnader i benägenheten att flytta inom klustret om man ser till födelse-
land. I jämförelse med svenskfödda kan man emellertid notera att finländare och per-
soner födda i Europa samt Ryssland har en lägre sannolikhet att flytta. Vidare kan vi 
konstatera att personer utan barn har den högsta flyttbenägenheten och vuxna personer 
med barn har en väldigt låg benägenhet att flytta inom samma kluster och detta gäller 
särskilt om de är gifta/sambo. Personer med hög utbildning; arbetande; har en hög dis-
ponibel inkomst eller uppbär socialbidrag har större sannolikhet att flytta.  

Ser man istället till sannolikheterna för att en person flyttar till någon annan socio-
ekonomisk bostadsområdestyp blir variationen bland flyttarna mer tydlig. Kvinnor 
visar sig ha en betydligt lägre sannolikhet att flytta till ett utsatt område och istället en 
marginellt högre sannolikhet att flytta till välbeställda svensktäta områden jämfört med 
män. Åldersmässigt visas ungefär samma mönster som bland personer som flyttade 
inom samma socioekonomiska kluster men med större variation. Det märks tydligast – 
men är föga överraskande – när man studerar inflyttningen till områden med låg sys-
selsättning men med många högutbildade där det är närmare tolv gånger så stor sanno-
likhet att en person yngre än 29 år flyttar jämfört med personer äldre än 65 år. Tydliga-
re blir också vissa födelselandseffekter. Det är exempelvis väldigt låg sannolikhet att en 
person som är född i Afrika, som bodde i Stockholms län 2002, skaffade sig ett nytt bo-
ende i välbeställda svensktäta områden alternativt svensktäta områden med låg utbild-
ning och medelinkomst. Störst skillnader i jämförelse med svenskfödda flyttare finner 
vi dock i utsatta bostadsområden. Personer födda i Asien, Afrika och Syd- eller Cen-
tralamerika har mellan sex till fyra gånger så stor sannolikhet att flytta till ett utsatt bo-
stadsområde.  

Vi har tidigare kunnat konstatera att personer med barn har en låg flyttningsbenä-
genhet och detta gäller i ännu större utsträckning när det gäller sannolikheten att de 
skulle flytta till områden med låg sysselsättning men med många högutbildade, utsatta 
områden och relativt svenskglesa områden. Ser vi vidare till utbildning så kan vi kon-
statera att lågutbildade flyttare har en väldigt låg sannolikhet att flytta till ett välbeställt 
svensktätt område. Även om alltså högutbildade flyttar oftare inom sin bostadsområ-
destyp är det lägre sannolikhet att de skulle flytta till utsatta eller svenskglesa områden. 
Arbetslösa har genomgående en lägre benägenhet att flytta till något annat socioeko-
nomiskt kluster oavsett klustrets karaktär. Vi kan också notera att det företrädesvis är 
personer med högre inkomster som flyttar till välbeställda svensktäta områden och det 
omvända förhållandet gäller för inflyttning till utsatta bostadsområden. Slutligen kan 
vi konstatera att det är låg sannolikhet att personer som inte uppbär socialbidrag flyttar 
till utsatta och svenskglesa områden.  
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Tabell 27. Resultat av m
ultinom

inal regressionsanalys för sannolikheten att flytta inom
 socioekonom

iskt kluster respektive flytta till annat kluster eller läm
na länet 2003-2006 

(jäm
förelsekategori är kvarboende i sam

m
a om

råde 2006 som
 m

an bodde i 2002). 

O
beroende variabler

Kön
Kvinna

1,056(0,006)***
1,093(0,009)***

0,995(0,008)
0,950(0,010)***

0,845(0,018)***
0,979(0,014)

1,003(0,008)
M

an (ref)
1

1
1

1
1

1
1

Ålder
< 29 år 

6,062(0,015)***
9,618(0,027)***

5,942(0,022)***
5,857(0,024)***

7,583(0,048)***
11,859(0,041)***

7,192(0,020)***
30-39 år

6,008(0,015)***
9,603(0,027)***

6,463(0,022)***
4,191(0,025)***

5,129(0,049)***
7,936(0,041)***

7,350(0,020)***
40-49 år

2,521(0,016)***
3,260(0,028)***

2,479(0,023)***
2,064(0,025)***

2,600(0,050)***
2,892(0,043)***

2,635(0,021)***
50-64 år

1,260(0,015)***
1,462(0,027)***

1,241(0,022)***
1,092(0,024)***

1,608(0,047)***
1,532(0,041)***

1,404(0,019)***
> 65 år (ref)

1
1

1
1

1
1

1
Födelseland

Syd- och C
entralam

erika
1,163(0,021)***

1,229(0,031)***
1,243(0,028)***

2,406(0,026)***
4,978(0,039)***

1,418(0,046)***
0,518(0,039)***

Finland
0,929(0,017)***

0,927(0,027)***
1,132(0,023)***

1,407(0,025)***
1,902(0,048)***

0,769(0,050)***
0,894(0,024)***

Ö
vriga N

orden
1,076(0,037)

1,164(0,055)***
1,159(0,053)***

1,213(0,067)***
1,362(0,142)**

1,075(0,097)
1,266(0,049)***

Ö
vriga EU

15 plus S
chw

eiz, N
ordam

erika & O
ceanien

1,025(0,020)
1,232(0,028)***

1,101(0,028)***
1,220(0,034)***

1,984(0,060)***
1,276(0,046)***

0,645(0,033)***
Ö

vriga Europa inkl R
yssland

0,888(0,017)***
1,133(0,025)***

1,200(0,022)***
1,705(0,024)***

3,507(0,037)***
1,042(0,041)

0,427(0,032)***
Afrika

1,118(0,020)***
0,630(0,041)***

0,663(0,035)***
1,860(0,027)***

5,245(0,036)***
0,884(0,055)**

0,400(0,041)***
Västra Asien inkl Turkiet, A

fganistan och Pakistan
1,104(0,014)***

1,290(0,021)***
1,188(0,019)***

2,612(0,017)***
6,406(0,026)***

1,088(0,036)**
0,453(0,026)***

Ö
vriga Asien

0,989(0,024)
1,298(0,032)***

1,149(0,032)***
1,820(0,033)***

4,064(0,049)***
1,424(0,050)***

0,706(0,037)***
Sverige

1
1

1
1

1
1

1
Fam

iljetyp
G

ift/sam
bo utan barn

0,730(0,010)***
0,668(0,016)***

0,745(0,014)***
0,578(0,017)***

0,596(0,032)***
0,413(0,027)***

0,869(0,014)***
G

ift/sam
bo m

ed barn
0,496(0,007)***

0,434(0,010)***
0,463(0,009)***

0,255(0,012)***
0,209(0,023)***

0,153(0,019)***
0,347(0,010)***

Ensam
st m

ed barn
0,643(0,010)***

0,497(0,015)***
0,564(0,014)***

0,505(0,015)***
0,370(0,028)***

0,322(0,024)***
0,250(0,017)***

Ensam
stående utan barn (ref)

1
1

1
1

1
1

1
U

tbildning
Låg

0,670(0,009)***
0,502(0,015)***

0,847(0,013)***
1,100(0,015)***

1,108(0,027)***
0,339(0,025)***

0,389(0,014)***
M

edel
0,803(0,006)***

0,692(0,009)***
1,001(0,009)

1,177(0,012)***
1,086(0,023)***

0,566(0,015)***
0,686(0,009)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
1

1
Sysselsättning

Arbetar 
1,411(0,010)***

1,484(0,016)***
1,664(0,015)***

1,553(0,016)***
1,277(0,028)***

1,142(0,023)***
0,670(0,013)***

Arbetslös / Annat (ref)
1

1
1

1
1

1
1

D
isponibel inkom

st
Låg 

0,668(0,011)***
0,627(0,017)***

0,935(0,016)***
1,179(0,020)***

1,509(0,042)***
0,853(0,029)***

1,371(0,016)***
M

edel
0,706(0,008)***

0,747(0,012)***
0,939(0,012)***

1,107(0,017)***
1,283(0,037)***

0,827(0,022)***
1,077(0,013)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
1

1
Arbetsinkom

st
Låg

1,080(0,014)***
0,907(0,022)***

1,316(0,021)***
1,742(0,025)***

1,995(0,050)***
1,035(0,035)

1,397(0,019)***
M

edel
1,015(0,008)

0,887(0,012)***
1,219(0,012)***

1,690(0,018)***
1,938(0,040)***

1,177(0,023)***
1,495(0,014)***

H
ög (ref)

1
1

1
1

1
1

1
Socialbidrag

Inget socialbidrag
0,756(0,015)***

1,252(0,029)***
1,000(0,023)

0,576(0,019)***
0,431(0,027)***

0,784(0,037)***
0,641(0,020)***

Socialbidrag (ref)
1

1
1

1
1

1
1

Flytta inom
 kluster

Välbeställda svensk-
täta om

råden
m

 låg utb &
 m

edink
Svensktäta om

råden

Exp(B
) (S

.E
) S

ig.
E

xp(B) (S
.E) S

ig.
Exp(B

) (S
.E

) S
ig.

Flytta till annat socioekonom
iskt kluster

O
m

råden m
 låg syss

U
tsatta 

R
elativt svenskglesa 

m
en m

ånga högutb
Flytta t. annat län

Flytt m
ellan 2002 och 2006

Exp(B
) (S.E

) Sig.
E

xp(B) (S
.E) S

ig.
E

xp(B) (S
.E) S

ig.
E

xp(B) (S.E
) Sig.

om
råden

m
edelinkom

st om
r.
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När det gäller personer som flyttar från Stockholms län finns det vissa intressanta 
skillnader i jämförelse med de andra flyttargrupperna. Detta är särskilt tydligt om man 
ser till födelseland, där samtliga grupper av utlandsfödda har en mycket lägre sanno-
likhet att lämna länet. Men det finns ett undantag som faktiskt har en högre benägenhet 
att flytta utomläns och det är personer födda i ett annat nordiskt land än Finland. Det är 
också noterbart att personer som arbetar har en lägre sannolikhet att flytta från Stock-
holms län och det tycks vara företrädesvis personer med låg disponibel inkomst, låg 
arbetsinkomst eller socialbidrag som flyttar från Stockholms län. 

Låt oss så med några kartor illustrera vidareflyttningen från några områden med be-
tydande invandring. I Järvafältets bostadsområden fanns år 2002 ungefär 4 300 invand-
rare som inte var folkbokförda alls i Sverige fyra år tidigare. I vart och ett av de tre 
andra områdena som redovisas i kartserien uppgick andelen nyanlända (definierade på 
detta vis) till något under 2 000 personer. Det innebär att dessa fyra områden tillsam-
mans härbärgerade 10 000 nyanlända invandrare, d v s ungefär en fjärdedel av länets 
antal.  

Kring hälften av dem bodde kvar i samma basområde 4 år senare. Bara något tiotal 
av dem har dött, vilket ger en ytterst liten andel. Mellan 8 och 11 procent hade lämnat 
Stockholms län medan 35 - 45 procent hade flyttat till något annat basområde i länet. 
Allt detta stämmer ju väl överens med de generella bilderna som givits ovan. Figur 14 
avser att komplettera bilden genom att visa flyttdestinationerna för vidareflyttande 
(2003-2006) nyanlända (1999-2002) invandrare som 2002 bodde i någon av de fyra tyd-
ligaste koncentrationerna av just nyanlända invandrare. 

Figurerna ger i samtliga fyra fall besked om att många bor kvar i samma basområden 
efter fyra år. Detta var klart sedan tidigare (se ovanstående tablåer). Ett nytt och tydligt 
budskap är dock att de nyanlända invandrare som faktiskt vidareflyttar inom länet 
tenderar att flytta kort. I stort sett är destinationerna begränsade till grannområden, 
eller åtminstone närområdet, till det basområde de bodde i år 2002. De som trots allt 
hamnar längre bort återfinns som regel i andra svenskglesa områden. (Följaktligen är 
antalen vidareflyttningar till länets ytterområden försvinnande små, varför de inte re-
dovisas alls i kartorna.) Ett skärskådande av flyttdestinationerna stärker med andra ord 
den generella slutsatsen om en mer lokal geografisk rörlighet bland nyanlända invand-
rare. 
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Figur 14. Invandrare (senaste invandringsår 1999-2002) folkbokförda i fyra områden (Järvafältet, E4 Syd-
korridoren, Ronna m fl, Norsborg m fl )1 år 2002 per folkbokföringsområden 2006. 

a) Järvafältet  

10km

1 punkt = 5 personer

 
 
b) E4 Syd 

10km

1 punkt = 5 personer

 
 

                                                 
1 Järvafältet avser basområdena 2260120, 2260130, 2260220, 2260230,2260320, 2260310, 2260330, 2240840, 2240820, 

2240520, 2240830, 5540530; E4-korridoren avser basområdena 2170130, 2170120, 2170220, 2170322, 2170420, 2170110, 
2170200; Ronna m fl avser basområdena 6330230, 6330220, 6321740, 6330380, 6310320, 6341451; Norsborg mfl avser 
basområdena 5110110, 5110120, 5110260, 5110312, 5110320, 5110410, 5110450. 
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c) Norsborg m fl 

10km

1 punkt = 5 personer

 
d) Ronna m fl 

10km

1 punkt = 5 personer

 
 

I en serie kartor som placerats i bilaga 3 visas vidareflyttningsmönstret efter etniskt 
ursprung för de större geografiska koncentrationerna av invandrade. Det handlar om 
åtta sådana områden, som också listas i tabell 28 nedan. Tabell 28 visar, för personer 
som 1999-2002 inflyttat till stockholmsregionen och som bosatt sig i de större geografis-
ka koncentrationerna av invandrade, att stannfrekvensen (stannare till 2006) varierar 
från låga 34,5 procent i svenskglesa Solna till c:a 60 procent på Järvafältet och i svensk-
glesa Södertälje. Svenskglesa Botkyrka (Hallunda, Norsborg, Fittja, Alby) ligger på ge-
nomsnittet för de åtta koncentrationerna (55 procent). En märkbar men inte påfallande 
hög andel av dem som flyttar bor 2006 i någon annan av de sju koncentrationerna. 
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Spännvidden mellan områden är stor. Medan blott 2,4 procent av inflyttare till svensk-
glesa Södertälje fyra år senare bor i någon annan svenskgles del av länet har 8 procent 
av Hässelbykoncentrationens inflyttare gjort en sådan vidareflyttning. Vanligast är 
dock att vidareflyttare söker sig bort från dessa kluster. I Hässelby, Rågsved, Hallon-
bergen och svenskglesa Solna har 30 eller drygt 30 procent av inflyttarna vidareflyttat 
till annan områdestyp i länet efter några år. Motsvarande värde för Järva är blott 18 
procent. 

Tabell 28. Inflyttare 1999-2002 till åtta svenskglesa områden i Stockholms län*. 

 
Större koncentrationer Stannat Flyttat till annan annat omr kommun utom-
av invandrade personer koncentration i AB län utanför AB län lands avlidit Totalt Antal
Järva 60,2 7,4 18,1 6,1 7,8 0,4 100,0 12706
E4 Syd 57,8 6,0 23,4 7,3 4,9 0,5 100,0 5983
Svenskglesa Södertälje 60,8 2,4 22,7 9,2 4,1 0,7 100,0 4807
Svenskglesa Botkyrka 55,4 7,5 24,8 6,3 5,6 0,3 100,0 5182
Hässelby mm 45,7 8,1 31,8 10,0 3,8 0,7 100,0 3207
Rågsved mm 47,4 7,2 31,7 9,5 3,8 0,4 100,0 2803
Hallonbergen mm 46,4 4,1 29,6 13,4 6,1 0,4 100,0 1668
Svenskglesa Solna 34,5 4,5 37,1 15,4 8,4 0,2 100,0 1160
Summa åtta koncentrationer 55,6 6,4 23,8 7,9 5,9 0,5 100,0 37516  

*För basområdeskoder, se not 1. 
 

Vi ska med ytterligare ett detaljerat exempel belysa vidareflyttningen. Vi har valt att 
fokusera på den somaliska befolkningskategorin och vi väljer de fem destinationer som 
perioden 1995-1999 var vanligaste basområden för nyinflyttade från Somalia. Tabell 29 
visar att fyra av dessa fem basområden fanns på södra Järvafältet, nämligen basområde 
224053 S Rinkeby (326 st Somaliafödda inflyttare), område 224082 N Tensta (284 st), 
område 224052 N Rinkeby (237 st) och 224084 Hjulsta (136 st). Som femte största desti-
nation placerar sig ett basområde i Husby på norra sidan av Järvafältet; basområde 
226023 S Husby med 130 inflyttande somalier. 

Kvarboendegraden de kommande fyra åren varierar något mellan dessa fem områ-
den. Den är allra störst i det område som mottagit flest somalier (basområde 224053) 
såväl räknat på stannfrekvens i det egna området som räknat på stannfrekvens i grup-
pen av fem stora destinationsområden. En försiktig slutsats är att stannfrekvensen just i 
detta fall sannolikt beror just på det etniska klustrets storlek. Ingen annan kategori i 
Stockholms län visar så högt segregationsindex och kategorin är påtagligt geografiskt 
koncentrerad. Klustrets storlek kan verka återhållande på migration, särskilt i en kom-
bination av det omgivande samhällets diskriminering och de materiella fördelar som 
kan följa av etnisk sammanhållning. Detta mönster är alls inte typiskt för invandrare i 
Sverige men det är mer typiskt för nyligen invandrade kategorier än för andra. Vad 
som händer på sikt beror sannolikt en hel del på kategorins allmänna integration i regi-
onen; i dagsläget är sysselsättningsnivån mycket låg, medelinkomsten likaså (77 000 kr 
år 2006) och mer än var tredje är beroende av försörjningsstöd (se bilaga 2). 
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Tabell 29. De fem största basområdena för inflyttande somalier 1995-98 samt deras vidareflyttning till 2002. 
 

Antal inflyttade 2002
Basområde 1994-98 Flyttat till Andel kvar
S Rinkeby/ 224053 326 Kvar i 224053 69,3

224052 36
224082 15
224084 7
226023 6
Kvar i topp 5 290 89,0
Andra i Ablän 16
Ej i länet 20

N Tensta/ 224082 284 Kvar i 224082 195 68,7
224053 8
224052 4
224084 22
226023 2
Kvar i topp 5 231 81,3
Andra i Ablän 30
Ej i länet 23

N Rinkeby/ 224052 237 Kvar i 224052 141 59,5
224053 30
224084 6
226023 4
224082 13
Kvar i topp 5 194 81,9
Andra i Ablän 24
Ej i länet 19

Hjulsta/ 224084 136 Kvar i 224084 80 58,8
224053 4
224052 2
224082 13
226023 1
Kvar i topp 5 100 73,5
Andra i Ablän 23
Ej i länet 13

S Husby/ 226023 130 Kvar i 226023 75
224053 2
224052 6
224084 2
224082 11
Kvar i topp 5 96 73,8
Andra i Ablän 23
Ej i länet 11  
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Regressionsanalyser av vidareflyttning 
 

Ett sätt att få mer jämförande kunskap om vilka det är som i större utsträckning bor 
kvar respektive flyttar vidare efter några år är att undersöka sannolikheten att olika 
grupper flyttar med hjälp av regressionsanalyser. I det följande skall vi därför först un-
dersöka sannolikheten att en individ med vissa egenskaper – och som bodde i Stock-
holms län 1998 – under 2002 bor i ett annat bostadsområde inom Stockholms län eller 
bor i något annat län. I tabell 30 visas resultaten av en multinominal regressionsanalys 
där basen utgörs av personer som bor kvar i samma område 2002 som de bodde i 1998. 

Tabell 30. Resultat av multinominal regressionsanalys för sannolikheten att flytta inomläns respektive flytta 
utomläns 1999-2002 (jämförelsekategori är kvarboende i samma område 2002 som man bodde i 1998). 

Oberoende variabler Exp(B) (S.E) Sig. Exp(B) (S.E) Sig.
Kön Kvinna 0,967 0,014 0,834 0,000

Man (ref) 1 1
Ålder  < 29 år 5,697 0,000 6,868 0,000

30-39 år 4,286 0,000 4,438 0,000
40-49 år 2,316 0,000 2,447 0,000
50-64 år 1,469 0,000 1,932 0,000
> 65 år (ref) 1 1

Födelseland Syd- och Centralamerika 1,060 0,119 0,216 0,000
Övriga Asien 1,155 0,001 0,732 0,000
Västra Asien inkl Turkiet, Afghanistan & Pakistan 1,231 0,001 0,716 0,000
Afrika 0,847 0,000 0,250 0,000
Övr Europa inkl Ryssland 0,839 0,000 0,181 0,000
Övr EU 15 + Schweiz, Nordamerika & Oceanien 0,864 0,000 0,128 0,000
Övr Norden 0,864 0,000 0,148 0,000
Finland 1,018 0,631 0,290 0,000
Sverige (ref) 1 1

Familjetyp Gift/sambo utan barn 0,826 0,000 1,078 0,027
Gift/sambo med barn 0,631 0,000 1,065 0,003
Ensamst med barn 0,558 0,000 0,876 0,000
Ensamstående utan barn (ref) 1 1

Utbildning Låg 0,686 0,000 0,554 0,000
Medel 0,847 0,000 0,931 0,001
Hög (ref) 1 1

Sysselsättning Arbetar 1,151 0,000 0,702 0,000
Arbetslös / Annat (ref) 1 1

Disponibel inkomst Låg 0,684 0,000 1,009 0,844
Medel 0,955 0,068 1,622 0,000
Hög (ref) 1 1

Arbetsinkomst Låg 0,863 0,000 1,202 0,000
Medel 1,005 0,857 1,299 0,000
Hög (ref) 1 1

Socialbidrag Inget socialbidrag 0,695 0,000 0,433 0,000
Socialbidrag (ref) 1 1

Flytta inomläns 2002 Flytta utomläns 2002
Flytt mellan 1998 och 2002

 
 

Resultaten visar att kvinnor jämfört med män har en något lägre sannolikhet att flytta 
inom Stockholms län och en ännu mindre sannolikhet att flytta utomläns. Den starkaste 
förklaringsvariabeln i båda modellerna är ålder, där yngre människor har en betydligt 
högre sannolikhet att flytta (såväl inom- som utomläns) jämfört med äldre människor. 
Födelseland är den näst starkaste förklaringsvariabeln och uppvisar betydande skillna-
der mellan benägenheten att flytta inom Stockholms län och att flytta till något annat 
län. Personer födda i Övriga Asien och Västra Asien är mer benägna att flytta inomläns 
jämfört med svenskar. 

Personer födda i Afrika, Övriga Europa, Övriga EU15 och Övriga Norden visar sig 
däremot vara mindre benägna att flytta inomläns jämfört med svenskfödda. Personer 
födda i Finland uppvisar inga skillnader jämfört med svenskfödda. Om man däremot 
studerar sannolikheten att flytta utomläns så är det ganska dramatiska skillnader som 
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uppvisas jämfört med svenskfödda. Samliga utlandsfödda har mycket lägre benägenhet 
att flytta från Stockholms län. 

Ensamstående utan barn har den högsta sannolikheten att flytta vidare inom länet 
jämfört med de andra familjetyperna. Detta gäller dock inte för sannolikheten att flytta 
utomläns; där har istället gifta/sambos den största benägenheten att lämna länet. Hög-
utbildade är – jämfört med låg och medelutbildade – mest benägna att flytta vidare 
inom- och utomläns. Den som arbetar flyttar oftare inom länet (jämfört med arbetslösa), 
men det omvända förhållandet gäller för utomlänsflytt. Personer med låg disponibel- 
och arbetsinkomst är minst benägna att flytta inomläns. Vad gäller benägenheten att 
flytta utomläns är det istället låg- och medelinkomsttagare som har högst sannolikhet 
att flytta. Socialbidragstagare är i större utsträckning flyttare (såväl vad gäller inom- 
som utomläns). 

 

Tabell 31. Resultat av multinominal regressionsanalys för sannolikheten bland kvarboende att flytta inomläns 
2006 respektive flytta utomläns 2006 (jämförelsekategori är kvarboende i samma område 2006 som man 
bodde i 2002 och 1998). 

Oberoende variabler Exp(B) (S.E) Sig. Exp(B) (S.E) Sig.
Kön Kvinna 0,975 0,251 0,937 0,068

Man (ref) 1 1
Ålder  < 29 år 4,819 0,000 3,183 0,000

30-39 år 4,472 0,000 3,418 0,000
40-49 år 2,168 0,000 1,733 0,000
50-64 år 1,313 0,000 1,235 0,028
> 65 år (ref) 1 1

Födelseland Syd- och Centralamerika 1,158 0,016 0,262 0,000
Övriga Asien 1,119 0,115 0,811 0,057
Västra Asien inkl Turkiet, Afghanistan & Pakistan 0,760 0,031 0,575 0,007
Afrika 0,890 0,055 0,359 0,000
Övr Europa inkl Ryssland 0,974 0,573 0,186 0,000
Övr EU 15 + Schweiz, Nordamerika & Oceanien 0,723 0,000 0,136 0,000
Övr Norden 1,092 0,009 0,162 0,000
Finland 1,112 0,107 0,451 0,000
Sverige (ref) 1 1

Familjetyp Gift/sambo utan barn 0,864 0,000 1,084 0,197
Gift/sambo med barn 0,781 0,000 0,811 0,000
Ensamst med barn 0,754 0,000 0,540 0,000
Ensamstående utan barn (ref) 1 1

Utbildning Låg 0,749 0,000 0,614 0,000
Medel 0,865 0,000 0,908 0,011
Hög (ref) 1 1

Sysselsättning Arbetar 0,721 0,000 1,402 0,000
Arbetslös / Annat (ref) 1 1

Disponibel inkomst Låg 0,666 0,000 1,143 0,044
Medel 0,898 0,001 1,185 0,001
Hög (ref) 1 1

Arbetsinkomst Låg 1,055 0,319 1,209 0,021
Medel 1,019 0,556 1,360 0,000
Hög (ref) 1 1

Socialbidrag Inget socialbidrag 1,177 0,001 0,782 0,002
Socialbidrag (ref) 1 1

Flytta inomläns 2006 Flytta utomläns 2006
Flytt mellan 2002 och 2006

 
 

I tabell 31 har vi selekterat personer som bodde i samma bostadsområde 1998 och 2002 
och beräknat sannolikheter för vidareflytt (inom- och utom Stockholms län) 2006 (jäm-
förelsekategorin utgörs av personer som fortfarande bor kvar 2006 i samma område 
som tidigare). I allt väsentligt är resultaten desamma som tidigare, men med några un-
dantag. Personer som arbetar har nu en lägre sannolikhet att flytta inom länet och en 
större sannolikhet att flytta utomläns (alltså det omvända mot vad som gäller i tabell 30 



Inflyttningen till Stockholmsregionen i ett etniskt perspektiv 
 

58 

ovan). Vidare uppvisar personer med låg arbetsinkomst och socialbidrag nu en högre 
flyttbenägenhet, men detta gäller endast för flyttningar inom länet. Det visar sig också 
att gifta/sambo med barn har en lägre benägenhet att flytta utomläns jämfört med i ta-
bell 30.  

I tabell 32 har vi valt att fokusera på personer som bodde i Stockholms län 1998, men 
som flyttade inom länet och 2002 bodde på någon annan plats i Stockholms län. Här 
finner vi inga nämnvärda skillnader jämfört med personer som bodde kvar i samma 
bostadsområde i Stockholm 1998 och 2002 (tabellen ovan).  

 

Tabell 32. Resultat av multinominal regressionsanalys för sannolikheten bland inomlänsflyttare 2002 att flytta 
inomläns 2006 respektive flytta utomläns 2006 (jämförelsekategori är kvarboende i samma område 2006 som 
man bodde i 2002). 

Oberoende variabler Exp(B) (S.E) Sig. Exp(B) (S.E) Sig.
Kön Kvinna 0,950 0,020 0,854 0,000

Man (ref) 1 1
Ålder  < 29 år 4,666 0,000 2,805 0,000

30-39 år 3,651 0,000 2,372 0,000
40-49 år 1,890 0,000 1,242 0,187
50-64 år 1,603 0,000 1,179 0,327
> 65 år (ref) 1 1

Födelseland Syd- och Centralamerika 1,067 0,316 0,255 0,000
Övriga Asien 0,939 0,408 0,687 0,003
Västra Asien inkl Turkiet, Afghanistan & Pakistan 1,109 0,383 0,734 0,123
Afrika 0,825 0,003 0,346 0,000
Övr Europa inkl Ryssland 0,818 0,000 0,230 0,000
Övr EU 15 + Schweiz, Nordamerika & Oceanien 0,916 0,101 0,127 0,000
Övr Norden 0,919 0,035 0,166 0,000
Finland 0,976 0,708 0,367 0,000
Sverige (ref) 1 1

Familjetyp Gift/sambo utan barn 0,892 0,008 1,143 0,060
Gift/sambo med barn 0,652 0,000 0,905 0,011
Ensamst med barn 0,776 0,000 0,800 0,002
Ensamstående utan barn (ref) 1 1

Utbildning Låg 0,909 0,018 0,705 0,000
Medel 1,002 0,916 1,019 0,617
Hög (ref) 1 1

Sysselsättning Arbetar 0,850 0,000 1,638 0,000
Arbetslös / Annat (ref) 1 1

Disponibel inkomst Låg 0,786 0,000 1,273 0,000
Medel 0,918 0,004 1,189 0,001
Hög (ref) 1 1

Arbetsinkomst Låg 1,065 0,273 1,407 0,000
Medel 1,191 0,000 1,663 0,000
Hög (ref) 1 1

Socialbidrag Inget socialbidrag 0,892 0,034 0,768 0,004
Socialbidrag (ref) 1 1

Flytta inomläns 2006 Flytta utomläns 2006
Flytt mellan 2002 och 2006
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5. Den framtida invandringen till Stockholms län 

Befolkningsprognoser är ett viktigt instrument för att bedöma den framtida befolk-
ningsutvecklingen och därmed även den framtida samhällsutvecklingen. För att kunna 
göra sådana prognoser utgår man vanligtvis, enkelt uttryckt, från hur dagens befolk-
ning ser ut i termer av köns- och åldersstruktur och hur den beter sig med avseende på 
födelse-, dödstal och migration. Sådan information kan användas till att undersöka hur 
befolkningen kommer att se ut under de kommande åren. Men ur prognossynpunkt är 
befolkningen dessvärre inte någon homogen enhet och dess beteende varierar över tid 
och rum. Särskilt gäller detta den internationella migrationen, en faktor som bedöms 
vara av mycket stor betydelse för befolkningsutvecklingen i Stockholms län. 

Av två anledningar är befolkningsprognoser sällan helt tillförlitliga. För det första 
finns det ofrånkomligen bristfälliga kunskaper om hur befolkningen beter sig idag och 
kunskapsluckorna blir större ju mer detaljerad kunskap och aktuell kunskap som efter-
frågas. Med denna studie har vi ökat kunskapen, exempelvis genom att visa vilka stora 
skillnader det är i invandringen till Sverige och invandringen till Stockholms län och 
hur beteendena skiljer sig mellan olika grupper såväl geografiskt som över tid. För det 
andra är framtida trender i såväl födelse-, dödstal som migration föremål för svårförut-
sägbar påverkan. Politisk, ekonomisk, och teknologisk utveckling har ofta haft en bety-
dande inverkan på befolkningsutvecklingen. Som om inte det vore nog påverkar ibland 
befolkningsprognoser politiska beslut vilket i sin tur påverkar befolkningsutvecklingen. 
För Stockholms län bedömer vi att politiska beslut har en särskilt stor potentiell genom-
slagskraft vad gäller invandringen och som i viktiga avseenden skiljer sig från övriga 
Sverige. Detta skall vi strax återkomma till och rikta uppmärksamheten mot de progno-
ser som idag används för att bedöma den framtida befolkningsutvecklingen i länet, 
särskilt med avseende på invandringsaspekter. 

Först vill vi bara nämna att den traditionella komponentmetoden att göra befolk-
ningsprognoser, som lanserades under 1930-talet (Whelpton 1936), successivt utveck-
lats och gett upphov till en omfattande litteratur. Utmärkta litteraturgenomgångar har 
gjorts av bland andra O’Neill et al (2001) och Wilson och Rees (2005) och mer nyligen 
av Booth (2006). Även om metodutvecklingen fortskridit så har migrationskomponen-
ten fått mycket lite uppmärksamhet. Detta beror, som ovan nämnts, på att den är 
mycket mer problematisk (vissa skulle säga omöjlig) att förutspå, åtminstone vad gäller 
den internationella migrationen. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som har 
ansvaret för att ta fram uppgifter om den svenska befolkningen som ligger till grund 
för befolkningsprognoser. Vart tredje år gör SCB en mer omfattande rapport kring Sve-
riges framtida befolkning (senast 2006) och åren däremellan görs mindre uppdatering-
ar. När SCB 2006 gjorde sin prognos (baserad på 2005 års data) gjorde man den långsik-
tiga bedömningen att såväl in- som utvandringen skulle öka något under de komman-
de åren. Det stora undantaget gör man för 2006 då man, som en följd av den tillfälliga 
asyllagen, antog att invandringen skulle öka kraftigt under detta år. Men även om man 
generellt sett inte förväntar sig några större omsvängningar därefter kan man konstate-
ra att nettoinvandringen förväntas att bli mycket hög (cirka 24000 nettoinvandrare per 
år). SCB gör även en mer detaljerad analys av in- och utvandringen för personer födda i 
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olika länder (indelat i sex olika grupper; Sverige, Norden; EU 15; samt tre grupper en-
ligt FN:s Human Development Index – högt HDI, medel- och lågt HDI). Bland personer 
födda i Sverige förväntar man sig en betydande nettoutflyttning. Invandringen förvän-
tas dock domineras framöver av personer från länder med medel och lågt HDI. Att mi-
gration är svårt att prognostisera blir tydligt om man jämför SCB:s uppdateringar av 
prognosen 2006. Det visar sig att man kraftigt underskattat invandringen redan det 
första prognosåret och att även utvandringen blev något större än väntat. SCB förvän-
tade sig att invandringen 2006 skulle uppgå till cirka 79000 personer och utvandringen 
till cirka 38000 personer. Utfallet blev närmare 96000 invandrare och 45000 utvandrare.  

SCB bygger delvis sina antaganden om den framtida in- och utvandringen på uppgif-
ter från Migrationsverket. Migrationsverket måste betraktas som den myndighet som 
har bäst kunskap om invandringen till Sverige och verket gör uppdateringar av sina 
prognoser flera gånger om året. Migrationsverket gör i sina senaste prognoser (maj och 
augusti 2008) över invandringen till Sverige bedömningen att antalet asylsökande 
kommer att minska. De spår därmed ett trendbrott jämfört med de senaste årens ut-
veckling. Enligt verket talar bland annat årets första månaders vikande asylsöknings-
siffror för att en minskning påbörjats. Fler får avslag på sina ansökningar. Kraven på 
visum till länder i Iraks närområde har också skärpts och därmed stängs vissa vägar 
från Irak till Europa och Sverige (eftersom det inte finns någon svensk ambassad i Irak 
blir det dessutom svårare för anhöriginvandrare att ta sig från Irak för att söka sig till 
Sverige). Vidare utgör det faktum att identitetskontrollsystem har harmoniseras inom 
EU ännu en faktor som leder Migrationsverket att dra slutsatsen om en minskad in-
vandring till Sverige. Några osäkerhetsfaktorer är dock att Sverige etablerats som ett 
stort mottagarland av asylsökande i Europa och att det svenska regelverket för motta-
gande och prövning av asylsökande ur ett internationellt perspektiv framstår som för-
månligt. Därtill kommer osäkerheten vad gäller Iraks och andra oroshärdars utveck-
ling. Samtidigt konstaterar Migrationsverket att en ökning kommer att ske av anhörig-
invandringen och av studie- och arbetskraftsinvandringen till följd av föreslagen lag-
ändring.  

För Stockholms del är det intressant att notera att det inte läggs någon större vikt vid 
regionala aspekter i de prognoser som SCB och Migrationsverket gör (i vår genomgång 
har vi heller inte kunnat finna några diskussioner kring regionala aspekter). Rent hypo-
tetiskt hade man kunnat tänka sig att Migrationsverket relativt enkelt skulle kunna för-
utspå var (flykting-) invandrare skulle bosätta sig tack vare sina överenskommelser 
med kommunerna om hur många flyktingar kommunerna kan åta sig att ta emot per 
år. Men eftersom det endast är 25 procent av denna grupp som behöver en introduk-
tionsplats och övriga 75 procent ordnar sitt boende själva, så minskar den möjligheten 
(vi känner dock inte till några studier av eventuella regionala skillnader avseende om 
Stockholmsregionen i större eller mindre utsträckning har större beläggningsgrad på 
sina introduktionsplatser jämfört med andra regioner).  

I den senaste regionala befolkningsprognosen för Stockholms län är informationen 
om migrationen mycket sparsmakad i jämförelse med SCB:s nationella prognos från 
2006. Särskilt gäller detta den internationella migrationen där det saknas uppgifter om 
vilka länder invandrarna förväntas komma ifrån. Informationen som ges gör det svårt 
att tolka prognosen mer ingående och försvårar framtida utvärderingar gällande pro-
gnosens träffsäkerhet. I prognosen görs bedömningen att invandringen kommer att 
minska kraftigt under perioden 2007-2016, men ändå resultera i ett positivt utrikes 
flyttnetto mellan cirka 14000 nettoinvandrare 2007 och cirka 6500 nettoinvandrare 2016.  
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Mot bakgrund av de resultat som vi tagit fram i föreliggande studie vill vi föreslå att 
RTK i upphandlingen av kommande befolkningsprognoser även redovisar invandring-
en fördelat för olika grupper av ursprungsländer. Detta är viktigt eftersom bestäm-
ningsfaktorerna för invandring skiljer sig mellan olika grupper och deras geografiska 
bosättningsmönster inom länet uppvisar betydande skillnader.  

Mer generellt vill vi framhålla att några analyser av regionala effekter av förändring-
ar i migrationspolitiken inte genomförts, trots att vi kan förvänta oss att Stockholms län 
kommer att påverkas i stor utsträckning. Man kan exempelvis tänka sig att de nya reg-
lerna kring arbetskraftsinvandring kommer att få en större betydelse för Stockholms län 
jämfört med andra regioner. Det snabbt ökade inflödet av personer från Polen antyder 
ett sådant samband. Nyligen har även ett eventuellt försörjningskrav vid anhörigin-
vandring börjat diskuteras och ett sådant införande bedömer vi kommer att få störst 
effekt i storstadsregionerna. 

En av rapportens första tabeller (tabell 6) visade att stockholmsförankringen varierar 
stort med invandrares ursprungsland. Även om också sådana drag kan ändras över 
tiden bör den rimligen få stort genomslag på prognosverksamheten. Låt oss med ett par 
tabeller avslutningsvis illustrera att i en mening är invandringen till Stockholm relativt 
lättprognosticerad. En tumregel etablerad efter erfarenheten av de senaste två decenni-
ernas invandring är att en dryg fjärdedel av alla som invandrar på sikt kommer att bo i 
Stockholm. Beräknat på dem som stannar i landet (vilket 70-80 procent gör sett över en 
tioårsperiod) bor drygt 30 procent i Stockholms län med en måttlig variation mellan de 
årsvisa invandringskohorterna. Värdena är lägre under de år då invandringen domine-
ras av kategorier med svagare stockholmskoncentration, t.ex. balkaninvandringen 1993-
94, och högre under senare år då många irakier och polacker anlänt. Trots att vi påvisat 
att Stockholms län hela tiden har ett positivt flyttningsutbyte för utlandsfödda med 
övriga Sverige är det inte heller så att varje kohort med tiden blir väsentligt mer kon-
centrerad till Stockholms län. Om vi tar exemplet invandrade 2000-2002 så ökar den 
andel som bor i Stockholm med halvannan procent fram till 2006 (se tabell 34). Av de 
105 000 utlandsfödda som kom till Sverige under dessa tre år var 85 500 kvar år 2006 
och Stockholms läns andel av den kvarvarande kohorten ökade från 30,9 procent år 
2002 till 32,3 procent fyra år senare. Kohorten har helt enkelt minskad något mindre i 
Stockholm än i riket som helhet. 

Det finns en rad uppslag för fortsatt forskning som enligt vår mening på sikt skulle 
förbättra existerande prognosverktyg och –modeller. Detta är inte platsen att utveckla 
en sådan diskussion men vi vill peka på behovet av mer studier kring sambandet mel-
lan bostadsbyggande och inflyttning. Det saknas också studier som rör individers mo-
tiv och migrationsstrategier. Vilka är egentligen drivkrafterna strukturellt och på indi-
vidnivå bakom flyttningsrörelser till och från Stockholms län? 
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Tabell 33. Den årsvisa invandringen till Sverige 1990-2006 med angivelse av årskohorternas storlek 2006 
samt Stockholms läns andel av dessa. 

 
Totalt 2006

Därav i Därav i Andel i AB län Andel i AB län Andel kvar i Sverige
Invandringsår Sverige AB län  av alla inv. av dem i Sverige 2006

1990 42990 27647 8696 20,2 31,5 64,3
1991 39873 28604 9613 24,1 33,6 71,7
1992 33825 24569 8567 25,3 34,9 72,6
1993 51861 42523 9937 19,2 23,4 82,0
1994 65400 54157 10818 16,5 20,0 82,8
1995 30039 21035 6776 22,6 32,2 70,0
1996 24972 16850 6551 26,2 38,9 67,5
1997 29023 21962 7115 24,5 32,4 75,7
1998 30361 22846 7767 25,6 34,0 75,2
1999 29006 21792 8060 27,8 37,0 75,1
2000 28920 26740 8853 30,6 33,1 92,5
2001 36691 27860 9291 25,3 33,3 75,9
2002 39515 30975 9512 24,1 30,7 78,4
2003 39703 32476 9575 24,1 29,5 81,8
2004 38888 33347 9762 25,1 29,3 85,8
2005 52723 49459 14298 27,1 28,9 93,8
2006 81545 81191 24119 29,6 29,7 99,6
Totalt 695335 564033 183790 26,4 32,6 81,1  

 

Tabell 34. Stockholms läns andel av invandringskohorten 2000-2002. 

 
Inv 2000-02 (105126 pers) 2002 2006
Totalt kvar 2002 98169 85575
I AB län 30340 27656
Andel i AB län 30,9 32,3
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Bilaga 1: Kategoriseringar, segregationsindex och regres-
sionsanalys 

 
Resultatens avhängighet av kategorisering 
En studie som denna kan läggas upp och genomföras på många olika sätt. Det är också 
väl känt (om än inte alltid explicit diskuterat) att detta har implikationer för studiens 
resultat. Skälen till att kategoriseringsproblem sällan diskuteras är förmodligen flerfal-
diga. För det första är det ofta fråga om genuina problem, problem utan någon själv-
klart övertygande lösning. För det andra sätter normerna för hur en studie presenteras 
och diskuteras, förmedlade av våra utbildningar, större fokus på statistisk-tekniska 
detaljer snarare än på dessa grundläggande problem, något som förmodligen beror på 
att de senare är så mycket mer bångstyriga och svårare. För det tredje sätter ofta data-
tillgången gränser för vad som är möjligt att göra och därmed blir en diskussion om 
kategoriserande en teoretisk övning.  

Med risk att ta loven av våra egna resultat, men med syfte att ge vår syn på hur de 
bör tolkas, ska vi här ändå peka på några problem av detta slag. Föreliggande studie 
har huvudsakligt fokus på etniska kategoriers boendemönster i Stockholms län. Följakt-
ligen är det av avgörande betydelse att vi lyckas avgränsa etniska grupper på ett rimligt 
sätt. Traditionellt sett har detta ofta gjorts med hänvisning till något eller några yttre 
kriterier, t ex förstaspråk, religion eller kulturella sedvänjor. För svensk del får vi pro-
blem redan här eftersom vi vare sig registrerar befolkningens modersmål, religiösa 
övertygelser eller kultursfär. Detta kräver självrapporterade data av det slag som in-
samlas i anglosachsiska länder (vilka dock å andra sidan i stor utsträckning saknar an-
vändbara registerdata). Det finns således inte några sådana data i det material som stått 
till buds för att genomföra föreliggande studie.  

Istället måste vi hålla tillgodo med data om födelseland, ett begrepp som i sig är 
mindre meningsfullt i sammanhanget. I förhållande till ovanstående kriterier kan det 
emellertid fungera hyggligt som indikator på etnicitet så länge vi har att göra med 
språkligt / religiöst / kulturellt homogena länder (säg Island eller Irland). Vanligare är 
dock att länder har en mer blandad befolkning. Då förefaller t ex Bosnienfödda serber, 
kurder födda i Turkiet eller azerer födda i Iran bli felkategoriserade när vi använder 
födelseland som indikator på etnicitet. Detta innebär att uppmätta skillnader i flytt- och 
bosättningsmönster till vissa delar (oklart hur stora) i själva verket förklaras av en brist-
fällig klassificering. Problemet förvärras av att födelseland fungerar olika bra som indi-
kator på etnicitet i olika länder. 

Dessvärre är problemet ännu värre eftersom den allmänna insikten om etnicitetsbe-
greppet numera innebär att man knappast kommer åt den med hänvisning till yttre 
kriterier. Det brukar illustreras genom att man alltid kan hitta något undantag som ver-
kar intuitivt rimligt. (Samtidigt som det förefaller tveksamt att betrakta mellanösterns 
kurder som iranier/irakier/syrier eller turkar verkar det väl rimligt att se Libanons 
kristna minoritet som just libaneser trots att en majoritet av landets befolkning är mus-
limer?) Istället för yttre kriterier brukar man hänvisa till en känsla av inre samhörighet; 
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med ett exempel definieras som kurder den grupp som tillsammans känner en gemen-
skap som just kurder. En sådan definition är lika tilltalande som statistiskt svåravgrän-
sad, i synnerhet som många människor är barn till föräldrar med olika etniska tillhö-
righeter och/eller uppfattar sig tillhöra flera etniska grupper samtidigt. Motsvarande 
kategoriseringsproblem gäller självfallet också – i större eller mindre grad – övriga at-
tribut som beaktas i studien. 

Likartade problem finns dessutom när det gäller indelningen av materialet i tid och (i 
synnerhet) rum. Effekterna av att välja en viss rumslig indelning finns belagda åtmin-
stone sedan den US-amerikanske politikern Elbridge Gerry i början av 1800-talet gjorde 
sig ökänd genom att manipulera valkretsindelningen i Massachusetts till sin egen för-
del. Fenomenet som mer allmänt innebär att resultatet av en studie är helt avhängigt 
dess rumsliga indelning är i geografin känt under namnet ”modifiable areal unit 
(MAU)-problemet” eller ”zoningproblemet”. Såväl skalnivån (antalet rumsliga enheter) 
som aggregeringen (hur gränserna mellan områdena är dragna) har betydelse. Proble-
met har studerats intensivt i geografin under perioder och dess avgörande roll har de-
monstrerats, men ingen har kunnat presentera någon övertygande lösning. Sannolikt 
finns heller ingen sådan. 

 
Hur har kategoriseringsproblemen hanterats här? 
I föreliggande studie finns inga möjligheter att kategorisera etniska grupper annat än i 
termer av födelseland. Det enda vi kan göra är att signalera en medvetenhet om att det-
ta är problematiskt och innebär att slutsatserna (såvida inte man nöjer sig med en bok-
stavlig, men därmed meningslös, tolkning i termer av just ”födelseland”) på intet vis 
kan ses som exakta. De bör tvärtom ses som långt mer grovhuggna än tabellerna kan ge 
sken av.  

Utifrån de datamaterial som studien baseras på har möjligheterna att beakta proble-
men med val av rumslig och temporal indelning varit större. I litteraturen finns då en 
rad förhållningssätt beskrivna. Vår strategi har inneburit att vi har strävat efter att 
fånga områden och tidsrymder som kan antas vara meningsbärande för de individer vi 
studerar, de som faktiskt bosätter sig och flyttar. Studier visar att den fysiska boende-
miljön tillhör de drag i tillvaron som bär mest mening. Alla kan vi se skillnad på inner-
stad, förort, småort, landsbygd, osv; miljöer som är förknippade med rader av konnota-
tioner. Olika upplåtelseformer ställer olika krav på resurser. Att flytta in i bostads- eller 
äganderätt ställer t ex som regel krav på större omedelbara ekonomiska insatser än att 
bosätta sig i en hyresrätt. Människor har olika stor tillgång till resurser. Därmed har 
också upplåtelseformerna konnotationer.  

Sverige är i hög grad byggt utifrån funktionalistiska planeringsideal. Följaktligen är 
boendemiljöerna i hög grad homogena; d v s områden dominerade av bostadsrättsfö-
reningar tenderar att ligga för sig, egnahemsområden för sig och allmännyttans områ-
den för sig, osv. Den indelning som närmast fångar denna – för människorna menings-
bärande – verklighet är RTKs indelning av länet i närmare 1 300 basområden. Därför 
har denna fått utgöra grunden för studien.  

Liksom rummet är också tiden kontinuerlig och måste indelas, med likartade pro-
blem som följd. Det kan mycket väl vara fallet att vi får olika besked om vidareflytt-
ningens omfattning och karaktär beroende på om vi väljer att studera en månads- eller 
ett års intervall. Vad gäller tid har vi tillgång till diskreta data för varje år, men också 
här har vi strävat efter att matcha en tidsenhet som kan antas vara meningsbärande för 
de människor vi studerar. Vi antar att ett eller två års boende kan uppfattas som tillfäl-
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ligt och inbegripa nödlösningar. Godtyckligt har vi valt fyra års intervall, en tidsperiod 
då man torde kunna tala om permanens i boendet.  

 
Beskrivning av segregationsindex 
Ett segregationsindex syftar till att ge ett samlat mått på hur rumsligt koncentrerat en 
befolkningsgrupp bor i förhållande till någon annan grupp (eller någon annan rumsligt 
fördelad variabel). Därmed står det också klart att detta mått är helt avhängigt den 
rumsliga indelningen och därmed MAU- eller zonings-problemet.  

I litteraturen har flera tiotals varianter av segregationsindex föreslagits. I föreliggan-
de studie tjänar indexet huvudsakligen endast syftet att skapa en bild av hur segrega-
tionen i Stockholms län förändras över tid. Mot bakgrund av denna avsikt har vi valt 
ett enkelt mått med en mycket konkret innebörd, nämligen ett index som visar hur stor 
andel av en viss grupp (t ex födda i Finland) som skulle behöva flytta till ett annat bas-
område för att gruppen ska uppnå samma fördelning mellan basområdena som totalbe-
folkningen. Med en formel ser måttet ut som följer: 

 

∑
=

−=
n

i
ii PpS

1
100

2
1  

där S = Segregationsindex, och 
där ip  =  andelen av subgruppen (med ett visst födelseland) som bor i område i 
där iP  =  andelen av totalbefolkningen som bor i område i 

 
Beskrivning av regressionsanalyserna 
I föreliggande rapport har vi bland annat använt oss av regressionsanalys för att under-
söka sannolikheten att en individ flyttar till en viss typ av bostadsområde. Den vanli-
gaste formen av regressionsanalys torde vara linjär regression där man antar att det 
finns ett linjärt samband mellan en beroende variabel (till exempel bilpriser) och en 
eller flera oberoende, förklarande, variabler (till exempel bilarnas årsmodell eller kör-
sträcka). I fall där den beroende variabeln inte är kontinuerlig, utan kategorisk det vill 
säga kan endast anta ett av två värden (till exempel huruvida en individ väljer att köpa 
en bil eller inte), används istället logistisk regression. I vårt fall är det lite mer komplice-
rat eftersom vi är intresserade av att undersöka sannolikheten att en individ flyttar till 
ett, bland flera tänkbara, bostadsområden. Eftersom en vanlig logistisk regression en-
dast kan hantera beroende variabler som har två värden har vi använt oss av en multi-
nominal logistisk regression som kan hantera beroende variabler som har fler än två 
värden och som inte är rangordnade. Vi har använt oss av SPSS version 15.0 i beräk-
ningarna. 

För den som är särskilt intresserad av de mer specifika detaljerna gällande multino-
minal logistisk regression rekommenderas Knoke och Bohrnstedt (2002); här nöjer vi 
oss med att redovisa hur resultaten skall tolkas. I samtliga tabeller där regressionsresul-
tat redovisas visas sannolikheter för ett antal olika utfall, dvs sannolikheter för att en 
person med olika egenskaper (de oberoende variablerna) väljer ett visst flyttalternativ 
såsom att flytta till ett bostadsområde (de beroende variablerna). I varje tabell finns en 
referensgrupp som alla jämförelsegrupper står i förhållande till. I tabellerna har vi, för 
att underlätta läsningen, valt att endast redovisa oddsvärden, standardfel och signifi-
kansnivåer. Oddsvärden (exponentieringen av koefficienten, alltså Exp(B) i tabellerna) 
indikerar hur risken att en person hamnar i jämförelsegruppen, jämfört med risken att 
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hamna i referensgruppen, förändras för en viss variabel. Ett oddsvärde som är större än 
1 indikerar alltså att risken är större för utfallet att hamna i jämförelsegruppen (till ex-
empel flytta till ett visst bostadsområde) jämfört med att hamna i referensgruppen. Ett 
oddsvärde som är mindre än 1 indikerar på motsvarande sätt en lägre risk. Standardfe-
let (S.E i tabellerna) visar något enkelt uttryckt hur stor avvikelse som finns från det 
förväntade värdet (ju större avvikelse desto större fel). Signifikansnivåerna (Sig. i tabel-
lerna) kan utläsas något olika beroende på om den studerade populationen omfattar 
alla individer eller bara ett mindre urval. I denna undersökning används alla individer 
vilket innebär att höga signifikansvärden (de med asterisker) visar att de oberoende 
variablerna signifikant bidrar till regressionsresultaten. 
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Bilaga 2: Nya och tidigare invandrades bosättningsmöns-
ter 

  
Denna kartbilaga illustrerar bosättningsmönstren hos ett antal av de vanligaste invand-
rade födelselandskategorierna. ”Nya” (med senaste invandringsår 2003-2006) invand-
rare representeras av röda prickar. ”Gamla” (senaste invandringsår före 2003) invand-
rare representeras av svarta prickar. Varje prick motsvarar 10 personer. Av kartorna 
kan man alltså utläsa både det befintliga segregationsmönstret och i vilken mån de se-
nast invandrade personerna följer eller avviker från det befintliga mönstret. Varje karta 
har kompletterats med en tabell som sammanfattar några nyckelvariabler avseende 
respektive etnisk kategori. Där anges också graden av segregation som den kan mätas 
med segregeringsindex. 

Bland invandrarna finns kategorier som är oerhört koncentrerade till ett fåtal områ-
den. Somalierna uppvisar den mest extrema bilden. Å andra sidan uppvisar t ex finlän-
dare och norrmän bosättningsmönster som är geografiskt mycket spridda. Andelen nya 
invandrare varierar också från några enstaka procent i exempelvis forna Jugoslavien till 
25-30 procent i Ryssland och de forna Sovjetstaterna.  

Särskilt bland invandrare av de ursprung som har höga segregationsindex är kon-
centrationen till ett fåtal välkända svenskglesa områden tydlig även om tyngdpunkten 
varierar mellan grupperna. Så har exempelvis iranier en tyngdpunkt i Husby-Akalla, 
somalier i Rinkeby-Tensta och Syrier i Norsborg samt några Södertäljeförorter (Ronna 
och Geneta). 

Generellt sett så följer nyinflyttade invandrare sina etablerade landsmäns bosätt-
ningsmönster. På så vis reproduceras både graden av segregation och dess geografiska 
mönster.  
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Irak

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
  

 Irak 
Antal invånare 27 402 
  Andel 0-17 år 15,5% 
  Andel 18-64 år 80,0% 
  Andel 65- år 4,5% 
  Andel infl 2003-2006 20,6% 
  Andel Socialbidragstagare 38,3% 
  Andel a-nytta 63,6% 
  Andel priv HR 20,4% 
  Andel Brf 7,2% 
  Andel egnahem 8,8% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 86 936 
Segregationsindex 0,61 
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Finland 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 
 

 Finland 
Antal invånare 60 949 
  Andel 0-17 år 1,2% 
  Andel 18-64 år 71,3% 
  Andel 65- år 27,5% 
  Andel infl 2003-2006 3,4% 
  Andel Socialbidragstagare 3,7% 
  Andel a-nytta 22,7% 
  Andel priv HR 13,0% 
  Andel Brf 31,5% 
  Andel egnahem 32,8% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 175 044 
Segregationsindex 0,19 
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Polen 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Polen 
Antal invånare 17 538 
  Andel 0-17 år 7,4% 
  Andel 18-64 år 81,6% 
  Andel 65- år 10,9% 
  Andel infl 2003-2006 30,3% 
  Andel Socialbidragstagare 4,9% 
  Andel a-nytta 32,3% 
  Andel priv HR 21,2% 
  Andel Brf 23,7% 
  Andel egnahem 22,8% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 126 062 
Segregationsindex 0,29 
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Iran

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 
 

 Iran 
Antal invånare 20 376 
  Andel 0-17 år 2,9% 
  Andel 18-64 år 90,1% 
  Andel 65- år 7,0% 
  Andel infl 2003-2006 7,6% 
  Andel Socialbidragstagare 14,1% 
  Andel a-nytta 39,9% 
  Andel priv HR 16,3% 
  Andel Brf 24,6% 
  Andel egnahem 19,3% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 126 254 
Segregationsindex 0,42 
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USA

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 
 

 USA 
Antal invånare 5 562 
  Andel 0-17 år 14,0% 
  Andel 18-64 år 72,8% 
  Andel 65- år 13,2% 
  Andel infl 2003-2006 20,1% 
  Andel Socialbidragstagare 2,3% 
  Andel a-nytta 12,7% 
  Andel priv HR 13,8% 
  Andel Brf 33,6% 
  Andel egnahem 39,9% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 170 746 
Segregationsindex 0,31 
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Bosnien-Hercegovina 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

Bosnien-
Hercegovina

Antal invånare 5 537
  Andel 0-17 år 6,9%
  Andel 18-64 år 84,3%
  Andel 65- år 8,8%
  Andel infl 2003-2006 6,1%
  Andel Socialbidragstagare 13,3%
  Andel a-nytta 42,4%
  Andel priv HR 25,6%
  Andel Brf 22,4%
  Andel egnahem 9,6%
Medelink (disp ink) 18-64 år 129 070
Segregationsindex 0,54



Inflyttningen till Stockholmsregionen i ett etniskt perspektiv 
 

75 

Norge 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 
 

Norge 

Antal invånare 7 864 
  Andel 0-17 år 6,9% 
  Andel 18-64 år 60,3% 
  Andel 65- år 32,8% 
  Andel infl 2003-2006 12,7% 
  Andel Socialbidragstagare 1,8% 
  Andel a-nytta 16,4% 
  Andel priv HR 12,7% 
  Andel Brf 31,1% 
  Andel egnahem 39,8% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 177 695 
Segregationsindex 0,19 
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Tyskland 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Tyskland 
Antal invånare 11 002 
  Andel 0-17 år 5,2% 
  Andel 18-64 år 52,0% 
  Andel 65- år 42,9% 
  Andel infl 2003-2006 13,2% 
  Andel Socialbidragstagare 1,4% 
  Andel a-nytta 14,5% 
  Andel priv HR 13,5% 
  Andel Brf 31,7% 
  Andel egnahem 40,3% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 165 814 
Segregationsindex 0,19 
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Ryssland 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

Ryssland
Antal invånare 4 567
  Andel 0-17 år 17,7%
  Andel 18-64 år 76,4%
  Andel 65- år 5,9%
  Andel infl 2003-2006 26,6%
  Andel Socialbidragstagare 12,3%
  Andel a-nytta 33,2%
  Andel priv HR 20,3%
  Andel Brf 26,4%
  Andel egnahem 20,1%
Medelink (disp ink) 18-64 år 102 095
Segregationsindex 0,36
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Somalia 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Somalia 
Antal invånare 6 628 
  Andel 0-17 år 12,4% 
  Andel 18-64 år 84,0% 
  Andel 65- år 3,6% 
  Andel infl 2003-2006 20,3% 
  Andel Socialbidragstagare 38,2% 
  Andel a-nytta 76,6% 
  Andel priv HR 18,6% 
  Andel Brf 2,8% 
  Andel egnahem 2,0% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 76 848 
Segregationsindex 0,77 
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Fd Sovjet 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Forna Sovjet-
stater 

Antal invånare 7 135 
  Andel 0-17 år 12,6% 
  Andel 18-64 år 76,4% 
  Andel 65- år 11,0% 
  Andel infl 2003-2006 30,6% 
  Andel Socialbidragstagare 18,4% 
  Andel a-nytta 38,2% 
  Andel priv HR 21,1% 
  Andel Brf 24,8% 
  Andel egnahem 16,0% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 115 719 
Segregationsindex 0,36 
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Syrien 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Syrien 
Antal invånare 8 093 
  Andel 0-17 år 3,4% 
  Andel 18-64 år 88,4% 
  Andel 65- år 8,2% 
  Andel infl 2003-2006 11,7% 
  Andel Socialbidragstagare 21,1% 
  Andel a-nytta 54,2% 
  Andel priv HR 19,8% 
  Andel Brf 10,6% 
  Andel egnahem 15,4% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 93 112 
Segregationsindex 0,66 
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Thailand 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Thailand 
Antal invånare 5 762 
  Andel 0-17 år 15,5% 
  Andel 18-64 år 83,6% 
  Andel 65- år 0,9% 
  Andel infl 2003-2006 31,0% 
  Andel Socialbidragstagare 4,8% 
  Andel a-nytta 30,7% 
  Andel priv HR 17,9% 
  Andel Brf 27,6% 
  Andel egnahem 23,8% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 103 981 
Segregationsindex 0,30 
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Jugoslavien 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Jugoslavien 
Antal invånare 10 230 
  Andel 0-17 år 3,4% 
  Andel 18-64 år 78,2% 
  Andel 65- år 18,3% 
  Andel infl 2003-2006 1,7% 
  Andel Socialbidragstagare 6,6% 
  Andel a-nytta 36,6% 
  Andel priv HR 18,5% 
  Andel Brf 25,1% 
  Andel egnahem 19,7% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 136 586 
Segregationsindex 0,39 
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Chile 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Chile 
Antal invånare 13 989 
  Andel 0-17 år 2,7% 
  Andel 18-64 år 89,0% 
  Andel 65- år 8,2% 
  Andel infl 2003-2006 5,9% 
  Andel Socialbidragstagare 10,3% 
  Andel a-nytta 47,9% 
  Andel priv HR 20,3% 
  Andel Brf 20,7% 
  Andel egnahem 11,1% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 128 042 
Segregationsindex 0,44 
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Libanon 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Libanon 
Antal invånare 5 454 
  Andel 0-17 år 2,3% 
  Andel 18-64 år 92,2% 
  Andel 65- år 5,5% 
  Andel infl 2003-2006 7,4% 
  Andel Socialbidragstagare 16,8% 
  Andel a-nytta 51,9% 
  Andel priv HR 15,6% 
  Andel Brf 13,9% 
  Andel egnahem 18,6% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 103 412 
Segregationsindex 0,56 
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Grekland 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Grekland 
Antal invånare 5 962 
  Andel 0-17 år 3,1% 
  Andel 18-64 år 78,4% 
  Andel 65- år 18,5% 
  Andel infl 2003-2006 9,5% 
  Andel Socialbidragstagare 2,9% 
  Andel a-nytta 32,4% 
  Andel priv HR 25,8% 
  Andel Brf 24,1% 
  Andel egnahem 17,7% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 124 512 
Segregationsindex 0,46 
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Kina 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Kina-
Taiwan 

Antal invånare 6 151 
  Andel 0-17 år 20,0% 
  Andel 18-64 år 75,4% 
  Andel 65- år 4,6% 
  Andel infl 2003-2006 32,8% 
  Andel Socialbidragstagare 2,8% 
  Andel a-nytta 20,0% 
  Andel priv HR 23,8% 
  Andel Brf 29,5% 
  Andel egnahem 26,6% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 86 415 
Segregationsindex 0,40 
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Etiopien 

10km

1 punkt = 10 nyanlända inv

1 punkt = 10 förutvarande inv 25km25km25km25km25km25km25km25km25km

 
 

 Etiopien 
Antal invånare 6 210 
  Andel 0-17 år 4,7% 
  Andel 18-64 år 92,8% 
  Andel 65- år 2,5% 
  Andel infl 2003-2006 10,4% 
  Andel Socialbidragstagare 13,5% 
  Andel a-nytta 62,0% 
  Andel priv HR 18,9% 
  Andel Brf 12,0% 
  Andel egnahem 7,1% 
Medelink (disp ink) 18-64 år 117 453 
Segregationsindex 0,58 
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Bilaga 3. Vidareflyttningsmönster efter födelseland (för per-

soner som inflyttat till ett antal svenskglesa områden i Stockholms län. In-

flyttning 1999-2002, vidareflyttning till 2006). 

Somalia 
Järvafältet    E4 Syd 
 

10km

1 punkt = 1 person

 
10km

1 punkt = 1 person

 
 
 
Hässelby                         Rågsved 
   

10km

1 punkt =1 person

10km

1 punkt = 1 person
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Irak 
Järva    E4 Syd 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person

 
  
Ronna, m fl    Hässelby 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt =1 person
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Polen 
Järva    E4 Syd 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person

 
  
Norsborg m fl    Hässelby 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt =1 person
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Turkiet 
Järva    E4 Syd 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person

 
  
          Ronna, m fl    Norsborg, m fl 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person
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Sverige 
Järva    E4 Syd  

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person

  
  
Ronna, m fl    Norsborg, m fl 

10km

1 punkt = 1 person

10km

1 punkt = 1 person
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 Sverige: Hässelby    Sverige: Rågsved 

10km

1 punkt =1 person

10km

1 punkt = 1 person
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(RTK_Litteratur, Författarens efternamn, Förnamn) 
(RTK_Litteratur_heavy – Titel på referensobjekt). 
Tryckort 
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