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Delegationen för migrationsstudier

Syfte

• Fördjupa underlaget för migrationspolitiska 
avgöranden

• Öka analys- och utvärderingskapaciteten

• Förbättra användandet av relevant forskning

Bidrag

• Kunskap för samhällsdebatten

• Utvärderingar av den förda politiken

• Underlag för utformning av framtidens 
migrationspolitik
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Välfärd - bortom BNP

• Migranterna, ursprungsländernas 
och mottagarländernas befolkningar

• Ekonomi, hälsa, utbildning, 
relationer, säkerhet

• Handlingsutrymme, deltagande

• Nivå, fördelning, hållbarhet



Processer
Brain drain

Brain waste

Brain gain

Brain circulation

Remitteringar – ekonomiska, politiska

Handel, investeringar



Migrationsregimer

institutioner och lagar



Sverige har reglerad invandring

Endast svenska medborgare 
har en absolut rätt att vistas i 

Sverige



Sveriges EU-medlemskap och de 
fyra friheterna 

Fri rörlighet för arbetskraft, 
förordningar om socialt skydd 

för migrerande arbetare



Arbetskraftsmigration – bortom EU

Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas om
- ett erbjudande om anställning 
- kan försörja sig på lönen
- inte sämre villkor än svenska kollektivavtal eller 
praxis

Permanent uppehållstillstånd får beviljas om 
personen har haft uppehållstillstånd för arbete i fyra 
år under de senaste 7 åren



Skyddsbehövande i svensk rätt

Flyktingar 
Alternativt skyddsbehövande 

Övriga skyddsbehövande 



Internationella rättsakter om 
skyddsbehov

FN:s mänskliga rättigheter
Genèvekonventionen
Europakonventionen 
FN:s tortyrkonvention



Det gemensamma europeiska 
asylsystemet

Skyddsgrundsdirektivet 
Asylprocedurdirektivet 
Mottagandedirektivet 
Massflyktsdirektivet 
Dublinförordningen 

Eurodacförordningen



Välfärdsstat och migration

Oförenliga? 

• “ultimately, national welfare states cannot 
coexist with the free movement of labor” 
Freeman 1986

Välfärdsstaten → migration

• ”Storskalig solidaritet” jmf. Boräng 2014

Migration → välfärdsstaten

• Heterogenitet i ”mogna” välfärdsstater 



Samhällsinstitutioner 

bortom migrationsregimen

Svenska modellens komponenter:

Välfärdsstatsregim – universell standardtrygghet

Familjepolitisk regim – tvåförsörjarmodell

Produktionsregim – kollektivavtalsmodell

Utbildningsregim – generell, livslång



Social sammanhållning

• Deltagande – arbetsmarknaden, politiskt, 
socialt

• Tillit till institutionerna

• Social tillit

• Mellan multikulturalism och 
medborgerlig integration


