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Delmis uppdrag 

 
 
• Fördjupa underlaget för framtidens migrationspolitik. 

 
• Öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige. 

 
• Förbättra användandet av relevant forskning. 

 
• Bidra med kunskap till samhällsdebatten. 
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     Om migration och människor genom 
världshistorien 

  
 
  

 

 

• Indo-europeiska språkens spridning 
från Centralasien till Europa, norra 
Indien, Iran 

• Antiken: livlig handel runt 
Medelhavet o Svarta havet, bl.a. 
Grekiska statsstater 

• Columbus+300år: 2 miljoner 
Europeer till Amerika samt 8 
miljoner slavar m.fl. från Afrika 

• 1800-1900-talets början: 50 miljoner 
Europeer till Amerika 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Migration en motor för social förändring genom världshistorienOlika mindre och större migrationsmönster, bildar större mönsterOrsakerna o effekterna av migrationGränser för mänskliga boplatser, gemenskaper, språkliga gränser, språkens och kulturernas utvecklingUtbyte mellan olika språkliga o kulturella gemenskaper, seder, normer värderingarHandel, krig o erövring, koloniseringSenare, turism, politiska regionala samarbetenMigration, rörlighet i tid o rumMigrrande eller bofasta, olika perioder i livet, olika stadier, ungdom, familjebildning, sökandet efter inkomst o arbete, flykt, massfördrivning, kolonisering, slaveri, etc.Push-pullMigrantnätverkKumulativ causationMigrationssystemPolitiska gränser, kontroll o rättigheter, liberala o restriktiva förutsättningar
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• Migration mellan 
kontinenterna: Europa – 
Amerika 
o Teknologisk utveckling 
o Viss utjämnande effekt 

 
• Migration en motor för social 

förändring genom världshistorien 
• Olika mindre och större 

migrationsmönster, bildar större 
mönster 
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Migration en motor för social förändring genom världshistorienOlika mindre och större migrationsmönster, bildar större mönsterOrsakerna o effekterna av migrationGränser för mänskliga boplatser, gemenskaper, språkliga gränser, språkens och kulturernas utvecklingUtbyte mellan olika språkliga o kulturella gemenskaper, seder, normer värderingarHandel, krig o erövring, koloniseringSenare, turism, politiska regionala samarbetenMigration, rörlighet i tid o rumMigrrande eller bofasta, olika perioder i livet, olika stadier, ungdom, familjebildning, sökandet efter inkomst o arbete, flykt, massfördrivning, kolonisering, slaveri, etc.Push-pullMigrantnätverkKumulativ causationMigrationssystemPolitiska gränser, kontroll o rättigheter, liberala o restriktiva förutsättningarA spreading technology revolution and a transportation breakthrough led first to a divergence of real wages and living standards between countries; the evolution of well-functioning global markets in goods and labor eventually brought about a convergence between nations; this factor price convergence, however, planted seeds for its own destruction because it created rising inequality in labor-scarce economies and falling inequality in labor-abundant economies. The voices of powerful interest groups who were hit hard by these globalization events were heard, generating a political backlash against immigration and trade.



Migration är nu en del av FN:s mål för hållbar 
utveckling - Agenda2030 

 
• Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

• "facilitating orderly, safe, regular and responsible migration and 
mobility of people, including through the implementation of 

planned and well-managed migration policies.” 
 

• Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen  
 

   Global internationell migration 
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• Migrationen inom och 
mellan världsdelar 

• Störst inom Asien och inom 
Europa 

• Stor från Asien till 
mellanöstern och 
Nordamerika och från Afrika 
till Europa 
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Flyktingkrisen i siffror 

 

• Globalt: 60 miljoner flyktingar och övriga skyddsbehövande 
(Unhcr)  

• EU - 2015: en miljon migranter, asylsökande och flyktingar till 
EU över medelhavet, östra och centrala rutterna till Grekland 
och Italien. Hälften från Syrien, 20% från Afghanistan, 7% från 
Irak. 

• Syrien - 2016: 250,000 döda hittills. 4,7 miljoner beräknade 
flyktingar utanför och 13,5 miljoner inuti landet. Efter fem år - 
större behov av stöd till utbildning, yrkesutbildning och 
inkomst-bringande sysselsättning både för flyktingar och 
värdsamhällen. 
 



Möjligheter 

 Ökad global ansvarsfördelning 
 
 
 

 
 

• 86 % av världens flyktingar i utvecklingsregionerna 
 

• 57% av världens flyktingar i endast 10 länder 
 

• Vidarebosättning via Unhcr endast 73,000 år 2014 
 

• UNHCR bedömer globala vidarebosättningsbehovet till 
+ 1,150,000 personer för 2016 och framöver 
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30 March Unhcr Pathways Conferencethe need for expanded, multi-year programmes of resettlement and other forms of humanitarian admission, including involving countries that till now have not been involved in such initiatives. Resettlement is not the only aim. Other such pathways include humanitarian transfer or visas, private sponsorship, medical evacuation, family reunion, academic scholarship, and apprenticeships or labour schemes. 
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 Sverige som invandrar- och utvandrarland 

  
 
  

 

 

Sveriges befolkning 31/12-2015: 
 
- 6,9 miljoner inrikesfödda med båda 

föräldrarna inrikesfödda 
 

- 9,9 miljoner om alla med utländsk 
bakgrund inkluderas (själv inrikes el. 
utrikesfödd/en eller båda föräldrarna 
utrikesfödda) 
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Demografi och invandring 



Beviljade uppehållstillstånd i Sverige efter  
grund för bosättning (1995-2014) 

 
 

Familjeanknytning 

Skyddsskäl 

Arbete 

Studier 

Källa: SCB 



 Från invandrings- till integrationspolitik 

  
 
  

 

 

• 1975 - invandrarpolitik med fokus på integration. 
Arbetsmarknad. Jämlikhet, valfrihet, samverkan. 

• 1991 - Kulturdepartementet 
• 1998 - integrationspolitik som särskilt politikområde 
• 2006-10 integrations- och jämställdhetsdepartementet 
• 2010 – Arbetsmarknadsdepartementet 
• 2014 – integration, allas ansvar, men samordnas av 

arbetsmarknadsministern 
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Den nya integrationspolitikens syfte riktade sig till att upphäva den säråtgärdspolitik som bedrevs under invandrarpolitiken. Säråtgärdspolitik syftar till att det behövs politiska åtgärder i samhällets övriga brister, som det t ex fanns inom invandrarpolitiken. Nu lades fokuset istället på samhällets övriga politikområden där arbetet inte räckte till. Exempelvis var strävan att säkerställa alla individer i samhället, oavsett etnisk bakgrund och kultur skulle ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Mellan åren 2008-2010 har regeringen fokuserat integrationspolitiken på sju huvudsakliga strategiska områden. Istället fokuserades ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända. Sysselsättning i och med arbete är också ett område som valdes att arbeta med för att få in fler i arbete och främja företagande. För de som inte kommer att arbeta vill man även satsa på bättre utbildningsresultat och likvärdighet inom skolan, samtidigt som fokuset ska ligga på bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna. Att skapa förutsättningar för de nyanlända genom att arbeta effektivare mot diskriminering och att skapa en gemensam värdegrund för en allt mer tilltagande mångfald i det svenska samhället är även viktiga inslag för regeringens arbete med integration under dessa år.Arbetsmarknad och integrationI regeringes skrivelse 2009 beskrivs grunden till den svenska integrationspolitiken och på vilket sätt man arbetar med att nå de uppsatta målen är att utbildning och arbete ses som två avgörande områden för att lyckas slussa in nyanlända i det svenska samhället. De vanligaste problemen med integrationen anses vara en konsekvens av en hög arbetslöshet, en vacklande sysselsättning och en för stor respresentation av lågutbildade bland utrikesfödda och framför allt de som är nyanlända eller människor som kommer från länder utanför Europa.



Invandringen till 
Sverige från 
ursprungsländer i 
storleksordning 
2015 
 

Topp 3 
 
- Syrien, 24 563 personer 
- Polen, 5 746 personer 
- Eritrea, 5 558 personer 
 

Sverige ett invandringsland 

Källa: SCB 

Sverige:  
14 580 



Utvandringen från 
Sverige till 
destinationsländer 
i storleksordning 
2014 
 

Topp 3 
 
- Okänt land, 7 151 personer 
- Norge, 5 866 personer 
- Danmark, 4 222 personer 

Sverige ett utvandringsland 

Källa: SCB 
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Flyttar utomlands igenPå senare tid har fler börjat utvandra från Sverige igen. Sedan 2011 har utvandringen återigen varit hög, över 50 000 personer per år. Majoriteten av dem har tidigare invandrat till Sverige och flyttar nu utomlands igen, oftast till landet där de föddes. Av de som utvandrade under 2015 var 33 procent födda i Sverige.



    Beviljade medborgarskap i Sverige 2000-
2014 
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