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Migrationens upp och nedsida 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vad har världen och Sverige – samt 
människan - att vinna på migration? 
 

• Om migrationens upp och nedsida, välfärd 
bortom BNP 
 

• Kunskapsflykt/kunskapsöverföring 
 

• Remitteringar, diaspora 
 



    Sveriges och Europas 
demografi 

• Demografiskt underskott - andelen i arbetsför ålder 
minskar successivt jfr med de som ska försörjas 

• Socioekonomiska utmaningar - för välfärdssystem och 
konkurrenskraft  

 
 

Försörjningskvot 

Arbets
kraft 

Gamla, barn m fl 

Bildkälla: Metrobloggen Bildkälla: Nätverket SIP 

Foto: Karin Frimodig/ SR Örebro 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt SCB beräknas andelen av befolkningen som är äldre än 65 år öka från 18,4 till 25,4 procent mellan 2010 och 2060. Samtidigt sjunker andelen av befolkningen som är i det som brukar anses vara de mest yrkesverksamma åldrarna, 20-64 år. Mellan 2010 och 2060 beräknas andelen sjunka från 58,4 till 52,1 procent 2012 var 60 procent av dem som invandrade till Sverige under 30 år



Demografi och invandring  
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: J Strömbäck/reforminstitutet I nationens intresse 2015 

- Demografiskt underskott - andelen i arbetsför ålder  
minskar successivt jfr med de som ska försörjas 

-   Ju högre demografisk försörjningskvot, desto större 
utmaning för välfärdsfinansieringen 

- Invandringen bidrar med lägre försörjningskvot 
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Kunskapsöverföring 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Migranter som resurs 
o Överför kunskap, 

normer,  värden 
o Bidrar till handel 

och investeringar 

• Migranter som förlust 
o Brain drain/kunskapsförlust 
o Brain waste/underutnyttjande 
o Marginalisering, exkludering 

 
 

• Migration i balans 
o Delaktighet 
o diasporanätverk 
o cirkulär migration 
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Resursöverföring 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sparpengar – remitteringar som 
överförs från internationella 
migranter till hemländerna: 
 
• US$ 601 miljarder år 2015 

o varav US$ 441 miljarder till 
utvecklingsländer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
The United States was the largest remittance source country, with an estimated $56 billion in outward flows in 2014, followed by Saudi Arabia ($37 billion), and Russia ($33 billion). India was the largest remittance receiving country, with an estimated $72 billion in 2015, followed by China ($64 billion), and the Philippines ($30 billion).Afrika är fokus för en av rapporterna genom en fallstudie i Etiopien. Sida fokuserar också en stor del av utvecklingssamarbetet med Afrika. Det finns goda skäl till detta.Det är i Afrika utmaningarna med fattigdom är störst. 2014 tog 120 miljoner människor i Afrika emot remitteringar till ett värde av 64 miljarder dollar. En femtedelå av de här pengarna sändes hem från andra Afrikanska länder. Värdet är förmodligen underskattat pga bristen på statistik o då en stor del av migrationen liksom remitteringskanalerna är informella.Genomsnittskostnaden att skicka remitteringar till Afrika (ca 12%) är mkt högre än den globala genomsnittskostnaden (8%). Det är ännu dyrare att skicka pengar internt inom Afrika. Världens 10 dyraste remitteringskorridorer är interna inom Afrika med kostnader på 16-22%.Om kostnaderna att sända remitteringar i Afrika kunde sänkas till 5% (som G20 o G8-länderna antagit som mål), skulle migranternas hushåll kunna ta emot mer än 4 miljarder dollar mer än de gör idag. FNs nya globala utvecklingsagenda kommer fömodligen att ställa upp ett liknande eller än mer ambitiöst mål. kommer man att lyckas?At more than three times the size of development aid, international migrants’ remittances provide a lifeline for millions of households in developing countries. In addition, migrants hold more than $500 billion in annual savings. Together, remittances and migrant savings offer a substantial source of financing for development projects that can improve lives and livelihoods in developing countries,” said Dilip Ratha, co-author of the Factbook. 



 
Möjligheter och utmaningar 



Möjligheter och utmaningar 
Exempel på utbildningsnivå personer födda i Iran 



Möjligheter och utmaningar 
Exempel på utbildningsnivå personer födda i  Somalia 



Möjligheter och utmaningar 

Åtgärder: 
 

 Validering 
 Snabbspår 
 Antidiskrimi-

nering 
 Vidare-

utbildning 
 Nätverk 

Utbildningsnivå och åtgärder för högre sysselsättning 



Möjligheter och utmaningar 



    @Delmigram    #Delmikunskap 

 
 

Användar-
vänligt 

Inter-
aktivt 

www.delmi.se/migration-i-siffror 

http://www.delmi.se/migration-i-siffror


Tack! 

@Delmigram 
 
#Delmikunskap 
 
www.delmi.se 
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