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1. Inledning

Nedstängningarna och andra smittskyddsåtgärder under covid-19-pan-
demin har påverkat människors rörlighet både i närsamhället, inom 
landet och utomlands mer än något annat fenomen på väldigt lång 

tid. I denna studie diskuteras vilken effekt pandemin har haft på den 

svenskspråkiga befolkningens migrationsmönster utomlands, speciellt 

till Sverige. Blicken riktas i synnerhet på året 2020, då restriktionerna var 
som strängast. Man kan förvänta sig att färre människor har flyttat till Sverige 
under pandemin än före epidemins utbrott, men hur stor är nedgången? Har 
”hjärnflykten” hejdats och kan vi till och med tala om brain gain i stället för 
brain drain? Och den svåra frågan, hur bestående är förändringarna? 

Studien är en uppföljning av de Magma-rapporter jag skrivit om den svensk-
språkiga befolkningens migrationsmönster till Sverige år 2016 och år 2019 
(med Blanka Henriksson).1 Även i denna studie analyseras ett specialbeställt 
material från Statistikcentralen – en uppdatering över utvecklingen av flytt-
ningsströmmarna mellan 2018 och 2020. 

Statistiken i denna studie bekräftar att de svenskspråkigas utflyttning till Sverige 
har avtagit under det första pandemiåret 2020. Jämfört med ett normalår har 
nedgången varit nästan 25 procent. Däremot ser vi bara en marginell ökning 
av återflyttningen från Sverige, fastän många utlandsfinländare annars har 
återvänt till landet.2  Ingen helomvändning av rörligheten har alltså skett och 
statistiken visar ännu på ett underskott för den svenskspråkiga befolkningen 
i Finland. Med tanke på de stränga reserestriktioner som varit gällande under 
2020 är nedgången i utflyttningen egentligen ganska moderat.
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Undersökningen har på så sätt åskådliggjort hur stabil Sverigeflyttningen ändå 
är från vissa delar av Finland. I Nyland märks effekterna av coronaåret tydligast, 
medan rörligheten knappt rubbats till och från Åland, och är mindre dramatisk 
också ur ett österbottniskt och Åboperspektiv. 

Flyttningstraditionen hos finlandssvenskarna är stabil och djupt rotad: kon-
takterna mellan Finland och Sverige är täta och det är naturligt att se sig om 
efter arbets- och studiemöjligheter i Sverige. Därför är det högst sannolikt att 
pandemiåren bara kommer att vara ett undantag och utflyttningen till Sverige 
fortsätter som vanligt efter pandemin. Kanske kommer Sverigeflyttningen 
tillfälligt att öka på grund av ett uppdämt behov då människor skjutit upp 
sina flyttplaner.

Pandemin har ändå haft stor effekt på människors flyttningsmönster både 
utomlands och framför allt inom landet. Vad trendbrottet betyder på lång sikt 
och hur samhället kommer att se ut när vi kommer ur coronakrisen är ännu 
ovisst. Lösningarna under pandemin har gett skjuts åt vissa trender som direkt 
påverkar människors mobilitet, så som digitaliseringen av arbetslivet och dis-
tansarbetet. Hur de utvecklas och hur människor och arbetsgivare utnyttjar de 
nya möjligheterna återstår att se. Ett framtida scenario är att arbetspendlingen 
över gränsen blir vanligare.

I denna text lyfter jag fram några centrala resultat ur den statistiska analysen. 
Först visar jag kort hur de generella migrationstrenderna till och från Finland ser 
ut. Därefter granskar jag hur den svenskspråkiga befolkningens utrikesmigration 
under pandemin ser ut i förhållande till de allmänna trenderna. Studien avslutas 
med några slutord. 
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2. Finland: Internationell migration år 2020

Den internationella migrationen under pandemiåret 2020 var posi-
tiv för Finlands befolkningsutveckling. Emigrationen från Finland 
minskade klart medan immigrationen framför allt från länder ut-

anför EU fortsatte i samma takt. För Finland betydde det en flyttningsvinst på 
över 17 000 personer under året (bild 1). 

Utmärkande för pandemiåret var att många utlandsfinländare återvände till 
Finland. Inflyttningen av finländska medborgare från utlandet har inte legat 
på en lika hög nivå på 30 år och för första gången på länge fick Finland ett 
tillskott även av finländska medborgare (1 109 personer).3 

Bild 1. Invandring, utvandring och nettoinvandring mellan Finland och andra 
länder 1994–2020. Flyttningsströmmarna innefattar både finländska och utländska 
medborgare. (Bild och källa: Statistikcentralen 2021)
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3. Den svenskspråkiga utflyttningen till Sverige 
har minskat något under pandemin

Coronaåret 2020 har varit ett stort undantagsår även för den svensk-
språkiga befolkningens migrationstrender. Antalet personer som 
flyttat utomlands har inte varit lika lågt på hela 2000-talet. Jämfört 

med 2017–2019 har utflyttningen minskat med en fjärdedel: år 2020 flyttade  
1 425 svenskspråkiga utomlands (hela världen), medan motsvarande siffra under 
föregående treårsperiod var i snitt 1 900 personer per år (bild 2).  

Bild 2. Antalet svenskspråkiga utflyttare till olika destinationsländer eller -regioner 
2000–2020. (Källa: Statistikcentralen)

Nedgången har varit likartad vart än i världen de svenskspråkiga flyttat, med 
undantag för Nordamerika. Emigrationen till USA och Kanada har minskat 
med nästan 50 procent (men volymen är liten, 32 personer år 2020).  4 
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Finlandssvenskarnas favoritland är fortfarande Sverige. Hela två tredjedelar 
av alla svenskspråkiga utflyttare väljer grannlandet i väst, en tiondedel något 
annat nordiskt land och närmare 20 procent ett annat europeiskt land. 

Då det gäller utflyttningen till Sverige har finlandssvenskarnas flyttningsbe-

nägenhet avtagit med ca 25 procent från normalläget (bild 3). Enligt statistiken 
flyttade 902 svenskspråkiga från Finland till Sverige år 2020, medan siffran 
under hela 2010-talet låg i genomsnitt på 1 200 utflyttare. 

Bild 3. Migrationen från Finland till Sverige enligt flyttarens språk 1990–2020.  
(Källa: Statistikcentralen)

För de finskspråkiga syns en likartad minskning av flyttare till Sverige, men 
skillnaden är att nedgången inleddes redan innan pandemin år 2019. Samma 
år flyttade också för första gången fler svenskspråkiga än finskspråkiga till 
Sverige under hela jämförelseperioden 1990–2020. Sverige som land verkar 
ha blivit mindre attraktivt för den finsktalande befolkningen, även utan un-
dantagstillstånd.
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Att flyttningarna utomlands och till Sverige har minskat under pandemin är 
ingen överraskning. Men samtidigt kan man fråga sig om nedgången är särskilt 
dramatisk. Med tanke på de stränga reserestriktionerna och nedstängningarna 
av samhällena under pandemins första år är det ändå ganska många som tagit 
sitt pick och pack och bosatt sig i ett annat land. Att gränserna varit helt stängda 
och den internationella rörligheten nästan avstannat stämmer inte alls. 
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4. Återflyttningen från Sverige oförändrad

År 2020 flyttade fler utlandsfinländare (födda i Finland)4 tillbaka till 
Finland än på tio år, sammanlagt nästan 6 500 finskspråkiga och 
drygt 1 000 svenskspråkiga (bild 4). För de finskspråkiga betyder det 

en ökning på 17 procent och för finlandsvenskarna 12 procent från årsgenom-
snittet för 2017–2019. 

Bild 4. Immigration eller ”återflyttning” till Finland från hela världen enligt 
flyttarens språk. Som återflyttare definieras personer som är födda i Finland. (Källa: 
Statistikcentralen)

Från Sverige har det däremot inte direkt varit någon rusning tillbaka till 

Finland, varken då det gäller finsk- eller svenskspråkiga. Förändringen i 
återflyttningen har varit marginell jämfört med tidigare år: antalet svensksprå-
kiga som flyttat tillbaka från Sverige har ökat endast fem procent jämfört med 
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ett normalår. Återflyttningen från de andra nordiska länderna har inte heller 
ökat, men från resten av Europa har återflyttningen stigit med 41 procent. 

Då vi jämför utflyttningen från Finland med återflyttningen kan vi se om 
rörligheten åt båda hållen är i balans. Tidigare studier av Sverigeflyttningen 
visar att så inte är fallet för finlandssvenskarna, utan mycket färre flyttar tillbaka 
än flyttar ut. I ett längre tidsperspektiv har vi sett att omkring hälften av de 
svenskspråkiga flyttarna till Sverige har stannat kvar.5 

Bild 5. Rörligheten av svenskspråkiga mellan Finland och Sverige 2000–2020. 
(Källa: Statistikcentralen)

Eftersom utflyttningen gick ner under pandemin var också flyttningsbalan-

sen för de svenskspråkiga mer positiv år 2020 än den brukar vara (bild 5). 
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Skillnaden mellan utflyttningen från Finland och (åter)flyttningen från Sverige 
var betydligt mindre än den varit under det senaste decenniet.

Utlandsfinländarna har alltså inte återvänt från Sverige och de andra nord-

iska länderna under pandemiåret i samma utsträckning som från andra 

delar av världen. Coronapolitiken verkar inte ha drivit finländarna tillbaka 
från våra nordiska grannländerna i väst, trots all medial uppmärksamhet om 
olika coronastrategier och som vissa personliga berättelser i pressen indikerat.6 
Sverige känns bekant och tryggt och en flytt tillbaka under krisen kanske inte 
kändes nödvändig. Fastän de fysiska gränserna ”stängdes” förefaller de mentala 
avstånden mellan de nordiska länderna ändå inte vara så stora. Allt detta är 
tecken på att Sverige och Norden är en integrerad del av finländarnas arbets- och 
studiemarknad även under kriser. 
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5. Små pandemieffekter på flyttningsströmmarna 
från Åland, Österbotten och Åbo

En analys av flyttningsmönstren från de olika svenskspråkiga regionerna 
visar några intressanta iakttagelser (bild 6). 

Nyland sticker ut som den region med mest förändringar i den svenskspråkiga 
befolkningens flyttningsmönster till Sverige. För det första har nedgången i 

antalet Sverigeflyttare varit speciellt brant från Nyland. Under perioden 
2017–2019 flyttade i snitt 414 svenskspråkiga från Nyland till Sverige, men år 
2020 hade siffran fallit rejält till 260; en minskning på 37 procent. Det regionala 
trendbrott som observerats i Magmas förra studier – att utflyttningen från 
Nyland klart passerat utflyttningen från Österbotten – syns inte längre. Det ser 
man tydligast då man granskar utflyttningen i relativa tal, alltså i förhållande 
till regionens folkmängd. Flyttningsbenägenheten från Österbotten var 2,4 per 
tusen invånare medan den från Nyland var 2,0 per tusen. 

För det andra har återflyttningen från Sverige till Nyland och speciellt till 

Helsingforsregionen ökat markant år 2020, till Nyland med 20 procent och 
till huvudstadsregionen med 25 procent. Trenden syns inte i de andra regio-
nerna – som redan konstaterats har Svenskfinland som helhet inte haft en ökad 
återflyttning från Sverige. Det har lett till att Nylands migrationsunderskott för 
år 2020 också minskat. Från att i snitt ha tappat ca 240 personer årligen under 
2017–2019 var ”förlusten” år 2020 endast 55 personer. 

Pandemin har inte haft samma effekt på utflyttningstalen från Åland, Åbo-

regionen eller Österbotten. Speciellt på Åland är trenden ganska stabil även 
år 2020, med bara 14 procent färre flyttare till Sverige och ungefär lika många 
återflyttare från Sverige som under ett normalår. Migrationsbenägenheten 
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fortsätter på en hög nivå, 11 per tusen flyttare år 2020.  Nedgången i flytt-
ningssiffrorna från Åboregionen är måttliga 18 procent och från Österbotten 
23 procent. Regionerna har inte heller sett en ökning i återflyttningen från 
Sverige jämfört med tidigare år. 

Bild 6. Flytt från Finland till Sverige enligt region 2010–2020, svenskspråkiga. (Källa: 
Statistikcentralen)

De regionala talen är i linje med analysen av flyttarnas ålder. Nedgången i 
utflyttningen har varit minst tydlig bland ungdomarna i åldersgruppen 15–24 
år och det är just ungdomsflyttningen som dominerar från Åland och Österbot-
ten. Det är också bland de unga som en flytt till Sverige högst troligt snabbare 
blir aktuell igen och bland vilka flyttningstalen troligen når samma nivåer 
som innan covid-19-pandemin. Antalet finländska studenter som inledde sina 
högskolestudier i Sverige gick ner något år 2020, men till exempel vid Umeå 
universitet uppger man att de internationella studenterna på hösten 2021 var 
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uppe i nästan samma antal som innan pandemin.7 Det indikererar att ung-
domsflyttningen från Åland och Österbotten snart kommer att återhämta sig. 

De regionala resultaten är intressanta på många sätt. En kris så som covid-19-pan-
demin kan blotta djupare mönster om vilka utvecklingslinjer som är mer be-
stående och vilka mer känsliga för störningar. Ålands stabila flyttningtrend 

vittnar om att rörligheten till Sverige på ett mer grundläggande sätt är en 

del av den åländska kulturen. Man ser en liknande flyttningstradition även 

i svenska Österbotten. En flytt till Sverige är helt enkelt ett naturligt alternativ 
för många svenskspråkiga ungdomar i Österbotten. I Nyland däremot har 
flyttningstalen fluktuerat mer. Betyder det då att flyttningskulturen inte ännu är 
så starkt etablerad utan söker ännu sin form, i synnerhet i huvudstadsregionen? 
Eller påverkas deras flyttplaner mer av ekonomiska konjunkturer och andra 
samhällsförändringar?



KAISA KEPSU18

6. Slutord

Covid-19-pandemins första år har satt sina spår. Nordborna är vana att 
kunna röra sig fritt över gränserna sedan passfriheten från 1950-talet. 
Covid-19 och speciellt det bristande samarbetet i hanteringen av 

pandemin har i Norden varit ett hårt slag mot den fria rörligheten och visionen 
om ett integrerat Norden. 

Ländernas olika nationella coronapolitik har också väckt en ny slags nationalism 
och ”landskampsanda”, i värsta fall misstänksamhet mot grannländernas coro-
nastrategier och rent av ”coronamobbning” av medborgare från andra länder. 
Stängda gränser, ombytliga restriktioner och regler om karantän har skapat stora 
praktiska problem speciellt för de som lever sitt liv i två länder eller planerar 
en flytt utomlands. I gränsregionerna där växelverkan och rörlighet över den 
öppna gränsen är vardag har pandemin på nytt synliggjort riksgränsen.

Vilka långtgående följder politiken under pandemin får för rörligheten inom 
Norden är för tidigt att dra några slutsatser om. Det finns en risk att de negativa 
attityderna håller i sig ännu ett bra tag. Vill man framöver arbeta, flytta och 
investera i ett annat nordiskt land? 

Men trots tillfälligt gnissel i maskineriet är det sannolikt att vi mer eller mindre 
kommer att återgå till det ”normala” efter pandemin. Allt tyder på att viljan att 
flytta och röra på sig inom Norden inte kommer att påverkas på lång sikt. I en 
omfattande opinionsundersökning som genomfördes under försommaren 2021 
av Nordiska ministerrådet tror ungefär hälften att det om fem år är ännu fler 
nordiska medborgare som bor, studerar eller arbetar i ett annat nordiskt land. 
Bara sju procent trodde rörligheten skulle minska. En annan färsk undersökning 
i Tornedalen visar liknande resultat.8 
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Det som fortsatt driver på mobiliteten är det faktum att Finland och Sverige 
och även de övriga nordiska länderna är så nära sammanlänkade. Människor 
rör sig emellan länderna mer och mindre permanent: de turistar, besöker släkt 
och vänner, arbetar, gör business, lever familjeliv i två länder och ibland bosätter 
sig i det andra landet – permanent eller tillfälligt. Det föder mer kontakter och 
göder ännu djupare integration vilket upprätthåller rörligheten mellan länderna.  

För de svenskspråkiga är flyttningsrörelsen till Sverige också en del av urbani-
seringsutvecklingen. Sverige är en del av samma kultursfär och arbetsmarknad, 
vilket gör att mobiliteten på många sätt kan likställas med flyttning inom 
landet. Stockholm är en attraktiv metropol som för många finlandssvenskar 
ligger närmare än Helsingfors, ibland geografiskt men ännu oftare kulturellt, 
språkligt och känslomässigt.  

Slutligen vet vi inte ännu vad det ”nya normala” blir efter pandemin. Digita-
liseringen av arbetslivet har tagit ett stort skutt framåt och öppnat upp för ett 
mer platsoberoende arbetsliv. På nationell nivå har den smidiga övergången till 
distansarbete gjort att diskussionen om ökad multilokalitet intensifierats. Man 
kan ha flera hem, jobba från fritidsbostaden och landsbygden. 

Möjligheten att bo längre ifrån arbetsplatsen kommer att möjliggöra mer pend-
ling även över gränsen mellan Finland och Sverige. Pendlingen syns dåligt i 
statistiken, men beräknas ha ökat betydligt. Speciellt inom expertyrken kan de 
goda erfarenheterna av distansarbete under coronapandemin betyda att man 
kan ta ett jobb i Sverige utan att man behöver flytta dit. Arbetsmarknaden 
breddas till att omfatta Sverige utan att man fysiskt behöver vara på plats varje 
dag, eller ens varje vecka. Kanske ser vi i framtiden ett ännu mer integrerat 
Finland och Sverige.
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