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Internationell migrationsöversikt 2015
Sammanfattning på svenska

Huvudtrender
Invandringsströmmarna ökar i de flesta OECD‑länder. Preliminära uppgifter för 2014 tyder på att

antalet människor som söker sig till OECD‑länderna för att bosätta sig där permanent har ökat kraftigt för
första gången sedan 2007 och är nu tillbaka på samma nivå som före krisen. 4,3 miljoner människor reste
in i OECD‑området för att bosätta sig där permanent. Anhöriginvandringen stod för 35 % av all migration
som företogs med avsikten att bosätta sig permanent i OECD‑länderna 2013 och den fria rörligheten för
30 %.

Tyskland stärker sin ställning som ett av de största mottagarländerna. Det är numera bara Förenta
staterna som tar emot fler migranter. Totalt sett tog Europeiska unionen (EU) under 2013 emot lika många
permanenta migranter från länder utanför EU som Förenta staterna gjorde från alla länder. En av tio nya
invandrare i OECD‑länderna kommer från Kina och 4,4 % från Indien. Rumänien och Polen ligger på
andra och tredje plats med 5,5 % respektive 5.3 % av den totala invandringen till OECD‑länderna.

Under 2014 ökade antalet nya asylsökande i OECD‑länderna med 46 % och översteg för första
gången sedan början av 1990‑talet 800 000, vilket är den näst högsta nivån på 35 år. Preliminära siffror
tyder på att nya rekordsiffror är att vänta under 2015. Tyskland, Förenta staterna, Turkiet, Sverige och
Italien är de länder som tar emot flest migranter. Frankrike ligger nu på sjätte plats efter att länge ha varit
ett av de tre största mottagarländerna.

Ett antal OECD‑länder har de senaste åren förändrat sin migrationslagstiftning i grunden till följd av
förändrade migrationsmönster och ett förändrat politiskt klimat. I de flesta fall har förändringarna gått mot
en restriktivare hållning: (i) Yrkesarbetare efterfrågas fortfarande men länderna är mer selektiva i sitt urval.
(ii) Investerare och företagare är eftertraktade men granskas allt hårdare. (iii) Vissa lättnader har införts för
anhöriginvandring men den allmänna trenden går fortfarande mot en restriktivare hållning. (iv) Nya
åtgärder har vidtagits till följd av den humanitära krisen i Medelhavsregionen. (v) Åtgärder har vidtagits för
att skärpa gränskontrollerna, uppmuntra till frivillig återvandring och bekämpa olaglig anställning av
utländsk arbetskraft.

I de allra flesta länder har både de invandrade och de inhemska arbetstagarnas ställning på
arbetsmarknaden varit antingen oförändrad eller förbättrats under senare år. I vissa länder som ännu inte
återhämtat sig från krisen (Grekland, Italien och Slovenien) har migranterna dock drabbats
oproportionerligt hårt. Totalt sett ökade sysselsättningen i OECD‑området i genomsnitt något mer bland
migranter än bland inhemska arbetstagare under 2011–2014, även om arbetslösheten inte förändrades i
någon större utsträckning.

Även om de målinriktade integrationsåtgärderna fortsätter att öka försöker vissa länder med en lång
tradition av att ta emot invandrare att införliva integrationsåtgärderna i alla aspekter av det ekonomiska
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och sociala livet. Många länder lägger särskild vikt vid erkännandet av utländska meriter och livslångt
lärande, särskilt för personer som saknar grundläggande utbildning.

Sjukvårdspersonalens internationella rörlighet
Totalt sett har antalet migrerande läkare och sjuksköterskor i OECD‑länderna ökat med 60 % sedan

2004. Den här trenden återspeglar den allmänna ökningen av invandringen till OECD‑länderna – särskilt
för yrkesarbetare. Den visar även hur invandrarna till stor del har bidragit till ökningen av antalet
sjukvårdsarbetare i OECD‑länderna under 2000‑talet, även om de allra senaste uppgifterna tyder på att
migrationsströmmarna minskat i flera länder.

De asiatiska länderna har flest utvandrade läkare och sjuksköterskor i världen men rörligheten har
också ökat mellan OECD‑länderna, framförallt på grund av de ökande strömmarna inom EES‑området.
Små länder och öländer har dock fortfarande de högsta utvandringssiffrorna.

Under 2010/2011 utvandrade många läkare och sjuksköterskor till OECD‑länderna från länder med
svår brist på sjukvårdspersonal, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition. De utvandrade
läkarna och sjuksköterskorna utgjorde 20 % av det beräknade behovet av sjukvårdspersonal i sina
ursprungsländer, jämfört med 9 % 2000/2001.

Mot bakgrund av den ökande internationella rörligheten för studenter har antalet medicinstuderande
som utbildar sig utomlands ökat kraftigt på senare år. Detta beror på att de medicinska studierna blivit allt
mer internationella. Detta beror dels på att det finns en stor efterfrågan i länder som begränsar tillgången
till sjukvårdsutbildning och dels på att det finns allt fler studieplatser vid de medicinska fakulteterna i andra
länder. Under de kommande åren väntas antalet internationella utexaminerade läkare och sjuksköterskor
fortsätta att öka.

Huvudsakliga slutsatser
Migrationen ökar generellt och ligger åter på samma nivå som före krisen

• 2013 fanns det totalt 117 miljoner utlandsfödda personer i OECD‑länderna, vilket motsvarar en
ökning med 35 miljoner (40 %) jämfört med 2000.

• Preliminära uppgifter för 2014 tyder på att 4,3 miljoner människor reste in i OECD‑länderna med
avsikten att bosätta sig där permanent, vilket var en ökning med 6 % jämfört med 2013. Dessutom
ökade de flesta typerna av tillfällig migration.

• Många migranter kommer från Kina och Indien, men även Polen och Rumänien är stora
ursprungsländer på grund av den ökande rörligheten inom EU.

• OECD‑länderna tog emot rekordmånga asylsökande 2014 och strömmarna fortsätter att öka under
2015.

Invandrarnas situation på arbetsmarknaden ljusnar
• Den totala sysselsättningen bland invandrare i OECD‑området ökade med i genomsnitt 1,3

procentenheter under 2011–2014, jämfört med 0,5 procentenheter för den inhemska befolkningen.
• Arbetslösheten förändrades inte i någon större utsträckning utan var fortfarande i genomsnitt 3,3

procentenheter högre för utlandsfödda än för den inhemska befolkningen.
• I OECD‑området har den stigande långtidsarbetslösheten mattats något den senaste tiden men

ligger fortfarande på 6 % av den migrerande arbetsstyrkan.

De migrerande sjukvårdsarbetarna får allt större betydelse
• Andelen utlandsfödda läkare ökade i de flesta länder mellan 2000/2001 och 2010/2011 från i

genomsnitt (av 23 länder) 19,5 % till över 22 %. Bland sjuksköterskorna ökade andelen
utlandsfödda från 11 % till 14,5 % (22 länder).

• 2010/2011 utgjorde de utlandsfödda praktiserande läkarna och sjuksköterskorna i OECD‑länderna
omkring 5 % av all sjukvårdspersonal i världen.

• 2012/2014 hade 17 % av läkarna och 6 % av sjuksköterskorna (i de 26 respektive 24 länder för
vilka uppgifter finns) utbildat sig utomlands.
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• 2010/2011 utvandrade över 80 % fler läkare och sjuksköterskor till OECD‑länderna från länder med
stor brist på sjukvårdspersonal än under 2000/2001.
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