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Invandringshistorik

Mellan åren 1851 och 1930 utvandrade totalt 1,4 miljoner svenskar, varav de flesta
till Amerika. Trots detta ökade Sveriges befolkning under denna tid från ca 3,5
miljoner till 6, 1 miljoner (motsvarande siffror för Jämtland är en ökning från 52
271 till 134 500 personer).
Under 1930-talet övergick Sverige från att vara ett utvandrings - till att bli ett
invandringsland. Antalet utländska medborgare var begränsat, och fortfarande
i början av 1940-talet var nettoinvandringen – invandring minus utvandring –
mindre än 10000 personer/år.

I samband med andra världskriget ökade invandringen mer markant. Omkring
70 000 finska krigsbarn evakuerades till Sverige år 1939, många av dessa barn
adopterades senare av sina fosterföräldrar och stannade kvar i Sverige. Under åren
1943-45 flydde ca 30 000 ester, letter och litauer till Sverige samt ca 60 000
norrmän och danskar. En tid efter krigets slut överfördes omkring 34000
flyktingar från Europa och koncentrationslägren till Sverige, bl. a inom ramen för
Bernadotte-aktionen.

Från 1947 började den s.k. arbetskraftskommissionen rekrytera arbetare i Italien,
Ungern och Österrike. På 1950-talet sökte man också arbetskraft i Grekland,
Belgien, Västtyskland, Holland. Totalt invandrade ca 256 000 personer till Sverige
under denna period just i egenskap av arbetskraftsinvandrare. Under 1960 -talet
fortsatte utvecklingen, och 424 000 personer arbetskraftsinvandrade under
denna tid.

Efter år 1970, ett år då 77 000 personer invandrade, upphörde i princip
arbetskraftsinvandringen till Sverige. Fram till mitten av 1970 -talet kom istället
medborgare från de nordiska länderna att utgöra majoriteten av invandrarna.
Dessutom ökade antalet asylsökande och personer som sökte uppehållstillstånd
för att kunna återförenas med sina familjer. Totalt uppgick invandringen under
1970-talet till 386 000 personer.

Under 1980-talet blev den utomeuropeiska invandringen alltmer dominerande,
och skyddsbehövande och deras anhöriga blev den största gruppen. Den senaste
utvidgningen av EU:s gränser, då vi fick ytterligare ett tiotal medlemsländer,
medförde inledningsvis att alla tidigare EU-länder förutom Sverige,
Storbritannien och Irland införde restriktioner mot fri arbetskraftsinvandring.
När tiden för restriktionerna löpte ut i april 2006 valde även Spanien, Grekland,
Portugal samt Finland har valt att avskaffa övergångsreglerna.


