
T illgängligheten på, möjligheterna att
analysera, samt i viss mån också intres-
set för, longitudinella registerdata har

ökat under de senaste åren. De register som
upprätthålls av de statistikförande inrät-
tningarna i de nordiska länderna utgör
härmed centrala informationskällor. I vissa
avseenden befinner vi oss dock ännu på rel-
ativt oprövad mark. Ett sådant område gäller
länkningen av data från olika länder, där
det finns en stor potential för i första hand
migrationsforskare. Det som redovisas här är
ett projekt tillsammans med Dan-Olof Rooth
vid Högskolan i Kalmar, där vi har införskaf-
fat dylika landslänkade data på individnivå,
och därmed strävar till att utnyttja åtmin-
stone några av de möjligheter som finns.

Den övergripande idén är att observera
samma personer i två länders, Sveriges och
Finlands, befolkningsregister. Data utgår
från Registret över totalbefolkningen i Sve-
rige (RTB) vid slutet av åren 1990 respekti-
ve 2001 (Statistiska centralbyrån, 2006).
Dessa två tvärsnitt är länkade på basis av
det svenska personnumret, så att vi kan ob-
servera samma personer vid båda mättill-
fällena, givet att de är bosatta i Sverige då.
För respektive individ och mättillfälle finns
en uppsättning variabler såsom ålder, kön,
födelseland, boendekommun, senaste in-

vandringsår, sysselsättningsstatus, årliga ar-
betsinkomster, med mera. 

Dessa registerdata från Sverige har, för
personer födda i Finland, på individnivå
länkats till den finländska longitudinella
folkräkningsfilen (Statistikcentralen, 2006)
med information från åren 1970, 1975,
1980, 1985, 1990, 1995 och 2000. De fin-
ländska data innehåller flertalet socioeko-
nomiska, demografiska och arbetsmark-
nadsrelaterade variabler. Personer bosatta i
Sverige 1990 respektive 2001 kan sålunda
observeras i Finland om de var bosatta i lan-
det vid tidpunkten för folkräkningarna i slu-
tet av respektive år. Personer som har flyt-
tat från Finland innan den i modern bemär-
kelse första folkräkningen år 1970, och inte
har varit bosatta i landet vid någon av de se-
nare folkräkningarna, har vi ingen informa-
tion om. Vi kan sålunda inte säga något om
de finländare som emigrerade till Sverige
innan 1970, och som har varit bosatta där
sedan dess.

Länkningen av svenska data till de fin-
ländska har skett genom att utnyttja indivi-
dernas personnummer, vilka ger födelseda-
tum och kön. Som ytterligare länknings-
nycklar har boendekommun i Sverige och
invandringsår använts. I många fall under-
lättades länkningen av tidigare igenkänning 153
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innehåller information om personers mo-
dersmål har detta tidigare inte varit möjligt,
och det har därmed inte heller funnits upp-
gifter om antalet finlandssvenskar i Sverige.
Våra data, för personer som har invandrat
efter 1970, visar att finlandssvenskarna ut-
gör i runda tal en femtedel av alla finländare
i Sverige. I en färsk studie (Rooth och Saa-
rela, 2006a) jämför vi de två språkgrupper-
nas utfall på den svenska arbetsmarknaden.
Finlandssvenskarna visar sig ha betydligt
högre sysselsättningsnivåer, inkomster och
uppåtgående inkomströrlighet än motsva-
rande finskspråkiga, vilket sannolikt beror
av att de har nytta av sitt modersmål. Fak-
tum är att deras utfall i väldigt hög grad
motsvarar situationen bland personer född-
da i Sverige och som har svenskfödda föräl-
drar. Studier som inte separerar de två
språkgrupperna (t.ex. Saarela och Rooth,
2006) överskattar därmed de finskspråki-
gas, alternativt underskattar de svensk-
språkigas, framgång på den svenska arbets-
marknaden.

Nämnda data indikerar därutöver att
anpassningssvårigheter i en invandrarbe-
folkning på längre sikt kan ta sig uttryck på
flera sätt. För gruppen finländare som år
1990 hade varit bosatta i Sverige mer än
fem år kan man se att svårigheten att få
jobb, återflyttningsbenägenheten, samt
dödsrisken, alla verkar reflektera integra-
tionsproblem (Saarela och Finnäs, 2006).
Finlandssvenskar i Sverige har genomgå-
ende bättre utfall än motsvarande finsk-
språkiga finländare, vilket sannolikt beror
av att deras modersmål underlättar anpass-
ningen i det svenska samhället. 

Andra aspekter av intresse är de som
tangerar huruvida emigration och återvän-
dande är selektiva processer, så att den del
av en födelsekohort som flyttar ut ur hem-
landet, samt de som flyttar tillbaka till hem-
landet skiljer sig från den stationära be-
folkningen vad gäller observerbara och icke
observerbara egenskaper. Våra analyser
(Rooth och Saarela, 2006b) tyder på att
detta i högsta grad är fallet, samt att tesen
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i register från Riksskatteverket. I 85,2 pro-
cent av fallen kunde en unik individ identi-
fieras i de finländska registren, så match-
ningsprocenten är hög. Bortfallet kan be-
traktas som slumpmässigt, eftersom det be-
ror av att två eller flera individer inte har
kunnat separeras med hjälp av de fyra
länkningsnycklarna. Per definition blir san-
nolikheten för bortfall större i kommuner
med fler invånare (finländare), men det är
svårt att tro att detta skulle motsäga anta-
gandet om icke-selektivt bortfall.

Givet det ovan nämnda har vi härmed
information för alla finländare bosatta i
Sverige i slutet av 1990 respektive 2001,
som har emigrerat från Finland efter 1970,
samt uppgifter för samma individer från de
finländska folkräkningarna. Data är sålunda
representativa för den finländska invan-
drarbefolkningen i Sverige vid två givna tid-
punkter, inte nödvändigtvis för en total ko-
hort av immigranter.

Hur har det då varit möjligt att få till-
stånd att konstruera dylika data? Den pri-
mära orsaken är att i Sverige verkar det in-
te finnas ett regelverk som hindrar att data
på personnivå förs ut ur landet. Det gör det
däremot i Finland. Genom att utgå från to-
taldata ur RTB för givna år, med fokus på
personer födda i Finland, och sedan obser-
vera dem i finländska longitudinella regis-
ter, har vi lyckats få tillstånd till länkningen.
Skulle man utgå från finländska befolk-
ningsregister, med målsättningen att kopp-
la personer i dessa till register i Sverige,
kommer den finländska lagstiftningen
emot. 

Dessa data kan användas för att analy-
sera flera forskningsfrågor. De upplägg jag
nämner här gäller i första hand migrations-
relaterad forskning med ekonomisk och de-
mografisk anknytning, då det ligger mig
själv närmast om hjärtat. Det finns säkert
också andra intressanta vinklingar. 

En möjlighet är att jämföra finskspråki-
ga finländare i Sverige med svenskspråkiga
finländare (finlandssvenskar) i Sverige. Ef-
tersom svenska befolkningsregister inte
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om att återflödet förstärker den process
som karaktäriserar det ursprungliga utflö-
det håller streck (Borjas och Bratsberg,
1996). Detta innebär att de personer som
flyttade från Finland till Sverige strax innan
1990 hade i snitt lägre utbildning än dem
som inte flyttade, medan de som valde att
återvända hade högre utbildning än dem
som inte valde att återvända. 

Vi kan också se att personer som emi-
grerade till Sverige under 1980-talets se-
nare hälft hade betydligt lägre åldersstan-
dardiserade sysselsättningsnivåer än dem
som inte emigrerade. De personer bland
dessa emigranter som ånyo kunde observe-
ras i Finland 1995, med andra ord återvän-
dare, hade också efter hemkomsten lägre
sysselsättningsnivåer än personer i den sta-
tionära befolkningen. Mönstret för inkom-
ster är inte lika entydigt.

Man kan också betinga på sysselsätt-
ningssituationen i ett land, för att se hur
den sammanhänger med samma personers
arbetsmarknadsstatus i det andra landet
(Figur 1 illustrerar hur man kan gå till vä-
ga). Att på detta sätt kunna följa samma
personer på arbetsmarknaden i två länder
är mycket unikt. Mig veterligen finns det
inga tidigare studier där man har kunnat
använda sig av registerdata på detta sätt.

Preliminära analyser tyder på att samban-
det är starkt, med andra ord att en individs
sysselsättningsbenägenhet i Sverige är re-
laterad till personens arbetsmarknadssta-
tus innan emigration, samt till situationen
vid uppföljningstillfället (oberoende av om
man återvänder till Finland eller ej).

Några av de begränsningar och brister
som våra data har bör givetvis också näm-
nas. En sådan är att det inte går att följa en
fullständig födelsekohort eller kohort av
emigranter över tiden. Datas struktur inne-
bär därmed att man inte kan göra direkta
skattningar av migrationsflöden mellan län-
derna, då det inte framgår vad som händer
mellan tvärsnitten. Eftersom data är be-
tingade på att man observeras i Sverige vid
två givna tidpunkter är möjligheten att säga
något om hur individernas utfall och bete-
ende ser ut under andra makroscenarier
också begränsade. Exempelvis kan det vara
så att konjunkturläget delvis ligger bakom
det som kan observeras för återvändares
utfall på den finländska arbetsmarknaden.
Slutligen bör man komma ihåg att flyttbe-
slut och olika åtaganden på arbetsmarkna-
den ofta beror av personers familjeförhåll-
landen. I data finns uppgifter om civilstånd
och huruvida det finns barn i hushållet,
men eftersom hushåll inte har konstruerats
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Figur 1. Exempel på observationsplan för att följa individer i data.

1970/1975/1980/1985 1990 2001/2000
År

Innan emigration

(senaste folkräkningen
i Finland)

(1) Sysselsatt
(2) Arbetslös
(3) Utanför arbetskraften

Studiepopulationen

(Finländska immigranter
i Sverige)

(1) Sysselsatt
(2) Inte sysselsatt

Uppföljning

i Sverige
(1) Sysselsatt
(2) Inte sysselsatt

i Finland
(3) Sysselsatt
(4) Arbetslös
(5) Utanför arbetskraften

(6) Död
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för dessa data är det vanskligt att i detalj
uttala sig om vad som styr besluten och hu-
ruvida dessa beror av andra familjemed-
lemmar.

Med facit på hand vågar jag dock påstå
att många empiriska studier av migrations-
relaterade frågor har producerats på basis
av data som är betydligt mindre informativa
och tillförlitliga än våra. Vad gäller landslän-
kade registerdata på individnivå står forsk-
ningen, och därmed möjligheterna till ny
kunskap om emigranter, återvändare och
migrationsflöden, ännu i barnskorna. 

De processer som studeras är ofta väl-
digt komplicerade. För att bättre förstå
dem, samt deras orsaker och konsekvenser,
är vår målsättning att på sikt få tillgång till
årliga uppgifter baserade på in- och utflö-
den ur de två ländernas befolkningsre-
gister. Detta skulle, tillsammans med inne-
varande information, öppna många nya vä-
gar för förståelsen av migrationsströmmar
och flyttningsbeteende. Genom att utnyttja
personernas namn torde bortfallsprocen-
ten vid länkning därtill bli ännu lägre än den
vi har i dessa data. 
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