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Sammanfattning 

Befolkningsökningen måste upprätthållas 

Under de kommande tio åren riskerar befolkningen i arbetsföra åldrar att öka i betydligt 

långsammare takt än tidigare. Förändringen av befolkningen kommer att ha ett starkt 

samband med storleken på nettoinvandringen och därmed förändringen av antalet utrikes 

födda i befolkningen. Befolkningsökningen i arbetsföra åldrar (16-64 år) anger ramarna för 

tillgången på arbetskraft och förutsättningen för att öka sysselsättningen. Om det inte sker 

ett kontinuerligt tillskott av arbetskraft på arbetsmarknaden är det inte möjligt att öka 

sysselsättningen på sikt, vilket i så fall begränsar den ekonomiska tillväxten. 

Allt färre inrikes födda i den arbetsföra befolkningen 

Antalet inrikes födda i åldrarna 16-64 år uppvisar för närvarande en negativ utveckling. 

Antalet inrikes födda har minskat kontinuerligt sedan år 2008 eller med sammanlagt cirka 

130 000 personer, vilket är en nedgångstakt på i genomsnitt 22 000 personer per år. Den 

trendmässiga minskningen av antalet inrikes födda i de arbetsföra åldrarna väntas bestå 

fram till år 2021. Under den perioden sker en minskning med ytterligare nästan 70 000 

personer, enligt SCB:s befolkningsprognos. För att kompensera nedgången och åstadkomma 

en ökning behövs ett stort nettotillskott av personer födda utanför landet.  

Det finns tecken på att den sjunkande befolkningen bland inrikes födda i allt högre grad 

urholkar förutsättningarna för öka arbetskraften och sysselsättningen inom denna 

befolkningsgrupp. Sysselsättningsutvecklingen har nämligen tenderat att bli svagare bland 

inrikes födda efter år 2011. Dessa tendenser framstod än tydligare under år 2014. Detta trots 

förhållandevis gynnsamma omständigheter med bland annat god efterfrågan på arbetskraft, 

vilket i normalfallet stimulerar fler att delta i arbetskraften, vilket i sin tur brukar rendera i 

högre sysselsättning. 

Nettoinvandringen har lett till drygt 240 000 fler sysselsatta  
sedan 2005 

Nettoinvandringen tog ett kliv uppåt från och med år 2006 och under perioden till 2014 har 

befolkningsökningen bland utrikes födda i åldrarna 16-64 år uppgått till cirka 346 000. 

Under motsvarande tid ökade antalet utrikes födda i arbetskraften med drygt 304 000. 

Befolkningsökningen har lett till en allt bättre utväxling av utrikes födda till arbetskraften, 

vilket inneburit att deras arbetskraftsdeltagande höjts från 71,9 procent till 75,8 procent. En 

helt ny trend på den svenska arbetsmarknaden kunde även observeras från år 2008. Den 

ökning av arbetskraften som skett efter år 2008 har nämligen helt och hållet tillkommit 

bland utrikes födda, det vill säga från och med det år som den inrikes födda befolkningen i 

åldrarna 16-64 år började minska. 

Under perioden 2005-2014 har utrikes föddas befolkningsökning medfört en betydande 

uppgång inte bara av arbetskraften utan även av sysselsättningen. Befolkningsökningen för 

utrikes födda har bidragit till att sysselsättningen för denna befolkningsgrupp ökat med 

242 000 personer. Detta innebär att den utrikes födda befolkningen ökat med i genomsnitt 
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38 000 per år, vilket genererat en genomsnittlig ökning av arbetskraften och 

sysselsättningen med 34 000 respektive 27 000 personer per år. 

Sysselsättningsgraden sjunker bland korttidsutbildade 

Det finns uppgifter som ger stöd åt att åtminstone delar av integrationsprocessen fungerat 

bättre på senare år jämfört med tidigare. En jämförelse av sysselsättningsgraden mellan åren 

2005 och 2014 uppdelad på utbildningsnivå visar att sysselsättningsläget främst har 

förbättrats för utrikes födda med eftergymnasialt utbildning. Under perioden steg 

sysselsättningsgraden från 71,3 till 76,1 procent. För gymnasialt utbildade har det skett en 

svag uppgång mellan åren och nivån uppgick till 66,9 respektive 68,8 procent.  

Sysselsättningsläget har under motsvarande tid försämrats tydligt för utrikes födda med 

högst förgymnasial utbildning. För den utbildningsgruppen uppgick sysselsättningsgraden 

till endast 37 procent år 2014, vilket var sju procentenheter lägre jämfört med år 2005. Nivån 

är mindre än hälften jämfört med den uppmätta bland eftergymnasialt utbildade.  

För utrikes födda låg sysselsättningsgraden lägre för kvinnor än män inom samtliga 

utbildningsnivåer år 2014. Kvinnorna har dessutom haft en svagare utveckling än män sedan 

år 2005. På förgymnasial nivå har nedgången i sysselsättningsgraden varit betydligt större 

bland kvinnor än män. På gymnasial nivå minskade sysselsättningsgraden något bland 

kvinnor medan den ökade bland männen och bland eftergymnasialt utbildade var 

förbättringen betydligt starkare bland männen. 

Utrymme att höja sysselsättning inom befolkningen 

Det finns ett relativt stort utrymme att öka sysselsättningen inom den utrikes födda 

befolkningen. Sysselsättningsgraden bland inrikes födda uppgick till 79 procent år 2014 och 

för utrikes födda var motsvarande tal 64 procent. Om deras sysselsättningsgrad skulle ha 

varit lika hög som den bland inrikes födda år 2014 i varje åldersklass så skulle cirka 225 000 

fler utrikes födda ha funnits i sysselsättning.  

Utvecklingen har dock gått i rätt riktning om än i långsam takt. Sysselsättningsgraden har 

höjts bland utrikes födda mellan åren 2005 och 2014, med 2,4 procentenheter, eller från 61,6 

procent till 64 procent. Nivån steg i åldrar över 25 år och i synnerhet i åldrar över 60 år. 

Bland ungdomar under 25 år skedde motsatt utveckling. Sysselsättningsgraden minskade 

bland kvinnor medan den ökade bland män under perioden. Männens sysselsättningsgrad 

uppgick till 68,7 procent jämfört med 59,9 procent bland kvinnor år 2014. En beräkning 

visar att om 2005 års sysselsättningsgrad gällt inom de enskilda ålderklasserna under år 

2014 så skulle drygt 30 000 färre utrikes födda ha varit i sysselsättning det året.  

Hög arbetslöshet bland korttidsutbildade oavsett invandringsår 

Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda med högst förgymnasial utbildning ökade med 

drygt 40 000 mellan 2005 och 2014, till att omfatta 77 000 personer. Bland gymnasialt och 

eftergymnasialt utbildade uppgick ökningarna till 21 000 och 23 000, till att omfatta 52 000 

respektive 45 000 personer.  

Arbetslösheten bland utrikes födda i förhållande till arbetskraften har mot den bakgrunden 

ökat kraftigt. Enligt AKU ökade arbetslösheten bland förgymnasialt utbildade från cirka 20 
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procent till närmare 35 procent mellan åren 2008 och 2014. Kvinnorna låg på en högre 

arbetslöshetsnivå än män under hela perioden med undantag av år 2012.  

För gymnasialt utbildade skedde en viss ökning av arbetslösheten i samband med 

finanskrisen år 2008 men därefter har nivån varit ungefär oförändrad. Bland eftergymnasialt 

utbildade skedde en liknande utveckling men på en lägre nivå. Arbetslöshetsnivån för 

gymnasialt utbildade var under perioden nästan lika hög jämfört med den för inrikes födda 

med förgymnasial utbildning. 

Registerdata visar att arbetslösheten för korttidsutbildade kvarstår på en hög nivå även om 

den utrikes födde vistats i landet under lång tid. För personer som invandrade under 1990-

talet och hade högst förgymnasial utbildning, uppgick arbetslösheten år 2012 till mellan 20 

och 30 procent. Arbetslöshetsnivån för dem med invandringsår de första fem åren av 2000-

talet uppgick till närmare 30 procent. För personer med invandringsår perioden 2005 till 

2011 uppgick arbetslösheten till 40 procent och uppåt beroende på invandringsår. 

Samtliga presenterade resultat visar att integrationsprocessen inte har fungerat väl för 

personer med kort utbildning och att den sannolikt har försämrats. En liten del kommer ut i 

arbete men en mycket stor del blir arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Registerdata 

styrker den slutsatsen. Dessa data visar att nästan hälften av samtliga utrikes födda med 

högst förgymnasial utbildning som invandrade under åren i början av 1990-talet inte var i 

arbete år 2012, det vill säga cirka 20 år senare1. Motsvarande andelar för dem med senare 

invandringsår var ännu högre. För utrikes födda som invandrade under de första fem åren 

efter millenniumskiftet saknade drygt 60 procent arbete år 2012. För korttidsutbildade med 

invandringsår perioden 2006 till 2011 saknade 70 procent eller mer ett arbete år 2012. För 

utrikes födda kvinnor har utvecklingen varit sämre än för utrikes födda män under hela 

perioden sedan 1990, oavsett invandringsår. Talen visar också att gapet mellan kvinnor och 

män har vidgats för personer med invandringsår 2006 till 2011 jämfört med tidigare år. 

Försörjningsbördan stiger men dämpas av utrikes födda 

Försörjningsbördan låg år 2014 på 2,5. Detta betyder att en person i arbete ska förutom sig 

själv även försörja ytterligare mellan 1 och 2 personer. Försörjningsbördan för dem som 

arbetar beräknas stiga successivt till år 2035 då kvoten uppgår till nästan 2,7. Kvoten når 

därmed upp till ungefär samma nivå som under den ekonomiska krisen i början av 1990-

talet. Under perioden 2015 till 2020 behöver antalet personer i arbete öka med i genomsnitt 

36 000 personer per år för att upprätthålla försörjningsbördan på oförändrad nivå (2014 års 

nivå). Det är lika mycket som den genomsnittliga sysselsättningsökningen per år under 

perioden 2005 till 2014. Denna tillväxt förutsätter en fortsatt hög nettoinvandring och/eller 

att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden stiger under perioden.  

En skattning att försörjningsbördan för inrikes födda stiger till en betydligt högre nivå än 

den för hela befolkningen. Ett fortsatt tillskott av utrikes födda i befolkningen genom 

nettoinvandring lindrar således den åldrande befolkningens effekt på försörjningsbördan. 

Under en 15-årsperiod, 2015 till 2030, ökar nämligen antalet personer över 80 år med mer 

än 300 000. Det är lika mycket som den ökning som skedde under 45-årsperioden mellan 

åren 1970 till 2015.  

                                                             
1 Personer utanför arbetskraften och arbetslösa. 
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Nettoinvandringen bör överstiga 40 000 per år i åldrarna 16-64 år  

En skattning av vilken nivå nettoinvandringen skulle kunna ligga på fram till år 2025 

presenteras enligt två alternativ. I alternativ ett antas sysselsättning öka i paritet med det 

historiska genomsnittet på 24 000 personer per år och i alternativ två antas en ökning på 

36 000 personer2.  

Om sysselsättningskriteriet i alternativ ett ska uppfyllas skattas nettoinvandringen till i 

genomsnitt cirka 44 000 per år i åldrarna 16-64 år. Detta innebär en nettoinvandring på 

cirka 65 000 för samtliga åldrar. De nivåerna uppfylldes nära nog exakt år 2013 och med 

råge år 2014 (då nivåerna var 55 000 i åldrarna 16-64 år respektive 76 000 totalt).  

För att på medellång sikt nå en sysselsättningstillväxt enligt alternativ två behövs en högre 

nettoinvandring, vilken skattats till cirka 64 000 per år för åldrarna 16-64 år. Det innebär en 

total nettoinvandring på drygt 90 000 personer. Dessa nivåer på nettoinvandringen kan 

komma att nås under åren 2015 till 20173. Båda presenterade alternativ ställer dock krav på 

att integrationen på den svenska arbetsmarknaden fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Lyckas inte integrationsprocessen tillräckligt bra blir nettoinvandringens effekt på 

arbetskraften och sysselsättningen lägre än ovan angivna tal. 

Fem viktiga utmaningar 

Föreliggande rapport har belyst behovet av nettoinvandring för att skapa förutsättningar för 

en fortsatt god utveckling av sysselsättningen, det vill säga en ren arbetsmarknadsmässig syn 

på invandringen. Resultaten visar entydigt på att nettoinvandringen behöver kvarstå på en 

hög nivå de närmaste fem till tio åren. Detta gäller även om arbetskraftsdeltagandet och 

sysselsättningsgraden stiger.  

En beräkning visar att om sysselsättningsgraden för utrikes födda höjs med fem 

procentenheter under perioden till 2025, från 64 till 69 procent, så ger det ett årligt tillskott i 

sysselsättning på i genomsnitt cirka 6 000 personer4. Om sysselsättningsgraden skulle öka 

med fem procentenheter till år 2025 så dämpar det behovet av nettoinvandring med cirka 

10 000 personer per år, men trots allt kvarstår det relativt stora behovet av nettoinvandring. 

Som jämförelse kan nämnas att sysselsättningsgraden steg med 2,4 procentenheter bland 

utrikes födda under perioden 2005 till 2014. 

En fortsatt nettoinvandring som är betydligt högre än det historiska genomsnittet ställer krav 

på ett väl fungerande integrationsarbete. Det är viktigt att andelen i arbete av dem som 

invandrar blir hög och att arbetslösheten bland utrikes födda sjunker på sikt. En viktig fråga 

som uppstår under integrationsfasen är att det ska skapas goda förutsättningar för att 

matcha utbudet av arbetskraft med efterfrågan på arbetskraft. En viktig del i processen är att 

så långt som möjligt säkerställa att utbudet av arbetskraft matchar den kommande 

efterfrågan, vilket bland annat kan påverkas via utbildningar. Presenterade resultat visar att 

utrikes födda som skaffat sig en gymnasieutbildning eller en längre utbildning kommer ut på 

arbetsmarknaden i relativt stor utsträckning och att även en stor del får arbete. Det finns 

                                                             
2 Årligt genomsnitt under perioden 2005-2014 och ungefär den nivå som krävs för oförändrad försörjningsbörda. 

3 Migrationsverket prognos februari 2015. 

4 Med utgångspunkt från SCB:s befolkningsprognos 2014. 
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dock säkerligen en hel del att förbättra i den processen, bland annat avseende om de får 

arbete inom yrken på den utbildningsnivå som motsvarar deras utbildningsbakgrund.  

Det som inte har fungerat väl är integrationen av korttidsutbildade på arbetsmarknaden. Det 

är som ovan framgått en mycket stor del av dem med kort utbildning som inte träder in på 

arbetsmarknaden och i den mån de gör det så blir många arbetslösa. Resultaten ger en tydlig 

bild om att det saknas verkningsfulla instrument i integrationsprocessen för denna 

utbildningsgrupp, inte minst i form av grundläggande utbildning och yrkesutbildning. 

Avsaknaden av effektiva utbildningsvägar leder till att en stor del av utbildningsgruppen står 

utanför arbetsmarknaden även om de vistats i landet under lång tid5.  

Slutsatsen är att det finns fem viktiga utmaningar rörande den framtida 

arbetskraftstillgången och matchningen på arbetsmarknaden:  

1. Tillskott av arbetskraft till arbetsmarknaden (nettoinvandring) för att skapa 

förutsättningar för en fortsatt god utveckling av sysselsättningen. 

2. Väl fungerande integration. 

3. Arbetskraftens utbildning, vilket innefattar frågor kring utbildningsdimensionering 

samt att utbildningarnas längd och inriktning så långt som möjligt ska matcha den 

kommande efterfrågan på arbetskraft. 

4. Höja sysselsättningsgraden inom den befintliga befolkningen – minskad arbetslöshet 

och lägre andel utanför arbetskraften.  

5. Regionala problematiken rörande det begränsade tillskottet av arbetskraft i många 

kommuner - i mer än 2 av 3 kommuner riskerar arbetskraftstillgången att minska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Se även”Finding the way: A discussion of the Swedish migrant integration system”, OECD 2014 
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Inledning 

Bakgrund 

Föreliggande rapport belyser nettoinvandring, arbetskraft och sysselsättning, det vill säga en 

ren arbetsmarknadsmässig syn på invandringen. Under de kommande tio åren riskerar 

befolkningen i arbetsföra åldrar att öka i betydligt långsammare takt än tidigare. 

Förändringen av befolkningen kommer att ha ett starkt samband med storleken på 

nettoinvandringen och därmed förändringen av antalet utrikes födda i befolkningen.  

Befolkningstillväxten i arbetsföra åldrar (16-64 år) anger ramarna för tillgången på 

arbetskraft och förutsättningen för att öka sysselsättningen. Om det inte sker ett 

kontinuerligt tillskott av arbetskraft på arbetsmarknaden är det inte möjligt att öka 

sysselsättningen på sikt, vilket i så fall begränsar den ekonomiska tillväxten. Med 

utgångspunkt från SCB:s officiella befolkningsprognos år 2014 kommer det demografiska 

tillskottet i arbetskraften att uppgå till 134 000 personer perioden 2015 till 2025, vilket kan 

jämföras med 226 000 perioden 2005 till 20156. 

Tidsperspektivet i presenterade uppgifter sträcker sig från år 2005 till och med år 2025 och i 

något fall till år 2050. Uppgifterna för perioden efter år 2014 är inte en prognos utan en 

demografisk framskrivning utifrån arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för år 

2014 ställt mot SCB:s officiella befolkningsprognos. Presenterade uppgifter i förliggande 

rapport har hämtats från SCB såsom Arbetskraftsundersökningen (AKU), 

befolkningsstatistiken inklusive deras framskrivningar av befolkningen, regional 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS) samt från registerdata hos Arbetsförmedlingen. 

Historia 

Fram till 1930 hade Sverige ett betydande utvandringsöverskott, se figur 1. Under perioden 

från mitten av 1800-talet till 1930 emigrerade cirka 1,5 miljoner människor. Huvuddelen, 

eller 1,2 miljoner av dessa emigrerade till Nordamerika, vilket motsvarade 23 procent av 

Sveriges befolkning. Den svenska invandringspolitiken var under perioden 1860–1917 helt 

oreglerad.  

Perioden 1917–1945 genomfördes regleringar av migrationen. Det krävdes pass, visum och 

uppehållstillstånd. Under 1930-talet blev flyktingpolitiken restriktiv, men den luckrades upp 

i samband med andra världskriget. Sedan början av 1930-talet har invandringen till Sverige 

varit större än utvandringen. Efter andra världskriget har invandringen till Sverige ökat 

kraftigt. Från slutet av 1940-talet och fram in på mitten av 1970-talet skedde en omfattande 

arbetskraftsinvandring genom att den svenska industrin växte starkt. Invandringen skedde 

främst från Sydeuropa och Finland.  

Från och med 1980-talet och framåt har invandringen ökat ytterligare till följd av generösare 

regler för invandring till Sverige. Huvuddelen av invandringen efter 1980 har bestått av 

asylinvandring och anhöriginvandring. I december 2008 beslutades även om en friare 

arbetskraftsinvandring. 

                                                             
6 Baserat på en demografisk framskrivning av Sveriges officiella befolkningsprognos, vilken publiceras av 

Statistiska Centralbyrån, SCB. 
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Figur 1. In- och utvandring, historisk serie 1850-2014 

 

Källa: SCB 
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Invandring i ett Europeiskt perspektiv  

Sverige på fjärde plats 

Sveriges invandring ligger i ett Europeiskt perspektiv på en hög nivå. I jämförelse med övriga 

Europeiska länder låg Sverige på fjärde plats år 2013 när det gäller invandringen ställt mot 

den totala befolkningen (från länder utanför EU). Malta, Cypern och Storbritannien låg på en 

högre nivå. Sverige skiljer sig dessutom åt från de flesta länder avseende invandringens 

sammansättning. Andelen flyktinginvandrare och invandrare av familjeskäl stod för en högre 

andel i relation till andra bakgrundsorsaker såsom arbetskraft och utbildning, se figur 2. 

De största invandrarländerna till Sverige var Syrien och Somalia. Det kan exempelvis 

jämföras med Storbritanniens invandring där Indien och USA dominerade. För andra länder 

med hög andel invandrade såsom Irland och Polen kom flest antal från Brasilien och USA 

samt Ukraina och Vitryssland. Exemplen visar tydligt på att invandringens sammansättning 

kan variera kraftigt. Detta är samtidigt en indikation på att det är svårt att jämföra resultat i 

arbetsmarknadshänseende mellan länder när det gäller integrationsprocessen.  

Sverige har i en del diskussioner pekats ut som ett land där integrationen fungerat sämre 

jämfört med andra länder. För att presentera rättvisande slutsatser avseende 

integrationsprocessen bör studierna så långt som möjligt ta hänsyn till invandringens olika 

bakgrundsfaktorer, bland annat etnisk bakgrund, nivån på utbildning och orsak till 

invandring. Dessa är några av de faktorer som påverkar både den tid det tar för en person att 

integreras på arbetsmarknaden och de omedelbara effekterna avseende deltagandet i 

arbetskraften och sysselsättningsgraden.  

 

Figur 2. Uppehållstillstånd efter orsak i förhållande till befolkning, högst nivåer i Europa, år 2013

Källa: EUROSTAT (avser icke EU-medborgare) 
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Befolkningsprognoser och nettoinvandring  

Nettoinvandringen har stjälpt befolkningsprognoserna  

Befolkningens förändring totalt och för de arbetsföra åldrarna 16-64 år har reviderats i varje 

ny befolkningsprognos under en lång rad av år. Anledningen till alla revideringar är att 

antagandena om kommande nettoinvandring, det vill säga invandring minus utvandring, 

inte har realiserats i de verkliga utfallen. Nettoinvandringen har genomgående underskattats 

i samtliga befolkningsprognoser på senare år vilket inneburit att de prognostiserade talen för 

antalet personer i befolkningen har legat på en lägre nivå än de faktiska utfallen.  

Nettoinvandring är med andra ord en mycket osäker del i en befolkningsprognos. 

Anledningen är att nettoinvandringen styrs av flera olika faktorer, bland annat 

flyktingströmmar från olika oroshärdar i världen, invandring av arbetskraftsskäl, 

anhöriginvandring, invandring på grund av studier, regler för invandring, återinvandring 

mm. En eller flera av dessa faktorer har kommit att underskattas i de publicerade 

befolkningsprognoserna. 

De senaste årens nettoinvandring har med stor råge överträffat de antaganden som gjorts i 

publicerade prognoser, se figur 3 nedan. Figuren visar några av de prognoser som publicerats 

av SCB under perioden 2007 till 2014. Befolkningsprognoserna visar att SCB vid varje nytt 

prognostillfälle tvingats revidera upp sina framtida antaganden om nettoinvandringen, och 

det redan under åren närmast efter de år prognoserna presenterats.  

 

Figur 3. Nettoinvandring, antaganden i några lagda prognoser perioden 2007-2014 

 

Källa: SCB 
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Vid varje prognostillfälle har SCB dessutom haft en hypotes om att nettoinvandringen ska 

söka sig ner tillbaka till det historiska genomsnittet som ligger på drygt 20 000 personer, 

vilket också framgår i redovisade figur7. Det hypotesen har dock ännu inte infriats utan 

utfallen har fortsatt att ligga på betydligt högre nivåer än det historiska genomsnittet. Det 

årliga genomsnittet för nettoinvandringen har uppgått till 58 000 personer under perioden 

2007 till 2014. Den befolkningsframskrivning som presenterades i början av år 2014 skiljer 

sig något från tidigare prognoser på det sättet att nettoinvandringen antas öka under de två 

första prognosåren, det vill säga åren 2014 och 2015, för att därefter minska successivt ned 

mot det historiska genomsnittet. Den aktuella utvecklingen tyder på att SCB kommer att 

revidera upp nettoinvandringen även i 2015 års prognos. 

Befolkningen fortsätter att öka genom nettoinvandring 

Befolkningen i landet fortsätter att öka och den främsta bakomliggande orsaken är att det 

sker en nettoinvandring. Födelseöverskottet lämnar visserligen ett litet positivt bidrag till 

befolkningsförändringen men inte tillnärmelsevis av den omfattning som nettoinvandringen 

bidrar med. För att det ska ske en ökning av antalet personer i befolkningen är således 

nettoinvandringen en viktig faktor på både kort och lång sikt. För de arbetsföra åldrarna, 16-

64 år, är nettoinvandringen en än mer avgörande faktor för att det ska ske ett 

befolkningstillskott. 

Befolkningstillskottet av utrikes födda i åldrarna 16-64 år har legat på i genomsnitt 30 000 

personer per år under perioden 2000 till 2014. Nettoinvandringen tog emellertid ett kliv 

uppåt från och med år 2006 och under perioden till 2014 har befolkningsökningen bland 

utrikes födda i nämnda åldrar legat på i genomsnitt cirka 40 000 per år. De senaste årens 

utveckling i omvärlden med geopolitiska kriser och stora flyktingströmmar tyder på att 

nettoinvandringen kommer att nå än högre nivåer de närmaste åren. 

Antalet inrikes födda i åldrarna 16-64 år uppvisar för närvarande en motsatt utveckling, 

trenden är tydligt negativ. Antalet personer i dessa åldrar har minskat kontinuerligt sedan år 

2008. De senaste sex åren har antalet inrikes födda i åldrarna 16-64 år minskat med cirka 

130 000 personer eller med i genomsnitt 22 000 personer per år, se figur 4. För att 

kompensera denna minskning och åstadkomma en sammantagen befolkningsökning behövs 

således ett stort nettotillskott av personer födda utanför landet. Detta sker som beskrivits 

genom en ökad nettoinvandring och den har fram till år 2014 mer än väl kompenserat 

minskningen av den inrikes födda befolkningen.  

Antalet utrikes födda har ökat med omkring 360 000 i åldrarna 16-64 år perioden 2005-

20148. De redovisade talen för inrikes födda understryker vikten av att det sker ett stort 

befolkningstillskott genom fler utrikes födda för att det ska gå att åstadkomma en 

sammantagen befolkningsökning i de yrkesaktiva åldrarna.  

Den trendmässiga minskningen av antalet inrikes födda i åldrarna 16-64 år väntas bestå 

fram till år 2021. Under den perioden sker en minskning med ytterligare nästan 70 000 

                                                             
7 Historiskt genomsnitt avser perioden 1950-2014. 

8 Enligt Sveriges officiella befolkningsstatistik, SCB. 
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personer, enligt SCB:s befolkningsprognos. Den prognosen bör vara relativt träffsäker 

eftersom den i liten grad påverkas av nettoinvandringens förändringar. Antalet utrikes födda 

i motsvarande åldrar beräknas samtidigt öka med 260 000. Det slutliga utfallet påverkas 

emellertid av vilken nivå nettoinvandringen når under perioden. Sannolikt är det beräknade 

befolkningstillskottet underskattat mot bakgrund av ovan redovisade erfarenheter kring 

skattningen av nettoinvandringens storlek.  

 
Figur 4. Befolkning i åldrarna 16-64 år fördelad på födelseland 2000-2025, prognos 2015-2015 

 

Källa: SCB 
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Arbetskraftsdeltagande 

Viktigt att upprätthålla ett högt arbetskraftsdeltagande 

En kontinuerligt minskad inrikes född befolkning i yrkesaktiva åldrar medför sämre 

förutsättningar för att upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt och undergräver möjligheten 

att klara erforderliga behov inom ramen för välfärdssystemet. Det är mot denna bakgrund 

viktigt att nettoinvandringen inte bara ger ett stort tillskott av personer till den arbetsföra 

befolkningen utan även leder till att fler står till förfogande på arbetsmarknaden. Det är 

väsentligt att en hög andel deltar i arbetskraften och att så många som möjligt kommer ut i 

arbete. Detta gäller inte minst bland den utrikes födda befolkningen, där de framtida 

arbetskraftspotentialerna är som störst. Det är därför av central betydelse att utrikes födda 

som kommit till Sverige integreras i samhället på ett snabbt och effektivt sätt, både socialt 

och arbetsmarknadsmässigt.  

Mellan åren 2005 och 2014 har antalet utrikes födda i åldrarna 16-64 år ökat med 346 000 

personer9. Under motsvarande tid ökade antalet utrikes födda i arbetskraften med drygt 

304 000, se figur 5. Befolkningsökningen har lett till en allt bättre utväxling av utrikes födda 

till arbetskraften, vilket inneburit att deras arbetskraftsdeltagande höjts från 71,9 procent till 

75,8 procent. En helt ny trend på den svenska arbetsmarknaden kunde även observeras från 

år 2008. Den ökning av arbetskraften som skett efter år 2008 har nämligen helt och hållet 

tillkommit bland utrikes födda, det vill säga från och med det år som den inrikes födda 

befolkningen i åldrarna 16-64 år började minska. 

Antalet inrikes födda i befolkningen 16-64 år har minskat med cirka 78 000 personer mellan 

2005 och 2014. Trots den svaga utvecklingen av befolkningen under stora delar av den 

undersökta perioden har antalet inrikes födda i arbetskraften ökat med cirka 83 000 

personer, men detta har skett före år 2008. Arbetskraften har uppvisat små förändringar 

under perioden 2008 till 2014 men pendlat något upp och ner mellan åren, vilket relateras 

till konjunkturella faktorer och till förändringar när det gäller befolkningens fördelning på 

ålder(figur 5). Dessa faktorer kommer även fortsättningsvis att vara de huvudsakliga 

orsakerna bakom arbetskraftens utveckling för inrikes födda under de närmaste tio åren.  

 

                                                             
9 Enligt AKU, vilket är ett något lägre tal jämfört med Sveriges officiella befolkningsstatistik efterson AKU mäter 

genomsnitt antal personer i befolkningen under året. 
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Figur 5. Arbetskraften i åldrarna 16-64 år fördelad på födelseland, perioden 2005-2014 

 

Källa: SCB 

 

 

 

 

1000-tal

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3800

3900

4000

4100

4200

Inrikes födda

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

600

700

800

900

1000

Utrikes födda



 

Sida: 16 av 29 

 

 

Sysselsättningen 

Drygt 240 000 fler utrikes födda i sysselsättning sedan 2005 

Det är viktigt att det sker en stor utväxling från befolkning till arbetskraft och sysselsättning. 

Under perioden 2005-2014 har utrikes föddas befolkningsökning medfört en betydande 

uppgång inte bara av arbetskraften utan även av sysselsättningen. Den totala 

befolkningsökningen i åldrarna 16-64 år för utrikes födda, som uppgått till 346 000 

personer, har bidragit till att sysselsättningen för denna befolkningsgrupp ökat med 242 000 

personer.  

Sammantaget visar detta att den utrikes födda befolkningen i åldrarna 16-64 år ökat med i 

genomsnitt 38 000 per år, vilket genererat en genomsnittlig ökning av arbetskraften och 

sysselsättningen med 34 000 respektive 27 000 personer per år. 

Befolkningsförändringen har genererat en uppgång av sysselsättningen som är högre än 

förväntat ställt mot bakgrund av den höga nivån av nettoinvandringen och med hänsyn till 

att det i normalfallet tar tid att etablera sig på arbetsmarknaden för personer som invandrat 

från annat land. Nettoinvandringen har legat på en hög nivå sedan år 2006, eller en dubbelt 

så hög nivå som det historiska genomsnittet, se figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Nettoinvandring till Sverige, perioden 1950-2014 

 
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen (skattade tal 16-64 år före 1968)  
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arbetsmarknaden10. Trots denna positiva utveckling är skillnaden i sysselsättningsgrad 

mellan i synnerhet utomeuropeiskt födda och inrikes födda fortsatt stor. Skillnaden i 

sysselsättningsgrad mellan de två grupperna är särskilt stor bland kvinnor. 

Det finns ett relativt stort utrymme att öka sysselsättningen inom den utrikes födda 

befolkningen. Sysselsättningsgraden bland inrikes födda uppgick till 79 procent år 2014 och 

för utrikes födda var motsvarande tal 64 procent. Om deras sysselsättningsgrad skulle ha 

varit lika hög som den bland inrikes födda år 2014 i varje åldersklass så skulle cirka 225 000 

fler utrikes födda ha funnits i sysselsättning.  

Utvecklingen har dock gått i rätt riktning om än i långsam takt. Sysselsättningsgraden har 

höjts bland utrikes födda mellan åren 2005 och 2014, med 2,4 procentenheter, eller från 61,6 

procent till 64 procent. Nivån steg i åldrar över 25 år och i synnerhet i åldrar över 60 år. 

Bland ungdomar under 25 år skedde motsatt utveckling. Sysselsättningsgraden minskade 

bland kvinnor medan den ökade bland män under perioden. Männens sysselsättningsgrad 

uppgick till 68,7 procent jämfört med 59,9 procent bland kvinnor år 2014. En beräkning 

visar att om 2005 års sysselsättningsgrad gällt inom de enskilda ålderklasserna under år 

2014 så skulle drygt 30 000 färre utrikes födda ha varit i sysselsättning det året.  

 

Figur 7. Sysselsättningsgrad för ettårsklasser åldrarna 16-64 år fördelad på födelseland 

 

Källa: SCB 

Stärkt sysselsättningsläge bland eftergymnasialt utbildade  

En jämförelse av sysselsättningsgraden mellan åren 2005 och 2014 uppdelad på 

utbildningsnivå visar att sysselsättningsläget har förbättrats för utrikes födda med 

                                                             
10 Arbetsförmedlingen, ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014”, URA 2014:6. 
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eftergymnasial utbildning. Under perioden steg sysselsättningsgraden från 71,3 till 76,1 

procent. De redovisade talen ger således stöd åt att integrationsprocessen fungerat bättre än 

tidigare för denna utbildningsgrupp. För gymnasialt utbildade har det skett en svag uppgång 

mellan åren och nivån uppgick till 66,9 respektive 68,8 procent.  

Sysselsättningsläget har under motsvarande tid försämrats tydligt för utrikes födda med 

förgymnasial utbildning. För den utbildningsgruppen uppgick sysselsättningsgraden till 

endast 37 procent år 2014, vilket var sju procentenheter lägre jämfört med år 2005. Nivån är 

mindre än hälften jämfört med den uppmätta bland eftergymnasialt utbildade.  

För utrikes födda låg sysselsättningsgraden lägre för kvinnor än män inom samtliga 

utbildningsnivåer år 2014. Kvinnorna har dessutom haft en svagare utveckling än män sedan 

år 2005. På förgymnasial nivå har nedgången i sysselsättningsgraden varit betydligt större 

bland kvinnor än män. På gymnasial nivå minskade sysselsättningsgraden något bland 

kvinnor medan den ökade bland männen och bland eftergymnasialt utbildade var 

förbättringen betydligt starkare bland männen. 

 

Figur 8. Sysselsättningsgrad bland utrikes födda per utbildningsnivå och kön 2005 och 2014 

 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen 
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2014, vilket kan jämföras med fyra av fem på de högre utbildningsnivåerna. Det svaga 

sysselsättningsläget bland förgymnasialt utbildade har inneburit en kraftigt ökad 

arbetslöshet för den utbildningsnivån. Ställt mot befolkningstillskottet under perioden stod 

arbetslöshet för drygt en tredjedel och ungefär hälften stod utanför arbetskraften. 

 

Figur 9. Förändring av sysselsättning och arbetslöshet, andel av befolkningstillskottet för utrikes födda 

inom olika utbildningsnivåer, perioden 2005-2014 

 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen 
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11 Från början av året till slutet av året. 
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stimulerar fler att delta i arbetskraften, vilket i sin tur brukar rendera i högre sysselsättning.  

 

Figur 10. Sysselsatta i åldrarna 16-64 år fördelad på födelseland, perioden 2005-2014 

 

Källa: SCB 
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Den bilden medför att sysselsättningen för inrikes födda med stor sannolikhet minskar på 

medellång sikt eller förmodligen ända fram till år 2025.  

  

Figur 11. Demografisk förändring av arbetskraften inrikes och utrikes födda perioden 2005-2025, 

prognos 2015-2025 

 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen 
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Arbetslösheten 

Hög arbetslöshet bland utrikes födda med kort utbildning  

Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda uppgick till 163 000 personer år 2014 vilket var 

85 000 fler än år 2005. Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda med högst förgymnasial 

utbildning ökade med drygt 40 000 mellan 2005 och 2014, till att omfatta 77 000 personer. 

Bland gymnasialt och eftergymnasialt utbildade uppgick ökningarna till 21 000 och 23 000, 

till att omfatta 52 000 respektive 45 000 personer. Arbetslösheten bland utrikes födda i 

förhållande till arbetskraften har mot den beskrivna bakgrunden ökat kraftigt. Enligt AKU 

ökade arbetslösheten bland förgymnasialt utbildade från cirka 20 procent till närmare 35 

procent mellan åren 2008 och 2014. Kvinnorna låg på en högre arbetslöshetsnivå än män 

under hela perioden med undantag av år 2012. För gymnasialt utbildade skedde en viss 

ökning av arbetslösheten i samband med finanskrisen år 2008 men därefter har nivån varit 

ungefär oförändrad. Bland eftergymnasialt utbildade skedde en liknande utveckling men på 

en lägre nivå. Arbetslöshetsnivån för gymnasialt utbildade var under perioden nästan lika 

hög jämfört med den för inrikes födda med förgymnasial utbildning, se figur 12. 

 

Figur 12. Arbetslösa i åldrarna 16-64 år utrikes födda efter utbildningsnivå, perioden 2005-2014 

 

Källa: SCB 
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Registerdata visar att arbetslösheten för korttidsutbildade kvarstår på en hög nivå även om 

den utrikes födde vistats i landet under lång tid12. För personer som invandrade under början 

av 1990-talet och hade högst förgymnasial utbildning, uppgick arbetslösheten år 2012 till 

drygt 20 procent. Nivån var cirka 25 procent bland dem som invandrade mot slutet av 1990-

talet. Arbetslöshetsnivån för dem med invandringsår de första fem åren av 2000-talet 

uppgick till cirka 30 procent. För personer med invandringsår perioden 2006 till 2011 

uppgick arbetslösheten till cirka 40 procent och uppåt beroende på invandringsår. 

Samtliga presenterade uppgifter visar att integrationsprocessen inte har fungerat väl för 

personer med kort utbildning och att den sannolikt har försämrats. En liten del kommer ut i 

arbete men en mycket stor del blir arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Registerdata 

styrker den slutsatsen. Dessa data visar att nästan hälften av samtliga utrikes födda med 

högst förgymnasial utbildning som invandrade under åren i början av 1990-talet inte var i 

arbete år 2012, det vill säga drygt 20 år senare13. Motsvarande andelar för dem med senare 

invandringsår var ännu högre. För utrikes födda som invandrade under de första fem åren 

efter millenniumskiftet saknade drygt 60 procent arbete år 2012. För korttidsutbildade med 

invandringsår perioden 2006 till 2011 saknade 70 procent eller mer ett arbete år 2012. För 

utrikes födda kvinnor har utvecklingen varit sämre än för utrikes födda män under hela 

perioden sedan 1990, oavsett invandringsår. Talen visar också att gapet mellan kvinnor och 

män har vidgats för personer med invandringsår 2006 till 2011 jämfört med tidigare år. 

 

Figur 13. Ej i förvärvsarbete 2012, utrikes födda per kön efter invandringsår, förgymnasial utbildning 

 

Källa: SCB (RAMS) Avser personer utanför arbetskraften och arbetslösa 

                                                             
12 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

13 Personer utanför arbetskraften och arbetslösa. 
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Försörjningsbördan  

Försörjningsbördan stiger men dämpas av utrikes födda 

Försörjningsbördan för den yrkesaktiva befolkningen beräknas stiga de närmaste 

årtiondena. Hur stor den blir framöver styrs av flera faktorer såsom ekonomisk tillväxt, 

befolkningens utveckling, sysselsättningstillväxt mm. För att inte försörjningsbördan ska 

stiga till så höga nivåer att den allvarligt påverkar situationen i den svenska ekonomin är det 

viktigt att upprätthålla en god befolkningstillväxt och samtidigt skapa gynnsamma 

förutsättningar för att sysselsättningen ska kunna öka stadigt.  

Figur 14 nedan åskådliggör försörjningsbördans förändring perioden 1970 till 205014. 

Kurvorna i figuren illustrerar en kvot mellan befolkningens förändring under perioden och 

antalet personer i arbete. Antalet personer i arbete har skrivits fram till år 2050 med 

utgångspunkt från det relativa talet i arbete i varje åldersklass år 2014, och dessa relativa tal 

har ställts mot befolkningens förändringar per åldersklass under perioden.  

Försörjningsbördan låg år 2014 på 2,5. Detta betyder att en person i arbete ska förutom sig 

själv även försörja ytterligare mellan 1 och 2 personer. Försörjningsbördan för dem som 

arbetar beräknas stiga successivt till år 2035 då kvoten uppgår till nästan 2,7. Kvoten når 

därmed upp till ungefär samma nivå som under den ekonomiska krisen i början av 1990-

talet. Under perioden 2035 till 2050 sker dock inga nämnvärda förändringar av kvoten. 

 

Figur 14. Försörjningsbörda perioden 1970-2050 demografisk framskrivning 2015-2050 

 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen (total befolkning dividerat med personer i arbete) 

                                                             
14 Försörjningsbördan har beräknats genom att dividera den totala befolkningen med antalet i arbete, det vill säga 

hur många personer som faktiskt arbetar. 
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Under perioden 2015 till 2020 behöver antalet personer i arbete öka med i genomsnitt 

36 000 personer15 per år för att upprätthålla försörjningsbördan på oförändrad nivå (2014 

års nivå). Det är lika mycket som den genomsnittliga sysselsättningsökningen per år under 

perioden 2005 till 2014. Denna sysselsättningstillväxt förutsätter en fortsatt hög 

nettoinvandring och/eller att deltagandet i arbetskraften och sysselsättningsgraden stiger 

under perioden.  

En alternativ försörjningsbörda presenteras i figur 14 ovan och den avser den skattade 

utvecklingen för enbart inrikes födda under perioden 2015 till 2050. Den kurvan visar att 

försörjningsbördan för inrikes födda ligger på en betydligt högre nivå än den för hela 

befolkningen. Försörjningsbördan för inrikes födda stiger dessutom betydligt snabbare 

mellan åren 2015 och 2025 för att sedan kulminera år 2035 på en kvot närmare 2,8. Åren 

efter 2035 sjunker försörjningsbördan för inrikes födda varvid de två kurvorna möts strax 

före år 2050.  

Figur 14 visar att försörjningsbördan för inrikes födda ökar till en betydligt högre nivå de 

kommande 20 åren än den för hela befolkningen. Ett fortsatt tillskott av utrikes födda i 

befolkningen genom nettoinvandring lindrar således den åldrande befolkningens effekt på 

försörjningsbördan. Under en 15-årsperiod, 2015 till 2030, ökar antalet personer över 80 år 

med mer än 300 000. Det är lika mycket som den ökning som skedde under 45-årsperioden 

mellan åren 1970 till 2015, se figur 15. Denna kraftiga förändring av befolkningens 

sammansättning leder inte enbart till större försörjningsbörda utan även till mycket stora 

behov av arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt inom äldre- och handikappomsorg, detta 

i en utvecklingsfas då antalet inrikes födda i arbetskraften minskar regionalt och lokalt. 

 
Figur 15. Befolkningsförändring i åldrar över 80 år 1970-2050, prognos 2015-2050 

 

Källa: SCB 
                                                             
15 Med ett antagande om oförändrad andel frånvarande. 
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Behovet av nettoinvandring  

Nettoinvandringen bör kvarstå på en hög nivå 

Ett fortsatt arbetskrafts- och sysselsättningstapp bland inrikes födda innebär att den 

framtida utvecklingen blir än mer avhängig av arbetsmarknadsläget för utrikes födda. Om 

det ska ske en uthållande stark utveckling på arbetsmarknaden behövs en fortsatt hög 

nettoinvandring, vilken i nästa steg måste generera en stor ökning av arbetskraften och 

sysselsättningen. Om de senaste årens sysselsättningstillväxt ska upprätthållas till år 2025 

behöver nettoinvandringen ligga på en högre nivå än vad den gjort under perioden 2006 till 

2014. Det skulle i så fall behövas en nettoinvandring som är högre än 42 000 personer per år 

(16-64 år). Denna slutsats bygger på att sysselsättningsbidraget från inrikes födda blir 

negativt till skillnad mot utfallet under referensperioden. 

Våren 2013 presenterade Arbetsförmedlingen en fördjupningsruta i samband med att 

rapporten om Arbetsmarknadsutsikterna publicerades. I den analysen konstaterades att 

nettoinvandringen behöver fortsätta att ligga på en hög nivå om sysselsättningen på sikt ska 

öka lika mycket som den historiska trenden. Det riktmärke som angavs för 

nettoinvandringen var en nivå på minst 40 000 personer för åldrarna 16-64 år. Den nivån 

innebär en nettoinvandring på drygt 50 000 för samtliga åldrar.  

Under den tid som förlupit sedan den fördjupningsrutan presenterades har antalet inrikes 

födda i arbetskraften minskat vilket också hämmat sysselsättningsutvecklingen. Det innebär 

att sysselsättningen bland inrikes födda kan komma att minska år 2015 och att den trenden 

med största sannolikhet består de närmaste tio åren bortsett frånsett vissa 

konjunkturbetingade svängningar.  

En demografisk framskrivning baserad på 2014 års relativa sysselsättningsgrad för varje 

åldersklass visar att sysselsättningen bland inrikes födda minskar med mellan 5 000 och 

10 000 personer varje år till 2019, varefter de negativa talen dämpas något. Utifrån dessa 

förutsättningar behöver nettoinvandringen ligga på en högre nivå än tidigare för att 

kompensera bortfallet av inrikes sysselsatta och för att åstadkomma en sammanlagd ökning 

av sysselsättningen på medellång sikt.  

En skattning av vilken nivå nettoinvandringen skulle behöva ligga på fram till år 2025 

presenteras i figur 16 nedan. Beräkningarna av nivåerna på nettoinvandringen är riktmärken 

och visar vilka effekter som den kan ge för arbetskraft och sysselsättning utifrån tidigare 

iakttagna mönster. Skattningarna bygger på att nettoinvandringens utväxling till arbetskraft 

och sysselsättning blir av samma grad som under perioden 2005 till 2014. I antagandet har 

därför det relativa arbetskraftstalet och sysselsättningsgraden låsts på 2014 års nivå för varje 

åldersklass. I alternativ ett antas sysselsättning öka i paritet med det historiska genomsnittet 

på 24 000 personer per år och i alternativ två antas en ökning på 36 000 personer16.  

                                                             
16 Årligt genomsnitt under perioden 2005-2014 och ungefär den nivå som krävs för oförändrad försörjningsbörda. 
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Figur 16. Nettoinvandring till 2025, skattad nivå enligt två alternativ och dess effekt på arbetskraft och 

sysselsättning  

 

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen 

 

Om sysselsättningskriteriet i alternativ ett ska uppfyllas skattas nettoinvandring till i 

genomsnitt cirka 44 000 per år i åldrarna 16-64 år, andra stapeln i figur 16. Detta innebär en 

nettoinvandring på cirka 65 000 för samtliga åldrar. De nivåerna uppfylldes nära nog exakt 

år 2013 och med råge år 2014 (då nivåerna var 55 000 16-64 år respektive 76 000 totalt). 

Den beräknade nivån på nettoinvandringen ger med ovan givna antaganden således en 

ökning av sysselsättningen med cirka 24 000.  

För att på medellång sikt nå en sysselsättningstillväxt enligt alternativ två behövs en högre 

nettoinvandring, vilken skattas till cirka 64 000 per år för åldrarna 16-64 år, tredje stapel i 

figur 16. Det innebär en total nettoinvandring på drygt 90 000 personer. Dessa nivåer kan 

komma att nås under åren 2015 till 201717. Utifrån dessa nivåer på nettoinvandringen kan 

ökningen av sysselsättningen bland utrikes födda överstiga 40 000 personer per år om 

utväxlingen från befolkningstillskottet till sysselsättningen blir av lika hög grad som tidigare.  

Båda presenterade alternativ ställer dock krav på att integrationen på den svenska 

arbetsmarknaden fungerar på ett tillfredställande sätt. Lyckas inte integrationsprocessen 

tillräckligt bra blir nettoinvandringens effekt på arbetskraften och sysselsättningen lägre än 

ovan angivna tal. 

 

 

                                                             
17 Migrationsverket prognos februari 2015. 
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Utmaningar 

Fem viktiga utmaningar 

Föreliggande rapport har belyst behovet av nettoinvandring för att skapa förutsättningar för 

en fortsatt god utveckling av sysselsättningen. Resultaten visar entydigt på att 

nettoinvandringen behöver kvarstå på en hög nivå de närmaste fem till tio åren. Detta gäller 

även om deltagandet i arbetskraften och sysselsättningsgraden stiger. En fortsatt invandring 

som är betydligt högre än det historiska genomsnittet ställer dock stora krav på ett väl 

fungerande integrationsarbete. Det är viktigt att andelen i arbete av dem som invandrat blir 

hög och att arbetslösheten bland utrikes födda sjunker. 

En viktig fråga som uppkommer under integrationsfasen är att det ska skapas goda 

förutsättningar för att matcha utbudet av arbetskraft med efterfrågan på arbetskraft. En 

viktig del i processen är att så långt som möjligt säkerställa att utbudet av arbetskraft 

matchar den kommande efterfrågan, vilket bland annat kan påverkas via utbildningar. 

Presenterade resultat visar att utrikes födda som skaffat sig en gymnasieutbildning eller en 

längre utbildning kommer ut på arbetsmarknaden i relativt stor utsträckning och att även en 

stor del får arbete. Det finns dock säkerligen en hel del att förbättra i den processen, bland 

annat avseende om de får arbete inom yrken på den utbildningsnivå som motsvarar deras 

utbildningsbakgrund.  

Det som inte har fungerat väl är integrationen av korttidsutbildade på arbetsmarknaden. Det 

är som ovan framgått en mycket stor del av dem med kort utbildning som inte träder in på 

arbetsmarknaden och i den mån de gör det så blir många arbetslösa. Resultaten ger en tydlig 

bild om att det saknas verkningsfulla instrument i integrationsprocessen för denna 

utbildningsgrupp, inte minst i form av grundläggande utbildning och yrkesutbildning. 

Avsaknaden av effektiva utbildningsvägar leder till att en stor del av utbildningsgruppen står 

utanför arbetsmarknaden även om de vistats i landet under lång tid18.  

Slutsatsen är att det finns fem viktiga utmaningar rörande den framtida 

arbetskraftstillgången och matchningen på arbetsmarknaden:  

1. Tillskott av arbetskraft till arbetsmarknaden (nettoinvandring) för att skapa 

förutsättningar för en fortsatt god utveckling av sysselsättningen. 

2. Väl fungerande integration. 

3. Arbetskraftens utbildning, vilket innefattar frågor kring utbildningsdimensionering 

samt att utbildningarnas längd och inriktning så långt som möjligt ska matcha den 

kommande efterfrågan på arbetskraft. 

4. Höja sysselsättningsgraden inom den befintliga befolkningen – minskad arbetslöshet 

och lägre andel utanför arbetskraften.  

5. Regionala problematiken rörande det begränsade tillskottet av arbetskraft i många 

kommuner - i mer än 2 av 3 kommuner riskerar arbetskraftstillgången att minska. 

                                                             
18 Se även ”Finding the way: A discussion of the Swedish migrant integration system”, OECD 2014 
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Den första utmaningen handlar om att det ska ske ett tillräckligt tillskott av arbetskraft till 

arbetsmarknaden för att skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av 

sysselsättningen, vilket beskrivits i föreliggande rapport.  

Den andra utmaningen är att integrationen, både socialt och arbetsmarknadsmässigt, ska 

fungera väl. Det är en förutsättning för att nettotillskottet av arbetskraft ska leda till ökad 

sysselsättning. 

Den tredje utmaningen handlar om arbetskraftens utbildning, vilket innefattar frågor kring 

utbildningsdimensionering och att utbildningarnas längd och inriktning så långt som möjligt 

ska matcha den kommande efterfrågan på arbetskraft. Det innefattar bland annat 

utbildningsfrågorna för invandrade med kort skolutbildning. En förstärkt 

utbildningsbakgrund för den utrikes födda befolkningen förbättrar förutsättningarna för att 

fler deltar i arbetskraften och därmed förbättrar sina möjligheter att komma ut i 

sysselsättning. 

Den fjärde utmaningen ligger i att höja sysselsättningsgraden (och deltagandet i 

arbetskraften) inom den befintliga befolkningen. En beräkning visar att om 

sysselsättningsgraden för utrikes födda höjs med fem procentenheter under perioden till 

2025, från 64 till 69 procent, så ger det ett årligt tillskott i sysselsättning på i genomsnitt 

cirka 6 000 personer (totalt drygt 60 000 personer under perioden)19. Som jämförelse kan 

nämnas att sysselsättningsgraden steg med 2,4 procentenheter bland utrikes födda under 

perioden 2005 till 2014. Om sysselsättningsgraden skulle öka med fem procentenheter till år 

2025 så dämpar det behovet av nettoinvandring med cirka 10 000 personer per år. Även om 

sysselsättningsgraden skulle höjas i den storleksordningen och att det 

arbetsmarknadsmässiga behovet av nettoinvandring därmed dämpas, så krävs trots detta en 

hög nettoinvandring för att upprätthålla en god utveckling av sysselsättningen. 

Den femte utmaningen innefattar den regionala problematiken rörande det begränsade 

tillskottet av ny arbetskraft i många kommuner, vilket inrymmer den centrala frågan om hur 

matchningen ska säkerställas regionalt. Behovet av att rekrytera arbetskraft med god 

utbildning kommer att bli stort, inte minst inom offentlig sektor. Detta gäller särskilt inom 

små och medelstora kommuner. Tillskottet av arbetsför befolkning sker till huvuddelen på 

stora orter genom nettoinvandring och genom inrikes omflyttning. Den utvecklingen innebär 

att arbetskraftstillgången riskerar att minska i mer än två av tre kommuner under perioden 

till 2025. Arbetskraftstillgången på mindre orter drabbas hårt av minskningen av den inrikes 

födda befolkningen och av det krympande tillskottet av ungdomar som träder ut på 

arbetsmarknaden. I vissa kommuner är tillskottet av ungdomar till och med för litet för att 

besätta pensionsavgångarna inom offentlig sektor. 

                                                             
19 Med utgångspunkt från SCB:s befolkningsprognos 2014. 
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