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Geografisk rörlighet 
och sysselsättning bland flyktingar

I denna artikel studeras geografisk rörlighet och sysselsättning bland bosniska 
flyktingar i Sverige. Resultaten visar att flyktingar flyttar från glesbygdskom-
muner och mindre kommuner i riktning mot storstadsregioner. Vidare visar 
resultaten att flyktingar som flyttar geografiskt tidigt efter ankomsten till Sverige 
snarast försämrar sina möjligheter till sysselsättning. Med ökad vistelsetid i 
landet ökar dock möjligheterna för manliga flyktingar att förbättra sina sys-
selsättningsmöjligheter genom geografisk rörlighet. För kvinnor leder emellertid 
geografisk rörlighet till försämrade sysselsättningsmöjligheter även efter längre 
vistelsetid i landet vilket gör att effekterna av ökad geografisk rörlighet på t ex 
kommunala försörjningstödsskostnader är oklara då beslutet att flytta geogra-
fiskt ofta rör hela familjer. 

Invandrares arbetsmarknadssituation i Sverige har försämrats avsevärt 
de senaste trettio åren (se Ekberg och Hammarstedt 2002). Under 1950- 
och 1960-talen låg sysselsättningsgraden bland utrikes födda flera gånger 
högre än sysselsättningsgraden bland den infödda svenskbefolkningen. 
Även inkomstnivån låg väl i nivå med den infödda befolkningens inkom-
ster. Under denna period utgjordes invandringen till Sverige i huvudsak 
av arbetskraftsinvandring. Invandringen ökade i perioder då efterfrågan  
på arbetskraft ökade, och sjönk i perioder med låg efterfrågan på arbets-
kraft. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att de arbets-
kraftsinvandrare som kom till Sverige hade relativt stor framgång på 
arbetsmarknaden. Men det är ett faktum att även den tidens flykting-
invandrare, från framför allt länder i Östeuropa, vars migrationsbeslut 
ej var beroende av arbetsmarknadsläget, ofta rönte framgång på svensk 
arbetsmarknad. 

Från mitten av 1970-talet ändrade invandringen karaktär. Inslaget av 
flyktingar och anhöriga med utomeuropeisk bakgrund ökade. Från mitten 
av 1970-talet började också invandrares arbetsmarknadssituation försäm-
rats successivt, och denna trend fortsatte under 1980-talet trots högkon-
junktur med stor efterfrågan på arbetskraft. Invandrarna kom nu från allt 
mer geografiskt och kulturellt avlägsna platser, och till skillnad mot under 
1950- och 1960-talen hade framför allt flyktingarna svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Även under 1990-talet har invandringen till Sverige 
i huvudsak utgjorts av flykting- och anhöriginvandring och under 1990-
talets första hälft försämrades invandrares arbetsmarknadssituation i 
Sverige ytterligare. Trots att en stabilisering ägt rum sedan mitten av 1990-
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talet måste arbetsmarknadsläget för flyktingar i Sverige under 2000-talets 
första år betraktas som katastrofalt dåligt. 

Utvecklingen har gjort att fokus under senare år allt oftare riktats mot 
just flyktingars situation på arbetsmarknaden. Exempelvis visar Ekberg och 
Ohlson (2000) och Hammarstedt (2002, 2003) på stora regionala skillnader 
i såväl sysselsättningsgrad som försörjningsstödsberoende och inkomster 
bland flyktingar. Andra studier har varit inriktade mot bestämningsfakto-
rer bakom den uppkomna situationen och Rooth och Åslund (2007) visar 
att såväl valet av bostadsort som arbetsmarknadsläget vid invandringstid-
punkten är viktiga faktorer för att förklara en långsiktigt lyckad integration 
av flyktingar. 

Vid sidan av detta har även intresse riktats mot den geografiska rörlig-
heten hos olika flyktinggrupper. Olika studier har visat att utrikes födda 
har högre geografisk rörlighet än infödda och att utrikes födda ofta flyttar 
i riktning mot områden med en stor andel invandrare med samma etniska 
ursprung som de själva har. Detta har gjort att merparten av de utrikes födda 
i Sverige i dag är bosatta i storstadsområden (Hammarstedt 2002, 2003; 
Åslund 2005; Bohman 2006).  

Det faktum att arbetslösa flyktingar ofta flyttar till storstadsområden 
har ibland väckt oro bland beslutsfattare, vilka menar att storstadsområde-
nas kostnader för försörjningsstöd till de arbetslösa flyktingarna blir orim-
ligt höga. Olika studier har också understrukit detta faktum. Exempelvis 
visar Hammarstedt (2002, 2003) att kostnaderna för försörjningsstöd till 
flyktingar i storstadsområden överstiger de statliga grund- och schabloner-
sättningar för flyktingmottagningen som storstadskommunerna erhåller. 
En fråga som dock endast undantagsvis berörts är huruvida flyktingarnas 
geografiska rörlighet leder till att deras sysselsättningsläge förbättras. Om 
geografisk rörlighet leder till att flyktingarna förbättrar sina möjligheter till 
sysselsättning kommer geografisk rörlighet också att leda till lägre kommu-
nala kostnader för försörjningsstöd till flyktingarna. Mot denna bakgrund 
är syftet med denna artikel dels att studera den geografiska rörligheten 
bland flyktingar i Sverige men också att studera huruvida geografisk rörlig-
het leder till ökad sysselsättning. 

I artikeln studerar vi samtliga flyktingar i åldern 25–54 år som anlände 
till Sverige från Bosnien under åren 1993 och 1994 och som alltjämt var 
bosatta i Sverige år 2003. Det totala antalet uppgick till 18 267 individer.1 Då 
samtliga de flyktingar vi studerar anlände under åren 1993 och 1994, förelåg 
endast små skillnader i det allmänna arbetsmarknadsläge som flyktingarna 
mötte vid ankomsten till Sverige. Vidare består gruppen vi studerar enbart 
av flyktingar från Bosnien. Flyktinggruppen har således en homogen etnisk 
bakgrund. Då det är ett faktum att invandrare från f d Jugoslavien ofta haft 
framgång på svensk arbetsmarknad torde flyktingar från Bosnien snarast ha 

1 Vi exkluderar individer som avlidit eller återutvandrat under perioden 1993-2003. Under 
denna period avled 286 individer medan 429 individer återutvandrade.
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större möjligheter att lyckas i detta avseende än flyktingar från t ex länder i 
Mellanöstern.2 

Under åren 1993 och 1994 placerades nyanlända flyktingar i Sverige ut 
geografiskt med hjälp av ”Hela Sverige-strategin”. Detta innebär att de flyk-
tingar som anlänt år 1993 och 1994 utplacerades i totalt 284 svenska kom-
muner. Flyktingarna i studien har således inte valt sin initiala bostadsort 
själva, vilket innebär att det inte finns någon självselektion vid flyktingarnas 
initiala utplacering. Det bör dock observeras att frånvaron av självselektion 
endast gäller vid den initiala utplaceringen. När en flykting flyttar efter ini-
tial utplacering väljer personen själv sin bostadsort varför problemet med 
självselektion på nytt existerar vid eventuella efterföljande flyttningar.3 Vi 
följer sedan dessa flyktingar fram t o m år 2003 i avseende att studera den 
geografiska rörligheten bland flyktingarna under perioden 1993-2003. 

Då den geografiska rörligheten studeras använder vi oss av lokala arbets-
marknader. De 284 svenska kommunerna har i studien aggregerats till 87 
lokala arbetsmarknader. Vi använder oss då av Statistiska Centralbyråns 
indelning av kommunerna i lokala arbetsmarknader. Som flyttare i studien 
definierar vi de flyktingar vilka flyttat från en lokal arbetsmarknad till en 
annan mellan två år. Det blir därmed möjligt att studera hur den geografiska 
rörligheten varierar mellan flyktingar som initialt bosatt sig på olika platser 
i Sverige och det blir också möjligt att studera i vilken utsträckning arbets-
lösa flyktingar som flyttar geografiskt under observationsperioden kan för-
bättra sina möjligheter till sysselsättning jämfört med flyktingar som bor 
kvar på sin initiala arbetsmarknad under observationsperioden. Det bör 
dock understrykas att det är de kortsiktiga effekterna på sysselsättningen av 
att vara flyttare vi undersöker, då vi endast studerar huruvida individen är 
sysselsatt eller inte året efter det att individen bytt lokal arbetsmarknad.   

Artikeln är disponerad på följande sätt: I avsnitt 1 presenteras en övergri-
pande bild av flyktingarnas flyttningsmönster under perioden 1993-2003. 
I avsnitt 2 studeras i vilken utsträckning flyktingarnas geografiska rörlig-
het varierar mellan olika kommuntyper. Avsnitt 3 innehåller en analys av 
huruvida flyktingarna förbättrar sina möjligheter till sysselsättning genom 
geografisk rörlighet. Slutsatserna presenteras i avsnitt 4.     

 

1. Flyktingarnas flyttningsmönster
I tabell 1 presenteras det geografiska flyttningsmönstret bland de bosniska 
flyktingar som anlände till Sverige åren 1993 och 1994. I analysen stude-
ras de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö separat. Vidare 
har vi delat upp kommunerna efter Svenska Kommunförbundets definition 
av kommuntyper.  Förutom de tre storstäderna är de kommuntyper som 

2 Till exempel menar Chiswick (1977) att möjligheterna för en invandrargrupp att lyckas eta-
blera sig på arbetsmarknaden i ett land är beroende av hur tidigare invandrare med samma 
etniska bakgrund lyckats med detta. 
3 För en djupare diskussion kring metodfördelarna med detta, se Mikkonen (2006).
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inkluderas i studien ”större städer”, ”pendlingskommuner”, ”glesbygds-
kommuner”, ”industrikommuner”, ”övriga kommuner med fler än 25 000 
invånare”, ”övriga kommuner med 12 500–25 000 invånare” samt ”övriga 
kommuner med färre än 12 500 invånare”. Kolumnen ”period t0” visar 
antalet boende i respektive kommuntyp vid ankomståret till Sverige. Av 
kolumnen framgår att majoriteten av flyktingarna var bosatta i någon av 
de tre storstäderna eller i kategorin större städer direkt efter ankomsten till 
Sverige. 

Tabell 1 uppvisar även ett klart mönster beträffande de bosniska flyk-
tingarnas flyttningar inom Sverige. Flyktingarna flyttar i riktning från gles-
bygdskommuner och mindre kommuner mot storstadsregioner och större 
städer. Även från pendlingskommuner skedde viss nettoutflyttning under 
den tid då flyktingarna observerades.

Det framgår att samtliga de tre storstäderna samt de större städerna 
hade en kraftig nettoinflyttning under observationsperioden. Störst inflytt-
ning hade Malmö. I Malmö bodde 110 procent fler flyktingar från Bosnien 
i period t9 än vad som var fallet i period t0. 81 procent fler flyktingar var 
bosatta i Göteborg i period t9 än i period t0. Motsvarande siffra för Stock-
holm uppgick till 23 procent medan 31 procent fler flyktingar från Bosnien 
var bosatta i kategorin större städer i period t9 än i period t0. Även kategorin 
industrikommuner uppvisar nettoinflyttning men tillskottet av flyktingar 
var endast 3 procent. 

Av tabellen framgår vidare att den största nettoutflyttningen skedde 
från kategorierna glesbygdskommuner och mindre kommuner (kommuner 
med färre än 12 500 invånare). Nettoutflyttningen av de bosniska flyktingar 

Tabell 1 
Inrikes flyttningar 

bland bosniska flyk-
tingar, 1993–2003

Kommungrupp Antal boende Boende t9 / Boende t0 

Period t0 Period t9 (procent)

Stockholm 1 266 1 560 123

Göteborg 1 234 2 229 181
Malmö 852 1 785 210 
Större städer 4 151 5 421 131
Pendlingskommuner 1 129 807 71
Glesbygdskommuner 799 92 12 
Industrikommuner 2 550 2 618 103 
Övriga kommuner, 
> 25 000 inv 2 816 2 463 87 
Övriga kommuner
12 500–25 000 inv 2 245 948 42 
Övriga kommuner 
< 12 500 inv 1 225 344 28 

Summa 18 267 18 267

Källa: Egna beräkningar av databasen LOUISE, SCB.
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som bosatte sig i kategorin glesbygdskommuner år t0 uppgick till 88 procent 
i period t9. Från kategorin övriga kommuner med färre än 12 500 invånare 
uppgick nettoutflyttningen under samma tidsperiod till 72 procent.      

2. Skillnader i geografisk rörlighet mellan flyktingar 
bosatta i olika regioner
Vi kan således konstatera att flyktingarna i hög grad flyttar från glesbygds-
kommuner och mindre kommuner i riktning mot storstäder. I detta avsnitt 
studeras skillnader i geografisk rörlighet mellan bosniska flyktingar bosatta 
i olika kommuntyper närmare. Som flyttare definierar vi en flykting som 
bytt lokal arbetsmarknad mellan två olika tidsperioder, dvs en flyttare i t0 
har bytt lokal arbetsmarknad mellan period t0 och t1 osv. I tabell 2 och 3 
presenteras sannolikheten att vara flyttare i tidsperioderna t0 till t8 bland 
flyktingar vilka initialt bosatt sig i de olika kommuntyper som presentera-
des ovan. 

I såväl tabell 2 som 3 visar de siffror som presenteras skillnader i san-
nolikheten att vara flyttare för flyktingar i olika kommuntyper i förhållande 
till sannolikheten att vara flyttare bland flyktingar bosatta i Malmö. Vi kon-
stanthåller då för skillnader i olika bakgrundsegenskaper såsom ålder och 
utbildning etc och undersöker tidsprofilen i flyttningsmönstren.4 I kolumn 
t0 presenteras skillnaden i sannolikhet att byta lokal arbetsmarknad mellan 

4 Resultaten är skattade med hjälp av en logitmodell i vilken vi kontrollerat för ålder, civil-
stånd, antalet barn, medborgarskap, sysselsättningsstatus samt utbildningsnivå. Skälet till att 
välja Malmö som referenskategori är att Malmö hade den största nettoinflyttningen.  

Tabell 2 
Skillnaden i sannolik-
heten att vara flyttare 
(i procentenheter) 
mellan manliga 
bosniska flyktingar 
bosatta i olika kom-
muntyper och man-
liga flyktingar bosatta 
i Malmö

Region                                                  Tidsperiod
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8

Stockholm 32,0 0,1 –3,2 –0,1 –2,4* –2,1* –0,5 0,6 0,7
Göteborg 22,8 9,6 0,7 2,9 –0,6 0,6 –0,9 0,6 0,7
Större städer 42,7* 12,7 12,7* 11,3* 6,9* 3,9* 3,0* 3,3* 1,6*
Pendlings- 
kommuner 62,7* 29,7 18,1* 28,3* 12,7* 4,5 1,9 3,3 0,2
Glesbygds- 
kommuner 83,5* 66,7* 46,0* 46,2* 42,2* 25,1* 22,0* 34,4* 19,5*
Industri- 
kommuner 65,4* 18,3 22,0* 20,2* 9,9* 6,3* 5,9* 7,6* 4,1*
Övriga kommuner, 
> 25 000 inv 56,2* 19,5 17,4* 22,9* 15,1* 8,2* 7,4* 5,8* 4,1*
Övriga kommuner
12 500-25 000 inv 67,8* 31,0 30,6* 33,8* 18,6* 14,9* 9,4* 7,4* 5,8*
Övriga kommuner 
< 12 500 inv 79,4* 39,5 39,5* 39,8* 22,4* 15,2* 11,9* 3,4 6,4

Anm: * = statistiskt signifikant på 5-procentnivån. 
Källa: Egna beräkningar av databasen LOUISE, SCB.
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period t0 och t1 mätt i procentenheter. I kolumn t1 presenteras motsvarande 
skillnad mellan period t1 och t2 osv. Tabell 2 innehåller resultaten för män.      

Det är värt att notera att ca 20 procent av flyktingarna bytte lokal arbets-
marknad under sitt första år i Sverige. Under de följande åren bytte ca 5 
procent av flyktingarna lokal arbetsmarknad årligen. Efter sju år i Sverige 
hade motsvarande siffra sjunkit till ca 2 procent. 

Av tabellen framgår att det i de flesta fall inte föreligger någon statis-
tiskt signifikant skillnad i sannolikheten att byta lokal arbetsmarknad mel-
lan manliga bosnier boende i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däremot 
föreligger mycket stora skillnader mellan övriga kommuntyper och storstä-
derna i detta avseende. Framför allt i observationsperiodens början finns 
mycket stora skillnader mellan de olika kommuntyperna i sannolikheten att 
flytta internt. Det framgår vidare att dessa skillnader blir avsevärt mindre i 
takt med att vistelsetiden i Sverige ökar. Mellan period t0 och period t1 var 
t ex sannolikheten att byta lokal arbetsmarknad närmare 84 procentenhe-
ter högre bland de bosnier som var bosatta i glesbygdskommuner än bland 
de som var bosatta i Malmö. Mellan period t8 och t9 hade motsvarande skill-
nad minskat till knappt 20 procentenheter. 

Samma mönster går att urskilja även när de gäller pendlingskommuner, 
industrikommuner och olika typer av mindre kommuner. För t ex pend-
lingskommunerna var skillnaden i sannolikhet att byta lokal arbetsmarknad 
mellan period t0 och t1 jämfört med Malmö knappt 63 procentenheter, men 
från period t5 och framåt föreligger ingen statistiskt signifikant skillnad.     

Samma mönster som framkom för manliga flyktingar framkommer 
även bland de kvinnliga flyktingarna (men visas ej här). 

3. Förbättrar flyktingarna sin arbetsmarknads-
situation genom att flytta? 
I detta avsnitt studerar vi i vilken utsträckning arbetslösa flyktingar förbätt-
rar sina möjligheter att erhålla sysselsättning genom att byta lokal arbets-
marknad under observationsperioden.5 I tabell 3 presenteras skillnaden i 
sannolikheten att erhålla sysselsättning mellan arbetslösa flyktingar som 
bytt lokal arbetsmarknad mellan två tidsperioder och arbetslösa flyktingar 
som stannat kvar på samma lokala arbetsmarknad som i föregående tids-
period. I tabellen ska då kolumn t1 tolkas som att såväl arbetslösa manliga 
som arbetslösa kvinnliga flyktingar vilka bytt lokal arbetsmarknad mellan 
period t0 och period t1 har 1,1 procentenheter lägre sannolikhet att erhålla 
sysselsättning i period t1 än de flyktingar som stannat kvar på samma lokala 
arbetsmarknad som i period t0.    

Av tabell 3 framkommer skillnader mellan män och kvinnor i möjlig-
heterna till att förbättra sin arbetsmarknadssituation genom att flytta geo-
grafiskt. För män gäller att arbetslösa flyktingar som byter lokal arbets-

5 Skattningarna har genomförts med en logitmodell i vilken vi kontrollerat för ålder, civil-
stånd, antalet barn, medborgarskap, utbildningsnivå samt kommuntyp.
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marknad fram t o m t3 ej ökar möjligheterna till sysselsättning jämfört med 
arbetslösa män som ej byter lokal arbetsmarknad. Att flytta senare under 
observationsperioden ger däremot utdelning i form av större möjligheter 
att erhålla sysselsättning. För de arbetslösa män som flyttar mellan period 
t5 och period t8 gäller att sannolikheten att erhålla sysselsättning är ca 12 
procentenheter högre än bland de arbetslösa män som väljer att inte byta 
lokal arbetsmarknad.  

En trolig förklaring till att skillnaderna i möjligheten att erhålla sys-
selsättning genom att flytta ökar längre fram i observationsperioden är att 
skälen till flytten varierar mellan dem som flyttar omedelbart efter ankom-
sten till Sverige och dem som flyttar senare. De första åren efter ankom-
sten till Sverige är det tänkbart att flyktingarna flyttar därför att de är miss-
nöjda med sin initiala bostadsort. Under dessa år är det dessutom troligt 
att man saknar den information som krävs för att kunna flytta till regioner 
där arbetstillfällen finns. I stället väljer man då t ex att flytta till områden i 
vilka invandrare av samma etniska ursprung som man själv lever. Flytten 
går därför i många fall till storstadsområden. Detta förklarar den relativt 
höga rörligheten tidigt under observationsperioden bland bosnier bosatta i 
glesbygdskommuner och mindre kommuner och det förklarar också varför 
geografisk rörlighet tidigt efter ankomsten till Sverige inte ger någon posi-
tiv effekt på möjligheterna att erhålla sysselsättning.          

Med ökad vistelsetid i landet ökar också kännedomen om svensk arbets-
marknad. Det blir då lättare att flytta till områden där arbetskraft efterfrå-
gas och där flyktingarnas kompetens behövs, vilket förklarar att effekten 
av geografisk rörlighet på sannolikheten att erhålla arbete bland arbetslösa 
män ökar med ökad vistelsetid i Sverige.

Bland kvinnor existerar dock inte någon sådan effekt. Oberoende av 
när under observationsperioden arbetslösa kvinnor väljer att byta lokal 
arbetsmarknad leder inte flytten till någon positiv signifikant effekt på 
deras möjligheter att erhålla sysselsättning. I stället leder i vissa fall ett byte 
av lokal arbetsmarknad till att kvinnor faktiskt försämrar sina möjlighe-
ter till att erhålla sysselsättning. För arbetslösa kvinnor som väljer att byta 
lokal arbetsmarknad mellan period t4 och period t5 är t ex sannolikheten 

Tabell 3
Skillnader i sannolik-
heten att erhålla sys-
selsättning (i procent-
enheter) mellan flyt-
tare och kvarboende 
givet att individen var 
arbetslös i t-1  

                                                         Tidsperiod
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

Manliga flyttare 
vs manliga kvar-
boende –1,1* –0,5 1,7 6,1* 5,2* 12,6* 11,7* 12,3* 3,8

Kvinnliga flyttare 
vs kvinnliga kvar-
boende –1,1* 0,8 –2,7* –2,4* –4,4* 0,4 5,8 –3,5 0,0

Anm: * = statistiskt signifikant på 5-procentnivån.
Källa: Egna bearbetningar av databasen LOUISE, SCB.
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att erhålla sysselsättning mer än 4 procentenheter lägre än bland arbetslösa 
kvinnor som inte byter lokal arbetsmarknad. Detta är något förvånande 
men förklaras troligen till stor del av att beslutet att flytta inte är ett indi-
viduellt beslut utan ett familjebeslut. Att flyttbeslutet är ett familjebeslut  
styrks av det faktum att när vi studerar ensamstående individer föreligger 
inga statistiskt signifikanta skillnader i hur en flytt påverkar sannolikheten 
att erhålla sysselsättning mellan män och kvinnor. Resultaten pekar i så fall 
på att det är mannens möjligheter till sysselsättning som ligger till grund 
för beslutet att flytta och att kvinnan flyttar med trots att detta i vissa fall 
faktiskt leder till försämrade möjligheter till sysselsättning.     

4. Sammanfattning och slutsatser
Den höga arbetslösheten bland flyktinginvandrare i Sverige har allt ofta-
re kommit i fokus för den integrationspolitiska debatten under senare år. 
Vidare har också debatterats i vilken utsträckning flyktingar kan påverka 
sina möjligheter till sysselsättning och egenförsörjning genom att flytta 
geografiskt. En uppfattning som ibland framförts är att utrikes födda sna-
rare flyttar i syfte att komma nära folk med samma etniska ursprung som de 
själva än för att erhålla sysselsättning. Den senare uppfattningen har fram-
för allt framförts av beslutsfattare i storstadsregioner vilka menat att en 
kraftig inflyttning av arbetslösa flyktingar leder till orimliga försörjnings-
stödskostnader för storstadsregionerna.                 

I denna artikel har vi studerat geografisk rörlighet och sysselsättning 
bland bosniska flyktingar i Sverige. Resultaten visar att nyanlända i flyk-
tingar i hög grad flyttar från glesbygdskommuner och mindre kommuner i 
riktning mot storstadsregionerna. Framför allt sker denna utflyttning från 
glesbygdskommuner och mindre kommuner under flyktingarnas första år 
i Sverige. Efter ca tio år i landet var majoriteten av flyktingarna bosatta i 
storstadsregionerna. Det kan finnas olika skäl till varför flyktingarna väljer 
att flytta från glesbygdskommuner och mindre kommuner i riktning mot 
storstäderna. Ett skäl kan vara avsaknaden av jobb på de orter där de place-
rats initialt. Ett annat skäl kan vara att man vill bosätta sig nära individer 
med samma etniska ursprung som man själv.  

Av särskilt intresse i artikeln är det faktum att flyktingar som flyttar geo-
grafiskt tidigt efter ankomsten till Sverige i många fall faktiskt försämrar 
sina möjligheter till sysselsättning jämfört med flyktingar som stannar kvar 
på sin initiala bostadsort. Dock bör här understrykas att det endast är de 
kortsiktiga effekterna av geografisk rörlighet på möjligheterna att erhålla 
sysselsättning som studerats. Det är således tänkbart att även de flyktingar 
som försämrar sina möjligheter till sysselsättning på kort sikt genom att 
flytta geografiskt faktiskt förbättrar dessa möjligheter på längre sikt. Om 
detta säger inte våra resultat något.  

Som ovan nämnts går merparten av flyttningarna mot storstadsregio-
ner där vi vet att många invandrare lever. Som påpekades kan ett skäl till 
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att flytta omedelbart efter ankomsten vara att man vill komma nära folk av 
samma etniska ursprung som man själv. Resultatet är i så fall i linje med vad 
som framkommit i studier i andra länder. Till exempel visar Bartel (1989) 
och Belander och Rogers (1992) att utrikes födda i USA ofta flyttar till 
områden med en stor andel invandrare med samma etniska ursprung som 
de själva.  

Det är också intressant att notera att manliga flyktingar med ökad vis-
telsetid i landet faktiskt kan förbättra sina möjligheter till sysselsättning 
genom att flytta geografiskt. Detta förklaras troligen av att det tar tid för 
flyktingar att inskaffa de kunskaper om svensk arbetsmarknad som krävs 
för att kunna flytta dit arbetstillfällen finns. Geografisk rörlighet kan såle-
des förbättra möjligheterna till sysselsättning för manliga flyktingar men 
det är viktigt att understryka att flyttbeslutet i så fall måste vara grundat 
på god information om arbetsmarknadsläget i Sverige. Omedelbart efter 
ankomsten till Sverige saknar flyktingarna denna information och det tycks 
därför vara en bättre strategi för dem att under sina första år i landet stan-
na kvar på sin bostadsort i syfte att öka på sina kunskaper om Sverige och 
svenska språket än att flytta geografiskt.6 Ett sätt för flyktingar att öka sina 
kunskaper om Sverige och svenska språket är att ta arbete även om detta lig-
ger på en nivå under individens formella kompetensnivå. Även olika former 
av utbildning omedelbart efter ankomsten till Sverige torde vara bättre för 
flyktingarnas sysselsättningsmöjligheter än enbart geografisk rörlighet. 

För kvinnliga flyktingar leder dock inte geografisk rörlighet till ökade 
sysselsättningsmöjligheter. I stället är det så att kvinnliga flyktingar faktiskt 
försämrar sina möjligheter till sysselsättning genom att flytta geografiskt. 
Detta är förmodligen ett resultat av att beslutet att flytta geografiskt tas i 
familjen och att det är mannens möjligheter till sysselsättning som är det 
avgörande.   

Mot bakgrund av resultaten i denna artikel är våra policyrekommen-
dationer följande: Flyktingar bör omedelbart efter ankomsten till Sverige 
ges möjlighet att lära sig svenska språket samt att skaffa sig information 
om svensk arbetsmarknad.7 Geografisk rörlighet kan öka möjligheterna för 
flyktingar att erhålla sysselsättning men den geografiska rörligheten bör 
inte stimuleras förrän flyktingarna erhållit kunskaper i svenska språket och 
kännedom om förhållanden på svensk arbetsmarknad. Vidare är det viktigt 
att vara medveten om att även om geografisk rörlighet kan leda till ökade 
möjligheter till sysselsättning på individnivå är ofta en hel familj inblandad i 
flyttbeslutet. Även om t ex mannen i familjen erhåller sysselsättning på den 
nya bostadsorten är det tänkbart att kvinnan blir arbetslös. Vilka sysselsätt-
ningseffekterna blir för familjen blir det därför svårt att dra några säkra slut-
satser om. Effekterna av geografisk rörlighet på t ex kommunernas kostna-

6 Det bör dock understrykas att vi i denna undersökning inte tagit hänsyn till den geografiska 
närheten till arbetstillfällen. För en studie av detta, se t ex Zenou m fl (2006).
7 Att språket är en viktig faktor bakom flyktingars sannolikhet att erhålla arbete understryks 
av Delander m fl (2005). 
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der för försörjningsstöd till flyktingarna blir därmed oklara eftersom det är 
svårt att med säkerhet dra några slutsatser kring i vilken utsträckning geo-
grafisk rörlighet påverkar flyktingfamiljernas försörjningsstödsberoende.        
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