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Det finns en avsaknad av detaljerade analyser om finländares internationella migration, i syn-

nerhet över längre tidsperioder. Denna studie bidrar med en kartläggning av flyttbeteendet i 

termer av återvandring och upprepad emigration under perioden 1971-2003. Det underliggan-

de syftet är att illustrera några av de möjligheter som vår befolkningsstatistik ger. Vi finner att 

benägenheten att återvandra är avsevärt större i senare emigrantkohorter än bland dem som 

emigrerade på 1970-talet. Två tredjedelar av alla finskspråkiga män i de senare emigrantko-

horterna har återvänt till Finland redan inom åtta år. För svenskspråkiga män och finskspråki-

ga kvinnor är motsvarande andel drygt hälften, och för svenskspråkiga kvinnor knappt hälf-

ten. Hälften av alla återvandrare har följaktligen varit bosatta utomlands bara något eller några 

enstaka år. Vi ser också att omkring 15 procent av flyttströmmarna till och från Finland har 

utgjorts av upprepad migration. Ungefär fem procent av alla emigranter flyttade utomlands 

igen inom tre år efter sin första emigration, drygt tio procent inom åtta år, och grovt sett 15 

procent inom 13 år. Finskspråkiga emigranter, och män, är i något högre grad än svensksprå-

kiga emigranter, och kvinnor, sådana som flyttar mer än en gång. Studien återger finländares 

internationella rörlighet på ett sätt som till vissa delar inte tidigare gjorts, och är tänkt att fun-

gera som ett embryo för fortsatta och mer ingående empiriska analyser. 

 

Introduktion 

Sedan slutet av andra världskriget har det skett närmare 900 000 flyttningar från 

Finland till utlandet, medan antalet flyttningar till Finland varit över 700 000. 

Fram till de senaste två decennierna har immigrationen dominerats av personer 

med finländskt medborgarskap, alltså av återvändande finländska emigranter.  

 Summariska uppgifter om antalet flyttningar publiceras årligen av Statistik-

centralen, men denna typ av aggregerad information ger endast en grov bild av 

flyttströmmarna och erbjuder begränsade analysmöjligheter. Det innebär inte att 

detaljerade uppgifter saknas, utan att de finns tillgängliga endast i form av register 

från vilka den intresserade forskaren bör beställa skräddarsydda material. Regist-

ren är tillgängliga mot en relativt låg avgift och de har en stor potential ifråga om 

att kvantifiera och förstå de internationella flyttströmmarna från och till Finland. 

Jämfört med situationen i många utomnordiska länder med bristfällig folkbokfö-
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ring och där forskare ofta måste förlita sig till enkätdata ger den finländska statisti-

ken närmast oanade möjligheter.  

 Detta till trots existerar det inte många studier som har utnyttjat registrens 

möjligheter i detta hänseende. Vi har varit involverade i några projekt på området, 

vilka finns beskrivna i litteraturförteckningen efter texten. Dessa har dock varit 

avgränsade till en relativt kort tidsperiod, eller utnyttjat data där detaljerad infor-

mation om migrationstidpunkten är bristfällig.  

 Det finns härmed en avsaknad av utförliga kartläggningar av hur stor andel av 

flyttningarna utomlands som är mer permanenta, utlandsvistelsens längd för dem 

som återvandrar, samt om hur många personer som emigrerar mer än en gång. 

Syftet med denna skrift är att kvantifiera aspekter av detta slag genom en redovis-

ning för en längre tidsperiod och med hjälp av förhållandevis detaljerad flyttnings-

statistik. Studien återger härmed finländares internationella rörlighet på ett sätt 

som till vissa delar inte tidigare har gjorts, och är tänkt att fungera som ett embryo 

för fortsatta och mer ingående empiriska analyser. 

 De data vi använder (användartillstånd TK-53-186-09) består av två stickprov 

från Statistikcentralens så kallade PalaPeli-datafiler. De sätter fokus på individers 

familj och hushåll, men inkluderar också uppgifter om personers samtliga flytt-

ningar från och till Finland (emigrationsår och immigrationsår). Det ena stickpro-

vet utgör 50 procent av alla svenskspråkiga och det andra åtta procent av alla 

finskspråkiga bosatta i Finland någon gång under tidsperioden 1971-2003. En per-

son kategoriseras som svenskspråkig ifall han eller hon har haft svenska som regi-

strerat modersmål vid något folkräkningstillfälle. Eftersom data inkluderar enbart 

personer med svenska eller finska som modersmål ligger flyttströmmar bland ”ny-

finländare” såsom ester, ryssar och andra utrikes födda utanför vårt intresse. De 

tillgängliga stickproven är inte heller heltäckande såtillvida att de inkluderar enbart 

personer födda 1920-1988. Med tanke på att de flesta som flyttar är unga vuxna 

har detta likväl endast marginell betydelse för vår redovisning.  

 Materialet innehåller inga uppgifter om vart personerna emigrerar, eller var-

ifrån de återvändande emigranterna kommer. Från officiell statistik vet vi dock att 

Sverige, som till en början var mycket dominerande som destinationsland för fin-

ländska emigranter, gradvis har förlorat i betydelse. På 1970-talet gick över 80 

procent av all emigration från Finland till Sverige, på 1980-talet 65 procent, på 

1990-talet knappt 40 procent, och i början av 2000-talet under 30 procent. 

 Det finns också förhållandevis detaljerade uppgifter om demografiska och 

socioekonomiska karakteristika, som härrör från folkräkningarna som förrättats 

vart femte år, samt om dödsfall på årsbasis. Därtill finns information om övriga 

familjemedlemmar, föräldrar, partners och barn, varför flyttningarna även kan 
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kartläggas och analyseras på hushålls- eller familjenivå. Av utrymmesskäl kommer 

vi likväl inte att utnyttja dessa uppgifter här. 

 Från tidigare vet vi att de två tydligaste särdragen vad gäller finländares inter-

nationella migration är nivåskillnaderna mellan språkgrupper och kön. Emigra-

tionsbenägenheten bland finlandssvenskar är avsevärt högre än bland finskspråki-

ga personer, och en betydligt större andel kvinnor än män emigrerar. Återvän-

dandet förstärker denna selektionsprocess. En lägre andel av de svenskspråkiga 

emigranterna än av de finskspråkiga återvänder till Finland, och kvinnors benä-

genhet att återvandra är lägre än mäns. Vi separerar därför genomgående perso-

ner enligt modersmål och kön. Därtill särskiljer vi migranter enligt migrationstid-

punkt, för att beakta tidsmässiga förändringar i migrationsströmmarnas storlek 

och Sveriges minskade betydelse som destinationsland.   

 Härnäst följer en beskrivning av migrationens omfattning under de senaste 

decennierna i termer av antalet flyttningar från och till Finland. Därefter går vi vi-

dare med frågorna om andelen återvändande emigranter, hur länge de har varit 

utomlands, och förekomsten av upprepad emigration. Papperet avslutas med en 

kort sammanfattning. 

   

Emigration och immigration 1971-2003 

För att ge en bakgrundsbild till de uppgifter som redovisas från våra stickprov bör-

jar vi med att presentera de totala flyttströmmarna till och från Finland under hela 

efterkrigstiden (figur 1).  
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Figur 1. Antal flyttningar till och från Finland, 1945-2009 
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Uppgifterna kommer från Statistikcentralens hemsidor. Fram till år 1970 är siff-

rorna baserade på skattningar och kan sålunda inte ses som helt korrekta, men 

nivån på flyttströmmarna är utan tvivel tillförlitlig. Efter krigen ökade emigratio-

nen ända fram till början av 1950-talet. Under mitten av decenniet hölls den på en 

relativt låg nivå, för att sedan tillta igen, och nå sin kulmen i slutet av 1960-talet. 

Fram till år 1970 uppgick flyttningsunderskottet till drygt 300 000 personer. Den 

stora utflyttningen i slutet av 1960-talet möjliggjordes delvis av de stora årskullar-

nas inträde i vuxenlivet. Därefter har flyttningsströmmarna hållit sig på en lägre 

nivå. Med undantag för några år i slutet av 1970-talet har flyttningsnettot varit posi-

tivt. Sedan början av 1990-talet är det emellertid utländska medborgare som sva-

rar för överskottet, medan finländska medborgare redovisar årliga underskott. 

Redan före 1971, då vi kan börja observera migrationsströmmar i våra stickprovs-

data, fanns det sålunda ett stort antal emigranter utomlands, varav de flesta bodde 

i Sverige. 

För att motsvara förhållanden i hela befolkningen har våra stickprov viktats 

enligt urvalsproportionerna. Tabell 1 redovisar det skattade antalet årliga flyttning-

ar på basis av dessa data med uppdelning efter kön och språk. Uppgifterna avvi-

ker något från den aggregerade statistiken eftersom de baserar sig på stickprov, 

och inbegriper enbart personer födda 1920-1987 med svenska eller finska som 

modersmål. Eftersom de flesta flyttningar företas av unga vuxna har åldersbe-

gränsningen dock liten betydelse, bortsett från de allra sista åren då underskatt-

ningen närmar sig 20 procent. Materialet omfattar totalt 278 704 flyttningar från 

Finland och 257 024 flyttningar till Finland, varav 42 976 respektive 34 146 före-

tagits av svenskspråkiga personer. Svenskspråkiga flyttningar utgör 15 respektive 

13 procent av alla flyttningar, vilket illustrerar att emigrationsbenägenheten är stör-

re än bland finskspråkiga och att en större andel stannar kvar utomlands. Uppgif-

terna visar också att svenskspråkiga har svarat för över 40 procent av hela befolk-

ningens flyttningsunderskott under perioden 1971-2003. 

 

Återvandring 

Benägenheten, eller egentligen risken för, att återvandra är störst inom tre år efter 

att man har emigrerat, varefter den faller kraftigt (figur 2). Profilen över tid är den 

samma oberoende av kön och språkgrupp, men det finns en notabel nivåskillnad. 

I synnerhet de första tre åren efter emigration är risken för återvandring avsevärt 

högre bland finskspråkiga än bland svenskspråkiga, och speciellt bland män. 
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Tabell 1. Det årliga antalet flyttningar från och till Finland enligt kön 

och språk, 1971-2003 Tabell 1. Det årliga antalet flyttningar från och till Finland efter kön och språk, 1971-2003

Svensk- Svensk- Finsk- Finsk- Svensk- Svensk- Finsk- Finsk-

språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga

År män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor

1971 562 532 5 650 4 400 506 276 6 650 3 163

1972 500 596 4 200 4 238 820 762 7 213 5 400

1973 430 564 3 575 3 738 750 724 6 713 4 813

1974 476 584 4 225 4 138 590 478 4 825 3 775

1975 598 626 4 700 4 325 454 400 3 250 2 788

1976 1 188 1 176 7 225 6 463 340 380 2 638 2 138

1977 1 290 1 282 6 513 7 200 386 332 3 288 2 200

1978 1 026 1 064 5 313 5 625 374 334 2 688 2 363

1979 980 1 010 6 163 5 850 588 488 3 788 3 150

1980 904 856 5 275 5 888 810 646 5 338 4 313

1981 568 576 3 638 3 975 722 620 6 338 5 475

1982 460 470 2 263 3 050 710 666 5 850 5 413

1983 438 432 1 988 2 975 634 590 5 138 5 050

1984 460 438 2 088 3 238 630 594 4 100 4 475

1985 512 430 2 463 2 500 592 464 3 688 3 600

1986 622 678 2 688 2 813 498 406 3 625 2 650

1987 648 620 2 838 3 575 526 438 2 938 2 863

1988 620 568 2 838 2 988 596 528 2 775 2 700

1989 528 590 2 875 2 638 578 496 2 888 3 013

1990 520 438 2 100 2 263 630 540 3 750 3 475

1991 466 466 1 725 2 088 438 398 2 988 2 538

1992 452 426 1 313 1 913 452 276 1 863 2 088

1993 442 540 1 575 1 925 332 284 1 725 1 763

1994 600 654 2 263 3 000 318 338 1 538 1 700

1995 658 612 2 500 2 938 464 422 1 825 2 150

1996 648 654 2 275 3 113 476 412 1 850 2 200

1997 654 664 2 450 3 200 452 368 2 075 2 175

1998 560 720 3 275 3 900 588 430 2 075 2 388

1999 620 826 2 900 4 125 550 496 2 475 2 975

2000 606 730 3 200 4 175 642 578 3 175 3 113

2001 686 814 3 163 4 300 568 542 2 725 3 338

2002 646 714 3 238 4 088 614 542 2 900 3 263

2003 556 702 3 088 3 500 674 596 2 800 2 875

20 924 22 052 111 583 124 145 18 302 15 844 117 495 105 383

Beskrivningen gäller personer födda 1920-1988, med svenska eller finska som modersmål.

Emigration Immigration

Totalt
 

Förklaring: beskrivningen gäller personer födda 1920-1988, med svenska eller finska 

som modersmål 

 

Inom båda språkgrupperna har kvinnor en lägre benägenhet att återvandra än 

män. För en betydande del av utflyttarna har emigrationen sålunda inte lett till en 

permanent bortavaro, utan utlandsvistelsen har bara varit några år. För båda 

språkgrupperna och könen var återflyttningen efter en kort tids bortavaro ur Fin-

land klart lägre bland sådana som emigrerade under slutet av 1970-talet än bland 

dem som emigrerade senare. 
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Finskspråkiga män
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Figur 2. Risken för återvandring enligt tid sedan emigration och (första observerade) emigra-

tionstidpunkt 

 

 



Återvandring och upprepad emigration ... 

47 
 

 

I synnerhet personer som emigrerade under 1970-talets andra hälft hade en låg 

benägenhet att återvandra de allra första åren efter emigration (vilket inte visas 

här). 

Skillnader i risk för att återvandra leder givetvis till variation i andelen 

emigranter som har återvänt efter en viss tid utomlands, vilket illustreras i tabell 

2. En avsevärt lägre andel svenskspråkiga emigranter än finskspråkiga återvand-

rar, och kvinnor har en notabelt lägre benägenhet att återvandra än män. För pe-

rioden som helhet gäller att drygt två tredjedelar av finskspråkiga män har åter-

vänt till Finland inom 13 år efter utflyttningen. Motsvarande andel bland 

svenskspråkiga män och finskspråkiga kvinnor är drygt hälften, och bland 

svenskspråkiga kvinnor drygt 40 procent. Som redan framgick har andelen som 

flyttat tillbaka varierat över emigrantkohorter. Detta innebär att andelen perma-

nenta emigranter är högre bland personer som emigrerade på 1970-talet än bland 

dem som har emigrerat senare. Det oaktat har förhållandet mellan könen och 

språkgrupperna hållits i det närmaste oförändrat.   

 

Tabell 2. Andelen återvändande emigranter (i %) enligt kön, språk, vistelsetid utomlands och 

emigrationstidpunkt Tabell 2. Andelen återvändande emigranter (i %) enligt kön, språk, vistelsetid utomlands och emigrationstidpunkt

Emigrations- Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom

tidpunkt 1 år 3 år 8 år 13 år 1 år 3 år 8 år 13 år 1 år 3 år 8 år 13 år 1 år 3 år 8 år 13 år

1971-1975 7,8 28,7 42,2 48,1 6,4 23,5 34,5 39,3 12,0 40,8 55,7 64,0 9,5 29,5 40,6 50,6

1976-1980 4,2 23,4 44,7 50,7 3,3 19,7 36,0 41,4 7,3 33,5 58,0 65,7 5,2 25,7 46,7 53,3

1981-1985 4,2 31,2 51,5 56,3 5,6 28,1 42,2 46,1 11,7 45,6 66,5 70,8 9,0 35,4 53,2 58,0

1986-1990 6,9 33,6 53,4 59,1 5,2 31,2 45,6 50,4 9,6 48,8 66,7 72,2 8,2 40,3 56,2 60,9

1991-1995 6,4 32,8 52,8 6,2 29,6 47,2 7,2 41,0 62,9 5,2 32,7 51,3

1996-2000 5,8 34,8 4,6 28,5 8,4 42,5 7,7 39,9

Emigrationstidpunkt avser första observerade emigrationsår.

Saknade värden innebär att andelen inte är tillämpbar.

Finskspråkiga kvinnorSvenskspråkiga män Svenskspråkiga kvinnor Finskspråkiga män

 
Förklaring: emigrationstidpunkt avser första observerade emigrationsår. Saknade värden innebär att andelen inte 

är tillämpbar. 

 

Om fokus flyttas till enbart återvandrarna kan man studera hur länge de har varit 

bosatta utomlands (tabell 3). Trots att benägenheten att återvandra är relativt låg 

efter lång utlandsvistelse utgör personer som vistats länge utomlands en stor del av 

alla emigranter som återvänt till Finland. Det beror på att det redan år 1971, då vi 

kan börja observera flyttströmmarna med hjälp av stickproven, fanns en stor emi-

grantpopulation utomlands, ur vilken personer har återvandrat. Ungefär hälften av 

alla återvandrare är personer som varit bosatta utomlands minst sex år. Å andra 

sidan är även andelen med kort vistelsetid relativt stor till följd av den höga benä-

genheten att återvandra under de första åren. Långt över en tredjedel av alla emi-

granter som återvänt till Finland är sådana som spenderat maximalt tre år utom-
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lands. Entydiga tidstrender är svåra att finna i detta avseende. Likaså finns inget 

tydligt mönster vad gäller olikheter mellan språkgrupperna och könen.  

 

Tabell 3. Fördelning av vistelsetiden utomlands (i %) för återvändande emigranter enligt kön, 

språk och immigrationstidpunkt Tabell 3. Fördelning av vistelsetiden utomlands (i %) för återvändande emigranter enligt kön, språk och immigrationstidpunkt 

Immigrations-

tidpunkt <3 år 4-5 6-10 >10 <3 år 4-5 6-10 >10 <3 år 4-5 6-10 >10 <3 år 4-5 6-10 >10

1976-1980 43,9 16,1 41,9 13,4 51,9 11,7 45,7 11,0

1981-1985 27,7 17,4 19,4 35,5 27,5 15,6 18,3 38,6 26,1 13,1 21,3 39,5 28,0 13,5 19,5 39,0

1986-1990 33,8 13,8 14,8 37,6 35,2 8,8 14,0 42,0 38,6 8,8 12,9 39,7 37,5 10,7 14,3 37,5

1991-1995 40,1 15,4 15,5 29,0 40,3 13,8 11,8 34,1 38,8 13,5 12,0 35,7 36,1 11,4 9,7 42,8

1996-2000 38,5 13,3 12,4 35,8 42,0 14,8 12,9 30,3 49,1 11,1 10,9 28,8 51,0 8,8 10,8 29,4

2001-2003 37,1 14,1 13,9 34,9 40,5 14,1 13,1 32,4 53,0 16,6 11,5 18,9 56,0 14,6 9,6 19,8

Immigrationstidpunkt avser senast observerade immigrationsår.

"<3 år" betyder en vistelsetid utomlands på mindre än tre år, "4-5" minst tre år men mindre än fem år, "6-10" minst fem år men

 mindre än tio år, och ">10" minst tio år.

Beskrivningen gäller personer som inte var registrerade som emigranter vid utgången av år 2003.

Saknade värden innebär att andelen inte är tillämpbar med den givna kategoriseringen. De andelar som inte är utskrivna gäller

 sålunda en vistelsetid på minst sex år.  

Svenskpråkiga män Svenskspråkiga kvinnor Finskspråkiga män Finskspråkiga kvinnor

Förklaring: immigrationstidpunkt avser senaste observerade immigrationsår. ”<3 år” avser en vistelsetid utom-

lands på mindre än tre år, ”4-5” minst tre år men mindre än fem år, ”6-10” minst fem år men mindre än tio år, 

och ”>10 år” minst tio år. Beskrivningen gäller personer som inte var registrerade som emigranter vid utgången 

av år 2003. Saknade värden innebär att andelen inte är tillämpbar med den givna kategoriseringen.  

De andelar som inte är utskrivna gäller sålunda en vistelsetid på minst sex år. 

 

 

Upprepad emigration 

Eftersom samma person kan flytta mer än en gång sammanfaller inte antalet mi-

grationer och antalet migranter. Utnyttjar vi individernas hela flyttningshistorier 

efter år 1970, såsom återges i tabell 4, ser vi att antalet personer som flyttat är nå-

got lägre, eller omkring 85 procent, av alla flyttningar. Cirka 12 procent av alla 

personer har emigrerat två gånger, och de resterande två procenten tre eller fler 

gånger. Motsvarande gäller för immigrationerna.  Tabellen inkluderar personer 

som var bosatta utomlands vid ingången av år 1971.  

Begränsar vi i stället data till personer som emigrerat därefter får vi en upp-

fattning om hur upprepad emigration fördelar sig över tid. Tabell 5 ger en sådan 

beskrivning baserat på den första observerade emigrationen. Personer som klassi-

ficeras som upprepade emigranter har sålunda hunnit med åtminstone tre stycken 

flyttningar (emigration, immigration, emigration) inom en given tidsrymd. Cirka 

fem procent av alla emigranter gör en ny utflyttning inom tre år efter sin första 

emigration, drygt tio procent inom åtta år, och grovt sett 15 procent inom 13 år. 

Denna typ av rörlighet är större bland finskspråkiga emigranter, och män, än 

bland svenskspråkiga emigranter, och kvinnor. Personer som emigrerade första 

gången på slutet av 1970-talet tenderar ha lägst benägenhet för upprepad emigra-

tion, vilket sammanfaller med det faktum att en större andel av dem är permanen-

ta emigranter. I övrigt är någon egentlig tidsutveckling svår att skönja. 

 

 



Återvandring och upprepad emigration ... 

49 
 

 

Tabell 4. Antalet migranter enligt kön, språk samt antalet gånger de flyttat Tabell 4. Antalet migranter enligt kön, språk och antalet gånger de flyttat

Svensk- Svensk- Finsk- Finsk- Svensk- Svensk- Finsk- Finsk-

Antal språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga språkiga

flyttningar män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor

1 15 038 16 498 77 688 91 125 13 362 12 084 83 813 79 100

2 2 238 2 268 11 713 12 613 1 854 1 504 11 625 9 475

3 302 268 2 550 1 700 256 198 2 575 1 575

4+ 112 50 664 588 104 36 613 563

17 690 19 084 92 613 106 025 15 576 13 822 98 625 90 713

20 924 22 052 111 583 124 145 18 302 15 844 117 495 105 383

Beskrivningen avser hela tidsperioden 1971-2003.

Emigration Immigration

Flyttningar totalt

Individer totalt

 
  Förklaring: beskrivningen avser hela tidsperioden 1971-2003. 

 

Tabell 5. Andelen emigranter (i %) med upprepad emigration enligt kön, språk,  

emigrationstidpunkt och uppföljningsperiodens längd 
Tabell 5. Andelen emigranter (i %) med upprepad emigration enligt kön, språk, emigrationstidpunkt 

 och uppföljningsperiodens längd

Emigrations- Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom Inom

tidpunkt 3 år 8 år 13 år 3 år 8 år 13 år 3 år 8 år 13 år 3 år 8 år 13 år

1971-1975 4,8 12,8 15,9 5,7 10,8 13,1 8,7 15,6 18,4 7,7 13,1 15,7

1976-1980 3,7 9,1 12,1 3,4 7,6 10,2 4,3 9,7 12,4 3,6 9,2 11,9

1981-1985 4,7 8,9 14,7 3,9 10,3 14,2 5,7 11,8 16,4 7,6 13,4 15,3

1986-1990 3,6 11,3 15,4 4,0 9,2 12,4 5,1 9,7 14,1 3,9 8,7 12,8

1991-1995 4,4 11,9 7,3 15,3 5,8 13,4 5,1 12,4

1996-2000 5,6 6,0 5,5 6,0

Emigrationstidpunkt avser första observerade emigrationsår.

Saknade värden innebär att andelen inte är tillämpbar.

kvinnor män kvinnormän

Svenskspråkiga Svenskspråkiga Finskspråkiga Finskspråkiga

 
Förklaring: emigrationstidpunkt avser första observerade emigrationsår. Saknade värden in-

nebär att andelen inte är tillämpbar. 

 

Sammanfattning 

I den här studien har vi genom en förhållandevis enkel redovisning skrapat litet på 

ytan vad gäller de möjligheter som finns för att förstå finländares internationella 

rörlighet utgående från registerdata. Målsättningen har varit att bidra med en inle-

dande kartläggning av individers flyttbeteende i termer av vistelsetiden utomlands, 

återvandring, och upprepad emigration.  

 Några nya empiriska lärdomar kan lyftas fram. Benägenheten att återvandra 

är avsevärt större i senare emigrantkohorter än bland dem som emigrerade på 

1970-talet. Två tredjedelar av alla finskspråkiga män i de senare emigrantkohor-

terna har återvänt till Finland redan inom åtta år. För svenskspråkiga män och 

finskspråkiga kvinnor är motsvarande andel omkring 55 procent, och för svensk-

språkiga kvinnor ungefär 45 procent. Hälften av alla återvandrare har följaktligen 

varit bosatta utomlands bara något eller några enstaka år. 
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 Vi har också visat att omkring 15 procent av all migration till och från Fin-

land efter 1970 har utgjorts av upprepad migration. Ungefär fem procent av alla 

emigranter har emigrerat igen inom tre år efter sin första emigration, drygt tio 

procent inom åtta år, och grovt sett 15 procent inom 13 år. Finskspråkiga emi-

granter, och män, är i något högre grad än svenskspråkiga emigranter, och kvin-

nor, sådana som flyttar mer än en gång. 

 Bortsett från att mer detaljerat studera vad som ligger bakom ovanstående 

resultat är det möjligt att analysera också andra frågor, såsom familjens och andra 

hushållsmedlemmars roll, samt förekomsten av familjeflyttningar. Vissa specifika 

forskningsfrågor, å andra sidan, kräver kompletteringar av data bland annat vad 

gäller ekonomiska variabler samt migranternas ursprungs- och destinationsland. 

En central aspekt är utbildningens betydelse i ett längre tidsperspektiv, med tanke 

på att så många emigranter återvandrar och att senare födda kohorter är avsevärt 

högre utbildade än tidigare födda. En annan aspekt av intresse är avkastningen på 

utlandsvistelse efter att man har återvandrat, och då i synnerhet hur andra famil-

jemedlemmar påverkas. Tidigare kunskap om sådana kringeffekter av internatio-

nell migration är mycket bristfällig. 

 De stora fördelarna med data ur register är observationsmängdens storlek 

och frånvaron av selektivt bortfall, men de ger givetvis inget svar på den egentliga 

orsaken bakom en flyttning. Den detaljerade informationen gör det dock möjligt 

att med strukturerade modeller och på ett mycket tillförlitligt sätt spegla hur olika 

egenskaper hos personer och deras miljö sammanhänger med migration. Den 

ökande internationella rörligheten gör att insikter i dessa frågor kommer att vara 

till stor nytta för beslutsfattare och forskare i morgondagens samhälle. Vi hoppas 

och tror att allt fler samhällsvetare kommer att inse den resurs som finns i våra 

finländska och nordiska registerdata. 
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