
 
 
 

 

Till: Migrationsminister Tobias Billström 

 

 

Återvändande svenskar 

 År 2010 återvände cirka 20 000 utvandrade svenskar till Sverige, vilket motsvarar 20 % av landets 

totala invandring. Hemvändande svenskar utgör därmed den allra största invandrargruppen. Dessa 

hemvändare har ofta solid erfarenhet från näringsliv, organisationer eller studier.  Många har varit 

bosatta i något av våra exportländer och väljer av olika skäl att flytta tillbaka till Sverige. 

Många hemvändare har dock svårt att finna sig tillrätta i sitt gamla hemland. Hur svårt beror på 

många faktorer, var man har bott, hur länge man bott utomlands och hur väl kunskaper och 

erfarenheter från utlandet tas tillvara vid hemkomsten till Sverige. Många som intervjuas i boken 

Utvandrare.nu, utgiven av föreningen Svenskar i världen, vittnar om att det sällan är en merit i 

svenska arbetsgivares eller samhällets ögon att ha bott och arbetat utomlands.  

 

Svensk migrationspolitik 

Sveriges migrationspolitik riktar sig främst mot invandrande utländska medborgare. Mycket 

information till hjälp för sådana invandrare finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida.  

 

Den svenska diasporan utomlands 

Det bor idag cirka 550 000 svenskar bosatta utanför Sveriges gränser. Du påpekade vid seminariet 

om migration i Riksdagen den 19 oktober 2011 att Sverige inte har något departement liknade 

”The Ministry of Overseas Indian Affairs”, vilket Du såg som en brist. 

 

Föreningen ”Svenskar i Världen” (SVIV) tror att utlandssvenskar aktivt skulle kunna bidra till att 

främja Sverigebilden i världen och därmed bidra till att sätta Sverige på världskartan som ett 

modernt land där globaliseringen blivit ett honnörsord. 
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Förslag 1: 

 

Migrationspolitik är något som många är intresserade av och vill prata om. Då Ditt ansvarsområde 

främst är invandring till Sverige och Du har en uttalad målsättning att Sverige ska ha en 

migrationspolitik som medborgarna känner förtroende för och som präglas av ordning och reda, är 

vårt förslag: 

 

 Att bredda svensk migrationspolitik till att även omfatta stöd till återvändande svenskar, vår 

största invandrargrupp. En migrationspolitik som breddats till att även omfatta hem-

vändande svenskar skulle kunna rikta sig till arbetsgivare inom näringsliv, offentlig 

förvaltning och organisationer för att främja en bättre förståelse och uppskattning av vad 

återvändande svenskar kan användas till i arbetslivet. 

 

Förslag 2: 

 

 Vi vill diskutera med Dig hur en svensk variant av ”The Ministry of Overseas Indian 

Affairs” skulle kunna ta form, kanske i samverkan med SVIV. Föreningen skulle kunna ta 

på sig en större roll i detta sammanhang och om Du vill gå vidare i den frågan är vi beredda 

att återkomma med ett mer detaljerat förslag till vad ett sådant departement skulle kunna 

syssla med. 

 

Stockholm den 2011-11-02 

 

Staffan Paues 

Styrelseledamot i SVIV 

 

 

 


