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Stor rörlighet till och från Sverige
Under 2008 slog invandringen till Sverige nytt rekord.
För första gången nådde den över 100 000 under ett år.
Totalt flyttade 101 171 personer till Sverige.
Om man räknar bort utvandrarna ökade Sveriges
befolkning med 55 877 personer på grund av invandringen. Det var drygt 1 800 fler än året innan.
Under 2008 hade de personer som invandrade* till
Sverige 169 olika medborgarskap. De tio största grupperna var medborgare i
– Sverige (återvändare), 17 853 personer
– Irak, 12 103
– Våra nordiska grannländer, 9 251
– Polen, 6 970
– Somalia, 4 064
– Tyskland, 3 405
– Thailand, 3 060
– Kina, 2 677
– Rumänien, 2 544
– Serbien, 1 791

Utvandringen från Sverige var också stor. Sammanlagt lämnade 45 294 personer Sverige under 2008,
vilket var nästan lika många som året innan. Av utvandrarna var drygt hälften födda utomlands, framför allt i
Danmark, Finland och Norge.

* Siffrorna här är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån) som
räknar en person som har folkbokfört sig i Sverige som invandrad. Mer information om befolkningens förändring finns på SCB:s
webbplats – www.scb.se.

** Kvotflyktingar är utländska medborgare som före resan till
Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen
fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Vanligaste orsaken
Familjeanknytning är det vanligaste skälet till att människor från länder utanför Norden och EU får tillstånd
att bosätta sig i Sverige. Under 2008 fick drygt 31 300
personer i denna kategori förstagångstillstånd. Sam
tidigt fick drygt 11 000 personer som sökt asyl i Sverige
permanent uppehållstillstånd (inklusive 2 209 kvot
flyktingar**).
Av dem som bosätter sig i Sverige av anknytningsskäl
har många en relation till tidigare invandrade flyktingar,
skyddsbehövande och personer som fått tillstånd på
grund av synnerligen ömmande omständigheter (se
sidan 11).
Ett exempel är den irakiska gruppen som 2008, lik-
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som de senaste åren, var den största gruppen (8 215
personer) bland dem som bosatte sig här av anknytningsskäl. Den näst största gruppen (3 548 personer)
bestod av somaliska medborgare.

bär att den tidigare arbetsmarknadsprövningen som
Arbetsförmedlingen gjorde har tagits bort. Nu är det
i stället arbetsgivaren som avgör om det finns behov
av arbetskraft från länder utanför EU/EES-området.
Migrationsverket ska pröva om lön och övriga anställningsvillkor är i nivå med kollektivavtal eller vad som är
brukligt inom branschen. Eftersom lagändringen kom
så sent under året är det ännu för tidigt att säga något
om konsekvenserna av den.

Nya regler för arbetskraftsinvandrare
Den 15 december 2008 infördes nya tillståndsregler
för personer utanför EU/EES-området* som vill komma
till Sverige för att arbeta här. De nya reglerna inne* EU-staterna och EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein)
samt Schweiz.
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Uppehållstillstånd 1999-2008

Under 2008 fick 90 000 personer
uppehållstillstånd i Sverige
Beviljade uppehållstillstånd 1998 - 2007
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Diagrammet visar hur många personer som fått
uppehållstillstånd i Sverige de senaste tio åren och på
vilka grunder de fått tillstånd.

*Här ingår inte de personer som fått
tidsbegränsade uppehållstillstånd

Även under 2007 låg antalet personer som fick
uppehållstillstånd på en hög nivå. Den svåra situationen i Irak gjorde att många irakier sökte asyl i Sverige
och därefter fick tillstånd att bosätta sig här. Även
många asylsökande somalier fick uppehållstillstånd
under året.
Året därpå, 2008, minskade antalet personer som fick
tillstånd efter att ha sökt asyl. Däremot fick fler tillstånd
för att arbeta eller studera.
Som en följd av att många asylsökande har fått
tillstånd att bosätta sig här har också allt fler anhöriga
fått uppehållstillstånd de senaste åren.

Utveckling: Sedan 2002 har allt fler personer fått uppe
hållstillstånd i Sverige. I maj 2004 utvidgades EU med
tio länder och efter det ökade antalet personer som fick
bosätta sig här med stöd av EES-avtalet, se sidan 19.
Under 2006 ökade antalet personer som fick uppehållstillstånd i Sverige kraftigt. Det berodde främst på
den tillfälliga utlänningslag som var i kraft 15 november
2005–30 mars 2006.
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Verkets ärenden

De flesta ansökte om
besök eller bosättning

Inkommande utlänningsärenden 2008

Ansökningar
som Migrationsverket
tog emot 2008

16 %

16 %

Asyl
Besök och bosättning

68 %

Medborgarskap*
*Här ingår cirka 550 personer som ansökte om
att få behålla eller bli befriade från sitt svenska
medborgarskap.

Diagrammet visar hur många personer som sökte asyl,
tillstånd för besök eller bosättning samt svenskt medborgarskap hos Migrationsverket under 2008. Totalt tog
Migrationsverket emot cirka 152 800 ansökningar. Då
räknar vi inte med dem som ansökte om förlängning av
sina tillstånd.

Sverige, men de ska fortfarande registrera sig hos
Migrationsverket och därför finns de med i den här
översikten. De övriga som ansökte om tillstånd för
besök eller bosättning – 34 700 – gjorde det för att
exempelvis studera, arbeta eller turista här. De fick
oftast tidsbegränsade uppehållstillstånd.
De asylsökande svarade för 16 procent av alla verkets
ärenden. Totalt ansökte cirka 24 400 personer om asyl
under 2008, en minskning med 33 procent jämfört
med året innan.
Ungefär lika många personer ansökte om svenskt
medborgarskap under 2008. De var i stort sett lika
många som året innan.

Kommentar: De flesta personer som lämnade in
ansökningar om tillstånd för besök eller bosättning 2008
ville förena sig med anhöriga, studera, arbeta m.m. De
allra flesta – cirka 45 000 – ansökte om tillstånd av
familjeskäl. En annan stor grupp var medborgare i
EU/EES-länderna – 23 800 under år 2008. De behöver
numera inga uppehållstillstånd för att bosätta sig i
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Asyl

De asylsökandes nationaliteter
Asylsökandesavspeglar
nationaliteter avspeglar
världens konflikter
världens
konflikter
Asylsökande - de vanligaste nationaliteterna 2004-2008
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Diagrammet visar hur många personer som sökte asyl
under åren 2004–2008 och vilka fem nationaliteter som
dominerade under respektive år. De gråfärgade fälten
längst ner visar hur många personer som sammanlagt
kom från övriga länder.

* Under åren 2004–2006 redovisas
montenegriska medborgare under ”Serbien”.

sökande från den regionen samtidigt som oroligheterna
i Irak ökade flyktingströmmen därifrån.
Sverige var under 2007 det land i västvärlden som tog
emot flest asylsökande från Irak. Under 2008 minskade
antalet nya asylsökande irakier i Sverige. Minskningen
berodde främst på att situationen i Irak stabiliserades.
Samtidigt tog andra EU-stater emot fler asylsökande
från Irak.
Sedan flera år tillbaka är somalier också en stor
nationalitet bland de asylsökande i Sverige. Under 2008
utgjorde de den näst största nationaliteten.

Utveckling: Antalet asylsökande minskade fram till
2006, då en kraftig ökning inleddes, främst på grund av
att många irakier sökte asyl i Sverige.
Under de första tre åren kom de största grupperna
från Serbien och Montenegro samt Irak. I takt med att
situationen förbättrades på Balkan minskade antalet
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Asyl

Frankrike tog emot flest asylsökande
i Europa 2008
Asylsökande inom vissa europeiska mottagarländer
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Diagrammet visar hur många personer som sökte asyl
i åtta europeiska länder under åren 2006–2008. Här
redovisar vi de fyra nordiska länderna Sverige, Norge,
Finland och Danmark samt fyra av de övriga större
mottagarländerna i Europa enligt IGC:s* redovisning.
Utveckling: Sammanlagt ökade antalet asylsökande i
de 14 europeiska IGC-länderna från cirka 195 000 till 223
600 under åren 2006–2008.
Frankrike var det land som tog emot flest asylsökande
med undantag för 2007. Då var Sverige det största mottagarlandet.
Under perioden var ökningen av antalet asylsökande
störst i Norge. Det berodde främst på att allt fler perso-

Danmark

ner från Irak, Eritrea, Afghanistan och Somalia sökte asyl i
Norge under 2008.
Även i Frankrike ökade de asylsökande kraftigt under
2008. Här kom de största grupperna från Sri Lanka,
Turkiet och Ryssland.
I Nederländerna växte antalet asylsökande med
nästan 90 procent under 2008. Den viktigaste orsaken
var att fler irakier och somalier sökte asyl här.
Finland är inget stort mottagarland, men under 2008
ökade antalet asylsökande från 1 500 till 4 000. De
största grupperna kom från Irak och Somalia.
* IGC står för Inter-Governmental Consultations on Asylum,
Refugees and Migration Policies in Europe, North America and
Australia.
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Asyl

Migrationsverket
gav 8 300 asylsökande
Få asylsökande fick bifall av
Migrationsverket
under 2008
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under 2008
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Diagrammet visar hur Migrationsverket har bedömt de
asylansökningar som avgjordes under åren 2004–2008.
Här redovisas grundärenden och inte överklagade ärenden eller ärenden som prövats enligt den tillfälliga utlänningslag som var i kraft 15 november 2005–30 mars 2006.
Utveckling: Under periodens första två år beviljade
Migrationsverket 10–15 procent av asylansökningarna.
Under 2006 ökade andelen bifall till 42 procent och året
därpå steg den ytterligare till 48 procent. I absoluta tal
innebär det att 15 600 asylsökande fick uppehållstillstånd
av verket under 2007. En viktig orsak till denna utveckling
var situationen i Irak och Somalia som gjorde att många
medborgare i dessa länder fick uppehållstillstånd.
Under 2008 minskade andelen bifall till 24 procent. Det
berodde framförallt på den förändrade situationen i Irak
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som gjorde att färre irakier fick bifall på sina asylansökningar.
De personer som får uppehållstillstånd efter att ha sökt
asyl kan delas in i tre kategorier beroende på av vilka skäl
de fått tillstånd:
ʱʱ flyktingar (enligt Genèvekonventionen)
ʱʱ skyddsbehövande
ʱʱ synnerligen ömmande omständigheter.
Mellan 2007 och 2008 ökade andelen asylsökande
som fick uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl från
5 till 20 procent. Denna förändring hade sin grund i
reformen av utlänningslagen 2006, som av flera skäl inte
fick genomslag förrän 2008. Andelen skyddsbehövande
minskade från 64 till 58 procent samtidigt som andelen
som fick stanna av synnerligen ömmande omständig
heter sjönk från 23 till 16 procent.

Asyl
Antalet asylsökande och beviljade
Färre
asylsökande och färre tillstånd 2008
permanenta uppehållstillstånd
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Staplarna i diagrammet visar hur många asylsökande*
som fick permanent uppehållstillstånd under åren
2004–2008 efter att deras ärenden prövats slutgiltigt.
De övre brunfärgade fälten på staplarna för år 2005–
2007 anger hur många som beviljades tillstånd med
stöd av den tillfälliga utlänningslag som var i kraft
15 november 2005–30 mars 2006.
Kurvan ovanför visar hur många personer som sökte
asyl under dessa år. Observera att många asylansökningar inte avgörs samma år som de lämnas in.
Utveckling: Många människor som hade sökt asyl* i
Sverige fick uppehållstillstånd under 2006 och 2007.
Under 2006 fick dock mer än hälften tillstånd med stöd
av den tillfälliga lagen. Den särskilda lagstiftningen
gjorde 2006 till ett exceptionellt år när det gäller antalet
beviljade uppehållstillstånd.
År 2007 ökade antalet asylsökande mycket kraftigt –

med nästan 50 procent till 36 200. Detta i kombination
med en svår situation i framför allt Irak, men också i
Somalia, ledde till att ett stort antal asylsökande fick
permanent uppehållstillstånd även detta år.
Migrationsverket beviljade drygt 15 600 personer
uppehållstillstånd under 2007, vilket är en fördubbling
jämfört med året innan. Beslut av Migrationsdomstolarna ledde till att ytterligare drygt 540 personer fick
permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Under 2008 minskade antalet asylsökande med 33
procent, framför allt på grund av att färre irakier sökte
asyl i Sverige. Totalt fick cirka 8 300 asylsökande permanent uppehållstillstånd av verket och ytterligare drygt
600 av migrationsdomstolarna.
* De personer vars ärenden prövades enligt den tillfälliga lagen hade
oftast inte öppna asylärenden, men de allra flesta hade någon gång
sökt asyl i Sverige.
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Asyl

Allt fler ensamkommande barn
Kraftig ökning av ensamma asylsökande
och
ungdomar
har sökt asyl i Sverige
barn och ungdomar 2008
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Diagrammet visar hur många ensamkommande barn
och ungdomar under 18 år som sökte asyl i Sverige
2004–2008 och varifrån de fem största grupperna kom.
De fem översta färgfälten visar från vilka länder de
största grupperna kom respektive år och de gråfärgade
fälten visar hur många som sammanlagt kom från
övriga länder.
Utveckling: Under 2006 mer än fördubblades antalet
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar
jämfört med året innan. Framför allt ökade antalet
sökande från Irak, Afghanistan och Somalia.
Året därefter ökade dessa nationaliteter ytterligare
– framför allt irakiska barn och ungdomar. Under 2008

2008

minskade antalet asylsökande irakiska barn och
ungdomar medan de som kom från Somalia och
Afghanistan fortsatte att öka. Ensamkommande
barn och ungdomar från Afghanistan utgjorde till
exempel 44 procent av samtliga asylsökande från
Afghanistan 2008.
Under några år har ensamkommande barn och
ungdomar ökat från 2 procent till 6 procent av det
totala antalet asylsökande i Sverige.
Precis som tidigare år utgjorde pojkar i åldern 13–17
år den stora majoriteten under 2008. Totalt sökte 1 510
ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige
under året. Även bland dessa asylsökande minskade
andelen bifall under 2008, från 80 till 54 procent.
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Asyl

I Storbritannien sökte 3 300 ensamkommande
Asylsökande ensamkommande barn,
barn
ungdomar
asyl 2008
inom vissaoch
europeiska
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Diagrammet visar hur många ensamkommande barn
och ungdomar under 18 år som sökte asyl i sju europeiska länder under åren 2006–2008. Här redovisar vi
de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och
Danmark samt tre av de övriga större mottagarländerna
i Europa enligt IGC:s* redovisning. Frankrike har inte
redovisat någon statistik för den här gruppen av asyl
sökande till IGC.

Tyskland

Danmark

Storbritannien var det största mottagarlandet under
alla dessa tre år. Här kom 44 procent av de ensamkommande barnen och ungdomarna från Afghanistan. De
övriga större grupperna kom från Irak, Iran och Eritrea.
I några länder, t.ex. Norge och Finland, ökade antalet
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar
mycket under 2008. I Norge tredubblades de till knappt
1 400. Här kom de största grupperna från Afghanistan,
Irak och Somalia. Finland tog under 2007 emot endast
cirka 100 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, men under 2008 ökade antalet till drygt 700.
De flesta kom från Somalia och Irak.

Utveckling: Det är totalt sett tio IGC-länder som
redovisar hur många ensamkommande asylsökande
barn och ungdomar de tar emot. Mellan 2006 och 2008
ökade de från cirka 6 300 till 9 300. Tre nationaliteter
dominerade: afghaner (drygt 30 procent), irakier och
somalier.

* IGC står för Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugees
and Migration Policies in Europe, North America and Australia.
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Asyl

Nästan 39 000 inskrivna
i verkets mottagningssystem
Inskrivna efter handläggningsstatus
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hos Migrationsverket 2004–2008
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Diagrammet visar hur många personer som var
inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem vid
slutet av åren 2004–2008 och i vilken fas deras ärenden
befann sig.
Utveckling: Under hela perioden har antalet inskrivna
legat på samma nivå med undantag för 2006. Trots att
fler människor sökte asyl det året än under 2005 sjönk
ändå antalet inskrivna kraftigt. Det berodde på att den
tillfälliga utlänningslagen gjorde att många inskrivna
fick uppehållstillstånd.
Under 2007 fortsatte antalet asylsökande att öka
och de inskrivna blev fler igen. Den kategori som hade
öppna ärenden hos Migrationsverket blev domineran-

de. Antalet inskrivna med avslagsbeslut som vunnit laga
kraft* var 2007 det lägsta under hela perioden.
År 2008 var antalet inskrivna ungefär detsamma trots
att det kom färre nya asylsökande. Huvudorsaken till det
var att många sökande hade fått avslag från Migrationsverket och överklagat till migrationsdomstol. Medan
de sökande väntar på beslut från migrationsdomstolen
stannar de kvar i mottagningssystemet. Samtidigt förlängdes den genomsnittliga tiden som de sökande var
inskrivna i mottagningssystemet från 354 dagar (2007)
till 446 dagar.
* Ett beslut som vunnit laga kraft har börjat gälla eftersom det inte
längre kan överklagas.
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Asyl

Under 2008 ökade antalet personer
som återvände
Återvändande
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Diagrammet visar i vilken utsträckning personer som
sökt asyl, men fått avvisnings- eller utvisningsbeslut
som vunnit laga kraft, har lämnat Sverige under
2005–2008. I diagrammet ingår inte de personer som
fått besked att deras asylansökningar ska avgöras av
andra EU-stater*.

laga kraft kom från länder där det var svårt att etablera
sig på grund av den rådande situationen, till exempel
Afghanistan, Irak och Iran. Vid slutet av 2007 fanns det i
Sverige cirka 3 000 personer med sådana avslagsbeslut.
Under 2008 vände utvecklingen och allt fler personer
reste från Sverige självmant. Samtidigt minskade tiden
mellan ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och utresa.
Under året lämnade drygt 1 180 personer Sverige
självmant efter att de fått besked om att deras asyl
ärenden skulle prövas av andra EU-länder enligt
Dublinkonventionen*. Polisen ombesörjde att ytterligare drygt 370 personer lämnade Sverige.

Utveckling: Antalet personer som återvände hem
självmant eller med tvång minskade under 2006. I stället
ökade antalet avskrivna återvändandeärenden kraftigt.
Denna utveckling berodde på att många personer med
avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft
fick uppehållstillstånd enligt den tillfälliga utlänningslag
som gällde 15 november 2005–30 mars 2006.
År 2007 återvände färre personer än året innan.
Många av dem som hade avslagsbeslut som vunnit

* Dublinförordningen reglerar vilket EU-land som ska pröva en
asylansökan. Huvudregeln är att en person som varit asylsökande
i ett annat EU-land eller haft ett visum dit ska få sin asylansökan
prövad där.
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Personer med nya förhållanden
Nyetablerade förhållanden
dominerar
invandringen av anhöriga
dominerar anhöriginvandringen
Anknytningsinvandring
– tillstånd* som beviljats
av Migrationsverket
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Diagrammet visar hur många personer som fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av familjeanknytning under åren 2004–2008. Fälten visar fördelningen mellan de tre huvudkategorierna av familjeskäl:
nyetablerade anknytningar (relationer som inletts
de senaste två åren), etablerade anknytningar och
”övriga”. Den sistnämnda kategorin omfattar bland
annat personer som fått uppehållstillstånd på grund av
att de tillhört samma hushåll som en person i Sverige.

2008

Utveckling: Invandringen som beror på familjeanknytning följer i stora drag asylinvandringen med en viss förskjutning. När den ökar, då ökar även antalet anhöriga
som söker uppehållstillstånd i Sverige.
Under 2008 sökte allt fler personer tillstånd för att
komma till Sverige för att förenas med anhöriga här.
Bland dem fanns det många familjemedlemmar till
de asylsökande som fick uppehållstillstånd året innan.
Både nyetablerade och etablerade anknytningar ökade,
även om de förstnämnda dominerade stort.
* Personer som från början ansökt om tillstånd av andra skäl inräknas
inte här (under 2008 knappt 1 000 personer)
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Drygt 8200 irakier
fick uppehållstillstånd av familjeskäl
Anknytningstillstånd 2004-2008
(8 största nationaliteterna)

Anknytningsinvandring
– de åtta vanligaste nationaliteterna
2004–2008
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Diagrammet visar vilka åtta nationaliteter som var
vanligast bland dem som fick uppehållstillstånd av
Migrationsverket av familjeskäl under respektive år
2004–2008. Här ingår även anhöriga till personer som
fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande
eller p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter.

Utveckling: Invandringen av anhöriga speglar i många
avseenden den asylinvandring som ägt rum under
senare tid. Som exempel kan nämnas medborgare
från Irak, Somalia och Serbien. Det finns dock andra
nationaliteter som flyttar till Sverige av andra orsaker,
till exempel thailändare, ryssar och kineser. Sammanlagt
fick 33 200 utländska medborgare uppehållstillstånd i
Sverige av familjeskäl under 2008.
* Under åren 2004–2006 redovisas montenegrinska medborgare
under ”Serbien”.
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De största
grupperna av EES-medborgare
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Diagrammet visar hur många medborgare i EU, EESländerna (Norge, Island och Liechtenstein) och Schweiz
som beviljats uppehållstillstånd i Sverige (fram till och
med den 29 april 2006) eller vars uppehållsrätt i Sverige
registrerats (från och med den 30 april 2006)* under
åren 2004–2008.
De fem översta fälten visar från vilka länder de största
grupperna kom respektive år och de undre gråfärgade
fälten visar hur många som sammanlagt kom från
övriga länder.

Utveckling: Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsstater och det märktes genast i statistiken. Redan
samma år blev polacker den största gruppen bland
de EU/EES-medborgare som fick uppehållstillstånd i
Sverige. Den polska gruppen växte till en början, medan
den näst största gruppen – tyska medborgare – har
legat kvar på ungefär samma nivå.
* Den 30 april 2006 ändrades lagstiftningen som reglerar EU/EESmedborgares rätt att vara i Sverige. Från detta datum har dessa
medborgare och deras familjemedlemmar uppehållsrätt i Sverige
och behöver därför inte längre uppehållstillstånd när de vill stanna
här längre än tre månader. De ska i stället registrera sig hos
Migrationsverket.
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Kineser och pakistanier – de största g
 rupperna
som fick tillstånd för studier
Beviljade tillstånd studerande
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som fick bifall av Migrationsverket åren 2004–2008
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Diagrammet visar hur många personer från länder
utanför EU/EES-området* som Migrationsverket
beviljade uppehållstillstånd på grund av studier under
åren 2004–2008.
De fem översta färgfälten visar från vilka länder de
största grupperna kom respektive år och de undre
gråfärgade fälten visar hur många som sammanlagt
kom från övriga länder.

Utveckling: Antalet studenter som har fått uppehållstillstånd i Sverige har ökat stadigt under perioden.
Studenterna från Kina har successivt blivit allt fler
och utgör nu den största gruppen. Därefter kommer
studenter från Pakistan, en grupp som vuxit snabbt de
senaste åren.
Sammanlagt 15 700 personer ansökte om förstagångstillstånd för studier i Sverige under 2008. Av dem
fick 60 procent bifall på sina ansökningar.
* EU-staterna och EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein)
samt Schweiz.
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En tredjedel av dem som sökte visum
var ryssar

En tredjedel av alla visumansökningar kommer från ryssar
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Diagrammet visar hur många visumansökningar*
svenska ambassader och konsulat tog emot 2004–2008.
De fem översta färgfälten visar från vilka länder de
flesta sökande kom respektive år. De undre gråfärgade
fälten visar hur många som var medborgare i övriga
länder.
Utveckling: Under periodens första år ökade antalet
ansökningar med cirka 20 000 varje år, men sedan
bromsades denna utveckling upp och ökningen var
cirka 7 000 år 2008. Bland de sökande dominerar de

2008

ryska medborgarna stort, de utgör ungefär en tredjedel
av alla sökande.
De allra flesta sökande får visum, under 2008 nästan
206 000 personer. Under hela perioden har endast 8–11
procent fått avslag. Numera avgör ambassader och
konsulat drygt 98 procent av alla visumärenden, resten
skickas till Migrationsverket för beslut.
* Endast de visumansökningar som registrerats i ärendehanteringssystemet Wilma redovisas här. År 2004 utgjorde de 86 procent av
alla ärenden. Denna andel ökade sedan successivt till år 2008 då alla
utlandsmyndigheter registrerade sina ärenden i Wilma.
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M edborgarskap

Irakier – den största gruppen
bland de nya svenskarna
Beviljade medborgarskapsärenden

Antal personer* som fick
svenskt medborgarskap
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Diagrammet visar hur många personer* som Migrationsverket beviljade svenskt medborgarskap under
åren 2004–2008.
Staplarnas fem övre fält visar vilka nationaliteter som
dominerade under respektive år. De gråfärgade fälten
visar hur stor gruppen ”övriga nationaliteter” var.

21 500 personer och sedan ökade de till nästan
30 000 år 2006. Året därpå sjönk de igen till cirka
24 400 och under 2008 minskade de ytterligare.
Sammanlagt har 80–85 procent av alla sökande
fått bifall på sina ansökningar.
Under hela perioden var f.d. irakier den största
gruppen bland de nyblivna svenskarna.

Utveckling: De senaste fem åren har antalet personer
som ansökt om svenskt medborgarskap varierat kraftigt
vilket också avspeglat sig i antalet beviljade medborgarskap. År 2004 tog verket emot ansökningar från

* I denna redovisning ingår inte de minderåriga barn som beviljats
medborgarskap samtidigt som sina föräldrar.
** Under åren 2004–2006 redovisas montenegriner under ”Serbien”.
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