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UTLANDSSVENSKARNA

Fler emigrerar  
– och mår bättre

Fattigdom och dåliga skördar fick 
över 1,5 miljoner svenskar att 
lämna Sverige vid förra sekel-
skiftet. Det har skrivits böcker, 
gjorts filmer och musikaler om 
den stora utvandringen. Inte lika 
mycket uppmärksamhet får fak-
tumet att det till antalet utvand-
rar fler svenskar nu på 2000-talet 
än under de år då missväxten var 
som värst och då runt 50 000 
människor per år flyttade från 
Sverige för att söka lyckan i andra 
länder, främst USA.

2015 utvandrade 55 830 männi-
skor från Sverige, enligt SCB. De 
flesta som utvandrar är männi-
skor som kommit till Sverige som 
invandrare och som sedan flyttar 
tillbaka till det land där de föd-
des. 33 procent av de som 
 utvandrade 2015 var födda i Sve-
rige. Och trenden spås fortsätta. 
Enligt den prognos som SCB gör 
varje år kommer utvandringen 
att öka även i framtiden.

Lena Lundkvist som är demograf 
på SCB har gjort den prognos 
som sträcker sig fram till 2060. 
Hon ser flera orsaker till den väx-
ande utvandringen:

– Det bor fler människor i Sve-
rige och därmed finns det fler 
som potentiellt kan utvandra. 
Och eftersom antalet personer 

som är födda utomlands ökar 
och de tenderar att utvandra i hö-
gre grad än Sverigefödda så finns 
det ytterligare anledning att tro 
att de bidrar till den ökade ut-
vandringen. Det gäller också de 
som är Sverigefödda men som 
har en eller två föräldrar som är 
födda i ett annat land.

Prognosen visar också att 
 invandringen till Sverige fortsät-
ter att öka men minskar runt 
2020 för att sedan plana ut till en 
nivå som ändå ligger högre än 
före 2010.

– Invandringen är svårast att 
göra en prognos på eftersom man 
inte kan förutse kriser mot-
svarande den i Syrien som om-
kullkastade tidigare prognoser, 
säger Lena Lundkvist.

Oavsett anledning att flytta från 
Sverige så är inte steget lika stort 
i dag som det var förr, konstate-
rar Karin Ehnbom-Palmquist, 
generalsekretare för Svenskar  
i världen, en organisation som 
tillvaratar svenskars intressen  
utomlands.

– Det är inte som när Karl 
 Oskar och Kristina lämnade Sve-
rige och de kanske fick brev från 
familjen hemma några gånger 
om året. Till och med för 20–30 
år sedan var det svårare. Genom 
internet är det ju enkelt att hålla 
kontakten med familj och vänner 
och många av utlandssvenskarna 
är till och med i Sverige ett par 
gånger om året.

Det är svårt att få tag på exakta 
siffror över hur många svenskar 
totalt som bor utomlands. En kart-
läggning som föreningen Svensk-

ar i världen gjorde 2015  talar dock 
om cirka 660 000 personer.

Man har fram till nu vetat rela-
tivt lite om utlandssvenskarna, 
men i en undersökning av SOM-
institutet träder en bild fram om 
en välmående grupp svenskar 
som trivs med livet.

Det som skiljer utlands-
svenskarna mest från de svensk-
ar som bor kvar i Sverige är ut-
bildningen. Nästan 60 procent 
anger att de har en akademisk 
examen medan motsvarande 
siffra för personer boendes i Sve-
rige är 32 procent. 

Maria Solevid, som är redaktör 
och undersökningsledare för 
SOM-institutets ”Svenska ut-
landsröster”, ser olika förklaring-
ar till de höga siffrorna.

– Den grupp som består av 
unga som studerar och som bara 
tillfälligt flyttat från Sverige är en 
svårfångad grupp som inte alltid 
har en fast adress. Vi har fått flest 
svar från en väletablerad grupp 
som är högutbildade och som har 
yrken i tjänstemannapositioner, 
det är också dessa som är mest 
benägna att flytta utomlands.

SOM-institutets undersökning 
visar att utlandssvenskarna mår 
bra. Hela 76 procent har svarat 
att de är vid god hälsa, att jäm-
föra med 59 procent av de perso-
ner som bor i Sverige. De är också 
allmänt glada – 51 procent svarar 
att de är mycket nöjda med livet 
jämfört med 31 procent av 
svenskar i Sverige.

– Med tanke på vad vi vet om 
de svarande så är det inte så kon-
stigt. I tidigare undersökningar 
har vi sett att högutbildade och 
de med hög socioekonomisk  
 status också har ett högt för-
troende för myndigheter och in-
stitutioner. De är positiva till det 

svenska, är tillitsfulla, nöjda och 
mår bra, säger Maria Solevid.

Karin Ehnbom-Palmquist be-
kräftar den bild som SOM-insti-
tutet presenterar:

– Svenskarna utvandrar ju inte 
för att de är missnöjda med Sve-
rige. Många pensionärer flyttar 
till exempel för att få vackert 
 väder och de andra lämnar Sve-
rige för att de får ett jobberbju-
dande i ett annat land. De är hög-
utbildade och tjänar bra. Detta är 
ju en grupp som har det förspänt 
redan från början.

76
procent av ut-
landssvenskar-
na uppger att de 
är vid god hälsa.

Det bor fler 
människor  
i Sverige och 
därmed finns 
det fler som  
potentiellt kan 
utvandra.

” 

HÖGT UTBILDADE Runt 660 000 svenskar bor utomlands, det är 
fler än i Göteborg. Fler än någonsin lämnar Sverige för att  bosätta 
sig i ett annat land. Trenden spås hålla i sig. Och utlandssvenskarna 
mår bra, till och med bättre än de som bor kvar i Sverige.

FAKTA

De utflyttade: ”Bäst och 
sämst med Sverige”
Vad utlandssvenskarna gillar, och 
ogillar, mest med Sverige listas i en 
undersökning från SOM-institutet. 

NATUREN
Den naturromantiska bilden av 
Sverige lever. Om det är allemans-

rätten, de djupa skogarna eller 
skärgårdarnas kala klippor som är 
anledningen till att utlands-
svenskar är så positiva till den 
svenska naturen är svårt att säga. 
Antagligen är det allt tillsam-
mans. Oavsett vem som svarat på 
undersökningen, ung eller gam-
mal, arbetande eller studerande 

så håller de tillfrågade naturen 
som det mest positiva med Sveri-
ge. Och vad finns det att vara ne-
gativ till? Faktum är att noll pro-
cent av de tillfrågade ser något 
negativt med naturen.

MATEN
På Ikea i USA säljs knäckebröd, 

herrgårdsost, köttbullar, sill och 
lax – traditionell svensk mat. Och 
det är också till Ikea som många 
åker för att handla de smaker som 
de saknar allra mest. Oavsett var  
i världen de bor så är utlands-
svenskarna positiva till den svens-
ka matkulturen. Mest positiva till 
den svenska matkulturen är ut-

JOANNA DREVINGER

Joanna Drevinger är nyhets-
reporter på SvD. Läs fler artiklar 
av henne på:  
SvD.se/av/joanna-drevinger

UTLANDSSVENSKARNA
En serie om de svenskar som  
valt att leta efter lyckan i andra 
länder. 

SvD.se  1
Fler än någonsin lämnar Sveri-
ge för att bosätta sig i ett annat 
land. Vilka är de? Hur lever de 
och hur är deras förhållande till 
hemlandet? I en serie artiklar 
har SvD berättat om utlands-
svenskarna som numera är så 
många att de till antalet skulle 
kunna utgöra Sveriges näst 
största stad.
SvD.se/om/utlandssvenskarna 
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Lena Lundkvist. FOTO: CASPER HEDBERGSvD.se  1
• Utlandssvenskarnas styre 
borgerligt – utan C 
Om utlandssvenskarna fått be-
stämma hade Sverige sett helt 
annorlunda ut. ”Vi hade haft en 
borgerlig majoritetsregering, 
utan Centern”, konstaterar 
statsvetaren Jonas Hinnfors.
Läs mer på:  
SvD.se/om/utlandssvenskarna 
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SvD.se  1
• Hemlösa svenskar får hjälp  
i Spanien: ”Naiva”. 
Många utlandssvenskar i nöd 
får hjälp av Svenska kyrkan.  
I Spanien handlar det inte säl-
lan om ensamstående kvinnor 
med barn, i Thailand är det flest 
män som söker hjälp.
Läs mer på:
SvD.se/om/utlandssvenskarna  
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Så många flyttar
Antal tusen per år

Så nöjda är de

Utvandring Invandring

2015: 55 830 personer

0,6% av Sveriges befolkning
1887:  50 768 personer

1,1% av Sveriges befolkning

2015: 134 240 personer

1,4% av Sveriges befolkning

Så nöjda är utlandssvenskar med livet Allmänt hälsotillstånd hos utlandssvenskar

Personer boende i Sverige

God hälsa

God hälsa

Personer boende i Sverige

Mycket nöjda

Mycket nöjda

Ganska

Ganska

Inte särskilt

Inte särskilt

Inte alls

Medelgod hälsa

Medelgod hälsa

Dålig hälsa

Dålig hälsa

51%

38%

76%

59% 32% 9%
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FAKTA

landssvenskar boende i Norden 
(85 procent) medan de som bor  
i Väst- och Östeuropa samt Asien 
är minst positiva (74 procent).

ARBETSMORALEN
Den allmänna bilden är att 
svenskar har hög arbetsmoral. Vi 
gör det som förväntas av oss och 

är plikttrogna. Kanske tycker vi till 
och med att vi har högre arbets-
moral än folk i andra länder. 69 
procent av utlandsvenskarna är 
positiva till den svenska arbets-
moralen. De som bor i Tyskland 
och USA anser att även de länder-
na har hög arbetsmoral (85 res-
pektive 70 procent är positiva) 

medan de svenskar som lever 
i länder i Afrika och Latinamerika 
inte har lika positiv syn på den ar-
betsmoral som råder där.

VÄLFÄRDEN
Fri skola, föräldraförsäkring, vård 
och omsorg i hemlandet tilltalar 
även de svenskar som inte längre 

bor i Sverige. 64 procent av ut-
landssvenskarna är positiva till 
det svenska välfärdssystemet. 
Mest positiva är de svenskar som 
bor i Latinamerika (80 procent). 

När det gäller svenskarnas syn 
på välfärden i sitt nya boendeland 
är skillnaden större. De som bor  
i Latinamerika, Asien, Östeuropa 

och Afrika/Mellanöstern är minst 
positiva till sina nya länders väl-
färdssystem. Mest positiva är 
svenskarna i Norge, inte så kon-
stigt eftersom landet har ett väl-
färdssystem som till stora delar 
liknar det svenska.

FAKTA

Undersökningen

”Svenska utlandsröster” är en 
undersökning gjord av SOM 
(Samhälle, opinion och media) - 
institutet vid Göteborgs uni-
versitet. 

SOM-institutet är en opartisk 
undersökningsorganisation 
med flera forskare knutna till 
sig. Undersökningen under 
 ledning av Maria Solevid är 
 baserad på ett slumpmässigt 
urval av 10 000 svenska med-
borgare runt om i världen. 

Av dessa svarade 2 668 ut-
landssvenskar, boende i 103 
 olika länder. Den genomfördes 
hösten 2014 genom att brev 
skickades ut med uppmaning 
att fylla i en webbenkät. 

Resultatet presenterades 2016 
i antologin ”Svenska utlandsrös-
ter”. SVD

Göteborgs universitet. FOTO: 
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Sara Håkansson med sonen Teo och dottern Greta flyttade från Gustavsberg i Värmdö till Madrid i augusti. Maken var redan på plats i Spanien. Läs mer om flytten på nästa sida. FOTO: LINUS S-DJERF 
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