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Abstract 

This thesis investigates the connection between migration discourses and politics through the 

assyrian/syrian immigration to Sweden 1975-1982. Using Bacchi’s “What’s the problem 

(represented to be)?” (WPR) methodology, which is based on Foucault’s theories of 

governmentality, this thesis investigates how preconceptions of issues forms understanding of 

them as problems and shapes the possible solutions to the problem concerned. The results of 

this thesis indicates that the assyrian/syrian immigration to Sweden was understood by the 

government and its agencies as an issue of control over the population and over immigration. 

There was a consensus amongst all parties that immigration to Sweden must be regulated 

both by law and in numbers and in distribution across the country but disagreements existed 

on solutions. This study aims to increase knowledge of the different responses to the 

assyrian/syrian immigration in order to further understanding of how political consensus 

shapes immigration politics and how border politics and integration politics intersect and 

affect one another. 
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1. Introduktion och syfte 
 

Internationalismen får inte endast vara en känsla på distans. Den blir alltmer en del av vår vardag. 

Invandrarna i Sverige kan på sätt och vis sägas förebåda en ny tid. De vill bli en del av vår gemenskap 

och vi måste i vår tur söka oss ut i en vidare gemenskap över gränserna. Världen kommer in till oss 

och vi måste komma ut i världen. Den framtid vi kan skönja kommer att föra med sej mycket av 

påfrestningar och svårigheter, när vi svenskar skall anpassa oss till en förändrad verklighet. Men skall 

vi kunna överleva måste vi lära oss att leva tillsammans med andra.1 

 

Talet på juldagen var en tradition i svensk radio, där en framstående svensk höll ett tal till 

utlandssvenskarna. År 1965 bröt dåvarande kommunikationsminister Olof Palme denna 30-

åriga tradition för att istället tala om Sveriges invandrare. Det var på många sätt ett tecken i 

tiden. Sverige hade gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland, med allt 

vad det innebar. Under efterkrigstiden hade Sverige dessutom börjat odla sin bild som 

världssamvete och förkämpe för de svaga och utsatta i världen.2 Sveriges engagemang i 

omvärlden var under den här tiden välkänt för många, men det gav även återverkningar på 

hemmaplan där den nya tidens migrationspolitik började konstrueras. Tio år senare var Olof 

Palme inte bara statsminister, utan flera förändringar hade skett i svensk migrationspolitik.  

Den assyrisk/syrianska invandringen till Sverige kulminerade 1975-1982, då ca 8 

000 individer invandrade. De kom under en formativ period i svensk migrationspolitik, tätt i 

hälarna på försök att strama upp invandringen i form av stoppet av arbetskraftsinvandring 

till Sverige 1972 på initiativ från Landsorganisationen (LO). 3 Fackföreningsrörelsen sade 

sig istället vilja satsa på inhemska arbetskraftsreserver såsom kvinnor och handikappade.4 

Samtidigt rådde det under den här tidsperioden en stark konsensus kring en anti-rasistisk 

och anti-nazistisk politik hos riksdagspartierna.5 1968 års invandrarutredning lämnade sitt 

slutbetänkande 1974 och en reviderad migrationspolitik antogs 1975/76 av Riksdagen med 

ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det var en pluralistisk minoritetspolitik som 

förespråkade att invandrare skulle få möjlighet och utrymme att bevara sin egen kultur och 

identitet. I debatten kring invandrarutredningen framkom endast små skillnader i åsikter 

mellan partierna, och samtliga var för propositionen. Samtidigt lades det fortfarande 

lagförslag under 1970-talet i syfte att assimilera invandrare i Sverige.6 Det är således svårt 

                                                 
1 Olofpalme.org: http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf, s. 5-6, 
hämtad 17/11 2014, kl. 17.23. 
2 Lars-Erik Hansen, Jämlikhet och valfrihet: en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt, (Stockholm 2001), 
s. 55-56. 
3 Anders Svensson, Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga (Lund 1992), s. 13. 
4 Jesper Johansson, "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.": retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 
1945-1981, (2008 Växjö), s. 207. 
5 Hansen, Jämlikhet och valfrihet, s. 24 
6 Ibid, s. 201, 160. 

http://palme.org/
http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf
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att måla upp en konsekvent koppling mellan politik och praktik i migrationsfrågan vid den 

här tiden. 

Det blir därför intressant att ta ner migrationsfrågan på en mer konkret nivå för att 

undersöka vilka meningsskiljaktigheter som uppstod när migrationspolitiska principer skulle 

appliceras i praktiken. I den här uppsatsen intresserar jag mig därför för vad som händer när 

vi rör oss från principiella till praktiska diskussioner och hur det påverkar den politik som 

faktiskt förs. 

Hanteringen av den assyrisk/syrianska invandringen under 1970-talets andra hälft är 

motstridig på regeringsnivå och utgör på så sätt ett intressant exempel att studera. Å ena 

sidan beviljades flera tusen uppehållstillstånd för assyrier/syrianer genom två stycken så 

kallade nollställningsbeslut i februari och november 1976, då den socialdemokratiska och 

senare den borgerliga regeringen fattade beslutet att låta sammanlagt 3 300 – 3 800 

assyrier/syrianer stanna i Sverige. Vid båda dessa tillfällen vidtogs samtidigt åtgärder för att 

stävja fortsatt invandring. Viseringskrav infördes i ett första steg för alla turkiska 

medborgare och gränskontrollen skärptes i ett andra steg.7 I och med att det skedde ett 

regeringsskifte i oktober 1976 fattades dessa beslut av två olika regeringar.  

Assyrierna/syrianerna blev snabbt även föremål för en intensiv kunskapsproduktion. 

Arbetsmarknadsdepartementet gav i uppdrag åt expertgruppen för invandringsforskning att 

undersöka hur mottagandet hade fungerat i ett statsvetenskapligt såväl som 

socialantropologiskt perspektiv. 8 En egen arbetsgrupp på departementet framställde ett 

flertal departementsskrifter med information om assyrierna/syrianerna. Även Statens 

Invandrarverk (SIV), som hade i uppgift att verkställa flera delar av migrationspolitiken, 

producerade informationsblad om assyrierna/syrianerna.9 

Den assyriska/syrianska invandringen blir i denna kontext ett illustrativt exempel på 

hur migrationspolitisk policy och praxis växer fram i praktiken. Det skedde i samspel och 

konflikt mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar och andra statliga aktörer som 

hade som uppgift att operationalisera invandrings- och invandrarpolitiken. Denna 

undersökning syftar till att, med den assyriska/syrianska invandringen 1975-1982 som 

exempel, utforska kopplingen mellan migrationspolitiska diskurser och praktiker. 

 

 

                                                 
7 Birgitta Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater. Svenska myndigheters mottagande av en kristen minoritetsgrupp 
från Mellersta Östern (Stockholm 1981), s. 46-47. 
8 Ibid, s. 3. 
9 SIV informerar 5. Assyrierna (Maj 1977). 
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1.2 Ett folk, flera namn? Assyrierna/syrianerna och ”namndebatten" 
 

För lekmannen kan frågan om namn på den assyriska/syrianska folkgruppen framstå som 

förvirrande. Är det någon skillnad på assyrier och syrianer? Är det en etnisk folkgrupp? Ett 

folkslag? Kommer de från Syrien? Är syrier och syrianer samma sak? Detta avsnitt ska 

kortfattat försöka reda ut begreppen och deras ursprung. 

Assyrier/syrianer är en kristen minoritetsgrupp som lever utspritt i flera olika länder i 

Mellanöstern. De skiftande namnen, och vikten av olika namn, härrör ursprungligen från en 

språklig utveckling i det antika Assyrien ca 2000-600 år f. kr. i Mesopotamien.10 Efter att 

det assyriska imperiet föll skedde en språklig utveckling där a:et i Assyrien och assyrier föll 

bort i många dialekter och området började kallas för Syrien och folket för syrier.11 Dessa 

fraser kom sedan under århundraden att användas synonymt med varandra.12 Det finns idag 

tre stycken olika assyriska/syrianska språk: syriska, turoyo och urmiaspråket. Assyrier och 

syrianer har däremot traditionellt sett tillhört olika kyrkosamfund.13 

Om detta var allt som fanns att säga om de skiftande namnen på assyrier/syrianer 

hade valet mellan att benämna dem som assyrier eller syrianer främst varit en fråga om 

konvention eller personlig preferens. Så är dock inte fallet. Assyrier och syrianer har även 

kommit att identifiera sig med olika mål och värderingar. Den assyriska identiteten har 

exempelvis nationalistiska kopplingar från det tidiga 1900-talet innan första världskrigets 

utbrott. Detta skall dock inte missförstås som att den gemensamma assyriska identiteten inte 

har en historia före första världskriget, eller på andra gemensamma grundvalar än 

nationalistiska. Den assyriska identiteten har flera bottnar som religiös tillhörighet i en 

jakobitisk eller nestoriansk kristen församling och på en nationalistisk grund. Förhoppningar 

om en assyrisk stat under efterkrigstiden gick dock inte att realisera vilket har lett till en 

politisk och religiös fragmentering.14 Konflikten mellan en assyrisk och syriansk identitet 

uppstod dock under 1970-talet och kom att utveckla olika associationer. I början av 1980-

talet förknippades den assyriska identiteten med en vänsterinspirerad, nationalistisk och 

jämlik ideologi som stod i skarp kontrast mot en mer traditionell kyrklig, syriansk 

identitet.15 

                                                 
10 Mesopotamien låg där delar av Irak ligger idag. Assyrien skall inte förväxlas med den moderna staten Syrien. 
11 Svante Lundgren, Assyrierna: från Nineve till Södertälje, (Södertälje 2014), s. 33-34. 
12 Ibid, s. 36. 
13 Göran Gunner, ”Assyrier/syrianer – en orientering” i Göran Gunners & Sven Halvardsons (red.), Jag behöver 
rötter och vingar: om assyrisk/syriansk identitet i Sverige (Skellefteå 2005), s. 33, 38. 
14  Aryo Makko, ”Discourse, Identity and Politics: A Transnational Approach to Assyrian Identity in the Twentieth 
Century” i Önver A. Cetrez, Sargon Donabeds & Aryo Makkos (red.), The Assyrian heritage: threads of continuity and 
influence (Uppsala, 2012) 299-300, 305. 
15 Ibid s. 307. 



6 
 

De assyrier/syrianer som började anlända till Sverige i slutet av 1960-talet kallade 

sig själva, och kallades av de svenska myndigheterna, för just assyrier. I början av 1970-

talet grundades den första svenska församlingen inom den syrisk-ortodoxa kyrkan, assyriska 

ortodoxa kyrkan, och den första assyriska föreningen i Södertälje. År 1975 tog dock nya och 

yngre krafter över Assyriska föreningen i Södertälje. Tidigare representanter för föreningen 

och överhuvuden för stora släkter eller familjer startade då en ny, konkurrerande förening 

som slutligen fick namnet Syrianska riksförbundet i Sverige i slutet av 1980-talet.16 Detta är 

grunden till den så kallade ”namnkonflikten" och idag finns det ett flertal kyrkor, föreningar, 

fotbollslag etc. som går under assyrisk eller syriansk beteckning. Namndebatten eller 

namnkonflikten har varit föremål för flera studier, då frågan om namn och etnisk och 

religiös identitet är en central komponent i den assyrisk/syrianska folkgruppens 

identitetsskapande.17 

Idag har konflikterna kring namnfrågan mattats av och allt fler väljer den dubbla 

benämningen assyrier/syrianer.18 Det går dock inte att säga att en beteckning är mer rätt än 

en annan, utan det handlar om en fråga som är under ständig utveckling. Hur bör jag som 

forskare då förhålla mig till den här frågan? Jag har valt att använda mig av beteckningen 

assyrier/syrianer då det är den som är mest vanligt förekommande idag. I mitt källmaterial 

är ”assyrier” den vanligast förekommande beteckningen och kommer därför att förekomma i 

citat från källmaterialet. Det är för mig varken möjligt eller önskvärt att på något vis försöka 

utvärdera eller bedöma vilket av alla möjliga namn som skulle vara det som är mest ”rätt” 

eller den ”korrekta” benämningen. Det finns ingen benämning som är den korrekta eller den 

rätta i frågor om grupper eller personers självvalda identiteter. Jag väljer därför den 

beteckning som för mig framstår som den mest inkluderande. 

  

1.3 Svensk flyktingpolitik - Historisk bakgrund 
 

Det finns många olika föreställningar om hur saker har förhållit sig gällande svensk 

flyktingpolitik. Svensk självbild gällande flyktingpolitik är ett ämne för studium i sig, 

liksom hur väl den stämmer överens med verkligheten.19 Den här kortfattade historiska 

bakgrunden ämnar att ge en översiktlig orientering i hur migrationspolitiken har utvecklats i 

Sverige och särskilt hur den har utvecklats under andra världskriget och efterkrigstiden fram 

                                                 
16 Lundgren, Assyrierna. Från Nineve till Södertälje, s. 104-105. 
17 Gunner, ”Assyrier/syrianer – en orientering” s. 35. 
18 Ibid, s. 37. 
19 Se exempelvis Christina Johansson, Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets 
andra hälft (Malmö 2005). 
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till 1970-talet. Arbetskraftsinvandringen, som haft en stor inverkan på svensk 

migrationspolitik, berörs dock endast ytligt. 

 

1.3.1 Andra världskriget och uppkomsten av flyktingfrågan 
 

Invandringen till Sverige var relativt fri från 1860-talet fram till första världskriget, men 

blev sedan stegvis allt mer restriktiv. År 1914 infördes en utvisningslag och 1917 infördes 

passtvång, och klausuler gällande uppehålls- och arbetstillstånd introducerades i 

utlänningslagarna 1927 och 1937. Rashygieniska skäl angavs även som anledning till att 

invandringen borde regleras i 1927 års lag.20 

Det var framförallt under första världskriget som flyktingfrågan uppstod som ett 

problem för europeiska stater, då enorma grupper av människor flydde från olika 

krigshärdar eller undan den ryska revolutionen.21 I början av 1930-talet hade dessa 

flyktingar antingen integrerats i sitt nya hemland eller återvänt hem. Diktaturen i Tyskland 

och andra världskriget kom dock att aktualisera flyktingfrågan i Europa och Sverige igen.  

Att värna om statens gränser och vilka som har rätt till att befinna sig på statens 

territorium är en grundläggande beståndsdel av en stats suveränitet, vilket återspeglas skarpt 

i flyktingfrågan både juridiskt och socialt. Rätten till asyl under mellankrigstiden handlade 

inte om individens rätt att söka asyl utan om statens rätt att ge flyktingar asyl.22 Det fanns 

heller inte mycket till ett flyktingmottagande eller en känsla av att mottagarländerna hade 

något slags ansvar för flyktingar. Flyktingarna var tvungna under den här tiden – för att 

överhuvudtaget få inrese- och uppehållstillstånd – att bevisa att de kunde klara sitt eget 

uppehälle genom sparade tillgångar, arbete, stöd från en ideell hjälporganisation eller en 

”privat sponsor”.23 Klas Åmark, som beskriver utvecklingen av svenskt flyktingmottagande 

under andra världskriget, menar att det rentav är anakronistiskt att prata om flyktingpolitik 

som ett eget politikområde under 1930-talet. Detta kännetecknas exempelvis av att det inte 

fanns några myndigheter dedikerade enbart till flyktingfrågor. Man gjorde heller ingen 

åtskillnad mellan flyktingar och andra typer av ”utlänningar” i statistiska redovisningar.24  

I Sverige var det istället olika hjälpkommittéer som stod för flyktingmottagandet 

under 1930-talet. Först mot slutet av årtiondet avsatte svenska staten anslag för mottagandet. 

Detta ledde även till att arbetarrörelsen organiserade sina egna hjälpaktioner. Exempelvis 

                                                 
20 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, (Stockholm 1999), s. 11-12. 
21 Klas Åmark, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen, 
(Stockholm 2011) s. 463. 
22 Ibid, s. 473. 
23 Ibid, s. 469. 
24 Ibid, s. 480. 
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bildade LO och Socialdemokraterna ”Arbetarrörelsens flyktinghjälp” 1933 som hjälpte 

socialdemokrater att fly från bland annat Tyskland och sedan bidrog till dessas uppehåll i 

Sverige. På ett liknande sätt hjälpte även ”Röda hjälpen” kommunister att fly, om än i 

mindre skala. Även om den svenska flyktingpolitiken gradvis blev mer tillåtande under 

krigets gång så karakteriseras den svenska statens agerande av restriktivitet, samt en tanke 

om att de med starkast anknytning till Sverige, snarare än de med störst hjälpbehov, skulle 

få komma till Sverige.25  

Under andra halvan av kriget kom allt fler flyktingar till Sverige, i kontrast mot den 

tidigare mycket restriktiva politiken. Två stora flyktinggrupper som kom till Sverige under 

kriget var de ca 60 000 norrmän som flydde undan den nazistiska ockupationen samt de ca 

33 000 flyktingarna från de baltiska länderna som tog sig till Sverige framförallt under 

1944.26 Båda dessa grupper är intressanta för den fortsatta utvecklingen av svenskt 

flyktingmottagande.  

När det gällde de norska flyktingarna gick den svenska staten in och tog ett 

gemensamt ekonomiskt ansvar tillsammans med den norska exilregeringen. Detta 

möjliggjorde ett större och mer organiserat flyktingmottagande än vad som tidigare varit 

möjligt. De baltiska flyktingarna var unika på så sätt att de ämnade stanna i Sverige 

permanent. Den svenska regeringen hade generellt föredragit flyktingar som antingen hade 

som mål att söka sig vidare till ett annat land eller räknade med att återvända hem efter 

kriget. Bland dessa balter fanns en grupp med ca 8 000 estlandssvenskar, som ansågs vara 

en del av den nordiska gemenskapen och som fann en enklare acceptans i det svenska 

samhället än övriga baltiska flyktingar som betraktades med misstänksamhet. De estländska 

flyktingarna stannade dock i Sverige.27  

 

1.3.2 Efterkrigstiden - Arbetskraftsinvandring och internationella konventioner 

 

Migration under efterkrigstiden, och vidare fram till 1970-talet, karakteriserades framförallt 

av arbetskraftsinvandring. Flyktinginvandringen under den här perioden var relativt låg och 

det rörde sig till större del om människor från Östeuropa.28 Det var på den internationella 

                                                 
25 Åmark, Att bok granne med ondskan, s. 468, 504-506, 484, 635. 
26 Cecilia Notini Burch, A cold war pursuit: Soviet refugees in Sweden, 1945-54 (Stockholm 2014), s. 80. 
27 Åmark, Att bok granne med ondskan, s. 577, 634, 582-584. 
28 Mikael Byström & Pär Frohnert ”Introduction IV” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts (red.), Reaching a state of 
hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000 (Lund 2013), s. 227. 
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arenan som en intressant utveckling skedde och som starkt påverkade den framtida 

inriktningen på svensk flyktingpolitik.  

Den utlänningslag som fastställdes 1945 efter krigsslutet var i mångt och mycket lika 

restriktiv som den tidigare från 1937.29 Efter krigsslutet initierade FN en diskussion om 

flyktingfrågor där Sverige emellertid var pådrivande. Detta ledde slutligen fram till den s.k. 

Genévekonventionen 1951, där Sverige var en av de första att skriva under. Cecilia Notini 

Burch noterar i sin forskning att den bakomliggande motiveringen till detta starka 

ställningstagande – som står i skarp kontrast mot den tidigare restriktiva svenska hållningen 

– åtminstone delvis motiverades av ”a strong interest in trying to restore some of the 

Western goodwill it had lost because of what many saw as its deceitful, German-friendly 

behavior during the Second World War.”30 Konventionen är idag ratificerad av över 140 

länder och utgör själva grunden för internationell rätt och politik som rör flyktingar och 

asylrätten. Syftet med konventionen var att stater inte skulle utvisa flyktingar, med undantag 

för nationell säkerhet och allmän ordning. Asylrätten var, och är, dock inte helt gränslös. 

Dels omfattades endast händelser i Europa före 1951. Detta ändrades först 1967 genom det 

så kallade New York protokollet.31 Dels bör man bör även hålla i åtanke att även om språket 

i konvention förfaller centrerat på flyktingars asylrätt så är det så att 

FN-konventionen är bindande för de länder som ratificerar den, vilket innebär att de förbinder sig att 

ta emot politiska flyktingar. Enligt internationell rätt är asylrätten emellertid ingen absolut rättighet 

som flyktingen har gentemot asyllandet, utan snarare varje stats rättighet att bevilja en flykting fristad, 

om man där bedömer att han eller hon är i behov av det, utan att detta skall uppfattas som en ovänlig 

handling mot flyktingens hemland.32 

 

Hur mycket konventionen påverkade den nya utlänningslag som gick i kraft i Sverige 1954 

råder det dock delade meningar om. Pär Frohnert och Mikael Byström kommenterar i 

antologin Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state 

1930-2000 att i den nya lagstiftningen stipulerades att utlänningar i största möjliga mån 

skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare samt att rätten till 

asyl reglerades för första gången.33 Hans Andersson menar å andra sidan i sin monografi 

Överstatlig flyktingpolitik: staters samarbeten inom suveränitetskänsliga områden att den 

nya lagen tog sin främsta inspiration från andra staters författningar, såsom Frankrike, 

Italien, Västtyskland och Sovjetunionen. Vad gällde Genèvekonventionen så gavs svensk 

                                                 
29 Mikael Byström & Pär Frohnert ”Introduction III” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts (red.), Reaching a state of 
hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000 (Lund 2013), s. 170. 
30 Cecilia Notini Burch ”Controlling the untrustworthy” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts (red.), Reaching a state of 
hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000 (Lund 2013), s. 210. 
31 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s. 75. 
32 Ibid. 
33Byström & Frohnert, ”Introduction III” s. 171. 
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praxis och tradition företräde i utformandet av juridiska texter framför konventionen (även 

om viss hänsyn togs) vars språk ansågs allt för otraditionellt för att passa in. Det var först i 

och med 1979 års utredning och påföljande revidering av utlänningslagen som språket 

harmoniserades med Genèvekonventionen.34 Hur det än ligger till med detaljerna i den 

frågan rådde det en viss ambivalens i hur Sverige skulle förhålla sig till flyktingfrågan. 

Detta är uppenbart, inte minst i hur de första stora flyktinggrupperna som blev kvar i 

Sverige efter andra världskriget behandlades. Cecilia Notini Burch undersöker i sin 

avhandling A Cold War Pursuit. Soviet Refugees in Sweden, 1945-54 de säkerhetspolitiska 

aspekterna av den initialt restriktiva svenska flyktingpolitiken under det första decenniet av 

det kalla kriget. Även om flyktingars rättigheter stärktes genom internationella konventioner 

kunde uppehållstillstånd variera i längd samt vilka platser personen ifråga fick vistas på.35 

Denna praxis upphörde gradvis mot början av 1950-talet, dock behandlades alla invandrare 

med varierande grader av misstänksamhet. Flyktingar från de baltiska länderna kunde i 

någon mån räknas som besläktade med de nordiska folken. Ingermanländare eller ryssar, 

som Notini Burch jämför balterna med, sågs med mycket större misstänksamhet. 

Framförallt ryssarna led under etniskt grundade fördomar och hade svårare att få asyl, att få 

permanenta uppehållstillstånd eller tillstånd att vistas i större städer.36 Den 

flyktinginvandring som förekom till Sverige omfattade under 1950-talet dock endast några 

tusen personer, dels TBC-sjuka från olika flyktingläger och dels konventionsflyktingar.37 

Med tiden, och med en omfattande pressdebatt, kom emellertid den svenska hållningen att 

bli mer öppen och framåt början av 1960-talet placerades ett större värde på Sveriges 

humanitära ansvar.38 

Efter krigsslutet gick det bra för svensk ekonomi och det rådde stor efterfrågan på 

arbetskraft. Denna efterfrågan kunde endast till viss del fyllas av de flyktinggrupper som 

stannade i Sverige efter kriget.39 Från mitten av 1950-talet och fram till 1967 var framförallt 

arbetskraftsinvandringen till Sverige väldigt fri. Kraven på pass, visum och arbetstillstånd 

innan inresan mildrades successivt och avskaffades helt för nordiska medborgare 1954. 

Utomnordiska medborgare kunde i de flesta fall resa till Sverige som ”turist” och söka jobb 

på plats.40 Det rådde dock inte vattentäta skott mellan arbetskraftsinvandring och 

flyktinginvandring. Ett exempel på detta är överföringen av 8 000 ungerska flyktingar till 

                                                 
34 Hans E. Andersson, Överstatlig flyktingpolitik: staters samarbete inom suveränitetskänsliga områden, (Umeå 2008), 
s. 61-63. 
35 Notini Burch, A cold war pursuit, s. 322. 
36 Ibid, s. 324-326. 
37 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, (Stockholm, 2005), s. 332. 
38 Ibid. 
39 Byström & Frohnert ”Introduction III” s. 168. 
40 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s. 12. 
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Sverige efter ungernrevolten 1956, vilket Anders Svensson undersökt i sin avhandling 

Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. Även om de 

humanitära skälen inte skall underskattas så betonades det av regeringen att det var 

situationen på arbetsmarknaden som avgjorde när mottagandet av nya flyktingar kunde ske. 

Arbete sågs även som den säkraste vägen till integration i det svenska samhället. 

Exempelvis framhöll statsminister Tage Erlander i Riksdagen i januari 1957 att genom en 

snabb placering på arbetsmarknaden skulle flyktingarna anpassas till det svenska 

samhället.41 Gränspolitiken satte därmed parametrarna för invandrarpolitiken. 

I mitten av 1960-talet växte fackföreningsrörelsens kritik mot den oreglerade 

arbetskraftsinvandringen. Detta berodde på att invandringen ökade i omfattning, men också 

på att invandringens sammansättning förändrades. Invandringen från Sydeuropa och Balkan 

ökade och den inomnordiska invandringen minskade. Under vintern och våren bodde även 2 

300 jugoslaver i uppsamlingsläger på grund av arbetslöshet och LO menade att en alltför 

hög grad av invandring ledde till att det utvecklades en ”utlänningsslum” i större städer. 

Detta ska inte tolkas ensidigt som ett uttryck för främlingsfientlighet. Missnöjet grundade 

sig i konsekvenserna av ekonomisk internationalisering, strukturomvandling på den svenska 

arbetsmarknaden och tillväxtpolitiken. Fackförbunden ansåg att invandrare utnyttjades i 

undermåliga arbetsmiljöer och arbetade för låga löner vilket höll olönsamma företag under 

armarna. Konsekvensen blev att äldre slogs ut, kvinnor hölls utanför arbetsmarknaden och 

mer effektiva, lönsamma företag med goda villkor inte kunde få tag på adekvat arbetskraft. 

På sikt ledde detta till en ökad reglering av arbetskraftsinvandringen. Jämte detta började 

dock även en migrationspolitik växa fram i Sverige som fokuserade på invandrarnas 

integrering och bevarandet av deras kultur och språk istället för den tidigare 

assimileringspolitiken som gick ut på att invandrare till Sverige helt skulle överge sin egen 

kultur och uppgå i den svenska kulturen. Kommunala invandrarbyråer upprättades i flera 

städer, Invandrarutredningen tillsattes 1968, och Statens Invandrarverk bildades 1969.42 

Arbetskraftsinvandringen nådde sin kulmen 1970 med en nettoinvandring på ca 78 

000 personer.43 Dock upphörde i princip arbetskraftsinvandringen efter detta. Ett stopp för 

arbetskraftsinvandring infördes 1972, nordbor undantaget.44 Detta representerade ett skifte i 

                                                 
41 Svensson, Ungrare i folkhemmet, s. 13, 117, 146. 
42 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s. 65-66, 67; J. Johansson, "Så gör vi inte här i 
Sverige. Vi brukar göra så här.”, s. 201-202; Svanberg & Tydén, Tusen år av Invandring, s. 335; Ang. 
Invandrarbyråerna, se vidare Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Från invandrarbyrå till flyktingmottagning: fyrtio 
års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå, (Lund, 2011). 
43 Svanberg & Tydén, Tusen år av Invandring, s. 336. Nettoinvandring avser den totala invandringen efter att man 
har dragit av för utvandringen samma år. 
44 Susanne Hedenborg & Lars Kvarnström (red.), Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid 
(Lund 2009), s. 257. 
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immigrationen till Sverige. Det blev nu mycket svårt att ta sig till Sverige i andra syften än 

familjeåterförening eller som flykting. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Det här avsnittet närmar sig den tidigare forskningen från två vinklar. Dels kommer 

relevanta perspektiv på utvecklingen av migrationspolitiken – i synnerhet hur flykting- och 

arbetskraftsinvandring fungerar och påverkar varandra – under svensk efterkrigstid att 

behandlas. Dels kommer den forskning som undersöker hur statliga aktörer har hanterat den 

assyrisk/syrianska invandringen att presenteras.  

 

1.4.1 Migrationspolitik under efterkrigstiden 

 

Anders Svensson undersöker i sin avhandling Ungrare i folkhemmet: Svensk flyktingpolitik i 

det kalla krigets skugga den första riktigt stora flyktinginvandringen till Sverige under 

efterkrigstiden, när ca 8 000 ungrare kom till Sverige under 1956-1957 efter 

Ungernrevolten. Fokus ligger framförallt på att undersöka den svenska flyktingpolitiken, 

snarare än flyktingarna själva. Ett av avhandlingens resultat gör gällande att även om 

humanitära skäl för flyktingmottagandet förelåg, spelade även förhållanden på den svenska 

arbetsmarknaden stor roll för villigheten att ta emot flyktingar. Många av de ungrare som 

kom till Sverige hade utbildningar och arbetslivserfarenhet som gjorde dem eftertraktade på 

den svenska arbetsmarknaden och man valde även flyktingar för överföring baserat på hur 

pass väl de skulle passa in på den svenska arbetsmarknaden. Det är dock värt att notera att 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) under den här perioden hade huvudansvaret för 

flyktingmottagningen då möjligheten att snabbt komma ut i arbete ansågs vara den bästa 

åtgärden för att få in ungrarna i det svenska samhället.45 Ungrarna som kom till Sverige är 

kvantitativt ungefär lika många som de assyriska/syrianska invandrarna och de kom båda 

under en relativt kort tidsperiod. Det finns därmed många likheter och olikheter som kan 

vara intressanta i ett jämförande perspektiv – exempelvis kom ungrarna till Sverige under en 

högkonjunktur, medan assyrierna/syrianerna kom under en lågkonjunktur. Det blir då 

intressant att se om detta påverkade hur debatten sedan fördes i Riksdagen och hur de 

ekonomiska perspektiven framträder. 

Under efterkrigstiden spelade LO och dess medlemsförbund en stor roll i 

arbetskraftsinvandringen. Arbetskraftsinvandringen har även varit central för att driva på 

                                                 
45 Svensson, Ungrare i folkhemmet, s. 13, 117, 153-154. 
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förändringar i migrationspolitiken generellt. Jesper Johansson skrev i sin avhandling ”Så 

gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra såhär.” Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 

1945-1981 om LO:s politiska och praktiska arbete gällande arbetskraftsinvandringen. Av 

intresse för uppsatsen är den senare delen av Johanssons avhandling, som berör tiden 1960-

1981. Åtgärder och förslag som LO propagerat för, ursprungligen med 

arbetskraftsinvandringen i åtanke, har även påverkat dem som migrerat till Sverige av andra 

skäl, som exempelvis anhöriginvandring eller som flykting. Johansson konstaterar i sina 

resultat att LO hade en ambivalent inställning till invandringen. Å ena sidan var 

invandringen nödvändig för att nå tillväxtmålen, å andra sidan kunde en stor invandring 

påverka de inhemska svenska arbetarnas situation negativt. Svårigheter i att balansera dessa 

två perspektiv ledde exempelvis till att anklagelser om rasism riktades mot LO. LO och 

deras medlemsförbund var bekymrade över att arbetsgivarna utnyttjade utländsk arbetskraft 

för kortsiktig ekonomisk vinning. Genom att anställa ung arbetskraft från exempelvis 

Jugoslavien i industrin kunde arbetstakten trissas upp samtidigt som äldre slogs ut och 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden fördröjdes. Samtidigt jobbade LO för att invandrare i 

Sverige skulle ha rätt till omfattande stöd som ex. svenskundervisning på arbetstid och 

tolkservice.46 Även om arbetskraftsinvandringen inte är i fokus för den här uppsatsen är det 

av intresse för den breda kontexten att inkludera forskning kring LO och 

arbetskraftsinvandringens påverkan på svensk migrationspolitik. Johanssons syn på hur 

retorik och praktik påverkar varandra har även influerat min syn på mitt eget källmaterial.  

Under 1970-talet och början av 1980-talet argumenterade LO även för att de skulle 

få inflytande över flyktingpolitiken och utgöra en referensgrupp för SIV. Zeki Yalcin har 

utforskat detta gränsland i LO:s påverkansarbete, i artikeln ”LO and refugee immigration 

1973-82”. Under denna period utryckte sig LO även internt väldigt skeptiskt kring just den 

assyrisk/syrianska invandringen och huruvida dessa personer skulle räknas som flyktingar 

eller ej, varför Yalcins artikel utgör ett viktigt tillägg till Johanssons avhandling.47 

Denis Frank undersöker i sin avhandling Staten, företagen och 

arbetskraftsinvandringen – en studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av 

utländska arbetare 1960-1972 arbetskraftsinvandringen till Sverige från södra Europa. Av 

intresse för denna uppsats är Franks undersökning av kopplingar mellan invandrar- och 

invandringspolitik och hur statliga myndigheter som AMS influerade migrationspolitiska 

beslut. Frank utgår även teoretiskt från Michel Foucaults teorier om disciplin och 

                                                 
46 J. Johansson, Så gör vi inte i Sverige, s. 212-213, 180, 198, 229. 
47 Yalcin, ”LO and refugee immigration, 1973-82” s. 260-261. 
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övervakning, vilket även underbygger den metodologi jag använder mig av i den här 

uppsatsen.48 Denis Franks avhandling kan därmed bidra med relevanta jämförelsepunkter 

och resonemang då vi intresserar oss för liknande historiska problem, om än med olika 

tidsperioder och olika delar av migrationspolitiken som inriktning.  

En annan väsentlig pusselbit i den migrationspolitiska utvecklingen är hur den 

offentliga debatten har sett ut. Lars-Erik Hansen har studerat den offentliga debatten i 

Riksdagen och i pressen under perioden 1960-1976 i sin avhandling Jämlikhet och valfrihet. 

En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. Centralt i resultaten är dels att 

Sveriges starka engagemang för solidaritet och rättvisa i utrikespolitiken banade väg för en 

stark anti-rasistisk och antinazistisk diskurs som kulminerade under 1970-talet.49  

Hansen går även in på vilka åsikter som förespråkades av de olika partierna i Riksdagen 

gällande invandringen, där det fanns en generell samstämmighet kring en pluralistisk 

minoritetspolitik med endast små åtskillnader. Detta är av stort intresse för min egen uppsats 

eftersom det kompletterar kontexten för min egen studie och även ingående tar upp 

förändringar i migrationspolitiken vid den här tiden, framförallt rörande 

invandrarutredningen. 50 Samtidigt har Hansen avgränsat just flyktingpolitiken från närmare 

studium, en aspekt som kommer tas upp i mitt eget arbete i en högre grad.  

Christina Johanssons avhandling Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska 

diskurser under 1900-talets andra hälft undersöker förhållandena mellan 

migrationspolitiska och nationalstatliga diskurser. Johanssons avhandling är intressant 

eftersom vi båda studerar olika typer av statliga aktörer med ett kritiskt perspektiv på 

nationalstaten, men även eftersom en av hennes delundersökningar gäller stoppet av 

utomnordisk arbetskraftsinvandring 1972, vilket är närliggande till mitt eget 

undersökningsområde i tid. Resultat i avhandlingen som är av särskilt intresse är bland annat 

att regeringen gjorde skillnad på flyktingpolitik och arbetskraftsmigration där den senare 

uppfattades som något som kunde kontrolleras, medan flyktinginvandringen inte kunde 

anpassas på grund av samhällsekonomiska eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Samtidigt 

ansåg regeringen det nödvändigt att reglera invandringen för att uppnå en jämlik 

resursfördelning mellan invandrare och svenskar. Överlag identifierar Johansson att det 

finns en stark kontinuitet från 1960-talet och framåt för åsikten att migrationen till Sverige 

måste begränsas för att värna välfärden.51 

                                                 
48 Denis Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: en studie av invandringspolitiken i Sverige och 
rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972, (Växjö 2005) s. 30-31, 53, 212. 
49 Hansen, Jämlikhet och valfrihet, s. 21, 35, 56, 83, 94. 
50 Ibid, s. 160, 180, 36. 
51 C. Johansson, Välkomna till Sverige? s. 16-17, 234, 224. 
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Den tidigare forskningens resultat indikerar följaktligen att det alltid har funnits ett 

samspel mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring i politiken. Frågan har 

snarare gällt huruvida det har funnits en medvetenhet kring detta eller om detta har 

problematiserats. När Tage Erlander gör gällande i Riksdagen i slutet på 50-talet att 

överföringen av ungerska flyktingar bör anpassas efter arbetsmarknadsmässiga behov ses 

detta inte som problematiskt. Under tidigt 1970-tal konstaterar Christina Johansson att detta 

förhållningssätt hade förändrats och flyktinginvandringen av regeringen inte upplevdes som 

något som gick att kontrollera eller anpassa efter svenska behov. LO vidtog åtgärder för att 

stänga ner fortsatt arbetskraftsinvandring. Samtidigt var 1970-talet en tid av starkt 

konsensus kring anti-rasismen och anti-nazismen politiskt. Flera stora förändringar i 

migrationspolitiken ägde rum vid den här tiden som ex. invandrarutredningen och 

efterföljande propositioner där avsikten var att satsa på flera områden i avsikt att stötta 

invandrade minoriteter genom tolkservice, hemspråksundervisning etc.52 Det är i den här 

kontexten som den assyrisk/syrianska invandringen äger rum, i ett tidevarv där goda 

intentioner samsas med växande murar. På många sätt satte därför den assyriska/syrianska 

invandringen den nya svenska migrationspolitiken på prov. Den forskning som har berört 

statliga aktörers åtgärder gällande assyrierna/syrianerna har inte alltid sparat på kritiken.   

 

1.4.2 Den assyrisk/syrianska invandringen 

 

Den forskning som rör mottagandet och behandlingen av assyrierna/syrianerna i Sverige har 

i huvudsak bedrivits nära i tid till händelserna i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 

Redan 1976 så initierade Expertgruppen för invandringsforskning (EIFO) ett 

forskningsprojekt i syfte att undersöka den assyrisk/syrianska invandringen med medel från 

arbetsmarknadsverket. Detta resulterade i två forskningsrapporter 1981. Möte med 

välfärdens byråkrater av Birgitta Ornbrant är den ena och undersöker och kartlägger 

grundligt mottagandet och hanteringen av assyrierna/syrianerna ur ett 

myndighetsperspektiv. Studien inriktar sig på åren 1975-1977.53 Eftersom tidsperioden och 

undersökningsområdet överlappar mitt eget forskningsområde är Ornbrants forskning högst 

relevant för denna studie. 

Ornbrants studie är framförallt en kronologisk kartläggning av den 

assyrisk/syrianska invandringen och hur olika myndigheter har samordnat sina insatser kring 

                                                 
52 J. Johansson, Så gör vi inte i Sverige, s. 270. 
53 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 3, 14; Den andra rapporten var Ulf Björklunds Från ofärd till välfärd: 
en kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta Östern till Sverige, (Stockholm 1980), den kommer dock inte att 
tas upp närmare här. 
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mottagandet under åren 1975-1977. Denna typ av kronologi är värdefull i och med att den 

bringar ordning i vad som hände när och av vem, vilket annars kan vara svårt att överblicka. 

Ornbrant undersöker även andra aktörer än jag, exempelvis Södertälje kommun, vilket ger 

mig möjlighet att bredda kontexten med stöd i hennes resultat. 

Ornbrant konstaterar i sina resultat att invandringen var svår att ”stoppa” (sic) av ett 

par olika anledningar. Olika bedömningar av den assyrisk/syrianska invandringen gjordes 

hos SIV och i Södertälje, dit de flesta av de assyrisk/syrianska invandrarna begav sig. I 

Södertälje framstod invandringen därmed som stor långt innan den framstod som såpass 

omfattande att SIV skulle börja sätta in åtgärder. Bedömningen vid tillståndsgivningen 

hårdnande även över tid, allt eftersom assyrierna/syrianerna blev fler.54 Ornbrant menar 

även att den assyrisk/syrianska invandringen var en kedjemigration med kopplingar till de 

som kommit till Sverige från 1967 och framåt som kvotflyktingar och att dessa förhållanden 

kunde ha identifierats om samarbetena mellan olika myndigheter hade fungerat bättre. Hon 

skriver att ”[m]öjligheterna att hejda invandringen hade säkert varit större om informationen 

på något sätt hade ställts samman.”55 Detta är information som inte alltid framkommer 

explicit i mitt eget källmaterial och jag kommer därför att använda mig av Ornbrants resultat 

för att tydliggöra bland annat kronologin och kontexten i vissa händelseförlopp. 

Jag delar dock inte Ornbrants förförståelse att invandringen av en specifik grupp 

måste stoppas. Däremot är vissa tendenser som Ornbrant tar upp intressanta, exempelvis kan 

uppdelningen i länder vid tillståndsprövning hos SIV (i så kallade ländergrupper) ha lett till 

att koppling inte gjordes mellan de som kom tidigare och de som anlände 1974 och framåt. 

Den stora koncentrationen av assyrier/syrianer i Södertälje ledde även till en omfattande 

debatt kring invandringen.56 När myndigheterna försökte åtgärda denna koncentration 

försvårades insatserna av att olika myndigheter gjorde olika bedömningar kring vilka 

personer som kunde flyttas, hur och varför och i vilken utsträckning. Detta försämrade 

effektiviteten i utflyttningsstrategin.57 Sammanfattningsvis konstaterar Ornbrant att den 

assyrisk/syrianska invandringen representerar en typ av invandring som svenska 

myndigheter inte var förberedda på i sitt mottagande eller i sin lagstiftning, utan att man i 

mångt och mycket levde kvar i förhoppningen eller föreställningen att 

(flykting)invandringen skulle förbli reglerad och kontrollerbar även i framtiden.58 

                                                 
54 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 128, 131. 
55 Ibid, s. 136. 
56 Ibid, s. 135-136, 156. 
57 Ibid, s. 159-160. 
58 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 171. 
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Ornbrants studie är begränsad i att den framförallt studerar mottagandet, det vill 

säga, praktiken. De politiska besluten som ligger till grund för myndighetsutövande samt 

retoriken kring den assyrisk/syrianska invandringen berörs därmed inte. Det råder även en 

avsaknad av ett teoretiskt eller metodologiskt angreppssätt som hade kunnat fördjupa 

analysen eller problematisera utgångspunkterna utöver den rent kronologiska 

sammanställningen. Det stannar därmed vid en redogörelse av vad källorna säger. Den 

assyrisk/syrianska invandringen beskrivs genomgående som ett problem där lösningen mer 

eller mindre underförstått är att stoppa invandringen och resonemangen rör sig kring 

huruvida detta kunde ha uppnåtts genom att ha agerat annorlunda. I min studie ämnar jag 

just att studera dessa aspekter närmare, det vill säga hur omtalades den assyrisk/syrianska 

invandringen och hur kan det ha påverkat politiskt beslutsfattande. Jag använder i stort även 

andra källor än Ornbrant i min studie. Det finns därmed goda förutsättningar att våra studier 

kommer att kunna komplettera varandra. 

Utöver Ornbrants studie finns det ett par andra verk som berör den 

assyrisk/syrianska invandringen och mottagandet ifrån myndigheter eller den svenska 

regeringen. Karl G Gardell tar upp och kartlägger turerna kring den assyrisk/syrianska 

invandringen under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet i artikeln "Assyrierna i den 

svenska flyktingpolitikens skärseld". Tonen är hård. Författaren tar ett tydligt 

ställningstagande mot regeringens olika beslut i frågan. Gardell argumenterar att i "första 

hand tycks man värna om vad som är nyttigt för Sverige, och i andra hand kommer 

omtanken om flyktingarna själva.”59 Gardells artikel är dock kortfattad och tar väsentligen 

inte upp information eller frågor som skiljer sig från Ornbrant, även om perspektivet är 

annorlunda än Ornbrants. 

Journalisten Stefan Anderssons Assyrierna. En bok om präster och lekmän, om 

politik och diplomati kring den assyriska invandringen till Sverige tar i bokens första hälft 

upp interna konflikter och processer, bland annat massmedias framställning av 

assyrierna/syrianerna och den s.k "namnkonflikten". I bokens andra hälft avhandlas 

kortfattat insamlingen av information kring den assyriska/syrianska situationen i framförallt 

Turkiet och i någon mån Libyen i början av 1980-talet. Det är bokens andra hälft som är av 

intresse för min uppsats. Anderssons kritik är hård och den svenska ambassaden beskylls för 

både ovilja och oförmåga att undersöka sakernas faktiska tillstånd.60 Andersson menar även 

                                                 
59 Karl G Gardell, "Assyrierna i den svenska flyktingpolitikens skärseld" i Årsbok för kristen humanism, Förbundet för 
kristen humanism och samhällssyn (KHS), (Uppsala 1986) s. 79. 
60 Stefan Andersson, Assyrierna: en bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska 
invandringen till Sverige, (Stockholm 1983), s. 125-127, 140. 
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att en inflytelserik aktör, Ingemar Karlsson (dåvarande charge d'affaires i Damaskus), 

påverkat opinionen i syfte att ”i efterhand rättfärdiga en politik som under åren utsatts för 

omfattande kritik. Dessutom har det förmodligen funnits ett intresse av att bygga upp en 

argumentation som kan åberopas vid en eventuell ny invandringsvåg.”61  

När sådana starka fördömanden yttras blir det givetvis av intresse att se hur detta 

återspeglas i min egen undersökning, som bygger på ett annat material. Samtidigt manar det 

polariserande språket till försiktighet. Källhänvisningarna är ofta bristande. Exempelvis 

citerar Andersson en rapport av Bengt Knutsson endast med referensen ”så här skriver 

Knutsson på ett ställe” i den löpande texten.62 Den typen av bristande hänvisningar är 

återkommande. Stefan Andersson är inte heller en utomstående aktör i sammanhanget, utan 

aktivt involverad i assyriernas/syrianernas sak. Som exempel kan anges att han tillsammans 

med andra aktörer reste till Damaskus 1977 för att resonera med kyrkopatriarken angående 

den s.k. namnkonflikten och för att uppmana honom att inte utesluta ännu fler 

assyriska/syrianska medlemmar ur kyrkogemenskapen.63  

Med detta i åtanke bör Anderssons slutsatser tas med en nypa salt. Slutsatsen att 

svenska myndigheter är korrumperade och duperade av stridande faktioner inom den 

assyrisk/syrianska folkgruppen och ovilliga att släppa in människor som borde ha rätt till 

asyl i Sverige är väldigt hård. För information om namnkonflikten finns det gott om nyare 

och mer balanserad forskning att tillgå och för frågan om hur myndigheter och statliga 

företrädare hanterat frågan bör en ny generation av forskning utreda frågan, där 

undertecknads insats förhoppningsvis kan utgöra en del. 

Sammanfattningsvis finns det i den forskning som bedrivits kring den statliga 

hanteringen av den assyrisk/syrianska invandringen starka tendenser till att antingen för att 

rättfärdiga den politik eller myndighetsutövning som bedrivits på ett oproblematiserat sätt, 

eller till att kritisera den hårt för omänsklighet eller korruption. Samtidigt undersöks inte hur 

synen på assyrier/syrianer hos beslutsfattare och politiker har sett ut eller hur gruppen har 

omtalats. Det blir därför angeläget att undersöka hur den assyrisk/syrianska invandringen 

omtalades både av riksdagsaktörer och ansvariga tjänstemän, för att bättre förstå de beslut 

som fattades och hur dessa motiverades.  

 

 

                                                 
61 Andersson, Assyrierna: en bok om präster och lekmän… s. 141. 
62 Ibid, s. 102. 
63 Ibid, s. 94-95. 
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1.5 Frågeställningar 
 

I denna uppsats är mitt syfte att undersöka hur den migrationspolitiska diskursen påverkade 

dess praktik. Uppsatsens syfte uppfylls genom en studie av den assyriska/syrianska 

invandringen 1975-1982 som exempel. För att undersöka hur olika aktörer tolkade 

invandringen och resultaten av migrationspolitiska åtgärder har tre aktörer/arenor valts ut 

för studium: Statens invandrarverk, Riksdagen och den arbetsgrupp för frågor rörande 

assyriers/syrianers situation i Sverige som tillsattes vid arbetsmarknadsdepartementet. 

 

Syftet operationaliseras genom följande frågeställningar: 

 

1. Vilka åtgärder föreslås i relation till den assyriska/syrianska invandringen (och hur 

motiveras de)? 

2. Vilka narrativ och motnarrativ förekommer kring den assyriska/syrianska 

invandringen? 

3. Vilka kopplingar fanns mellan invandrings- och invandrarpolitik? 

4. Hur hanterades och tolkades resultaten av de migrationspolitiska åtgärder som 

genomfördes? 

 

1.6 Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen används den australienska historikern och statsvetaren 

Carol Lee Bacchis metod ”Vad är problemet (representerat att vara)?” (WPR).64 Metoden 

har fokus på problemformuleringarnas betydelse för hur politiska problem förstås och vilka 

åtgärder som föreslås. 

 

1.6.1 Vad är problemet (representerat att vara)? 

 

WPR utgår från tanken att hur vi uppfattar och ser på problem, formar problemen och 

påverkar vilka lösningar som anses rimliga och genomförbara. Detta ska inte missförstås 

som att det inte existerar ”problem” i samhället – svåra situationer där man tvingas välja 

eller prioritera, eller situationer som saknar goda lösningar. Hur ett problem förstås har dock 

konsekvenser för vilka lösningar som är möjliga att föreslå och hur berörda människor 

påverkas. Som metodens namn indikerar - vad är problemet representerat att vara - ligger 

fokus istället på politiska aktörers roll i att forma en förståelse och bild av problemen.65 

                                                 
64 Carol Lee Bacchi, Analysing policy: what's the problem represented to be?, (French Forest 2009). WPR är en 
förkortning av engelskans, ”what’s the problem represented to be” och kommer användas fortlöpande i texten 
hädanefter. 
65 Bacchi, Analysing policy, s. 1. 
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WPR-analys utgår från tre grundläggande påståenden: 

1. We are governed through problematisations. 

2. We need to study problematisations (through analysing the problem representations they contain), 

rather than ’problems’ 

3. We need to problematise (interrogate) the problematisations on offer through scrutinising the 

premises and effects of the problem representations they contain.66 

 

Dessa antaganden baseras på ett teoretiskt ramverk som utgår bland annat från Michel 

Foucaults teorier om makt och regimentalitet. Följande avsnitt kommer att fördjupa sig i de 

delar av det teoretiska ramverket som är relevant för uppsatsens syfte.  

WPR-metodologi utgår från ett brett intresse för hur vi formellt regeras och 

informellt styrs. ”We are trying to understand how society is managed, and with what 

repercussions for different groups of people, including ’citizens’ and those positioned 

outside ’citizenship’.67 Regimentalitet som koncept kan beskrivas delvis som den 

sammantagna massan av aktörer, processer och maktteknologier som har som mål att 

kontrollera sin egen befolkning.68 Bacchi går framförallt in på de aspekter av 

regimentaliteten som går ut på självreglering – att förmå befolkningen att disciplinera sig 

själva så att statens hand kan vila lätt på befolkningen.69 Jag vill istället fokusera på en 

annan aspekt av regimentaliteten: biopolitiken. 

Under 1800-talet uppstod det som Foucault kallade biopolitik ur statens ökande 

intresse och behov av att kontrollera sin befolkning både politiskt och biologiskt; en 

optimering av befolkningens livslängd, hälsa, nativitet etc. skulle leda till politisk 

stabilitet.70 Implicit i detta ligger dock en gränsdragning. Vem är del i befolkningen? Att 

förbättra befolkningen kan göras på två sätt, som kan användas tillsammans: dels genom att 

optimera den befolkning man redan har och dels genom att kontrollera vilka som har rätt att 

uppgå i och bli en del av befolkningen. Rashygien är ett välkänt exempel på en sådan 

praktik. Det är denna gränsdragning, makten att utesluta, som definierar internationell 

migration. Bacchi tar upp hur detta hanteras i moderna, liberala demokratier. Grupper som 

inte bedöms värdiga eller ha rätt till medborgarskapets rättigheter och skyldigheter utsätts 

för disciplinära och andra begränsande åtgärder. Ett exempel på detta inom ramen för 

svensk migrationspolitik är behandlingen av östeuropeiska flyktingar efter andra 

världskriget vilka belades med restriktioner i form av var i landet de hade rätt att uppehålla 

                                                 
66 Bacchi, Analysing policy, s. 25. 
67 Ibid, s. 25. 
68 Michel Foucault, "Regimentalitet" i Diskursernas kamp (Eslöv, 2008 [1994]), s. 201. 
69 Bacchi, Analysing policy, s. 29. 
70 Michel Foucault, Samhället måste försvaras. College de France 1975-1976 (Hägersten 2008 [1997]) s. 222-223. 
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sig. Praktiker som ställer människor mot varandra benämns som splittringstaktiker av 

Bacchi och att identifiera dessa är en central del av WPR-metodologin.71 

Det är viktigt att poängtera att staten inte ska förstås som en enskild aktör med 

enhetlig vilja och agens. Det finns ju hundratals statliga myndigheter i Sverige och internt 

finns det aktörer som agerar olika i skilda myndigheter. Istället bör vi närma oss staten som 

en arena som synliggör och kanaliserar den regimentalistiska maktutövningen.72 Det är värt 

att poängtera att ett regimentalitetsperspektiv inte utgår från en förförståelse om att staten 

medvetet försöker straffa eller manipulera sina invånare.73 Statens aktörer innehar dock en 

privilegierad roll när det kommer till problemrepresentationer:  

[G]overnments play a privileged role because their understandings ’stick’ – their versions of 

’problems’ are formed or constituted in the legislation, reports and technologies used to govern. 

Hence, these versions of ’problems’ take on lives of their own. They exist in the real.74 

 

Att problematisera är vanligt förekommande inom många olika metoder och teorier inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Inom en WPR-metodologi går detta tillbaka till den 

ursprungliga tanken att politik i grunden handlar om att för att kunna genomföra 

förändringar i samhället måste man först problematisera samhället och hur det för 

närvarande fungerar. Dessa problematiseringar är en del av regeringsprocessen. ”Because 

every policy constitutes a problematisation, it is fair to say that, in effect, we are governed 

through problematisations rather than through policies.”75 Vad som ska problematiseras och 

hur är dock inte ett privilegium förunnat endast statliga aktörer eller politiska partier. Ett 

välkänt exempel på vilka områden i samhället som har utsatts för politiska 

problematiseringar är 1970-talets kvinnokamp, med slagord som ”det privata är politiskt”. 

Detta var för att politiken skulle vara en del av att lösa vad som tidigare sågs som privata 

problem, ex. barnomsorgen. Detta ledde till politiska lösningar som bland annat innebar 

statligt finansierad barnomsorg. Som en del i metodologin ingår att identifiera binära 

motsatspar, centrala koncept och kategoriseringar som bidrar till att skapa förståelse och 

forma problemrepresentationer.76   

Metodologin utgår vidare från ett set om sex frågor som forskaren ställer till sitt 

material: 

 

                                                 
71 Bacchi, Analysing policy, s. 29-30. 
72 Foucault, "Regimentalitet" i Diskursernas kamp, s. 201-202. 
73 Bacchi, Analysing policy, s. 30. 
74 Ibid, s. 33. Kursiveringar i original om inget annat anges. 
75 Ibid, s. 31. 
76 Ibid, s. 7-9. 
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1. Vad är problemet (till exempel ”spelberoendeproblemet”, ”drogmissbruk”, ”våld mot kvinnor”, 

”global uppvärmning”, ”ojämlik hälsa”, ”terrorism” etc.) representerat att vara i en specifik policy? 

2. Vilka förförståelser eller antaganden bär upp den här representationen av problemet? 

3. Hur har den här problemrepresentationen kommit till? 

4. Vad lämnas oproblematiskt i den här problemrepresentationen? Var finns tystnaderna? Kan man 

tänka sig problemformuleringen på ett annat sätt? 

5. Vilka effekter produceras av den här problemrepresentationen? 

6. Hur/var har den här problemrepresentationen blivit producerad, spridd och försvarad? Hur kan den 

ifrågasättas, upplösas och ersättas?77 

 

Syftet med dessa frågor är att inledningsvis identifiera problemrepresentationen i ett givet 

förslag och de underliggande antaganden som bär upp problemrepresentationen (fråga 1 och 

2). I en historisk kontext finns här möjligheten att följa utvecklingen av 

problemrepresentationerna över tid (fråga 3 och 5). Vilka problemrepresentationer som 

fanns, samt vilka som dominerade är en fråga om tolkning och historisk kontext (fråga 4). 

När det gäller fråga 6 finns det två delar att ta hänsyn till. För det första finns det inom 

ramen för den här studien inte möjlighet att studera samtliga aktörer som är delaktiga i att 

sprida berättelser och motberättelser om den assyriska/syrianska invandringen, exempelvis 

mediaaktörer. Dessa begränsningar är något att ha i åtanke i uppsatsens resultat. För det 

andra, gällande att ”ifrågasätta, upplösa och ersätta” de problemrepresentationer som 

återfinns är mitt syfte inte att skriva i egenskap av rådgivare eller normbildare, utan att i den 

mån det är möjligt visa på möjliga alternativ och, eventuellt, varför dessa spelades ut eller 

inte blev aktuella. Bacchi avslutar sin lista med frågor med en uppmaning att forskaren även 

ska applicera dessa frågor på sina egna problemformuleringar.78 Jag tar detta som en 

uppmaning till självreflektion och tydlighet i konsekvenserna av min egen analys. Det finns 

ingen neutral utanför-position att göra analyser från, de existerar alltid i sin egna givna 

kontext. 

 

1.7 Källmaterial 
 

Fokus i den här uppsatsen är ett brett famnande av den assyriska/syrianska invandringen och 

hur den har hanterats och problematiserats över tid. För att få en så komplett bild av 

problemrepresentationerna som möjligt är det en fördel i en WPR-analys att utgå från flera 

olika typer av aktörer och källmaterial.79 De beslut som fattades av regeringen angående den 

assyriska/syrianska invandringen är på många sätt tvetydiga. Å ena sidan gavs flera tusen 

assyrier/syrianer uppehållstillstånd genom så kallade nollställningsbeslut. Å andra sidan 

                                                 
77 Bacchi, Analysing policy, s. 2. Alla översättningar från engelska är mina egna om inte annat anges. 
78 Ibid, s. 2. 
79 Ibid, s. 20. 
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infördes viseringstvång mot turkiska medborgare, samt en skärpt gränskontroll för att 

förhindra fortsatt invandring. Detta skedde i en tid där det rådde stor konsensus dels om 

Sveriges ansvar i världen mot bl a den tredje världen och andra underprivilegierade stater, 

dels kring en generös och pluralistisk minoritetspolitik. Jag vill därför i min undersökning 

studera närmare och komma åt olika nivåer av migrationspolitiken för att granska blottorna 

mellan det sagda och uttalade, det tänkta eller implicita och utförandet i svensk 

migrationspolitik. I mitt urval har jag inspirerats av förhållningssättet som Jesper Johansson 

använder i sin avhandling till sitt källmaterial: 

Vid en sådan analys av både retorik och praktik menar jag att det är möjligt att blottlägga hur 

eventuella spänningsfyllda förhållanden eller motsägelsefullheter mellan å ena sidan uttalade syften 

och idéer bakom en politik, det sagda, å andra sidan underliggande premisser och föreställningar, det 

tänka och implicita, som inte alltid explicit formuleras, påverkade de sociala praktikerna…80 
 

Källorna har därför valts för att motsvara tre typer av material och aktörsskap. 

1. Retorisk/Beslutsfattande 

2. Informationsskapande och informationsspridande 

3. Praktik och genomförande 

 

För att komma åt den retoriska och beslutsfattande sidan kommer debatter i Riksdagen 

1975-1982 analyserats. Riksdagen är en arena där oppositionens och regeringens olika 

ståndpunkter möts och försvaras. Riksdagens debatter finns protokollförda och tillgängliga 

på regeringens hemsida så långt tillbaka som 1971. Här har jag utfört sökningar på orden 

”assyrier” och ”syrianer” mellan årtalen 1975-1983 för att hitta debatter relaterade till 

uppsatsens ämne. Dessa debatter har sedan analyserats med utgångspunkt i Bacchis sex 

frågor för att få en överblick på vilka typer av problemrepresentationer som var aktuella.  

Under den här tidsperioden pågick det även ett intensivt arbete för att få information 

om den assyrisk/syrianska invandrargruppen. Ornbrants och Ulf Björklunds forskning inom 

ramen för EIFO:s arbete är ett sådant exempel. Arbetsmarknadsdepartementet tillsatte dock 

även en egen arbetsgrupp för frågor rörande den assyriska invandringen under åren 1980-

1982 som publicerade ett flertal departementsskrifter (Ds) rörande assyrierna/syrianerna, 

vilken jag kommer att studera i egenskap av informationsskapande och 

informationsspridande aktör. Tjänstemän på statliga kanslier skall vara apolitiska men det är 

viktigt att hålla i åtanke att deras arbete dels är politiskt lett och det är politiken som styr 

arbetets prioriteringar, dels att tjänstemän även är privatpersoner med politiska åsikter som 

kan influera deras arbete. I den här uppsatsen analyserar jag de färdiga 

departementsskrifterna. Exakt hur diskussionerna har gått eller hur vissa resonemang har 

                                                 
80 Jesper Johansson, Så gör vi inte i Sverige, s. 23. 
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växt fram är därför inte tillgängligt för mig. Givet att det som undersöks i uppsatsen 

framförallt handlar om att analysera tendenser i materialet och de problematiseringar och 

lösningar som slutgiltigt presenteras ser jag det inte som en allvarlig svaghet för uppsatsen. 

Den myndighet som främst jobbade med invandring och hantering av 

flyktingrelaterade frågor var Statens Invandrarverk, som har valts ut för studium för att 

undersöka den praktiska genomförande aspekten av migrationspolitiken. Tidigare hade 

invandrings- och invandrarfrågor hanterats av Statens Utlänningskommission. SIV tog dock 

över från Utlänningskommissionen 1969 och som ung myndighet kan detta ses som en 

formativ tidpunkt i myndighetens egen historia. Från 1969 var SIV även högsta instans i 

invandrarfrågor och till skillnad från frågor där en arbetsmarknadspolitisk bedömning 

behövdes, som vid ansökningar om arbetstillstånd, tenderade de att fatta beslut gällande 

flykting- och anhöriginvandring utan att höra arbetsmarknadsorganisationerna eller AMS.81 

Hos SIV har mitt fokus inte legat på enskilda ansökningar om uppehållstillstånd utan på 

styrelsens protokoll och handlingar under årtalen 1975-1982 samt sammanställda handlingar 

rörande assyrier/syrianer som återfinns i före detta myndighetschef Björn Weibos 

handlingar. De senare sträckte sig fram till 1981. På myndighetsnivå finns det framförallt 

möjlighet att följa den praktiska implementeringen av politiska beslut samt vilken 

information som skickades vidare till politiska beslutsfattare. Det rör sig dock inte om 

vattentäta skott mellan dessa nivåer eller vad de arbetar med. Information skapas och delas 

ut även via Statens Invandrarverk och praktiskt genomförande av den beslutade politiken 

föreligger hos många aktörer som inte studeras här. En mindre mängd material hos SIV är 

hemligstämplade, vilka jag har fått tillgång till för skrivandet av denna uppsats. De benämns 

i referenserna som ”s-stämplade handlingar”. 

Den utvalda tidsperioden motiveras kontextuellt med hänvisning till källmaterialet 

och den tidigare forskningen. Den assyrisk/syrianska invandringen uppmärksammas som 

tidigast 1974 av Södertälje kommun och 1975 av SIV. Arbetsmarknadsdepartementets 

arbetsgrupp startade sitt arbete 1980. I sökningar i Riksdagens protokoll förekommer träffar 

som tidigast 1975 och efter 1982 förekommer det ett tidsmässigt stopp innan sökresultat 

återkommer från 1985, dock med en avsevärt lägre frekvens än tidigare. 1982 är även året 

då undantagstillståndet gällande assyriers/syrianers asylrätt hävs. 82 Det förfaller därmed 

motiverat att avsluta undersökningen där. 

 

 

                                                 
81 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, s. 69. 
82 Ibid, s. 91. 
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1.8 Fortsatt disposition 
 

Själva undersökningen är indelad i tre kapitel som fokuserar i ordning på SIV, debatterna i 

Riksdagen och arbetsgruppen vid arbetsmarknadsdepartementet, en uppdelning som är i 

huvudsak tematisk med vissa kronologiska inslag. SIV var involverad i beslut kring den 

assyriska/syrianska invandringen framförallt i början av undersökningsperioden. 

Information och principfall skickades i flera fall från SIV till regeringen som fattade beslut 

som i sin tur gick tillbaka till SIV. I detta utbyte utspelades mycket av respektive regerings 

migrationspolitik i praktiken och ger en god introduktion till de sakfrågor som sedan 

debatterades i Riksdagen genomgående under hela undersökningsperioden. Avslutningsvis 

ger arbetsgruppen en insikt i vilka typer av åtgärdsförslag som kom upp till diskussion, vilka 

som genomfördes och hur väl de föll ut i slutet av undersökningsperioden. Undersökningens 

resultat avhandlas i en sammanfattande analys och slutdiskussion. 
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2. Statens Invandrarverk och den assyriska/syrianska invandringen 
 

2.1 Inledning 
 

SIV bildades 1969 då det tog över efter Statens utlänningskommission som central 

utlänningsmyndighet. De uppgifter som utlänningskommissionen tidigare hade hanterat som 

in- och utresor för utlänningar, uppehålls- och arbetstillstånd överfördes därmed till SIV, 

som bytte namn till Migrationsverket år 2000. SIV fattade även beslut om medborgarskap, 

och förläggningsverksamhet för asylsökande.83 1975 var det en relativt ung myndighet med 

6 år på nacken.   

I det här avsnittet kommer jag att inledningsvis dra upp en översiktlig kronologi över 

beslut och diskussioner i SIV:s styrelse fram till de två nollställningsbesluten samt analysera 

SIV:s egna förslag och åtgärder gällande den assyriska/syrianska invandringen utifrån 

Bacchis WPR-metodologi. Då SIV skickade ett flertal ärenden till regeringen för 

principbeslut är det av vikt att förstå hur SIV motiverade sina egna beslut och det förslag det 

gjorde gällande invandrar- och invandringspolitik för att kunna förstå de politiska beslut 

som fattades av både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen. 

 

2.2 Vägen till de två nollställningsbesluten 
 

Klockan 10.00 den 19 juni 1975 sammanträdde SIV:s styrelse på Birger Jarls Torg 5 i 

Stockholm. Som punkt nummer två på dagordningen fanns en ”fråga om vissa turkiska 

medborgare (kurder och assyrier) skall få kvarstanna i Sverige.”. Man diskuterade kortfattat 

vad som redan var känt hos verket gällande assyrier/syrianer i Turkiet, omfattningen av den 

”illegala” invandringen, att hos SIV fanns det vid tillfället ca 150 ärenden gällande 

assyrier/syrianer och att flertalet av dessa befann sig i Södertälje. Avslutningsvis diskuterade 

man nio enskilda fall varav man fattade beslut i åtta: sju stycken beviljades 

uppehållstillstånd och ett avslag.84 Redan i inledningsskedet finns det en tydlig 

kategorisering av invandringen som laglig eller olaglig, vilket bidrog till att forma hur 

styrelsen såg på invandringen. Den lagliga invandringen var implict oproblematiserad och 

reglerad. Den assyriska/syrianska invandringen, genom sin kategorisering som illegal var 

dock redan från början definierad som ett problem.  

                                                 
83 http://www.ne.se sökord ”utlänningskommissionen” & ”migrationsverket”. Hämtade 1/7 2015, kl. 12.00. 
84 SIV Styrelseprotokoll, 1975-06-19, Nr 143,  § 2, A1:3, Administrativa byrån, Statens Invandrarverks arkiv (SIV), 
Migrationsverkets förvaltningsarkiv, Norrköping. 

http://www.ne.se/
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Styrelsemötet den 19 juni 1975 var det första omnämnandet av den assyriska/syrianska 

invandringen i styrelsens protokoll. Det hade dock funnits en medvetenhet innan dess om att 

den assyriska/syrianska invandringen pågick och var något utöver det normala. Det fanns 

redan en grupp assyrier/syrianer i Sverige sedan en överföring av libanesiska flyktingar 

1967. I ett yttrande från den 26 september 1976 skrev Kjell Öberg för SIV:s vägnar att redan 

i januari och februari 1975 uppmärksammade SIV invandringen av turkiska 

assyrier/syrianer från Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland.85 Ett antal precedensfall 

föredrogs för styrelsen, vilket drog ut på tiden fram till den 19 juni. Detta ledde även till att 

handläggningstiden för individuella ärenden drog ut på tiden.86  

Efter den initiala diskussionen den 19 juni 1975 föreslog styrelsen att 

assyrierna/syrianerna borde kunna spridas ut bättre genom att de placerades i 

mottagningsförläggningar i väntan på beslut och att polisen borde få extra resurser för att 

klara ärendehanteringen.87 Det fanns även dokumenterade försök att ta reda på hur 

situationen såg ut för assyrier/syrianer i Turkiet och Libanon. En av styrelsens ledamöter, 

Bengt Ranland, företog redan i maj 1975 en resa till Beirut i Libanon för att undersöka 

situationen för assyrier/syrianer där, vilken togs upp till diskussion på ett styrelsemöte i 

slutet av september 1975.88 Man tog även in information om konsekvenserna av att desertera 

från den turkiska armén och hur reglerna för arbetstillstånd såg ut i Förbundsrepubliken 

Tyskland, då många assyrier/syrianer invandrade via Tyskland när deras arbetstillstånd där 

hade gått ut.89 Styrelsen tog även kontakt med den svenska ambassaden i Ankara för att 

utröna hur situationen för assyrier/syrianer såg ut i Turkiet.90  

I december 1975 togs 18 assyriska/syrianska principfall upp för diskussion ett flertal 

gånger i styrelsen. Detta kulminerade i regeringens beslut den 26 februari 1976, känt som 

det första nollställningsbeslutet. Detta beslut stipulerade dels att assyrierna/syrianerna som 

hittills hade tagit sig till Sverige skulle få stanna, dels att det framöver skulle krävas visum 

för turkiska medborgare som reste in till Sverige.91 

 

 

                                                 
85 I vardagligt språk mer känt som Västtyskland. 
86 Yttrande 1975-09-26, ”Skrivelse från sociala centralnämnden i Södertälje rörande invandring av assyrier”, Björn 
Weibos handlingar 1975-1987, Ö:14 (SIV). 
87 Departemensremiss 1975-07-11, ”Skrivelse från sociala centralnämnden i Södertälje rörande invandring av 
assyerier”, s, 4,  Administrativa byrån A1:3 (SIV). 
88 ”Rapport från resa till Beirut i maj 1975” Bilaga nr. 7, SIV Styrelseprotokoll nr. 146, 1975-09-25, A1:3 (SIV). 
89 SIV Styrelseprotokoll 1975-11-20, nr 150, § 4, inkl. bilagor, A1:3 (SIV). 
90  SIV styrelseprotokoll 1975-11-20, nr 150, bilaga 2, S-stämplade handlingar, A1:3 (SIV). 
91 SIV Styrelseprotokoll 1975-12-04, nr 151, § 3; SIV Styrelseprotokoll 1975-12-18, Nr 152, § 2, inkl. bilaga 19; SIV 
Styrelseprotokoll 1976-02-26, Nr 156, A1:3 (SIV). 
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2.3 Mellan det första och det andra nollställningsbeslutet 
 

Det första nollställningsbeslutet fattades slutgiltigt av den socialdemokratiska regeringen. 

De 18 principfallen, samt SIV:s egen bedömning, utgjorde en del av underlaget för beslutet. 

Då en stor del av ansvaret för att genomföra statens invandringspolitik föll på SIV är det 

därför av intresse att titta närmare på vilken syn SIV hade på den assyrisk/syrianska 

invandringen och vilken information man utgick från. När Bengt Ranland besökte Beirut i 

maj 1975 framgick det att assyrierna/syrianerna där levde under svåra förhållanden. De hade 

svårt att få arbetstillstånd, kunde inte bli libanesiska medborgare (även om de var födda i 

Libanon) och levde under fattiga förhållanden. Viss information samlades även in gällande 

situationen för assyrier/syrianer i andra länder, bland annat i Midyat i Turkiet där många 

assyrier/syrianer var bosatta. Enligt denna rapport och den expert som konsulterats av 

rapportskrivaren var intrycket något kluvet. Det förekom en viss diskriminering av 

assyrier/syrianer, men ingen regelrätt förföljelse. Midyat verkade vara en trygg plats skrev 

man. Dock var detta baserat på besök i regionen innan Cypernkrisen, vilken skulle ha 

förvärrat situationen för assyrier/syrianer i Turkiet enligt rapportförfattaren92  

SIV:s styrelse inhämtade även information från den turkiska ambassaden i Ankara. 

Enligt denna information pågick det ingen statssanktionerad förföljelse utan endast på grund 

av lokala motsättningar. Provinserna beskrevs som primitiva och folk tog ibland lagen i 

egna händer. I övrigt så menade man att syriska jakobiter var högt anpassade till det turkiska 

samhället. Deras predikningar hölls på turkiska, de hade turkiska namn. De assyrier/syrianer 

som befann sig i Sverige hade också turkiskt klingande namn, enligt rapporten.93 

Det finns en del att förhålla sig skeptisk till i den här framställningen. Turkiet 

genomgick en hård nationaliseringsprocess efter första världskriget under Kemal Atatürk, 

där många kulturella och religiösa uttryck förbjöds och där det turkiska språket fick en 

privilegierad status. Detta drabbade i synnerhet den kurdiska minoriteten hårt, men även 

kristna minoriteter som innan maktövertagandet 1923 hade genomlevt det våldsamma 

Armeniska folkmordet.94 Utöver detta finns det även indikationer i själva brevet på 

motstridig information. Dels så beskrivs ett politiskt parti, Erbakans muslimska nationella 

frälsningsparti, som pådrivande i den diskriminering som pågick och dels att denna 

                                                 
92 ”Rapport från resa till Beirut i maj 1975”, Bilaga nr. 7, s. 4-7, SIV Styrelseprotokoll 1975-09-25, nr. 146, A1:3 
(SIV); Cypernkrisen refererar till den turkiska invasionen av Cypern 1974 efter en statskupp på ön. Konflikten 
slutade i en delning av ön längs med den FN-övervakade gröna linjen samma år. 
93 SIV Styrelseprotokoll 1975-11-20, nr 150, Bilaga 2, brev från ambassaden i Ankara, S-stämplade handlingar, A1:3 
(SIV). 
94 www.ne.se sökord ”Turkiet” & ”folkmordet på armenierna” hämtad 8/7 kl. 13.22; John P McKay, A history of world 
societies, 9:e uppl., (Boston 2012) s. 886. 

http://www.ne.se/
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diskriminering verkar vara ämnad att driva assyrierna/syrianerna ur landet. Samtidigt är 

urvalet och informationen som finns till hands enligt brevskrivarens egen bedömning litet, 

mycket är andrahandsinformation som den svenska ambassaden fått från andra 

bestickningar i Turkiet.95 Det var med andra ord svårt att säga något med säkerhet om 

situationen. 

När SIV själva överlämnade de 18 principfallen till regeringen den 18 december 

1975 för avgörande och för vägledning i hantering av liknande fall var denna brist på 

fristående, verifierbar information om situation viktig då man inte bedömde enskilda 

assyriers/syrianers vittnesbörd som tillräckligt tillförlitligt för att kunna göra en rättvisande 

bedömning: 

Samstämmigheten i ett mycket stort antal berättelser gör att det enligt verkets mening sannolikt att 

övergrepp och trakasserier av den typ det allmänt talas om verkligen också förekommer. 

Trovärdigheten i det enskilda fallet är däremot svår att bedöma. De händelser som den enskilde 

berättar om kan visserligen ha inträffat men kan ha gjort det vid en annan tid och en annan plats.96 

 

En viktig aspekt i sammanhanget är att den 1 januari 1976 gick en ny utlänningslag i kraft. 

SIV tog i anslutning till detta upp två frågor. I den nya lagen så kodifierades tidigare svensk 

praxis att människor som inte uppfyllde definitionen för en politisk flykting, men som hade 

synnerliga skäl att inte vilja återvända till sitt hemland på grund av det politiska läget, 

likställdes med flyktingar, så kallade ”b-flyktingar”.97 Det tillkom även en helt ny lag. I en 

PM skriver SIV att eftersom 

ärendena inte kommer att slutgiltigt avgöras förrän efter den 1 januari 1976 vill verket även beröra 

frågan om det eventuellt kan föreligga ”särskilda skäl” att vägra dem att vistas i landet. I proposition 

1975/76:18 anför föredragande departementschef att när det  gäller denna grupp [b-flyktingar] får, 

till skillnad från vad som är fallet beträffande politiska flyktingar, nödvändig hänsyn tas till våra 

möjligheter att ta emot utlänningar vid sidan av den reglerade invandringen.98 

 

Det vill säga, för dem som inte uppfyllde definitionen för en politisk flykting kunde stödet 

komma att villkoras. SIV menade att det inte vore rimligt att vägra alla assyrier/syrianer 

uppehållstillstånd med hänvisning till särskilda skäl och skrev följande:  

Ytterligare sägs att tyngden av de omständigheter utlänningen har att åberopa till stöd för sin ovilja att 

återvända av naturliga skäl bör tillmätas betydelse vid avgörande om frågan om särskilda skäl 

föreligger.99  

                                                 
95 protokoll 1975-11-20, nr 150, Bilaga 2, brev från ambassaden i Ankara till SIVs styrelse, S-stämplade handlingar, 
A1:3 (SIV). 
96 PM, 1975-12-18, ”Principer för statens invandrarverks styrelses bedömning den 18 december av 18 
avlägsnandeärenden avseende assyrier från Turkiet vilka åberopat förföljelse i hemlandet som stöd för att få stanna 
i Sverige.”, A1:3 (SIV). 
97 Dvs. B-flyktingar är inte flyktingar i den bemärkelse som Genévekonventionen kräver, men har flyktingliknande 
skäl. Flyktingar som uppfyller konventionens krav kallas även konventionsflyktingar. 
98 PM, 1975-12-18, ”Principer för statens invandrarverks styrelses bedömning den 18 december av 18 
avlägsnandeärenden avseende assyrier från Turkiet vilka åberopat förföljelse i hemlandet som stöd för att få stanna 
i Sverige.”, A1:3 (SIV). 
99 PM, 1975-12-18, ”Principer för statens invandrarverks styrelses bedömning den 18 december av 18 
avlägsnandeärenden avseende assyrier från Turkiet vilka åberopat förföljelse i hemlandet som stöd för att få stanna 
i Sverige.”, A1:3 (SIV). 
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Samtidigt poängterade SIV dock noga att om den assyrisk/syrianska invandringen inte kan 

begränsas så kommer det att sätta den reglerade invandringen ur funktion. Någonstans på 

gränsen mellan vad som räknas som politiska och humanitära skäl för flyktingskap finns det 

med andra ord ett tolkningsutrymme där tjänstemän på SIV kan väga assyrierna/syrianernas 

omständigheter mot den belastning de utgör på den svenska staten, myndigheter och 

kommuner som står för mottagandet av flyktingar. Det blir även här tydligt vad styrelsen 

ansåg att problemet var: Den assyriska/syrianska invandringen riskerade att sätta den 

reglerade invandringen till Sverige ur spel. Vikten av den reglerade invandringen i Sverige 

och dess roll inom svensk migrationspolitik har undersökts av Denis Frank. Från mitten av 

1960-talet kom initiativ från AMS och SIV:s företrädare, Utlänningskommissionen, att 

reglera arbetskraftsinvandringen i samband med en lågkonjunktur där de även fick stöd av 

fackföreningsrörelsen som ville skydda inhemska arbetare mot lönekonkurrens och 

arbetslöshet.100 Det fanns därmed tidigare myndighetserfarenheter där en oreglerad 

invandring till Sverige hade upplevts som problemfylld. 

När den socialdemokratiska regeringen fattade sitt beslut kom dock inte 

undantagsklausulen om särskilda skäl på tal. Samtliga i de 20 (tidigare 18) vägledande 

ärendena fick stanna, vilket även blev vägledande för de ca 1200 assyrier/syrianer som 

kommit till Sverige fram till den 26 februari 1976. Trots ”att assyrierna inte betraktas som 

politiska flyktingar kommer de i fråga om omhändertagande att jämställas med 

flyktingar.”101 Assyrierna/syrianerna betraktades därmed som b-flyktingar. Man 

”nollställde” på så sätt den assyriska/syrianska invandringen. Därav är beslutet känt som ett 

nollställningsbeslut. I sitt pressmeddelande poängterade regeringen även att detta beslut 

påverkade möjligheten att ta emot andra flyktingar, dock skulle man fortsätta ta emot 

chilenska flyktingar. Regeringen aviserade även att den införde viseringskrav för turkiska 

medborgare som ville resa till Sverige.102 Dessa beslut kan tolkas som att regeringen delade 

styrelsens syn på den assyriska/syrianska invandringen som ett problem gällande att 

bibehålla kontrollen över den reglerade invandringen och att man därför vidtog åtgärder för 

att återställa den kontrollen. 

Samtidigt var detta ett beslut som kunde ses som mildare än både det som SIV 

förordade (de betonade vikten av att reglera invandringen av assyrier/syrianer till Sverige) 

och avsevärt mildare än utlänningsnämndens rekommendation, som inför beslutet hade 

                                                 
100 Frank, Staten och arbetskraftsinvandringen, s. 85-86. 
101 SIV Styrelseprotokoll 1976-02-26, nr 156 bilaga 1, Pressmeddelande Arbetsmarknadsdepartementet, A1:3 (SIV). 
102 SIV Styrelseprotokoll 1976-02-26, nr 156, § 1 ink. bilaga 1, A1:3 (SIV). 
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anfört att den inte ansåg att några hinder förelåg för att avvisa samtliga assyrier/syrianer, det 

vill säga att använda sig om undantagsklausulen om särskilda skäl.103 

Hansen, som studerat den svenska invandrarpolitikens framväxt, poängterar att den 

rådande diskursen under 1960- och 1970-talen var mycket starkt anti-rasistisk, vilket gjorde 

det svårare att uttrycka sig negativt eller restriktivt gällande invandring.104 I linje därmed 

togs Sveriges moraliska skyldigheter upp vid flera tillfällen under den här perioden i 

anslutning till den assyrisk/syrianska invandringen (se vidare kapitel 3). Till exempel 

beskrev riksdagsledamot Kerstin Anér (FP) assyrierna/syrianerna (och andra asylsökande), 

vid ett anförande i Riksdagen i mars 1976, som ”världens nöd och ofrihet, uppenbarad i 

några ansikten här i folkhemmet.” Detta, menade hon, borde förpliktiga Sverige till 

handling. ”Vi har i Sverige råd att visa generositet mot människor på flykt undan 

förtryck”.105 Det fanns vid den här tidpunkten en stark förställning om att Sveriges skulle 

vara en röst för internationell solidaritet och där kraven på internationell rättvisa kom att 

kopplas samman med tankar om att Sverige skulle vara ett föregångsland även i fråga om 

behandlingen av sina ”egna” invandrare.106 Detta var en del av den politiska kontexten som 

utgjorde bakgrunden till de beslut som fattades kring den assyriska/syrianska invandringen. 

Viseringskravet blev på så sätt en alternativ väg för den socialdemokratiska regeringen att 

dämpa framtida invandring av assyrier/syrianer samtidigt som man tog ett humanitärt 

ansvar.  

Lite drygt 3 månader senare, den 3 juni 1976, skickade SIV en skrivelse till 

arbetsmarknadsdepartementet angående den fortsatta invandringen av assyrier/syrianer till 

Sverige. I praktiken handlade det om avvisningen av sju turkiska medborgare till Norge:  

Sedan viseringsplikt för turkiska medborgare infördes nyssnämnda dag har endast ett fåtal assyrier 

kommit till Sverige direkt från Turkiet. Men via andra länder, särskilt Danmark och Norge men även 

från Finland, har en del kommit hit. Minst 300 turkiska assyrier har kommit via Danmark och 

Norge.107 

 

De assyrier/syrianer som rest in till Sverige sedan den 26 februari 1976 angav i allmänhet 

samma asylskäl som de som kom innan nollställningsbeslutet. Varken Danmark, Norge eller 

Finland hade vid den här tiden en liknande lagstiftning eller praxis som Sverige, där man 

                                                 
103 PM, 1975-12-18, ”Principer för statens invandrarverks styrelses bedömning den 18 december av 18 
avlägsnandeärenden avseende assyrier från Turkiet vilka åberopat förföljelse i hemlandet som stöd för att få stanna 
i Sverige.”, A1:3 (SIV). 
104 Hansen, Jämlikhet och valfrihet, s. 24.  
105 Riksdagens protokoll, 1975/76:93, s. 99-100. Tillgängligt via Riksdagens hemsida. 
http://www.Riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/ 
106 Hansen, Jämlikhet och valfrihet, s. 205.  
107 Skrivelse 1976-06-03, Från: SIV. Till: Arbetsmarknadsdepartementet, ”Överlämnande jämlikt 47 § 
utlänningslagen av ett antal ärenden rörande besvär över avvisning av turkiska assyrier”, Björn Weibos handlingar, 
Ö:14 (SIV). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/
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gav uppehållstillstånd till så kallade b-flyktingar av humanitära skäl. Att avvisa personer till 

de nordiska länderna hade därför som sannolik konsekvens att dessa personer skulle 

återsändas till Turkiet. Trots detta rekommenderade SIV att dessa personer skall avvisas till 

respektive nordiskt land med hänvisning till undantagsklausulen om särskilda skäl i 2 § 

tredje stycket i utlänningslagen:  

Verket anser emellertid att Sverige inte kan ta på sig ansvaret att stå som flyktingpolitisk garant för 

hela Norden. Ansvaret bör i dessa fall ligga på de övriga [nordiska] länderna vad utgången där än kan 

tänkas bli.108  

 

Man upplevde uppenbarligen från SIV:s sida att viseringskravet gentemot Turkiet inte 

fungerade som det var tänkt och att det inte hade den nödvändiga dämpande effekten på 

invandringen av assyrier/syrianer från Turkiet. Man skickade även fler avvisningsärenden 

gällande assyrier/syrianer till de nordiska länderna till regeringen för beslut den 29 juni, den 

23 juli och den 8 augusti 1976 för sammanlagt ytterligare 38 ärenden.109  

Under ett styrelsemöte den 10 oktober 1976 diskuterade styrelsen situationen sedan 

nollställningsbeslutet. Man konstaterade att ca 2000 assyrier/syrianer fått uppehållstillstånd i 

Sverige med stöd i regeringsbeslutet den 26 februari, vilka hade åtföljts av en 

anhöriginvandring om ca 500 personer. Utöver detta fanns det sannolikt flera hundra 

assyrier/syrianer från Turkiet i Sverige som gömde sig från polisen. SIV diskuterade även 

ett förslag på en lagförändring vilket skulle göra det enklare för polisen att genomföra 

avvisningar vid den asylsökandes första kontakt med polismyndigheten.110 Detta var ett 

synsätt som genomgående definierade de invandrande assyrierna/syrianerna som problem 

och där lösningsförslagen därmed inriktades på att hindra dem från att ta sig in i Sverige, 

eller på att förenkla avvisningen efter avslag. 

Under åren 1975-1990 pågick även det libanesiska inbördeskriget, vilket ledde till att 

många assyriska/syrianska libaneser försökte ta sig till Sverige. Vissa av dem lyckades 

genom att ansöka om turistvisum hos svenska generalkonsulatet i Beirut. När detta 

uppdagades valde SIV att återkalla generalkonsulatets tillstånd att utfärda viseringar samt 

återkallade de visum som hade beviljats. Anledningen till SIV:s agerande var av allt att 

döma både en fråga om mängden asylsökande och om korrekt procedur: 

  

                                                 
108 Skrivelse 1976-06-03, ”Överlämnande jämlikt 47 § utlänningslagen av ett antal ärenden rörande besvär över 
avvisning av turkiska assyrier”, Björn Weibos handlingar, Ö:14 (SIV). 
109 Skrivelse 1976-07-23, ”Överlämnande jämlikt 47 § utlänningslagen av ett antal ärenden rörande besvär över 
avvisning av turkiska assyrier”; Skrivelse 1976-08-10, ” Överlämnande jämlikt 47 § utlänningslagen av ett antal 
ärenden rörande besvär över avvisning av turkiska assyrier” Björn Weibos handlingar, Ö:14 (SIV). 
110 SIV Styrelseprotokoll 1976-10-07, nr 168, § 10-11, A1:3 (SIV). 
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Hittills har ca 800 personer anlänt från Libanon. Enligt uppgift skulle ca 1 500 i Libanon vara i färd 

med att försöka ta sig hit. Verket har uttalat att hjälp till dem som lämnar Libanon på grund av 

situationen där bör organiseras via FNs flyktingkommissariat och inte lösas genom enskild invandring 

till Sverige.111 

  

Styrelsen tycktes alltså vilja poängtera att ansvaret för att hjälpa asylsökande inte kunde 

läggas endast på Sverige; assyrierna/syrianerna kunde inte endast komma till Sverige utan 

andra länder och världssamfundet måste göra sitt. Detta var en analys som delades även av 

LO vid den här tiden, som förordade en kollektiv överföring av flyktingar framför 

”spontaninvandring” samt att Sverige inte ensamt kunde vara solidariska med världens 

flyktingar. Detta var således i någon mån ett tidstypiskt argument.112 Det är indikativt på en 

syn på problemet som att Sverige dels tog på sig för mycket ansvar i humanitära frågor och 

dels att den övriga världen tog på sig för litet. Styrelsen såg även assyrierna/syrianerna som 

en sammanhållen etnisk grupp som behandlas enhetligt, trots att dess medlemmar kom från 

olika länder med olika förutsättningar och asylskäl.  

Den 8 oktober 1976 tillträdde en ny, borgerlig regering ledd av Thorbjörn Fälldin. 

Trepartiregeringen bestod av Folkpartiet, Centern och Moderaterna. Fram till slutet av 

undersökningsperioden, till oktober 1982, styrdes Sverige av en borgerlig koalition. Mycket 

kort därefter, den 15 oktober, skickade SIV på arbetsmarknadsdepartementets begäran en 

konsekvensanalys på olika förslag för att lösa ”den akuta assyrierfrågan.” En sådan 

konsekvensanalys och de lösningar som föreslogs ger en tydlig ingång i hur styrelsen såg på 

den assyriska/syrianska invandringen och vad för problem man ansåg det representerade. 

Förfrågan är även indikativt i sig att arbetsmarknadsdepartementet, och i förlängning 

regeringen, ansåg att den assyriska/syrianska invandringen var ett problem i behov av att 

åtgärdas. Med en närmast bister ton redovisade verket att sedan den 26 februari 1976 hade 

ca 1300 assyrier/syrianer tagit sig in i landet i en takt om ca 200 individer per månad, 

exklusive ett okänt antal migranter som fortfarande höll sig gömda från polismyndigheten, 

men som uppskattades uppgå till flera hundra. Till detta tillkom ytterligare 900 

assyrier/syrianer som flytt från inbördeskriget i Libanon, vilka förväntades ha ca 300-500 

anhöriga som man var tvungna att ge uppehållstillstånd till då de var politiska flyktingar.113  

I sin analys framställde SIV tre möjliga lösningar på ”assyrierfrågan” och dess 

konsekvenser: 

 

                                                 
111 SIV Styrelseprotokoll 1976-04-08, nr 159, § 1, A1:3 (SIV). 
112 J. Johansson, ”Så gör vi inte i Sverige. Vi brukar göra såhär.” s. 276-277. 
113 1976-10-15, ”Angående turkiska assyrier m m”, Björn Weibos handlingar, Ö:14 (SIV). 
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1. Man kan fortsätta att betrakta assyrierna/syrianerna som b-flyktingar och låta dem 

stanna med en väldigt hög invandring som konsekvens. ”Har vi råd och möjlighet att 

ta emot kanske ytterligare 10.000 turkiska assyrier?” frågade sig SIV retoriskt. 

2. Regeringen kunde utnyttja undantagsklausulen och sluta ta emot b-flyktingar från 

Turkiet. För att denna strategi skulle lyckas var det i sådana fall viktigt att man 

lyckades avvisa dem redan vid gränsen och att de assyrier/syrianer som fortfarande 

befann sig i Turkiet förstod att det inte var lönt att resa till Sverige.  

3. Slutligen kunde regeringen i samband med förslag 2 förpassa samtliga som tagit sig 

in i Sverige sedan mars 1976. Detta beskrevs dock som svårt att genomföra då det 

rörde sig om hundratals personer. 

 

Avslutningsvis betonade SIV vikten av att, oavsett vad, skärpa gränskontrollen. Även om 

SIV inte uttryckligt rekommenderade en lösning framför en annan skrev den uttryckligen på 

försättsbladet att man ansåg att ”invandringen av assyrier snarast måste begränsas.”114 Det 

förfaller därmed osannolikt att SIV skulle ha föredragit alternativ 1, som framställdes som 

en orealistisk lösning. 

Den 12 november 1976 fattade den nya borgerliga regeringen ett nytt 

nollställningsbeslut, som i stort sett följde SIV:s förslag nummer 2. De assyrier/syrianer som 

befann sig i landet skulle få stanna, vilket omfattade ytterligare ca 2000 assyrier/syrianer. 

Samtidigt deklarerade regeringen att särskilda skäl nu förelåg och att Sverige framöver inte 

kunde ta emot fler assyriska/syrianska b-flyktingar. Beslutet indikerar att man från 

regeringens sida delade SIV:s analys av läget gällande den assyriska/syrianska 

invandringen. Det var även ett beslut som i praktiken fortsatte på samma linje som den 

socialdemokratiska regeringens och infördes med stöd i den undantagsklausul i 

utlänningslagen som innebar att regeringen kunde fatta beslut i frågan utan att höra 

Riksdagen innan då man ansåg att det förelåg ”särskilda skäl” som satte en ohanterlig press 

på svenska resurser att hantera invandringen. Man skärpte även gränskontrollen.115 Nu 

skulle det vara stopp på den assyriska/syrianska invandringen till Sverige.  

 

2.4 Mellan invandrings- och invandrarpolitik 
 

Den största uppmärksamheten kring assyrier/syrianer från SIV:s styrelse sida förekom under 

den första delen av undersökningsperioden, 1975-1976. Trots upprepade beslut i syfte att 

stävja invandringen av assyrier/syrianer till Sverige förblev det dock något av en följetong 

även efter 1976, framförallt när det gällde familjeåterförening. I mars 1977 diskuterade 

                                                 
114 1976-10-15, ”Angående turkiska assyrier m m”, Björn Weibos handlingar, Ö:14 (SIV). 
115 Ornbrant, möte med välfärdens byråkrater s. 114. 
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SIV:s styrelse principerna för att utfärda inresetillstånd för turkiska assyrier/syrianer där 

meningarna i styrelsen gick isär gällande principerna för familjeåterförening och huruvida 

man kunde neka ena maken/makan uppehållstillstånd samtidigt som man beviljade det för 

den andra.116 Praxisfrågan gällande den assyriska/syrianska invandringen och 

familjeinvandringen återkom i diskussioner i styrelsen under året 1979, bland annat gällande 

ett äldre par som sökte uppehållstillstånd i Sverige där deras vuxna barn redan bodde.117 I 

juni samma år instiftade regeringen en särskild familjeåterföreningskvot för de som före 

inresan ansökte om tillstånd. Man passade även på att, återigen, skärpa gränskontrollen.118 

Det framkommer dock inte hur man gjorde detta. Tanken var att kvoten, som rymde 300 

personer, skull utnyttjas jämnt över året och resultera i en invandring om ca 25 personer per 

månad.119 Det var alltså en avsevärt lägre siffra än de 200 personer per månad som SIV 

redovisade i sin konsekvensanalys 1976. Ett år senare, i augusti 1980, fattades ett beslut om 

att förnya kvoten för ytterligare 300 personer under det kommande året. Det räckte dock inte 

att kunna uppge släktskap för att få del i kvoten. De som beviljades var tvungna att ha starka 

humanitära skäl och vara nära stående familj, exempelvis föräldrar, ”sista länk-familjer” där 

maken/makan hade samtliga syskon och föräldrar i Sverige eller liknande. Regeringen 

förhandlade även fram en överenskommelse med Norge och Danmark angående 

intensifierad gränskontroll.120 Kvoten förnyades återigen sommaren 1981.121 I början av det 

året rapporterade man i SIV:s styrelse för första gången en kraftig minskning av den 

assyriska/syrianska invandringen.122 Genom dessa åtgärder försökte SIV och regeringen 

återetablera kontroll över mängden och distributionen av den assyriska/syrianska 

invandringen till Sverige, vilket indikerar en syn på problemet som en brist på regleringen i 

invandringspolitiken. De assyrier/syrianer som kom till Sverige skulle inte enbart komma i 

en jämn och hanterbar mängd utspritt över året, utan även ha en etablerad familjekontakt 

och särskilda humanitära skäl för att få komma till Sverige.  

Under tidsperioden hanterades även delvis frågor gällande invandrarpolitiken av 

SIV, det vill säga vad vi numera skulle kalla integrationen av assyrier/syrianer i det svenska 

samhället. I samband med det första nollställningsbeslutet i februari 1976 beskrevs i ett 

gemensamt pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet och SIV hur förberedelser 

för mottagandet skulle ske i förläggningar och annan inkvartering. Svenskundervisning och 

                                                 
116 SIV Styrelseprotokoll 1977-03-17, nr 175, § 5, Styrelsens protokoll 1977-1982, A1A: 1 (SIV). 
117 SIV Styrelseprotokoll 1979-03-08, nr 204, § 3, A1A: 1 (SIV). 
118 SIV Styrelseprotokoll 1979-06-20, nr 209, § 1, A1A: 1 (SIV). 
119 SIV Styrelseprotokoll 1979-08-07, nr 210, § 2, A1A: 1 (SIV). 
120 SIV Styrelseprotokoll 1980-08-28, nr 225, § 2, A1A: 1 (SIV). 
121 SIV Styrelseprotokoll 1981-06-18, nr 235, § 5, A1A: 1 (SIV). 
122 SIV Styrelseprotokoll 1981-01-22, nr 231, § 6, A1A: 1, (SIV).  
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samhällsorientering skulle ordnas för vuxna och barnen skulle få gå i skola. Redan i detta 

skede lät man meddela att alla assyrier/syrianer dock inte kunde stanna i Södertälje, där 

många hade bosatt sig. ”Någon möjlighet att låta alla nykomna assyrier/syrianer stanna i 

Södertälje finns inte. Där saknas bl.a. förutsättningar för att alla skall kunna få utbildning 

och arbete inom överskådlig tid.”123  

I en PM från Socialstyrelsen den 16 februari 1976 gjorde man en bedömning på den 

uppskattade kostnaden ”i händelse av att gruppen erhåller tillstånd att stanna i Sverige.” 

Man räknade vid tillfället med att det fanns ca 1 200 assyrier/syrianer i Södertälje. Av detta 

framgick att många assyrier/syrianer var i stort behov av utbildning. De som var analfabeter 

behövde genomgå grundläggande undervisning i läsning och skrivande, kallat 

analfabetiseringsundervisning vid den här tidpunkten. Barnkullarna var stora, där många var 

under ett år gamla. Barnomsorg behövdes för ca 200 barn, utbildning i att ”sköta moderna 

lägenheter” och hur det svenska samhället fungerade angavs även som angeläget, samt 

tolkar för att främja kommunikationen. Sammanfattningsvis beräknade Socialstyrelsen 

kostnaden för den assyriska/syrianska invandringen i Södertälje till 582 000 kr per månad. 

Socialstyrelsen hade i samråd med andra myndigheter gjort bedömningen att samtliga 

assyrier/syrianer inte kunde fortsätta bo där utan därför skulle omplaceras i andra 

kommuner, vilket skulle skötas av AMS.124 

Då ansvaret för utplaceringen och omhändertagandet av assyrier/syrianer främst föll 

på andra myndigheter, som Socialstyrelsen och AMS, fanns det inte redovisat i styrelsens 

diskussioner hur utflyttningen eller integrationen fortgick. Vissa andra delar av 

integrationsrelaterat arbete föll dock inom SIV:s regi. Utlänningslagen från 1975 med 

ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan var vid den här tiden fortfarande relativt ny, 

vilket delvis kan förklara varför SIV inte deltog i större utsträckning i integrationsrelaterat 

arbete. 

Styrelsen tog dock kontinuerligt in information om integrationsarbetet och om 

assyrierna/syrianerna som grupp. 1978 bjöd man in en Desmon Carragher att informera 

styrelsen om assyriernas/syrianernas språk, familjebegrepp, klansystem och liknande.125 

Under 1980 höll sig styrelsen informerad om det arbete som den nystartade arbetsgruppen 

för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige genomfört samt gjorde ett 

studiebesök i Södertälje och Botkyrka.126 Mot slutet av undersökningsperioden 

                                                 
123 SIV Styrelseprotokoll 1976-02-26, nr 156, bilaga 1, s. 2, A1:3 (SIV). 
124 PM 1976-02-16 Socialstyrelsen, ”Insatser och uppskattning av kostnader för omhändertagande av assyrier i 
händelse av att gruppen erhåller tillstånd att stanna i Sverige.”, Björn Weibos handlingar, Ö:14 (SIV). 
125 SIV Styrelseprotokoll 1978-12-21, nr 201, § 5, A1A: 1, (SIV). 
126 SIV Styrelseprotokoll 1980-06-05, nr 222, § 1; SIV Styrelseprotokoll 1980-11-27, nr 229, § 4, A1A: 1, (SIV). 
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”orienterades” styrelsen i vad som beskrivs som ”aktuella motsättningar inom gruppen 

assyrier/syrianer”.127 Det framgår dock inte närmare vad dessa var eller vad styrelsen ansåg 

om dem, inga åtgärder fanns heller redovisade vilket indikerar att dessa motsättningar var ett 

problem som antingen skulle hanteras av andra aktörer, eller som ett problem som inte 

krävde vidare åtgärder.  

SIV genomförde även fler, mer direkta insatser i integrationsarbetet. Man gav 

omfattande bidrag till KFUK/KFUM:s flyktingprojekt som hade som syfte att främja 

förenings- och församlingslivet bland assyrier/syrianer under åren 1977-1979.128 Under 

1980 tog man därtill initiativ tillsammans med kulturrådet till en studie om den 

assyrisk/syrianska gruppens kulturella situation och för att ta fram barnböcker för 

gruppen.129 Man gav även projektmedel för att anställa en person på halvtid 1979 som skulle 

arbeta samverkande mellan flera olika riksförbund som representerade olika 

invandrargrupper, där assyriska riksförbundet var ett bland många riksförbund.130 Under 

perioden 1977-1982 kan man således se en viss övergång från ett fokus på 

invandringspolitik, det vill säga gränspolitik, till invandrarpolitiska integrationsåtgärder i 

SIV:s arbete med den assyriska/syrianska gruppen. 

 

2.5 Sammanfattande diskussion 
 

Den retoriska frågan har ”vi råd och möjlighet att ta emot kanske ytterligare 10.000 turkiska 

assyrier?” Sammanfattar kanske på enklast vis de frågeställningar som SIV:s styrelse 

brottades med under perioden.  

Att den assyriska/syrianska invandringen upplevdes som problematisk av SIV är 

tydligt. Över tid hårdnade förslagen på hur man kunde begränsa den assyriska/syrianska 

invandringen, genom att SIV förordade för regeringen att utnyttja undantagsklausulen om 

särskilda skäl och visering för turkiska medborgare. En effekt av detta synsätt var att 

Styrelsen lade fram lagförslag som skulle underlätta avvisning vid gränsen och libanesiska 

assyrier/syrianer klumpades på ett för dem högst ofördelaktigt vis ihop med 

assyrierna/syrianerna från Turkiet. Även deras invandring - en flykt från det libanesiska 

inbördeskriget - verkade SIV för att begränsa då man förhindrade att de tog sig till Sverige 

                                                 
127 SIV Styrelseprotokoll 1982-04-22, nr 243, § 1, A1A: 1, (SIV). 
128 SIV Styrelseprotokoll 1979-05-31, nr 208, § 2, A1A: 1, (SIV).  
129 Petitaunderlag 1980-06-09, Kallelser och minnesanteckningar med bilagor från kansliplenum/direktionsmöten 
1980, A2: 2 (SIV). 
130 SIV Styrelseprotokoll 1979-06-20, nr 209, § 8 A1A: 1, (SIV). Föreningarna som delade på tjänsten var Assyriska 
föreningarnas riksförbund, italienska riksförbundet, riksförbundet finska föreningar i Sverige, turkiska 
riksförbundet, grekiska riksförbundet, jugoslaviska riksförbundet, och spanska riksförbundet. 
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på turistvisum. Rimligtvis borde de libanesiska assyrierna på flykt från det libanesiska 

inbördeskriget ha räknats till grupperna av skyddsvärda politiska flyktingar. Att vara en 

politisk flykting var således inte en garanti för att bli välkomnad till Sverige. 

Assyrierna/syrianerna behandlades som en enhetlig grupp och sattes i 

motsatsförhållande till andra skyddsvärda flyktingar, som de chilenska, och Sveriges 

förmåga att ta emot dem. Narrativen kring den assyriska/syrianska invandringen inom 

styrelsen framstår generellt som samstämmiga. Detta kan bero på flera orsaker. Materialet 

som ligger till grund för denna undersökning är i huvudsak styrelseprotokoll och 

korrespondens mellan SIV, departement och andra myndigheter. Det är material som i sig 

inte ger mycket utrymme för avvikande åsikter, i synnerhet officiell korrespondens är inte 

en arena för att lufta interna motsättningar. Samtidigt så ledde de beslut man tog inom 

styrelsen i en tydlig riktning där den assyriska/syrianska invandringen var något som 

behövde kontrolleras och begränsas. 

Det fanns i styrelsens hantering av den assyriska/syrianska invandringen tydliga 

kopplingar mellan invandrings- och invandrarpolitik. Frågan om assyriernas/syrianernas 

bosättning i Södertälje kom tidigt på tal, där det fanns en konsensus bland flera myndigheter 

att assyrierna/syrianerna inte kunde bosätta sig exklusivt i Södertälje, utan måste förmås att 

bosätta sig på andra orter, något som skulle hanteras framförallt av Arbetsmarknadsstyrelsen 

och av Arbetsmarknadsdepartementet. Detta hängde även ihop med det upplevda behovet av 

att begränsa den assyriska/syrianska invandringen då det till stor del motiveras av bristerna 

på resurser och höga kostnader i Södertälje för de assyriska/syrianska invandrarna. Denna 

problemformulering, där kostnaderna för den assyriska/syrianska invandringen kopplades 

tydligt till mängden och distributionen av assyriska/syrianska invandrare syns tydligt även i 

de åtgärder som SIV och regeringen förordade, invandringen skulle kontrolleras genom 

familjeåterföreningskvoter som distribuerades jämnt över året och en skärpt gränspolitik 

skulle hålla asylsökande utanför Sverige. 

Alla integrationsåtgärder var dock inte direkt kopplade till invandringspolitiken. Till 

viss del ägnade sig SIV även åt åtgärder som syftade till att stötta invandrarorganisationer 

som Assyriska riksförbundet och genom att sponsra projekt riktade mot 

assyrierna/syrianerna hos KFUK/KFUM. Detta skedde framförallt mot slutet av 

undersökningsperioden. Att sådana åtgärder förekommer så pass sparsamt i materialet kan 

bero på flera orsaker. Den typen av integrationsarbete var inte en prioriterad fråga för SIV, 

utan att dylika åtgärder hanterades främst av andra instanser såsom AMS, eller Södertälje 

kommun. Det var någon annans problem att lösa med andra ord. Eventuellt hanterades det i 

större grad inom andra delar av SIV:s organisation. Slutligen är det värt att poängtera att det 
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var ett relativt nytt politikområde i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet och att SIV 

möjligtvis inte hade utvecklat en strategi för att hantera integrationsfrågor ännu. I vilket fall 

var invandrarpolitiska åtgärder av begränsad relevans för SIV:s styrelse under den här 

perioden. 

Den assyriska/syrianska invandringen konceptualiserades tidigt som ett problem 

gällande illegal invandring och som en brist på gränskontroll, både i fråga om mängden 

invandrande samt vilka. Detta är tydligt i de lösningar som föreslogs av SIV:s styrelse och 

de gränspolitiska beslut som fattades av regeringen. Det indikerar en förförståelse där det 

ansågs centralt att upprätthålla kontrollen över invandringen. Bristen på kontroll sågs som 

att det ledde till problem med skenande kostnader och med integrationen. När SIV retoriskt 

frågade sig om Sverige kunde ta emot ytterligare 10 000 assyrier/syrianer var det implicita 

svaret nej. Dock så går det att se andra möjliga tolkningar och problemformuleringar. Om 

siffran 10 000 var korrekt kunde man exempelvis se det som en god utgångspunkt för att 

planera ett långsiktigt flyktingmottagande då man visste hur många som förväntades komma 

och varifrån. Det skulle dock innebära att SIV och den svenska regeringen avstod från att 

bibehålla absolut kontroll över invandringen till Sverige. 

I det här kapitlet analyserades en del av det material som kom att bilda underlag för 

beslut gällande principerna kring invandringen till Sverige. Dessa beslut togs slutgiltigt av 

den svenska regeringen. I nästa avsnitt kommer debatterna i Sveriges riksdag undersökas 

där företrädare för såväl den socialdemokratiska som den borgerliga regeringen debatterade 

den assyriska/syrianska invandringen med oppositionen. 
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3. Riksdagen och debatten kring den assyriska/syrianska 

invandringen 
 

3.1 Inledning 
 

Onsdagen den 15 oktober 1975 riktade Filip Fridolfsson (M) en enkel fråga i Riksdagens 

kammare till invandrarministern Anna-Greta Leijon (S) gällande den assyrisk/syrianska 

invandringen:  

Omkring 1 000 assyrier från Turkiet har illegalt kommit till Sverige och Södertälje. De hävdar  att 

de i hemlandet utsatts för diskriminering på grund av sin kristna tro och i många fall regelrätt 

trosförföljelse, vilket i utlänningslagen är liktydigt med politisk förföljelse och medger rätt till politisk 

asyl. Somliga har likväl avvisats och sänts till bl. a. Väst-tyskland.  

Vill statsrådet redovisa sin syn på i vilken utsträckning diskriminering av religiösa 

minoriteter kan leda till att 2 § utlänningslagen kan tillämpas då den diskriminerade söker fristad i 

riket?131 

 

Detta blev starten för en fråga som återkom regelbundet i Riksdagen de följande åtta åren, 

under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Många av de debatter och 

konfliktlinjer som kom gällande den assyriska/syrianska invandringen skymtade redan i 

denna första fråga. Var assyrierna/syrianerna diskriminerade på grund av sin kristna tro? 

Borde de ges politisk asyl i Sverige? Invandringens legala status samt situationen i 

Södertälje blev under den här perioden återkommande frågor. Initialt väckte frågor gällande 

assyrier/syrianer liten uppmärksamhet i Riksdagen. Under 1975 fördes ämnet på tal endast 

två gånger.132 1976 hade dock den assyrisk/syrianska invandringen seglat upp på 

dagordningen och förekom i debatter upp till åtta gånger under året, både före och efter 

regeringsskiftet i oktober det året. Frågan förekom därefter regelbundet i Riksdagen fram till 

1983. 

I Riksdagen samlas företrädare för olika partier i opposition och regeringsställning. 

Utöver arbetet i olika utskott ska företrädare för den sittande regeringen utforma och 

operationalisera sin politik medan oppositionen försöker visa på politiska alternativ till 

regeringen. Denna baserar i sin tur sina ståndpunkter på information från myndigheter, 

departement, media med mera som även de med rätta kan ses som aktörer eller arenor för 

maktutövning. Riksdagen är med andra ord inte en enhetlig aktör, utan en arena för 

maktutövning. 

I det här kapitlet avser jag därför att, med stöd i Bacchis WPR-metodologi, 

undersöka vilka narrativ och motnarrativ som förekom kring den assyriska/syrianska 

                                                 
131 Riksdagens protokoll, 1975/76:3, s. 55. 2 § utlänningslagen definierar vem som kan räknas som politisk flykting 
enligt Genèvekonventionen.  
132 Riksdagens protokoll, 1975/76:3, s. 55; Riksdagens protokoll 1975/76:8, s. 45-47. 
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invandringen och hur dessa tolkades. Var gick konfliktlinjerna, och var fanns det 

samförstånd? Jag undersöker även hur detta i sin tur påverkade hur migrationspolitiska 

beslut och resultat tolkades, kritiserades och försvarades av både regeringens företrädare och 

oppositionen. 

 

3.2 Mottagningsfrågor 
 

Frågor som handlade mottagandet av assyriska/syrianska asylsökande rörde i huvudsak tre 

områden: svenska myndigheter och kommuners bristande resurser till mottagandet, 

svårigheter att bibehålla den yttre gränskontrollen och hur långt Sveriges humanitära ansvar 

gällande flyktingar sträcker sig.  

Efter det första nollställningsbeslutet i februari 1976 återstod flera problem att lösa. 

Exempelvis behövde man behandla assyriernas/syrianernas uppehållsansökningar innan 

tillstånd kunde utfärdas, vilket inte gick helt smärtfritt. Karl-Erik Strömberg (FP) beskrev i 

en debatt inför Riksdagen hur polisen i Huddinge var underbemannad och att 

ärendehanteringen tog lång tid. Assyrierna/syrianerna figurerar hos Strömberg som exempel 

på polisens långsamma hantering, samt hur underbemanningen leder till kriminalitet, att 

knarkkvarter breder ut sig etc.133 Andra exempel som figurerade gällde framförallt 

Södertälje och Botkyrka där flera politiker uttryckte sympati för assyrierna/syrianernas 

situation. Till exempel Pär Granstedt (C) beskrev de långa väntetiderna som ”oacceptabla 

påfrestningar” och att mer resurser behövdes till mottagandet, just för att värna om 

assyrierna/syrianernas väl och ve.134 Samtidigt beskrevs assyrierna/syrianerna och deras 

migrationer i flera fall som ett slags ofördelaktigt naturfenomen eller en anfallsstyrka. 

Granstedt (C) refererade till assyrierna/syrianerna, i ett annars positivt debattinlägg, som 

”den stora strömmen av assyrier”.135 Karl-Erik Strömberg (FP) menade att de kommuner 

som hade fått ”ta stöten” inte förmått ta emot en sådan ”anstormning” och uppmanade 

regeringen att ”rusta” för i framtiden.136 Problemet som beskrivs kan därmed tolkas både 

som en avsaknad av resurser, och som att den invandring som skedde var alldeles för hög.  

Det fanns dock även ett långsiktigt engagemang för assyrierna/syrianerna hos flera 

riksdagsledamöter. Den mest framträdande under undersökningsperioden är Olle Wästberg 

                                                 
133 Riksdagens protokoll, 1975/76:89, s. 39-41. Dessa uppgifter styrks även av ett brev från länspolischefen i 
Stockholms län i mars, 1976. Se Brev ”Angående utredningar vid polismyndigheten i Huddinge polisdistrikt i 
ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar, 1976-03-12, Björn Weibos handlingar 1975-1987 
UÅ Ö: 14, SIV 1977-1989. 
134 Riksdagens protokoll, 1975/76:94, s. 129. 
135 Ibid, s. 129. 
136 Ibid, s. 146. 
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(FP) som deltog i tolv av de 48 riksdagsdebatter där assyrierna/syrianerna omnämndes under 

undersökningsperioden. Exempelvis gick han ut i en hård debatt med partikollegan och 

arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén den 13 april 1978, gällande behandlingen av 

assyriska/syrianska familjers situation på mottagningsförläggningar, Wästberg kritiserade 

bland annat Wirtén för bristande sympati för de som tvångsförflyttades:  

Bland de barn som nu förflyttas finns de som varit med om kriget i Libanon, barn som letat döda 

släktingar i Beiruts bråte. Dessa barn, utsatta för sådana chocker, förflyttas nu från plats till plats i 

Sverige. Arbetsmarknadsministern svarar dem att de får kurser i träslöjd.137   

 

Denna typ av sympatiyttringar (även om alla inte uttalas med samma hetta) för 

assyrier/syrianer var relativt vanligt förekommande. Linnea Hörlén (FP) inledde exempelvis 

ett debattinlägg den 13 maj 1976 på följande vis: ”Bland världens många olyckliga 

människor finns också den grupp som kallas assyrier.” Detta ledde sedan fram till en fråga 

till Anna-Greta Leijon (S) om det inte var möjligt att ta större hänsyn till särskilt utsatta, 

såsom mödrar med små barn, så att de kunde få stanna i Sverige.138  Det var även vanligt att 

i kritiken ta upp enskilda fall där assyrier/syrianer enligt media eller andra källor hade 

felbehandlats eller farit illa.139 Detta kan jämföras med ett debattinlägg från november 1981, 

där Allan Ekström (M) argumenterade för hårdare utvisningslagar i syfte att bli av med 

kriminella invandrare:  

Vårt land måste ha förmåga och medel att försvara sig gentemot den våg av brottslighet som den 

omfattande invandringen hit haft i släptåg. Här har jag säkert det stora flertalet svenskar bakom 

mig.140  

 

Detta kan vara en indikation på olika uppfattningar hos olika partier, men även på att 

debattklimatet i början av 1980-talet blev mer tillåtande mot negativa uttalanden om 

invandring och invandrare, eller ett skifte i hur invandringen till Sverige problematiserades.  

Hur regeringsföreträdarna för den socialdemokratiska respektive den borgerliga 

regeringen bemötte kritik gällande deras hantering av den assyriska/syrianska invandringen 

kan belysa vilken typ av lösningar de föredrog, samt vad de ansåg att problemet var. I 

debatter gällande mottagningsfrågor är dock både företrädare för den socialdemokratiska 

och den borgerliga regeringen få. 

Som respons på att invandringen av assyrier/syrianer fortsatte, trots viseringskrav för 

turkiska medborgare, infördes bland annat en skärpt gränskontroll av den borgerliga 

regeringen hösten 1976. Detta kritiserades för att det inskränkte de nordiska samarbetet 

                                                 
137 Riksdagens protokoll, 1977/78:118, s. 21. 
138 Riksdagens protokoll, 1975/76:125, s. 3-4. Se även Riksdagens protokoll, 1978/79:90, s. 78; 1978/79:104, s. 12-
13. 
139 Se exempelvis Riksdagens protokoll, 1975/75:125, s. 4; 1978/79:90, s. 78; 1979/80:105, s 50-51. 
140 Riksdagens protokoll, 1981/82:35, s. 136. 
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kring passfrihet, även långt efter det initiala beslutet. Invandrarministern Karin Andersson 

(C) försvarade beslutet under en debatt i december 1979, med referens till den reglerade 

invandringen: 

Vi har ju reglerad invandring i vårt land. Och då måste vi också ha medel och möjligheter att 

upprätthålla den. Det förekommer en rätt stor illegal invandring och det är för att komma till rätta med 

denna illegala invandring som vi har ansett oss tvingade att tillgripa stickprovskontroll vid de 

inomnordiska gränserna.141 

 

Resonemanget lydde alltså att om vi har ett särskilt mål - att bibehålla den reglerade 

invandringen till Sverige - leder det oundvikligen till att särskilda åtgärder måste tas, annars 

kan inte den reglerade invandringen bibehållas; enligt regeringens egen problemformulering 

har man inget val. Tidigare samma år, den 15 mars 1979 häll man fast vid att 

assyrierna/syrianerna även i fortsättningen inte var att betrakta som politiska flyktingar.142 

Att långa utredningstider upplevdes som ett problem med olyckliga konsekvenser för 

både individer och samhälle var dock en analys som även regeringsföreträdare tog till sig. 

Exempelvis presenterades ändringar i utlänningslagen, som genomfördes 1978, som en 

åtgärd ämnad att förenkla handläggningsförfarandet. Samtidigt försvarades situationen av 

den borgerliga regeringens företrädare i Riksdagen då de långa handläggningstiderna även 

berodde på rättssäkerhetsskäl, såsom möjligheten att överklaga beslut. Andra åtgärder som 

presenterades för att förkorta handläggningstiderna, som krav på att ha uppehållstillståndet 

före inresan för de flesta inresegrupper utöver flyktingar, hade även den potentiella 

konsekvensen att det blev svårare att ta sig till Sverige överhuvudtaget.143  

 

3.3 Alla vägar bär till Södertälje 
 

När det kom till invandrar- eller integrationspolitik centrerade diskussionerna främst kring 

situationen i Södertälje. De få debatter som inte berörde Södertälje handlade delvis om 

hemspråksfrågan, och om assyriska/syrianska kvinnors status. Per Garthon (FP) tog i 

februari 1977 exempelvis upp två assyriska/syrianska barn i Norrköping som talade arabiska 

som hemspråk men fick lära sig kurdiska i skolan, eftersom det saknades hemspråkslärare i 

arabiska.144 I april 1980 beskrev Görel Bohlin (M) assyrierna/syrianerna som avvikande och 

svårintegrerade med konsekvenser för bland annat kvinnors situation. Hon menade att de 

levde under patriarkala förhållanden, inte jobbade och inte lärde sig svenska.145  

                                                 
141 Riksdagens protokoll, 1979/80:51, s. 16. 
142 Riksdagens protokoll, 1978/79: 104, s. 12. 
143 Riksdagens protokoll, 1979/80:108, s. 157. 
144 Riksdagens protokoll, 1976/77:64, s. 78. 
145 Riksdagens protokoll, 1979/80:127, s. 18. 
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I föregående avsnitt framkom flera tillfällen där framförallt borgerliga politiker som 

Olle Wästberg (FP) kritiserade den borgerliga regeringen för hanteringen av den 

assyriska/syrianska invandringen. Detta mönster fortsatte i debatter kring Södertälje. 

Konfliktlinjen låg framförallt mellan regeringsföreträdare och företrädare för Södertälje 

kommun.  

Bland de ledamöter som kom från Södertälje fanns det en viss konsensus – oavsett 

partitillhörighet – att regeringen hade ett särskilt ansvar att finansiera kostnaderna 

associerade med den assyriska/syrianska invandringen. Undantaget gällande denna 

Södertäljekonsensus verkar endast ha varit moderaternas Gunnel Liljegren, som ansåg att ur 

ett helhetsperspektiv kunde man inte kräva att regeringen skulle särbehandla Södertälje 

kommun då detta kunde verka som ett prejudikat.146 Kostnaderna för den 

assyriska/syrianska invandringen beskrevs ofta som extraordinära på olika sätt. Det påpekas 

till exempel i debatten av Ylva Annerstedt (FP) att 40 % av assyrierna/syrianerna var 

analfabeter och att 45 % var barn vilket uppgavs leda till stora kostnader för kommunen för 

skolgång, hemspråksundervisning och socialbidrag.147 Hon uttryckte det på följande vis i en 

allmänpolitisk debatt i oktober 1980: 

De olika regeringsbeslut som fattas har alltså direkt påverkat förhållandena i Södertälje. Jag anser att 

staten därigenom har ett direkt ansvar för att de assyrier och syrianer som kommit legalt eller illegalt 

och fått tillstånd att stanna ges en möjlighet att inlemmas i det svenska samhället i enlighet med de 

invandringspolitiska mål som Riksdagen antagit.148  

 

Det handlar delvis inte bara vad problemet är, utan vems. Under åren 1975-1979 fick 

Södertälje även ersättning för dessa kostnader genom särskilda statsbidrag. Från 1980 

infördes dock nya regler vilket i praktiken innebar att stödet till Södertälje minskade 

kraftigt, vilket i sin tur ledde till att ämnet debatterades i flera omgångar i Riksdagen.149 Det 

var med andra ord först när kostnaden blev en politisk fråga som den började debatteras i 

Riksdagen. De argument som framfördes mot att Södertälje skulle få bibehållet statsstöd 

centrerade framförallt kring budget- och kostnadsmässiga skäl. Om Södertälje fick fortsatt 

stort stöd kunde det bli prejudicerande för framtiden på ett kostsamt vis. Sverige hade enligt 

regeringen behov vid den här tidpunkten av att hålla igen på utgiftssidan. Budgetminister 

Rolf Wirtén (FP) uttryckte sig på följande vis i en debatt den 7 november 1980: ”Men läget 

                                                 
146 Riksdagens protokoll, 1980/81:19, s. 75. 
147 Riksdagens protokoll, 1980/81:9, s. 106; För fler exempel se även 1980/81:19, s. 75; 1981/82:126, s. 136.  
148 Riksdagens protokoll, 1980/81:9, s. 106.  
149 Se Riksdagens protokoll, 1980/81:4 s. 39-40; 1980/81:19 s. 67-88; 1980/81:134 s. 113-130; 1981/82:126 s. 
131-146; 1982/83:130 s. 64-68, 71-72. 
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är nu att vi i Sverige istället tvingas hålla tillbaka budgetens utgiftssida. Tillsammans 

försöker vi skapa balans i den svenska ekonomin.”150  

De som propagerade för att Södertälje borde få bibehållet statsstöd, som till exempel 

Lennart Andersson (S), tog framförallt upp att assyrierna/syrianerna var i behov av stora 

insatser och att uteblivet statsstöd skulle hota verksamheter som det hade tagit flera år att 

bygga upp.151 

Argument rörande rasism och sociala spänningar var även framträdande i debatter 

som rörde invandringens kostnader. Pär Granstedt (C) målade i november 1980 upp en mörk 

bild där han menade att invandringen till Södertälje hade lett till ”betydande sociala 

spänningar” som gått så långt som till upplopp ”med rasistiska övertoner av ett slag som vi 

hittills normalt varit förskonade från i det här landet”. Vidare menade han att det var 

framförallt genom att Södertäljeborna inte personligen belastats med exempelvis högre 

skatter som man hade lyckats undvika ännu värre situationer.152 Inom ramen för dessa 

argument beskrevs den assyrisk/syrianska invandringen ofta som förknippad med 

”extraordinära kostnader” och ”stora problem”. Tore Claesson (VPK) beskrev i maj 1981 

den assyriska/syrianska invandringen som förknippad med ”extraordinära kostnader" trots 

att de utgjorde endast en femtedel av invandrarna i kommunen.153 I april 1982 menade 

Lennart Andersson (S), att på grund av dessa spänningar mellan befolkningsgrupper vågade 

man inte höja skatten, trots att det skulle behövas.154 Han hävdade i en senare debatt, att 

”[i]ngen invandrargrupp har ställt så stora krav på kommunens resurser som just 

assyrierna/syrianerna.”155  

Debatten var bitvis infekterad där både regeringsföreträdare och Södertäljepolitiker 

menade att den andres förslag hade som konsekvens att man spelade ut olika 

invandrargrupper mot varandra.156 Alternativa sätt att se på situationen existerade, man 

kunde exempelvis se på invandringen som en investering istället för en kostnad, men detta 

togs sällan upp som ett reellt alternativ, och de gjorde inga djupa avtryck i debattens 

huvudfåra. Budgetminister Rolf Wirtén (FP) tog upp detta vid ett tillfälle i november 1980 

som en del av ett försvar för regeringens beslut att avveckla det särskilda statsstödet till 

Södertälje: ”Man kan direkt påvisa att stora sektorer av vårt näringsliv över huvudet taget 

inte skulle fungera om vi inte hade invandrarna. Vi måste alltså se på både plus- och 

                                                 
150 Riksdagens protokoll, 1980/81:19, s. 75-76. 
151 Riksdagens protokoll, 1981/82:126, s. 138. 
152 Riksdagens protokoll, 1980/81:19, s. 70-71. 
153 Riksdagens protokoll, 1980/81:134, s. 116.  
154 Riksdagens protokoll, 1981/82:126, s. 143. 
155 Riksdagens protokoll, 1980/81:134, s. 126. 
156 Riksdagens protokoll, 1980/81:19, s. 87.  
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minussidan när vi gör de här kalkylerna.”157 Detta argument avvisades av Pär Granstedt (C), 

som beskrev det som ett ”illusionsmakeri när man gör gällande att det inte skulle vara 

skillnad på invandrare och invandrare”. Granstedt menade att vissa invandrare snabbt 

kommer ut i jobb och vissa andra, som assyrierna/syrianerna, hade svårt att få jobb och 

dessutom var oerhört många.158 Utöver detta replikskifte återkom inte denna typ av 

argument som synliggjorde invandringens förtjänster i debatterna, vilket indikerar att det 

fanns en grundläggande konsensus att den assyriska/syrianska invandringen var kostsam, 

åtminstone i integrationens inledningsskede. Detta styrks även av att regeringen genom Rolf 

Wirtén talade om vikten av att bibehålla en balanserad budget i anslutning till debatterna 

kring den assyriska/syrianska invandringens kostnader. Problemet ansågs istället vara vem 

som var ansvarig för kostnaderna. Christina Johansson refererar i sin forskning kring 

migrationspolitiska diskurser till liknande resonemang som ”välfärdsnationalism” - 

föreställningar där välfärden är en del av den svenska självbilden och som bygger på den 

mer eller mindre uttalade tanken att solidaritet mellan ”svenskar” och invandrare” sätts på 

prov av ekonomiska svårigheter och där välfärden är något som tillhör ”svenskar”. Att dela 

med sig av det välståndet blir därför villkorat på ett sätt som inte gällde när svenska 

medborgare utnyttjar välfärdens resurser.159 En liknande syn på välfärden avspeglas i 

debatterna kring kostnaden för den assyriska/syrianska invandringen. När Granstedt 

exempelvis argumenterar för att svåra motsättningar endast har undvikits genom att 

Södertäljeborna inte personligen belastats med invandringens kostnad är det argument som 

utgår från ett synsätt där välfärden ”egentligen” tillhör ”svenskar”.  

 

3.4 En riktig flykting? 
 

Jag är naturligtvis medveten om att det alltid när en grupp människor - mer eller mindre huvudstupa - 

lämnar ett land finns personer som icke haft eller har några problem i sitt hemland men som ändå 

passar på att resa med. De tycker det är ett lämpligt tillfälle att få komma till ett annat land. Och 

Sverige är naturligtvis då attraktivt. Men frågans allvar får icke fördunklas av detta faktum.  

– Filip Fridolfsson (M)160 

 

I avsnitt 3.1 av berördes kortfattat frågan om Sveriges ansvar att ta emot assyrier/syrianer. 

Frågan om huruvida assyrier/syrianer var riktiga flyktingar går sedan som en röd tråd genom 

hela undersökningsperioden. Beslutet som den socialdemokratiska regeringen fattade i 

februari 1976, då ca 2 500 assyrier/syrianer fick uppehållstillstånd, men där man även 

                                                 
157 Riksdagens protokoll, 1980/81:19, s. 76-77. 
158 Ibid, s. 79. 
159 C. Johansson, Välkomna till Sverige, s. 252. 
160 Riksdagens protokoll, 1975/76:8, s. 46. 
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införde viseringstvång för turkiska medborgare, väckte olika frågor. Vilka assyrier/syrianer 

skulle få stanna i Sverige, enkom de som riskerade att återsändas till Turkiet, eller även de 

som flytt från Libanon?161 Men det gällde även den typ av ifrågasättande eller 

misstänkliggörande som exemplifieras av Filip Fridolfssons (M) uttalande ovan: vilka hade 

utstått en genuin förföljelse och hur såg en sådan förföljelse ut?162 Att ifrågasätta en grupps 

flyktingstatus som Fridolfsson gör bör inte nödvändigtvis ses som något oundvikligt. När 

ungrarna kom till Sverige som flyktingar i slutet av 1950-talet såg varken regeringen eller 

svenska myndigheter något problematiskt i deras flyktingstatus, oavsett om de flydde på 

grund av förföljelse eller av ekonomiska skäl räknades de alla som flyktingar.163 

Assyrierna/syrianernas flyktingstatus var även ifrågasatt från fackligt håll. Redan i februari 

1976 hade LO skickat en representant till Turkiet för att undersöka assyriernas/syrianernas 

anspråk och menade att de inte skulle ses som flyktingar.164 

Bilden av Sverige som ett föredöme i humanitära frågor var levande hos många 

riksdagsledamöter och hos regeringsföreträdare och var del av den argumentation som 

fördes. Esse Petersson (FP) beskrev exempelvis i en debatt i mars 1979 Sverige som ett 

”öppet välfärdssamhälle” som borde utsträcka en ”global solidaritet” till fattiga länder. 

Sverige borde även verka för att internationella organ uppmärksammade den religiösa 

förföljelsen av assyrierna/syrianerna.165 Sverige och svenskar framstod i dessa exempel som 

paradexempel på säkerhet och frihet. För dem som menade att assyrierna/syrianerna skulle 

få stanna var det Sveriges plikt att verka för att de hade en trygg plats att fly till, antingen i 

Sverige, eller genom att verka för att andra länder skulle ta emot dem.166 Implict i detta blir 

dock även en form av kategorisering och uppdelning mellan solidariska svenskar och 

nödställda flyktingar. I en WPR-analys ses detta som en subjektifieringseffekt. Det vill säga, 

beroende på hur man kategoriserar människor och hur man definierar olika problem blir 

olika subjekt-positioner tillgängliga för olika personer. Om flyktingarna själva definieras 

som problemet blir det möjligt för statliga aktörer att inta positionen som generösa 

problemlösare.167  

Att Sverige hade ett gott anseende som i sig var värt att skydda var även en del av 

den här typen av argumentation, Mårten Werner (M) argumenterade exempelvis i maj 1976 

för att den socialdemokratiska regeringen skulle ta den assyriska/syrianska flyktingfrågan på 

                                                 
161 Riksdagens protokoll, 1975/76:85, s. 104. 
162 Riksdagens protokoll, 1975/76:90, s. 168-170. 
163 Svensson, Ungrare i folkhemmet, s. 134. 
164 Yalzin, ”LO and refugee immigration”, s. 261. 
165 Riksdagens protokoll, 1978/79:103, s. 134-135. 
166 Se även Riksdagens protokoll, 1981/82:68, s. 80. 
167 Bacchi, Analysing policy, s. 16-17. 
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allvar för att skydda Sveriges goda ”renommé”.168 Men vissa menade även att Sverige 

behövde skyddas på något vis, i synnerhet om det upplevdes att svensk gästfrihet 

missbrukades. I mars 1980 argumenterade Gunnel Liljegren (M) för en effektivare hantering 

av ansökningar om uppehållstillstånd. De långa väntetiderna beskrevs som en personlig 

tragedi för de som tvingades vänta i åratal på uppehållstillstånd, men även som ett missbruk 

av svenska resurser:   

Årligen kommer 10 000 människor objudna in över våra generöst öppna gränser […] Ibland tycker 

jag vi silar mygg och sväljer kameler. Vi låter polisen jaga enstaka individer för att ta dem i förvar 

och senare förpassa dem, medan samtidigt hundratals andra invandrar illegalt.169  

 

Över tid hårdnande stämningarna. Resonemanget blev i förlängningen att det vore klokare 

ekonomiskt och kanske även barmhärtigare att avvisa folk som inte kommer få tillstånd att 

stanna i Sverige ändå vid gränsen.170 Att Sverige skulle ha en reglerad invandring var en 

uppfattning som delades av i princip alla riksdagspartier genom hela 

undersökningsperioden. Socialdemokraterna, de borgerliga partierna samt Vänsterpartiet 

Kommunisterna var överens på den punkten, även om man inte var överens om hur det 

skulle skötas i praktiken.171 Detta stöds även av en tystnad i källmaterialet: avsaknaden av 

argument för det motsatta. Ingen förespråkar under tidsperioden en oreglerad invandring. 

Sverige har dock inte alltid haft reglerad invandring, åtminstone inte gällande 

arbetskraftsinvandringen. Under 1950-talet och fram till mitten av 1960-talet var det relativt 

lätt att resa till Sverige på turistvisum och sedan söka jobb på plats. Men från 1965 började 

AMS och fackförbunden verka för att arbetskraftsöverföringen skulle ske i mer organiserade 

former. Att genomdriva denna politik tog ytterligare ett par år och kan sägas ha börjat gälla i 

praktiken mellan 1967-1971.172 Den reglerade invandringen bör därmed inte ses som en 

självklarhet i migrationspolitiken utan som en relativt ny företeelse i början av den här 

undersökningsperioden. 

Redan tidigt under undersökningsperioden varnade den socialdemokratiska 

regeringen för konsekvenserna av den assyrisk/syrianska invandringen:  

Resurserna för att ta hand om hjälpbehövande har på grund av den kraftigt ökade 

spontaninvandringen blivit hårt ansträngda, vilket minskar våra möjligheter att styra flyktinghjälpen 

till dem som bäst behöver den.173 

 

                                                 
168 Riksdagens protokoll, 1975/76:125, s. 6.  
169 Riksdagens protokoll, 1979/80:108, s. 158-159. 
170 Ibid, s. 158-159. 
171 Riksdagens protokoll, 1978/79:104, s. 14; 1979/80:51, s. 16; 1979/80:156, s. 40. 
172 Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, s. 83-88, 92-93. 
173 Riksdagens protokoll, 1975/76:125, s. 6. 
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Här framkommer två saker. Dels att det fanns föreställningar om att Sverige både kunde och 

borde styra flyktinginvandringen, dels väcktes frågan om vem som var bäst behövande. 

Liknande resonemang fördes även av SIV vid den här tiden. Den borgerliga regeringen 

fortsatte på en liknande linje och slog i april 1977 fast, genom utrikesministern Ola Ullsten, 

att den ville ”i första hand sätta in resurserna till förmån för sådana människor som måste fly 

från länder där de riskerar sina liv eller sin frihet.”174 Detta skulle kunna innebära att man 

såg på assyrier/syrianer från olika länder på olika sätt, främst Turkiet och Libanon. Dock så 

vidtogs åtgärder för att begränsa invandringen av både turkiska och libanesiska 

assyrier/syrianer, vilket framkom i kapitel 2. Jämförelser förekom även mellan 

assyrierna/syrianerna och andra flyktinggrupper som kom till Sverige under samma 

tidsperiod, exempelvis en grupp om ca 1300 polska flyktingar som gavs uppehållstillstånd i 

Sverige 1982. Frågeställaren, Oswald Söderqvist (VPK), kritiserade då regeringen för att 

behandla de polska flyktingarna oförtjänt generöst i jämförelse med andra 

flyktinggrupper.175 Här ser man tydligt hur kalla kriget påverkade diskussionen. Polen var 

en del av Sovjetunionen, det gick inte att resa fritt till väst utan tillstånd. Invandrarminister 

Karin Andersson argumenterade för att uppehållstillstånd hade getts till polackerna just för 

att man inte kunde veta vad som skulle hända dem som återvände. Hon menade att när det 

gällde turkiska assyrier/syrianer eller chilenska flyktingar visste man vad konsekvenserna av 

att återvända var och därför kunde man återsända människor till Turkiet och Chile.176 

Rimligtvis hade regeringen vid den här tidpunkten en bättre föreställning om situationen för 

assyrier/syrianer i Turkiet, vilket inte var fallet i början av undersökningsperioden. Dock 

införde man inga särskilda restriktioner för polska flyktingar, som man hade gjort tidigare 

med assyrierna/syrianerna, vilket indikerar att man såg olika på de båda flyktinggrupperna. 

År 1973 genomfördes en militärkupp i Chile, vilket ledde till att tiotusentals 

människor flydde landet för att undkomma politisk förföljelse, tortyr och avrättningar. 

Många av dessa människor kom till Sverige och det förekom vissa jämförelser i 

riksdagsdebatterna mellan assyrier/syrianer och chilenare. Framförallt två typer av 

jämförelser förekom. I enstaka fall uppmanade man regeringen att inte behandla chilenarna 

lika illa som de hade behandlat assyrierna/syrianerna, som Oswald Söderqvist (VPK) gjorde 

i april 1978.177 Framförallt socialdemokrater talade varmt för chilenarnas sak och att Sverige 

borde fokusera sin flyktingkvot på flyktingar från Latinamerika. I maj 1976 försvarade 

Anna-Greta Leijon den socialdemokratiska regeringens beslut att begränsa den 

                                                 
174 Riksdagens protokoll, 1976/77:111, s. 25. 
175 Riksdagens protokoll, 1981/82:104, s. 180-183. 
176 Ibid, s. 180-183. 
177 Riksdagens protokoll, 1977/78:120, s. 104-105. 
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assyriska/syrianska invandringen med referens till framförallt chilenska flyktingars 

hjälpbehov: 

vi har många önskemål från andra flyktinggrupper som är i en väldigt besvärlig situation. Jag kan 

nämna Chileflyktingarna - flyktingarnas situation i Latinamerika. Vi fick ju lov att deklarera när vi 

beslöt att låta assyrierna från Turkiet att stanna, att detta oundvikligen under det närmaste året 

påverkar våra möjligheter att ta emot flyktingar från andra delar av världen.178 

 

Dessa utfästelser visade en syn på flyktinginvandringen som en fråga om att göra val och 

prioriteringar med begränsade resurser. Ett exempel på detta återfinns hos Olle Göranson 

(S) som menade att ”vi behöver den lilla flyktingkvot som vi har i vårt land. Den behövs för 

att vi skall kunna ge möjligheter till fler latinamerikaner…” 179 Att socialdemokrater talade 

sig varma för socialdemokratiska och socialistiska flyktingars sak, som chilenarna, och 

verkade för att stödja dem är i sig inte förvånande. Efter militärkuppen bildade flera 

organisationer inom arbetarrörelsen (LO, ABF, Kristna socialdemokraters förbund, 

Socialdemokraterna, deras ungdomsförbund SSU samt Socialdemokratiska 

kvinnoförbundet) en kommitté i syfte att genomföra en solidaritetskampanj för Chile.180 Att 

stötta ”sina egna” går även tillbaka till andra världskriget då en svensk statlig flyktingpolitik 

som stöttade eller tog hand om nykomna flyktingar ännu inte existerade och då bland annat 

socialdemokrater hjälpte politiska fränder i Tyskland att fly till Sverige. I 1970- och 80-

talets Sverige rådde givetvis inte samma kärva förhållanden, men det är samtidigt tydligt att 

det var fördelaktigt att ha personer på maktpositioner som sympatiserade med ens sak. 

Chilenarna behandlades i jämförelse som en mer okomplicerad typ av flyktingar som kunde 

ges ett mer oreserverat stöd. 

Fanns det konsekvenser i att inte klassas som en riktig flykting? De flesta 

assyrier/syrianer klassades ju som b-flyktingar. De var inte flyktingar i den bemärkelse som 

Genévekonventionen krävde, men hade flyktingliknande skäl. Från 1976 slogs det fast i lag 

att dessa skulle ges uppehållstillstånd i Sverige. Dock kunde de avvisas med hänvisning till 

en undantagsklausul om särskilda skäl om de ansågs utgöra en orimlig belastning på 

svenska mottagningssystem och resurser. 

Den 29 maj 1980 debatterades en proposition för en ny utlänningslag i Riksdagen, 

där ovan beskrivna förfarande föreslogs bli kvar i utlänningslagen. I den här frågan 

framkom vissa splittringar och skilda åsikter, såväl inom som mellan partier. VPK ställde 

sig starkt kritiskt till detta och menade att det drabbade de turkiska assyrierna/syrianerna 

                                                 
178 Riksdagens protokoll, 1975/76:125, s. 8. 
179 Riksdagens protokoll, 1978/79:135, s. 169. 
180 J. Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” s. 274-275. 
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orättvist hårt samt att även de som var konventionsflyktingar inom den assyriska/syrianska 

gruppen avvisades vid gränsen.181 Olle Wästberg (FP) jämförde behandlingen av 

assyrier/syrianer med när Sverige 1938 vägrade ta emot tyska judiska flyktingar och krävde 

att de flyktingar som avvisades vid gränsen skulle ha rätt till ett juridiskt biträde.182 I detta 

fick dock Wästberg inget medhåll. 

I debatten figurerade vissa huvudargument. Wästberg fick mothugg på huruvida 

situationen för assyrierna/syrianerna var så pass allvarlig som han hävdade. Eva Winther 

(FP), partikollega och fram till 1979 invandrarminister, gjorde gällande att det ”finns, som 

sagt, de som har starka skäl för att stanna, men det finns också sådana som har mindre starka 

skäl […] situationen i Turkiet är inte enbart svår för assyrierna och syrianerna.”183 

Regeringen hade även samma år, en kort tid innan debatten, undersökt om 

assyrierna/syrianerna skulle omklassificeras från b-flyktingar till konventionsflyktingar, 

men ansåg att deras situation inte hade förändrats väsentligt.184 Olle Göransson (S) menade 

att, ”vi vill slå vakt om de människor som verkligen behöver ett skydd i vårt land”.185 Pär 

Granstedt (C) poängterade att man måste ”vara på det klara med att assyriernas situation, 

hur hemsk den många gånger är, inte på något vis är unik.”186 Här kan det vara värt att 

erinra sig att Pär Granstedt var en av de ledamöter som kraftfullt argumenterade för att 

Södertälje kommun skulle få fortsatt statsstöd för att hantera den assyrisk/syrianska 

invandringen (se avsnitt 3.2 ovan). Här finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till. 

Koncentrationen av assyrier/syrianer till Södertälje fortgick under hela 

undersökningsperioden och försök att bryta denna koncentration hade inte rönt någon större 

framgång. Från Granstedts perspektiv var det därför högst sannolikt att en fortsatt eller till 

och med ökad invandring av assyrier/syrianer skulle leda till att fler assyrier/syrianer bosatte 

sig i Södertälje, samtidigt som utsikterna till att få finansiellt stöd för att hantera detta från 

regeringens sida var låga. Argumenten som redovisas ovan motsägs inte i övrigt av 

resterande ledamöter under debatten och Wästberg och VPK:s ställningstaganden var i 

minoritet. Effekten av Den underliggande problemrepresentationen gjorde gällande att 

assyrierna/syrianernas situation inte var tillräckligt svår eller unik för att motivera att de 

skulle få uppehållstillstånd i Sverige, utan att man var tvungen att välja och prioritera mellan 

olika grupper av flyktingar. Effekten av den underliggande problemrepresentation för 

assyrierna/syrianerna var att de valdes bort. 

                                                 
181 Riksdagens protokoll, 1979/80:156, s. 42. 
182 Ibid, s. 71. 
183 Ibid, s. 74.  
184 Riksdagens protokoll, 1978/79:104, s. 12. 
185 Riksdagens protokoll, 1979/80:156, s. 84. 
186 Ibid, s. 75. 
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Den 12 september 1980 genomfördes en kupp i Turkiet med militärdiktatur som 

följd, vilket bidrog till att frågor gällande assyrierna/syrianerna förblev fortsatt aktuella i 

Riksdagen. Diskussionerna som följde ger ytterligare insikt i vad som ansågs lägga grunden 

för en genuin flyktingstatus. Militärkuppen diskuterades ingående i en interpellation den 8 

december 1980. Utrikesministern Ola Ullsten klargjorde att regeringen inte ansåg att 

militärkuppen hade försvårat så pass för den assyriska/syrianska folkgruppen att de kunde 

anses vara konventionsflyktingar.187 I det språk som Ullsten använde görs det gällande att de 

”syrisk-ortodoxa kristna har varit utsatta för trakasserier,” med inslag av ”familjevendettor” 

som kan förklaras med ”religiösa och ekonomiska motsättningar.”188 Ord som ”förföljelser” 

undviks därmed och diskriminering beskrivs konsekvent som ”upplevd”. Detta kan jämföras 

med Olle Wästbergs replik till Ullsten, där han poängterade att medlemmar i 

assyriska/syrianska politiska organisationer hade arresterats, att kristna minoriteter inte fick 

undervisa sina barn i det egna språket eller inneha statliga tjänster.189 Oswald Söderqvist 

(VPK) följde upp med att betona att fackliga ledare hade fängslats, att tortyr och dödsstraff 

förekom samt att Turkiet var en typisk militärdiktatur.190 Det vill säga, att det skulle ha 

handlat om en statligt sanktionerad diskriminering och förföljelse av assyrier/syrianer i 

Turkiet, vilket skulle ha kunnat ligga till grund för en klassificering som politisk flykting 

enligt Genèvekonventionen. Två olika problemrepresentationer målades därmed upp. 

Ullsten, och i förlängningen den borgerliga regeringen, förespråkade framförallt att Sverige 

skulle påverka situationen genom Europarådet och fullfölja ingångna handelsavtal, men att 

Sverige inte skulle handla med kärnkraft med Turkiet.191 Ingen särskild flyktingkvot för 

turkiska flyktingar förespråkades, inte heller bredare sanktioner av något slag. I Ullstens 

framställning av situationen – till skillnad från beskrivningarna av situationen hos Wästberg 

och Söderqvist – hade det inte heller varit rimligt.  

Frågan återkom dock. Den 16 februari 1981 väckte Olle Wästberg (FP) åter igen 

frågan om vem som har rätt till juridiska biträden vid gränsen.192 Invandrarministern Karin 

Andersson vidhöll att det var en rättighet endast för dem som kunde ange flyktingskäl, 

vilket assyrierna/syrianerna inte ansågs ha trots det förändrade läget i Turkiet.  

De som endast har - om man får uttrycka sig litet lättvindigt - vanliga assyrierskäl, dvs. att de tillhör 

den kristna gruppen i Turkiet, får inte sin sak prövad på samma sätt som andra. De får ingen juridisk 

hjälp vid gränsen.193 

                                                 
187 Riksdagens protokoll, 1980/81:43, s. 16. 
188 Ibid, s. 7. 
189 Ibid, s. 13. 
190 Ibid, s. 14. 
191 Ibid, s. 6, 8. 
192 Riksdagens protokoll, 1980/81:80, s. 6-11. 
193 Ibid, s. 9. 
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Den 20 respektive 26 mars 1981 anmälde Bertil Hansson (FP) och Olle Wästberg (FP) 

interpellationer för att diskutera rätten till asyl för turkiska flyktingar och kristna flyktingar 

från Turkiet.194 I debatten som följde poängterade invandrarministern Karin Andersson att 

trots den särbehandling som getts till assyriska/syrianska flyktingar så hade många fått 

stanna genom anknytningsskäl och anhöriginvandring, en ”positiv särbehandling” som inte 

varit förunnad andra invandrargrupper. Det kunde till och med, enligt Andersson, ha lett till 

att fler hade fått stanna än vad de annars skulle ha fått. Andersson öppnade även för att man 

skulle kunna genomföra en förändring i praxis gällande tillämpningen av särskilda skäl för 

assyrierna/syrianerna, dock fick en sådan förändring inte leda till att den assyrisk/syrianska 

invandringen ökade.195 Argumentationen som följde centrerade kring vad som borde vara 

avgörande för beslut: svenska resurser att ta emot assyrier/syrianer eller huruvida 

assyrier/syrianer var genuint diskriminerade i Turkiet. Det vill säga, vad är problemet? 

Situationen i Sverige eller i Turkiet? Synen på hur situationen faktiskt såg ut i Turkiet gick 

brett isär. Ett exempel som förekom i debatten handlade om rätten till språkundervisning för 

assyriska/syrianska barn i Turkiet. Enligt Karin Andersson var det en stillsam affär som 

praktiserades på frivillig basis efter den ordinarie skoldagen. Enligt Olle Wästberg (FP) var 

det en underjordisk rörelse som angreps och utsattes för förföljelse om den upptäcktes.196  

Andersson menade att ”om trycket hårdnar och dessa människor skulle betraktas 

som flyktingar så kommer vi att ställa upp på samma sätt för dem som för alla andra 

flyktingar.”197 När en ny fråga väcktes på ämnet ca ett år senare i februari 1982 var dock 

svaret att ”inget framkommit som tyder på att deras allmänna situation som religiös 

minoritet har försämrats efter militärkuppen.”198 De som i högre grad än tidigare fick asyl i 

Sverige i den assyriska/syrianska gruppen var de som var fackligt eller politiskt aktiva.199 

 

3.5 Sammanfattande diskussion 
 

När assyrierna/syrianerna kom till Sverige vid mitten av 1970-talet uttryckte många i 

Riksdagen en stor sympati för deras situation. Man värnade om idén om Sverige som ett 

land som tog humanitärt ansvar och som hade förmåga att genomföra ett kvalitativt 

flyktingmottagande som nådde samma standard som allt annat i Sverige. De många 

                                                 
194 Riksdagens protokoll, 1980/81:100, s. 105-106; 1980/81:104, s. 69-71. 
195 Riksdagens protokoll, 1980/81:124, s. 31-32, 38. 
196 Ibid, s. 36, 40-42. 
197 Ibid, s. 46. 
198 Riksdagens protokoll, 1981/82:81, s. 114. 
199 Ibid, s. 116. 
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svårigheterna som togs upp i samband med den assyriska/syrianska invandringen: de långa 

utredningstiderna, problemen med att avvisa folk med gränsen och situationen i Södertälje 

blev för dessa aktörer svåra att passa in i ett narrativ om ett humanitärt och ansvarstagande 

Sverige. Mot slutet av undersökningsperioden kan det skönjas vissa tendenser hos 

framförallt moderata politiker att betona vikten av att försvara Sverige mot invandrande 

brottslingar eller stora mängder invandrare generellt.  

Assyrierna/syrianerna omtalades frekvent i fråga om kostnader, där konflikten 

mellan den borgerliga regeringen och politiker i Södertälje kommun drev fram ett narrativ 

där assyrierna/syrianerna beskrivs som extremt kostsamma i fråga om utbildningsbehov, 

språkundervisning, skola, socialbidrag och liknande. Detta i kombination med att många 

assyrier/syrianer hade bosatt sig i Södertälje beskrevs, av Södertäljepolitiker, som att det 

ledde till motsättningar mellan svenskar och assyrier/syrianer, spända stämningar och 

upplopp. Sammanfattningsvis blir den förlängda konsekvensen av argumentationen att 

assyrierna/syrianerna var en källa till problem. De kostade pengar, de kunde inte språket, de 

var inte arbetsföra och de var källan till bråk och upplopp. 

Att berättelsen om Sverige som humanitärt och generöst var stark kan delvis ses i att 

vid de båda regeringsbesluten i februari och november 1976 får många assyrier/syrianer 

stanna. Samtidigt framställdes assyrierna/syrianerna som så oerhört många att både den 

socialdemokratiska och den borgerliga regeringen ansåg sig tvingade att ta till extraordinära 

medel för att förhindra en fortsatt invandring. Assyrierna/syrianerna klassificerades inte som 

konventionsflyktingar, men deras flyktingstatus diskuterades frekvent. Man menade att 

resurserna var begränsade och måste gå till de som bäst behövde dem och flyktingar var 

människor som flydde från länder där de riskerade sina liv eller sin frihet. Chilenska 

flyktingar fick i jämförelse med assyrierna/syrianerna ett mer okomplicerat, oreserverat 

stöd. Möjligtvis uppfyllde de bättre bilden av en riktig flykting som förtryckta socialister 

och arbetare, och som var politiskt och fackligt aktiva. När Wästberg och Söderqvist 

argumenterade för att assyrierna/syrianerna visst var flyktingar betonade de just att 

assyrier/syrianer inte fick undervisa sina barn på sitt eget språk, att medlemmar i deras 

politiska organisationer hade arresterats och att fackliga ledare hade torterats. 

Diskussionerna kring assyrierna/syrianernas behov av asyl och av hjälp och om Sveriges 

ansvar belyser även de olika subjektivitetspositioner som blir möjliga för olika grupper att 

inneha i olika typer av problemrepresentationer. När Sverige och svenskar framställdes som 

generösa och humanitära blev assyrierna/syrianerna implict den andra halvan av ett binärt 

motsatspar, ett problem för regeringen och myndigheterna att lösa. Kopplat till detta var 

diskussionerna kring den assyriska/syrianska invandringen genomgående även frågan om 
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hur Sveriges resurser skulle fördelas mellan olika flyktinggrupper. Både den 

Socialdemokratiska och den borgerliga regeringen diskuterade invandringen i termer kring 

kostnadsfördelning. Välfärden förstods dels implicit som något som tillhörde ”svenskar” 

som generöst kunde dela med sig av detta till ”invandrare”, men då sätts denna generositet 

på prov i tider av ekonomiska svårigheter. Christina Johansson benämner i sin forskning 

dylika föreställningar som välfärdsnationalism.  

Ordet flykting var inom de här debatterna ett viktigt nyckelkoncept, samt att bedöma 

vem som var en riktig flykting.  Att assyrierna/syrianerna klassades som b-flyktingar och 

därmed gick att särbehandla enligt bestämmelserna om särskilda skäl var centralt eftersom 

man inte fick särbehandla konventionsflyktingar på det sättet enligt lagen. Det fanns en 

tydlig konsensus i Riksdagen vid den här tiden att Sverige skulle ha en reglerad invandring 

vilket var en grundläggande del av diskursen kring den assyriska/syrianska invandringen. 

När den socialdemokratiska regeringen införde viseringskrav mot turkiska medborgare och 

den borgerliga regeringen utlyste särskilda skäl att inte ta emot fler assyriska/syrianska 

flyktingar försvarades detta med hänvisning till den reglerade invandringen och man 

poängterade att förändring av praxis gällande assyrierna/syrianerna endast kunde ske om det 

inte ledde till ökad invandring av assyrier/syrianer.  

Att inte vara en konventionsflykting förde även med sig reella konsekvenser. Illegal 

invandring var en ofta förekommande fras i de här debatterna. Dock var det inte olagligt 

innan viseringstvång infördes att resa in i Sverige och söka asyl på plats. Viseringstvånget 

gjorde stora delar av den assyrisk/syrianska invandringen illegal. Handläggningsförfarandet 

förenklades med hänvisning till att det skulle korta ner oacceptabelt långa väntetider, men 

gjorde det troligtvis även enklare att avvisa migranter. Gränskontrollen skärptes för att få 

bukt med den – nu illegala – invandringen. Juridiska biträden fanns att tillgå vid gränsen, 

men bara för dem som kunde uppge flyktingskäl. Effekterna som producerades av att man 

försökte reglera invandringen blev för assyrierna/syrianerna att deras invandring blev 

illegal, att det blev svårare att ta sig in till Sverige och att det blev enklare att avvisa dem. 

Framförallt strävade både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen 

efter att kontrollera mängden och typen av invandring till Sverige samt var de bosatte sig. 

Ett av sätten regeringen försökte kontrollera var assyrierna/syrianerna bosatte sig på var 

genom den arbetsgrupp som tillsattes vid arbetsmarknadsdepartementet och som undersöks 

härnäst. 
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4. Arbetsgruppen för frågor rörande assyrier/syrianers situation i 

Sverige 
 

4.1 Inledning 
 

I februari 1980 sammankallade invandrarministern Karin Andersson en arbetsgrupp för 

frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige, för den borgerliga regeringens 

räkning: Arbetsmarknadsdepartementets arbetsgrupp för frågor rörande 

assyriernas/syrianernas situation. Syftet med arbetsgruppen var att ”ta initiativ till åtgärder 

avseende assyriernas/syrianernas sociala, kulturella och religiösa situation i Sverige samt 

underlätta deras bosättning i andra kommuner än i Södertälje kommun.”200 Arbetsgruppen, 

som bestod av ett brett utsnitt av representanter från olika svenska myndigheter och 

departement, Södertälje kommun samt de assyriska och syrianska riksförbunden, 

sammanträdde under tidsperioden 1980-1982 och framlade tre stycken rapporter.201 För att 

kunna angripa ett upplevt problem och lösa det måste man ha kunskap om det. I en WPR-

analys är det av central vikt att undersöka kunskapsinsamlingen som genomförs av statliga 

aktörer i form av undersökningar, rapporter, statistik etc. för att få kunskap om hur olika 

problemrepresentationer har kommit till.202 Arbetsgruppens rapporter är därför av särskilt 

intresse för att förstå hur den assyriska/syrianska invandringen problematiserades. I det här 

kapitlet kommer jag att undersöka vilka problem arbetsgruppen identifierade och kopplade 

till den assyriska/syrianska gruppen, vilka åtgärder de föreslog och hur resultaten av 

genomförda åtgärder tolkades. Frågeställningarna operationaliseras genom Bacchis WPR-

metodologi som kommer vara vägledande för undersökningen. 

 

                                                 
200 Ds A 1980: 7. Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige, Lägesrapport från 

Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige (Stockholm 1980), 
s. 1. 
201 Arbetsgruppens medlemmar bestod av Byråchefen Lennart Torstensson (SIV), ordförande, 

Departementssekreteraren Anders Wenström, arbetsmarknadsdepartementet, avdelningsdirektören Tage 

Stenberg, socialstyrelsen, byråchefen Gunner Olderin, (AMS), sekreteraren Kerstin Wigzell, Svenska 

kommunförbundet, stadsdirektören Ulf Dahlsten, Södertälje. Sekreterare i arbetsgruppen var planerare Bengt Guvå. 

Under 1981 tillkom departementssekreteraren Bo Jonsson, budgetdepartementet. Ordförande för Assyriska 

Riksförbundet var under 1980 Gabriel Afram, 1981 Gabriel Banjaro och under 1982 Aziz Tezel. Ordförande för 

Süryoyo riksförbundet/Syrianska var under 1980 Sabri Sengü, 1981 Ishak Akan och 1982 Gabriel Elitok. Se Ds A 

1980:7, s. 1; Ds A 1981: 10. Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige, 

Assyriernas/syrianernas situation i Sverige: rapport och förslag från en arbetsgrupp inom 

Arbetsmarknadsdepartementet (Stockholm 1981), s. 5; Ds A 1982: 1. Arbetsgruppen för frågor rörande 

assyriernas/syrianernas situation i Sverige Slutrapport från Arbetsgruppen för frågor rörande 

assyriernas/syrianernas situation i Sverige (Stockholm 1982), s. 6.  
202 Bacchi, Analysing policy, s. 10-12. 
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4.2 Problembeskrivning 
 

När arbetsgruppen sammankallas den 14 februari 1980 gjordes det med två specifika syften 

i åtanke, vilka citerades i inledningen. Det första, att ta ”initiativ till åtgärder avseende 

assyrier/syrianers sociala, kulturella och religiösa situation i Sverige”203 är brett formulerat 

och indikerar inte specifikt vad problemet upplevdes vara, enbart att åtgärder krävdes på 

detta plan. Det påminner även om den nyligen antagna invandrarpolitiken i Sverige, med 

ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan som syftade till att invandrare i Sverige skulle 

ha möjlighet att utöva och bevara sin egen kultur och identitet.  

Problemen som arbetsgruppen identifierar och arbetar utifrån etablerades framförallt 

i deras inledande rapport 1980, med vissa tillägg i de två rapporter som följer 1981 och 

1982. Det var en bred och spretig mängd problem som togs upp, vilka jag kortfattat 

sammanställs i nedanstående matris. 

 

Matris 4.1. Problembeskrivning för hela landet gällande assyrier/syrianer 1980-1982 

Område Problembeskrivning 

    

Bostäder  Bostadsöverskott har vänts till bostadsbrist  

   Brist på stora lägenheter för större familjer 

   Assyrier/syrianer hårt segregerade till vissa områden 

Sysselsättning  Låg utbildningsgrad från ursprungslandet 

   Lång tid innan kontakt etableras med en arbetsförmedling 

   Lång tid innan språkutbildning påbörjas, ett år eller mer 

   Majoriteten befinner sig i utbildning 

   Arbetslöshet hos framförallt ungdomar och äldre män 

   Låg efterfrågan på assyrier/syrianers befintliga kompetenser 

Skola & Omsorg  Assyriers/syrianers låga utbildningsnivå jämfört med svenskars 

   Brist på lokaler 

   Brist på utbildade hemspråkslärare 

   Brist på lämpligt undervisningsmaterial för hemspråksundervisning 

   Många olika språk talas 

   Konflikter inom den assyriska/syrianska gruppen innebär att vissa lärare 

inte accepteras av alla föräldrar 

   Föräldrar anger att ex. turkiska är hemspråket när det egentligen är 

kurdiska 

 

Föreningsliv & 

religion 

 

 Lokalbrister 

 

Övrigt 

 

x 

Källa: Ds A 1980:7, s. 12-16; Ds A 1981: 10, s. 23-25, 31-32.  

 

                                                 
203 Ds A 1980:7, s. 1. 
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Problemformuleringen gällande assyrierna/syrianernas sociala, kulturella och religiösa 

situation var dock inte explicit definierad inom rapporterna, vilket lämnar ett stort utrymme 

för tolkning. I den första rapporten, under rubriken ”Förslag till åtgärder avseende 

assyriernas/syrianernas sociala, kulturella och religiösa situation i Sverige”,  sorterades 

frågor som gällde stöd till utbildning, arbete, bostäder och föreningsstöd samt hur gruppens 

existerande arbetslivserfarenheter bäst kunde utnyttjas för integration i det svenska 

samhället.204 Detta ger en viss indikation om av arbetsgruppen ansåg att definitionen var. 

Södertälje var den kommun där flest assyrier/syrianer hade bosatt sig. Enligt det 

statistiska underlaget arbetsgruppen använde sig av fanns det i Södertälje ca 3 - 4 000 

assyrier/syrianer i kommunen. Den närmast följande kommunen i storleksordningen var 

Botkyrka med ca 1 500 assyrier/syrianer. I övriga kommuner (knappt 40 stycken) översteg 

antalet assyrier/syrianer sällan 600 invånare. De problem som identifierades i Södertälje 

liknade problemen övriga kommuner hade i sak, men beskrevs som flera grader värre. 205 

När arbetsgruppen rekommenderade lösningar, riktades därför flera lösningar 

specifikt mot situationen i Södertälje, vilket var ett av huvudsyftena för arbetsgruppen. Som 

jag har visat i föregående kapitel hade situationen i Södertälje även identifierats som 

problematisk av politiker i Riksdagen såväl som på SIV. Att för assyrierna/syrianernas 

räkning ”underlätta deras bosättning i andra kommuner än Södertälje kommun” var ett 

projekt som engagerat politiska makthavare sedan 1975.206  Den första gruppen 

assyrier/syrianer, som kom till Sverige 1968, var mycket mindre och av allt att döma 

riktades inte den här typen av åtgärder mot assyrierna/syrianerna som grupp före 1975, utan 

först när migrationen ökade kraftigt upplevdes den som ett problem. Birgitta Ornbrants 

undersökning Möte med välfärdens byråkrater är ett gott exempel på hur denna förförståelse 

av situationen vid den här tiden upplevdes som självklar. Hon frågar sig bland annat ”[h]ur 

skulle man kunna stoppa invandringen? Hur skulle man kunna hjälpa Södertälje? […] 

Problemen med den fortskridande spontana invandringen och den alltför stora 

koncentrationen till Södertälje har ännu inte fått sin lösning.”207 Själva 

problemformuleringen i hennes forskningsrapport utgår från att detta är ett självklart mål att 

sträva mot, lösningen på diverse problem som kopplas till den assyriska/syrianska gruppen. 

På liknande vis utgår arbetsgruppen från samma mål: att förmå assyrier/syrianer att flytta 

från Södertälje. 

                                                 
204 Ds A 1980:7, s. 2, s. 32-33. 
205 Ibid, s. 11, 18. 
206 Ibid, s. 1. 
207 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 126. 
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Den svenska migrationspolitiken 1980 var anpassad för en reglerad 

arbetskraftsinvandring där bostad och arbete var ordnat före inresan. När så icke skedde, 

som var fallet med den assyriska/syrianska flyktinginvandringen fick de kommuner som tog 

emot en stor del av de invandrande problem med integrationen av olika slag, enligt 

arbetsgruppen.208 Var problemet den svenska migrationspolitiken, eller de som invandrade? 

Arbetsgruppen, likväl som Riksdagen, ställde sig bakom tanken att en reglerad 

invandring absolut var central för svensk migrationspolitik. ”Sambandet mellan behovet av 

en reglerad invandring och möjligheterna att genomföra en effektiv invandrar- och 

minoritetspolitik bör vara uppenbart”, enligt arbetsgruppen.209 Detta är en ståndpunkt som 

upprepas även i senare rapporter.210 I detta synsätt fanns det förvisso en stor sympati för de 

problem som uppstod, exempelvis de långa och psykiskt påfrestande handläggningstiderna. 

Problemet identifierades dock som att det var mängden asylsökande som var roten till 

problemet. ”Samhället kan i längden inte tolerera en okontrollerad invandring i dessa 

former”, menade arbetsgruppen.211  

Samtidigt hade den av regeringen tagna linjen gällande den assyrisk/syrianska 

invandringen konsekvenser som direkt bidrog till de problem som arbetsgruppen hade 

identifierat och sade sig vilja lösa. På samma sida konstaterade arbetsgruppen att 

assyrier/syrianer smugglades in över den svenska gränsen och därefter gömde sig hos 

släktingar under den tid som krävdes för att undgå direktavvisning.212 Detta bidrog till att 

assyrier/syrianer koncentrerades till de områden där andra assyrier/syrianer – deras 

släktingar – redan bodde, och att tiden från det att man anlände i Sverige till att man fick 

någon form av uppehållstillstånd och kunde påbörja exempelvis arbetsmarknadsåtgärder 

förlängdes. Den långa tiden mellan att man anlände i Sverige till att en person kom ut i 

arbetslivet identifierade arbetsgruppen som högst problematisk av framförallt två skäl. För 

det första ansågs arbetslivet vara den primära nyckeln till att integreras i det svenska 

samhället. När arbetsgruppen beskrev vikten av att vara en del i arbetslivet skrev man att 

”arbetet är den viktigaste inkörsporten till det svenska samhället” och talade om ”arbetets 

fundamentala betydelse från mänskliga och sociala utgångspunkter.”213 För det andra hade 

staten ett särskilt ansvar för flyktingar som kom till Sverige. Arbetsgruppen skrev att: 

                                                 
208 Ds A 1980:7, s. 21. 
209 Ibid, s. 20 
210 Ds A 1981:10, s. 21.  
211 Ds A 1980:7, s. 20. 
212 Ibid, s. 20. 
213 Ds A 1981: 10, s. 23, 28. Se även Ds A 1982: 1, s. 4. 
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ett principiellt och övergripande ansvar åvilar staten fram tills dess att flyktingen fått en fast 

förankring på arbetsmarknaden eller tagits om hand för någon form av särskild omvårdnad på längre 

sikt.214 

 

Om det tog 5-7 år för assyrier/syrianer att etablera sig på arbetsmarknaden, som 

arbetsgruppen menade, är det implicit ett tvådelat problem.215 Det var ett problem för den 

enskilda individen som saknade ”nyckeln” till Sverige, men det var även ett problem för den 

svenska staten, som hade ett ansvar för dessa individer fram till att de blev etablerade på 

arbetsmarknaden. Här bildar även ”staten” och ”flyktingen” ett tydligt motsatspar där staten 

är aktiv, omhändertagande och problemlösande. Flyktingen blir i motsats passiv och någon 

som kräver särskild omvårdnad.   

I detta sammanhang är det även viktigt att diskutera hur problem rörande intolerans 

från det svenska samhället diskuterades och problematiserades av arbetsgruppen. Vid flera 

tillfällen nämns att den assyriska/syrianska gruppen utsattes för olika former av intolerans. 

Det nämndes att segregationen delvis berodde på att svenskar flyttade från invandrartäta 

områden i en ”tyst protest”: att fördomar om gruppen ledde till att assyrier/syrianer hade 

svårt att få jobb och att assyriernas/syrianernas avvikande utseende från 

majoritetsbefolkningen ledde till att de blev ”särskilt uppmärksammade”.216 I 

arbetsgruppens första rapport förmedlade de följande syn på situationen i Södertälje: 

De former som invandringen av assyrierna/syrianerna har tagit har enligt kommunens uppfattning 

kommit att motverka förståelsen mellan majoritetsbefolkningen och invandrargruppen. Den 

okontrollerade tillströmningen, de ofta orimliga handläggningstiderna, den åratals långa 

sysslolösheten under handläggningen av deras ärenden och den koncentrerade bosättningen inom en 

kommun har enligt kommunen samverkat till en situation där rykten, missförstånd och onödiga 

motsättningar utvecklas.217 

 

De ”rykten, missförstånd och onödiga motsättningar” som uppstått blir i denna 

problembeskrivning en konsekvens av en dåligt genomförd invandrarpolitik, inte ett 

problem i sig som kan åtgärdas. Jesper Johansson noterar likaså i sin avhandling om LO:s 

invandrarpolitik att LO sällan såg diskriminering som en anledning till invandrares 

svårigheter på arbetsmarknaden vid den här tiden, vilket indikerar att det var ett vanligt 

förekommande synsätt.218 I sin slutrapport noterade arbetsgruppen att attityderna i 

Södertälje kommun till viss del förbättrades mellan 1980 och 1981 och hänvisade till 

kommunens utbildningsinsatser för kommunanställda och förtroendevalda, samt till 

kommunens arbete med att främja assyrisk/syriansk kultur.219 Det handlar alltså om ett 

                                                 
214 Ds A 1981:10, s. 20. 
215 Ibid, s. 27. 
216 Ds A 1980:7, s. 13, 27; Ds A 1981: 10, s. 19. 
217 Ds A 1980: 7, s. 18. 
218 J. Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” s. 255. 
219 Ds A 1982:1, s. 14. 
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explicit arbete mot intolerans som genomförts av Södertälje kommun. Arbete mot intolerans 

och fördomar förekommer i delar av arbetsgruppens arbete och insatser, dock inte som en 

egen problemformulering.  

Här blir arbetsgruppens åtgärder i Köping ett tydligt exempel. I Köping bodde under 

undersökningsperioden en grupp om ca 130 assyrier/syrianer med långvarig arbetslöshet. De 

blev föremål för insatser från arbetsgruppens sida i samverkan med lokala fackföreningar, 

myndigheter och arbetsgivare. ”Gruppens rykte på arbetsmarknaden var dåligt när arbetet 

påbörjades” rapporterade arbetsgruppen. ”Något enstaka misslyckande på arbetsmarknaden 

hade lett till att gruppen uppfattades som arbetsovillig och oförmögen att lära sig sköta sina 

arbetsuppgifter enligt givna instruktioner.” I lösningspaketet förordades provanställningar 

hos Volvo AB och två familjepedagoger skulle agera stöd för assyrierna/syrianerna i att 

hitta arbete samt under den första tiden i arbete. Samtliga involverade skulle arbeta för att 

motverka negativ ryktesspridning om assyrierna/syrianerna.220 

Insatsen i Köping beskrevs som mycket lyckad. Sju av nio personer som deltog i 

insatserna fick vidareanställningar. De två familjepedagoger som anställdes under 

försöksperioden identifierades som centrala i succén på grund av att de hade agerat som en 

länk mellan den assyrisk/syrianska gruppen och det övriga svenska samhället. På så sätt 

hade de motverkat fördomar.221 Försöket i Köping beskrevs således som mycket lyckat. Det 

fanns dock olika sätt att tolka resultaten. Det som arbetsgruppen tog med sig vidare från 

Köpingprojektet var vad man kallade för tvärsektoriell lokal samverkan, ”en småskalig 

anpassning av samhällets åtgärder tillsammans med delvis nya samarbetsformer”.222 I den 

här beskrivningen av lösningen föll således åtgärder i syfte att motverka fördomar och 

främlingsfientlighet bort och blev inte en del av de lösningar som arbetsgruppen föreslog 

framöver. 

 

4.3 Arbetsgruppens förslag på åtgärder 
 

Ovan ringade jag in de problem som arbetsgruppen själv identifierade gällande den 

assyriska/syrianska invandringen, samt några av de underliggande antagandena och 

premisserna bakom dessa problemformuleringar. Här presenteras översiktligt de åtgärder 

som arbetsgruppen föreslog samt en mer djupgående undersökning av de förslag som sedan 

genomfördes.  

                                                 
220 Ds A 1981: 10, s. 17, 19 (citat), 18. 
221 Ibid, s. 19. 
222 Ibid, s. 21. 
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Matris 4.2. Problembeskrivningar och åtgärdsförslag assyrier/syrianer 1980-1982. 

Område Problembeskrivning Åtgärdsförslag 

      

Bostäder  Bostadsöverskott har vänts till 

bostadsbrist  

  

   Brist på stora lägenheter för 

större familjer 

x 

   Assyrier/syrianer hårt 

segregerade till vissa områden 

  

Sysselsättning  Låg utbildningsgrad från 

ursprungslandet 

 Intensifierad arbetsförmedling i 

Södertälje 

   Lång tid innan kontakt 

etableras med en 

arbetsförmedling 

 Åtgärder för att uppmuntra till flytt 

från Södertälje, ex. flyttningsbidrag 

 Fadderverksamhet på arbetsplatser 

   Lång tid innan 

språkutbildning påbörjas, ett 

år eller mer 

 Majoriteten befinner sig i 

utbildning 

 Arbetslöshet hos framförallt 

ungdomar och äldre män 

 Låg efterfrågan på 

assyrier/syrianers befintliga 

kompetenser 

 

 Alfabetiseringsundervisning, praktisk 

arbetslivsorientering, samhälls-

orientering, förberedande svensk-

undervisning (i syfte att få arbete) 

 Undersökning av den assyriska/ 

syrianska gruppens sysselsättnings-

grad i Södertälje 

 Varva grundutbildning med arbete 

 Varva utbildning med yrkespraktik 

 Sysselsättningsfrämjande åtgärder i 

Köpings kommun 

 Starta ett hantverkscentrum i 

Södertälje kommun 

 Provanställningar 

 Flyttningsarbete 

 Skyddat arbete 

     

Skola & 

Omsorg 
 Assyriers/syrianers låga 

utbildningsnivå jämfört med 

svenskars 

 Placera assyriska/syrianska barn med 

låg utbildning i åldersblandade 

klasser 

   Brist på lokaler 

 Brist på utbildade 

hemspråkslärare 

 Brist på lämpligt 

undervisningsmaterial för 

hemspråksundervisning 

 Många olika språk talas 

 Konflikter inom den 

assyriska/syrianska gruppen 

innebär att vissa lärare inte 

accepteras av alla föräldrar 

 Föräldrar anger att ex. 

turkiska är hemspråket när det 

egentligen är kurdiska 

 Skolöverstyrelsen bör undersöka 

möjligheten att anpassa läroplanen 

för unga vuxna  

 Utforma riktlinjer för 

hemspråksundervisning för 

assyriska/syrianska barn 

 Ge kulturrådet i uppdrag att utarbeta 

förslag på hur assyrisk/syriansk 

kultur kan bevaras 

 Kartlägg assyriska/syrianska 

ungdomars situation 

 Skapa intresse för utbildning hos 

assyriska/syrianska ungdomar 

    

Föreningsliv 

& religion 
 Lokalbrister x 

Övrigt x x 

Källa: Ds A 1980:7, s.7, 12-16; Ds A 1981: 10, s. 4, 17-18, 23-25, 31-33; Ds A 1982:1, s. 19-29.  
 

Det som framgår tydligt i matrisen är att arbetsgruppen fokuserade kraftigt på åtgärder som 

syftade till att förmå assyrierna/syrianerna att flytta dit arbetena fanns och till att få in 
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assyrierna/syrianerna i utbildningsåtgärder med målet att dessa på sikt skulle leda till arbete. 

Därför har åtgärder som flyttbidrag här kategoriserats som en sysselsättningsåtgärd och inte 

en bostadsåtgärd. Majoriteten av förslagen, med vissa undantag inom framförallt 

utbildningsområdet, riktade även in sig på att förbättra och anpassa assyrierna/syrianerna 

som grupp. I ett regimentalistiskt perspektiv kan detta vara ett uttryck för försök att förbättra 

den egna populationen, i motsats till att anpassa arbetsmarknaden eller samhället till den nya 

populationen.  

Enligt arbetsgruppen var detta var inga nya förslag, utan det gällde till största delen 

åtgärder som redan prövats för att stödja integrering av invandrare till Sverige eller för att 

stötta andra utsatta grupper i det svenska samhället. När arbetsgruppen rekommenderade 

sina lösningar gjorde den således det till största delen inom ramen för redan befintliga 

arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder. Detta hade sin rot i flera orsaker. Arbetsgruppen 

skrev uttryckligen vid mer än ett tillfälle att det som krävdes för att lösa 

assyriernas/syrianernas situation framförallt var ”fantasi, flexibilitet och god vilja hos 

berörda statliga och kommunala myndigheter och deras personal.”223 Med andra ord, om de 

involverade tjänstemännen kunde bjuda till lite bedömdes existerande åtgärder vara 

tillräckliga för att åtgärda de problem man fann, även om det också poängterades att dessa 

åtgärder kunde behöva anpassas i vissa fall och att det kunde vara nödvändigt att 

särbehandla grupper för att tillgodose deras särskilda behov.224 Det finns inga indikationer 

på att dessa uttalanden inte var genuint menade. Det finns dock fog att peka på andra 

bevekelsegrunder som indikerar att andra typer av lösningar inte upplevdes som realistiskt 

genomförbara. Arbetsgruppens första rapport släpptes 1980. Året därpå när arbetsgruppens 

andra rapport släpptes hade en ny person lagts till arbetsgruppen, Bo Jonsson från 

Budgetdepartementet.  

I Arbetsgruppens andra såväl som tredje (och sista) rapport hade Bo Jonsson ett eget 

avsnitt för avvikande meningar. Den huvudsakliga kritiken vid båda dessa tillfällen var att 

arbetsgruppen inte i tillräckligt hög mening hade beaktat kostnaderna, eller hade brustit i att 

redogöra för hur gruppens förslag och initiativ skulle bekostas inom statens befintliga 

budgetutrymme.225 Arbetsgruppen argumenterade även starkt för att de förslag den lade 

fram, som skulle kräva särskilda finansiella insatser från statens sida, skulle ses som 

investeringar, snarare än kostnader. Detta indikerar att förslag som inte innebar nya 

kostnader föredrogs framför nya, ofinansierade initiativ. Detta blir tydligt i argument som 

                                                 
223 Ds A 1981: 10, s. 21. Se även Ds A 1982: 1, s. 30. 
224 Ds A 1981: 10, s. 21. 
225 Ds A 1981: 10, s. 35-36; Ds A 1982:1, s. 33. 



64 
 

framträdde framförallt i den andra och tredje rapporten, efter att Bo Jonsson lagts till 

gruppen. Arbetsgruppen skrev till exempel att åtgärder 

till förmån för den assyriska/syrianska gruppen måste - även om det finns en risk för s k 

spridningseffekter i statsfinansiellt hänseende - enligt arbetsgruppens majoritet ses som en social 

investering, som syftar till att så långt som möjligt eliminera riskerna för stora samhälleliga kostnader 

i en nära framtid.226 

  

Arbetsgruppen föreslog i sin slutrapport att tre extra arbetsförmedlare skulle anställas vid 

arbetsförmedlingen i Södertälje för att jobba exklusivt med att få assyrier/syrianer i arbete. 

Dock framstår statens ansvar i arbetsgruppens argumentation inte som en självklar garanti 

utan något som måste motiveras. Arbetsgruppen argumenterade utförligt för sitt förslag med 

hänvisning till den långsiktiga nyttan detta skulle göra och att det därför borde ses som en 

investering, snarare än en kostnad: 

Helårskostnaden för tre arbetsförmedlare beräknar vi till ca 360 000 kronor inkl sociala avgifter. Mot 

dessa kostnader måste man enligt vår uppfattning ställa de utgifter som samhället idag har för 

socialhjälp m m till de assyrier/syrianer som nu saknar sysselsättning. […] Om de tre 

arbetsförmedlarna som vi föreslår skall bli avdelade att koncentrerat arbeta med den 

assyrisk/syrianska gruppens sysselsättningsproblem under ett år lyckas med att i arbete placera 5-6 

familjeförsörjare kommer den extra resursinsatsen i form av förmedlarnas löner att vara intjänad 

genom att samhällets kostnader för socialhjälp uteblir.227 

 

Att föreslå åtgärder som i någon mån innebar nya kostnader (eller investeringar) var med 

andra ord något som mötte motstånd inom arbetsgruppen och även hos regeringen. I kapitel 

3 framkom det även hur regeringens företrädare vid den här tidpunkten var ovilliga att 

investera mer resurser gällande assyrierna/syrianerna i Södertälje. Det fanns ett motstånd 

mot att spendera pengar på dessa lösningar. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 

vann även en liberal diskurs, inspirerad av Thatcher och Reagan, brett inflytande i Sverige 

som förespråkade marknadslösningar och begränsningar av statliga utgifter.228 Med detta i 

åtanke är det intressant att vara extra uppmärksam på vilka åtgärder som arbetsgruppen 

förordade som kom att kosta i reda pengar, men även vilka av dessa förslag som sedan 

accepterades och genomfördes. 

Åtgärderna som genomfördes kan delas in i två grupper. Dels fanns det åtgärder som 

föll inom arbetsgruppens eget mandat att genomföra, dels fanns det åtgärder som 

rekommenderats till regeringen och som sedan blivit genomförda av regeringen eller av en 

berörd myndighet.  

 

 

 

                                                 
226 Ds A 1981: 10, s. 22-23. 
227 Ds A 1982: 1, s. 30-31. 
228 Bo Stråth, Mellan två fonder: LO och den svenska modellen, (Stockholm 1998), s. 201. 
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Tabell 4.3 a. Översikt problem, förslag och genomförda åtgärder assyrier/syrianer 1980-1982 

Område Problembeskrivning Åtgärdsförslag Genomförda åtgärder 

        

Bostäder  Bostadsöverskott har 

vänts till bostadsbrist  

    

   Brist på stora lägenheter 

för större familjer 

x x 

   Assyrier/syrianer hårt 

segregerade till vissa 

områden 

    

Sysselsättning  Låg utbildningsgrad 

från ursprungslandet 

 Lång tid innan kontakt 

etableras med en 

arbetsförmedling 

 Lång tid innan 

språkutbildning 

påbörjas, ett år eller mer 

 Majoriteten befinner sig 

i utbildning 

 Arbetslöshet hos 

framförallt ungdomar 

och äldre män 

 Låg efterfrågan på 

assyrier/syrianers 

befintliga kompetenser 

 Intensifierad arbets-

förmedling i Södertälje 

 Åtgärder för att uppmuntra 

till flytt från Södertälje, ex. 

flyttningsbidrag 

 Fadderverksamhet på 

arbetsplatser 

 Alfabetiseringsundervisning

, praktisk arbetslivs-

orientering, 

samhällsorientering, 

Förberedande svensk-

undervisning (i syfte att få 

arbete) 

 Sysselsättningsfrämjande 

åtgärder i Köpings kommun 

 Undersökning av den 

assyriska/syrianska 

gruppens 

sysselsättningsgrad i 

Södertälje 

 Varva grundutbildning med 

arbete 

 Varva utbildning med 

yrkespraktik 

 Starta ett hantverkscentrum 

i Södertälje kommun 

 Provanställningar 

 Flyttningsarbete 

 Skyddat arbete 

 Intensifierad, statligt 

finansierad, 

arbetsförmedling i 

Södertälje 

 Flyttningsbidrag utbetalat 

även för icke-arbetslösa 

 Arbetsgruppen stöttat 

arbetsförmedlingen 

 Arrangerat 1 konferensen 

gällande utbildnings- och 

arbetsmarknadsfrågor. 

 Arbetsgruppen stöttat och 

följt upp sysselsättnings-

främjande verksamhet i 

Köpings kommun 

 Undersökning av den 

assyriska/syrianska 

gruppens 

sysselsättningsgrad i 

Södertälje 

       

Skola & Omsorg  Assyriers/syrianers låga 

utbildningsnivå jämfört 

med svenskars 

 Brist på lokaler 

 Brist på utbildade 

hemspråkslärare 

Brist på lämpligt 

undervisningsmaterial 

för hemspråks-

undervisning 

 Många olika språk talas 

 Konflikter inom den 

assyriska/syrianska 

gruppen innebär att 

vissa lärare inte 

accepteras av alla 

föräldrar 

 Föräldrar anger att ex. 

turkiska är hemspråket 

när det egentligen är 

kurdiska 

 

 Placera assyriska/syrianska 

barn med låg utbildning i 

åldersblandade klasser 

 Skolöverstyrelsen bör 

undersöka möjligheten att 

anpassa läroplanen för unga 

vuxna 

 Utforma riktlinjer för 

hemspråksundervisning för 

assyriska/syrianska barn 

 Ge kulturrådet i uppdrag att 

utarbeta förslag på hur 

assyrisk/syriansk kultur kan 

bevaras 

 Kartlägg 

assyriska/syrianska 

ungdomars situation 

 Skapa intresse för 

utbildning hos 

assyriska/syrianska 

ungdomar 

 Arrangerat 1 konferensen 

gällande barn & 

ungdomsfrågor. 
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Tabell 4.3 b. Översikt problem, förslag & genomförda åtgärder assyrier/syrianer 1980-1982 forts. 

Källa Matris 4.3 a & b: Ds A 1980:7, s.7, 12-16; Ds A 1981: 10, s. 4-7, 15-18, 23-25, 31-33; Ds A 1982:1, s. 

3,6, 17-29; Se även bilaga ”Rapport om den assyriska/syrianska gruppens situation i Södertälje kommun” i 

Ds A 1982: 1.  

 

De åtgärder som genomfördes syftade framförallt till att skapa större kunskap om den 

assyriska/syrianska gruppen hos kommuner och myndigheter, alltså en form av 

regimentalistisk maktutövning, samt till att få assyrierna/syrianerna i arbete på andra platser 

än Södertälje. I de åtgärder som slutligen genomfördes fanns inga förslag som stämde in på 

arbetsgruppens andra syfte, att ta initiativ till åtgärder som förbättrade 

assyriernas/syrianernas allmänna situation i Sverige. Trots att arbetsgruppen identifierade 

problem inom föreningslivet och gällande bostadssituationen kom inga förbättringsförslag 

på de områdena.  

Tanken om en arbetsmarknadspolitik med ”rörlighet för tillväxt” hade funnits inom 

svensk arbetsmarknadspolitik sedan sent 1950-tal och innebar att arbetskraften skulle 

dirigeras dit där arbetena fanns. Staten skulle även ta ett aktivt ansvar för att garantera 

utbildning och nya jobb, den som blev arbetslöshet skulle få stöd att komma ut i ett nytt jobb 

genom utbildning och omskolning.229 Arbetsgruppens syfte och fokus på att förmå 

assyrierna/syrianerna att flytta via arbetet och deras fokus på utbildningsåtgärder som medel 

för att få folk i arbete bör därmed förstås i en bredare kontext av hur svensk 

arbetsmarknadspolitik bedrevs under efterkrigstiden.  

När arbetsgruppen fick sitt uppdrag av regeringen 1980 hade man redan tidigare 

gjort försök att uppmuntra assyrierna/syrianerna att flytta från Södertälje. AMS fick i 

uppdrag av den socialdemokratiska regeringen efter det första nollställningsbeslutet i 

februari 1976 att vidta åtgärder som uppmuntrade assyrier/syrianer att flytta till orter med en 

bättre arbetsmarknad.230 Ornbrant skrev utförligt om detta första utflyttningsförsök och 

                                                 
229 Stråth, Mellan två fonder, s. 72, 75, 79. 
230 Ds A 1980: 7, s. 6. 

Område Problembeskrivning Åtgärdsförslag Genomförda åtgärder 

        

Föreningsliv & 

religion 

Lokalbrister x x 

Övrigt x x  Arrangerat 4 studiedagar i Västerås, 

Örebro, Jönköping & Norrköping i 

syfte att förbereda mottagandet. 

 Efter studiedagarna tagit fram och 

distribuerat en ”tipskatalog” med 

samlade erfarenheter av 

kommunernas arbete med den 

assyriska/syrianska gruppen. 
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konstaterade att det i slutändan var att betrakta som misslyckat.231 Ca 1 300 - 1 700 

assyrier/syrianer flyttade från Södertälje fram till 1977, då utflyttningen i princip upphörde. 

Men samtidigt skedde nyinflyttning på ett par tusen under samma tidsperiod.232 

Arbetsgruppen skrev att den hade ”kunnat konstatera att misstag [hade] begåtts” gällande 

hur utflyttningen hade skötts från myndighetshåll 1976. Bland annat hade familjer splittrats 

och utflyttningen upplevdes som tvångsmässig från assyrierna/syrianernas sida.233 År 1980 

var man likväl redo att återigen undersöka möjligheterna att uppmuntra 

assyrierna/syrianerna att flytta. En av de brister som hade identifierats i de tidigare försöken 

var att inget flyttningsbidrag utgick till personer som redan hade ett jobb, vilket minskade 

flyttvilligheten då det kunde leda till att familjer och släkter fick sära på sig. Detta ändrade 

man på i det nya försöket. Denna gång skulle fokus ligga på frivillighet och att hålla 

samman familjer. Regeringen uppdrog den 9 oktober 1980 åt AMS att bedriva intensifierad 

platsförmedling för assyrier/syrianer i Södertälje för att hitta jobb på andra orter efter 

arbetsgruppens förslag. Tre personer anställdes vid Södertäljes arbetsförmedling, 

assyriska/syrianska organisationer informerades och verksamheten startade i början av 

1981.234 

Arbetsgruppens eget arbete kan i mångt och mycket sammanfattas som samlande 

och spridande av information gällande den assyriska/syrianska gruppen. Detaljerad 

information rörande de konferenser och studiedagar som arrangerades, samt den tipskatalog 

som sammanställdes, redovisas inte i arbetsgruppens rapporter och kommer därför inte 

analyseras närmare här. 

 

4.4 Arbetsgruppens resultat 
 

Vi har utgått från att förevarande rapport är vårt slutdokument och att arbetsgruppen i och med 

avlämnandet av rapporten upphör att existera. […] Som vi tidigare framhållit kan man säga att det 

”akuta” skedet av den assyriska/syrianska invandringen - i varje fall som det nu ser ut - har upphört. 

Nu gäller det i stället att uppmärksamma situationen på längre sikt för en ny minoritet i det svenska 

samhället.235 

 

Med ovanstående ord avslutade arbetsgruppen sin sista rapport gällande 

assyriernas/syrianernas situation i Sverige. Under den tid som arbetsgruppen varit aktiv har 

man lagt flera förslag på åtgärder samt genomfört delar av dessa förslag inom ramen för sitt 

                                                 
231 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 108. 
232 Ornbrant, Möte med välfärdens byråkrater, s. 108; Ds A 1980: 7, s. 8. Ornbrant anger siffran 1 300, arbetsgruppen 
skriver 1 700. 
233 Ds A 1980: 7, s. 8. 
234 Ds A 1981: 10, s. 15. 
235 Ds A 1982: 1, s. 32. 

http://www.apple.com/se
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eget mandat. I det här avsnittet kommer jag diskutera framförallt resultaten av de 

genomförda åtgärderna. I enlighet med Bacchi’s WPR-metodologi kommer även 

”tystnader” i materialet att uppmärksammas.  

I linje med arbetsgruppens ursprungliga syfte lades mycket kraft och möda på att 

”uppmuntra” assyrier/syrianer att flytta från Södertälje. Som konstaterades i avsnitt 4.3 var 

detta den enda åtgärd som arbetsgruppen föreslog som fick extra statsstöd för sitt 

genomförande i form av en särskild arbetsplatsförmedling och att flyttningsbidrag utgick 

även till personer som redan hade arbete om det innebar att en större familjegrupp var villig 

att flytta från Södertälje.236 Hur gick det då med den intensifierade arbetsförmedlingen? 

Initialt hade 76 personer (150 med familjemedlemmar inräknade) anmält intresse för 

att flytta under vintern 1980 och våren 1981 då arbetet för att hitta jobb annorstädes 

påbörjades:  

Genom arbetsförmedlingens försorg genomfördes ett 30-tal s k sökandareresor till företagen. Några 

företag tackade därvidlag nej men flertalet arbetserbjudanden kvarstod. Efterhand meddelade nästan 

50 av de arbetssökande personerna att de ej längre önskade flytta från Södertälje. Skälen var oftast 

personliga och gällde hänsyn till hustru, barn eller andra släktingar. Fram till den 1 juli 1981 har 

endast tre familjer flyttat till andra orter (Örebro, Nässjö och Göteborg) för bosättning och arbete. 

(Min kursivering)237 

 

Trots detta upplevda misslyckande rekommenderade arbetsgruppen – och fick beviljat av 

regeringen – att man förlängde försöket till och med den 31 december 1981. Det är även 

värt att påminna om det som togs upp i avsnitt 4.3, att liknande försök att förmå 

assyrier/syrianer att flytta från Södertälje genomfördes 1976 med bristande resultat. I 

arbetsgruppens slutrapport redovisades det slutgiltiga resultatet för den intensifierade 

arbetsförmedlingen: elva personer hade fått arbete på annan ort och fem personer hade 

påbörjat utbildningar i andra kommuner. Tidigare hade arbetsgruppen argumenterat att 

investeringen i arbetsförmedlingen skulle löna sig om man lyckades få 5-6 familjeförsörjare 

i arbete. Trots detta beskrivs resultatet som bristande. Troligtvis fanns det förhoppningar på 

bättre resultat än att gå jämt ut gällande kostnaderna. Arbetsgruppen menade att de 

nedslående resultaten delvis berodde på det kärva arbetsmarknadsläget i landet, delvis på 

assyrierna/syrianernas bristande yrkesutbildning och yrkeserfarenhet, delvis på bristen på 

större bostäder till stora barnfamiljer samt att assyrierna/syrianerna nu hade hunnit rota sig i 

Södertälje. I Södertälje fanns en gemenskap, kommunservice som gruppen var i behov av 

och centrumet för deras religiösa gemenskap.238 Detta var dock inga nyheter i sig för 

                                                 
236 Ds A 1981: 10, s. 15. 
237 Ibid, s. 16. 
238 Ds A 1982: 1, s. 15. 
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arbetsgruppen. Redan i sin första rapport identifierade man följande skäl som ledde till att 

assyrier/syrianer bosatte sig på samma ställen, framförallt Södertälje och Botkyrka: 

- Pris/Hyra 
- Tillgänglighet 
- ”Kulturellt avstånd till mottagarsamhället” 
- Tillgång till ”etniska tjänster” och institutioner, ex. religiösa institutioner (den 

syrisk-ortodoxa kyrkan) 
- Gemenskap med släkt och familj 
- Behov av att hålla sig gömd och undgå myndigheter239 

 

Trots detta hade arbetsgruppen inte initierat några förslag som på ett signifikant sätt syftade 

till att åtgärda exempelvis bostadssituationen. Detta skulle kunna ha berott på 

arbetsgruppens begränsade möjlighet att själva genomdriva dylika förslag, arbetsgruppen 

poängterade att deras förslag inte skulle ses som färdigbearbetade åtgärdspaket.240  Det kan 

även indikera en syn på problemet där det inte var bristen på bostäder eller religiösa 

institutioner som upplevdes som problemet, utan mängden och koncentrationen av 

assyrier/syrianer på samma ort.  

I sin slutrapport rekommenderade arbetsgruppen att man borde inrikta sina insatser 

på att finna jobb åt assyrierna/syrianerna i Stockholmsområdet, men att möjligheten att 

utnyttja flyttningsbidraget borde finnas kvar.241   

Som ett led i att åtgärda arbetsmarknadssituationen i Södertälje kommun för 

assyrierna/syrianerna sammanställde arbetsgruppen vidare en rapport gällande 

arbetsmarknadsläget i Södertälje i september 1981.242 Rapporten beskriver översiktligt 

assyriernas/syrianernas situation i Södertälje, framförallt gällande utbildning och arbete och 

avseende situationen vid månadsskiftet september/oktober 1981. Enligt rapporten hade 

gruppen vuxit från ca 500 till 3 900 personer sedan 1970-talet och svarade för kommunens 

hela befolkningstillväxt, även om inflyttningen minskade under 1981. 5 % av befolkningen i 

Södertälje kommun uppgavs vid tidpunkten vara assyrier/syrianer, varav majoriteten var 

barn och ungdomar. Som grupp sett var de överrepresenterade i 

analfabetiseringsundervisning och arbetsmarknadsutbildning. 35 % av assyrierna/syrianerna 

(inkl. barn) fick socialhjälp. Arbetsgruppen gjorde bedömningen att det skulle vara mycket 

svårt att inom kommunen skapa tillräckligt med arbeten för assyrierna/syrianerna. Man 

menade att arbetsmarknadsläget under de kommande tio åren ledde mot en utveckling där 

                                                 
239 Ds A 1980: 7, s. 25-26. 
240 Ds A 1981: 10, s. 22. 
241 Ds A 1982:1, s. 16, 28. 
242 Ibid, s. 3. 
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det skulle bli allt svårare för redan utsatta grupper utanför arbetsmarknaden att ta sig in och 

etablera sig. Därutöver menade arbetsgruppen att Södertälje var förhållandevis beroende av 

industrijobb, vilka var på nedgång under den här perioden, där framförallt 

assyrierna/syrianerna var verksamma.243 

Resultaten bör tas med en nypa salt då gruppens omfattning inte är bedömd efter 

etnicitet eller grupptillhörighet. Etnicitet registrerades varken då eller nu hos de som 

invandrar till Sverige. Istället utgick man från dem som var bosatta i Södertälje med 

turkiskt, libanesiskt och irakiskt medborgarskap. De personer ur dessa grupper som fått ett 

svenskt medborgarskap fanns inte heller inräknande. Arbetsgruppen gjorde tolkningen att 

detta innebar att gruppens storlek kunde komma att underskattas.244Insamlandet av 

information och skapandet av statistik är i ett WPR-perspektiv inte en neutral aktivitet. Vem 

som blir räknad, varför och vilka kategorier som man använder sig av påverkas av vilken 

problemsyn man har samt vilka lösningar som förfaller rimliga.245 Ett alternativt perspektiv 

till arbetsgruppens slutsats är dels att gruppen kanske faktiskt var mindre än vad man 

räknade med i och med att inte alla som exempelvis har ett irakiskt medborgarskap i 

Södertälje tillhörde den assyrisk/syrianska gruppen, dels att de assyrier/syrianer som 

genomfört en ”lyckad” integration på så sätt blev utdefinierade ur gruppen genom att de 

uppnådde svenskt medborgarskap. Kvar blev alltså de som ännu inte lyckats och gruppen i 

sig framstår som misslyckad. Arbetsgruppen skrev i sin rapport att knappt 300 

assyrier/syrianer hade uppnått svenskt medborgarskap. Detta bör dock sättas i relation till att 

de uppskattade att ca 600 jobb skulle behöva hittas till assyrierna/syrianerna för att de skulle 

uppnå en riksgenomsnittlig sysselsättningsnivå.246 Hur hade dessa siffror sett ut om man 

hade inkluderat även de med svenskt medborgarskap? Hade situationen framstått som 

mindre dyster? 

När det kom till åtgärder som syftade till att underlätta för individer att komma in på 

arbetsmarknaden kan man ta sig an frågan från i huvudsak två olika perspektiv. Antingen 

ska individen anpassas till arbetsmarknaden, eller så ska arbetsmarknaden anpassas efter 

individen. Arbetsgruppen visade en viss vilja till att anpassa åtgärder till 

assyrierna/syrianernas behov löpande i texten. Framförallt talade man ofta om behovet av att 

anpassa åtgärderna till den specifika gruppen.247 Man gav även ett par förslag på åtgärder 

som tog till vara assyrierna/syrianernas egna erfarenheter (som ett hantverkscentrum i 

                                                 
243 Ds A 1982:1, bilaga, s. 1-3, 28. 
244 Ibid, s. 4.  
245 Bacchi, Analysing policy, s. 11. 
246 Ds A 1982:1, bilaga, s. 2, 5. 
247 Se exempelvis Ds A 1981: 7, s. 18-19, 21; Ds A 1982:1, s. 29. 
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Södertälje och förslag till att kulturrådet skulle bevara och dokumentera den 

assyrisk/syrianska kulturen). Dessa förslag mötte dock på motstånd. Exempelvis opponerade 

Bo Jonsson sig mot förslaget om att ge kulturrådet uppdrag i att bevara den 

assyrisk/syrianska kulturen, då han menade att det inte gick att förutse de ekonomiska 

konsekvenserna för ett sådant förslag och att det inte uppgavs var finansieringen skulle 

komma från248 Detta gick även stick i stäv med det invandrarpolitiska målet om valfrihet 

som syftade till att underlätta för olika invandrargrupper att fritt kunna utöva sin egen kultur 

då han avrådde från finansiella investeringar som syftade till att tillgängliggöra den 

assyriska/syrianska kulturen. Utan sådana investeringar blir det väldigt svårt att få tillgång 

till sin kultur, i synnerhet för en grupp som assyrierna/syrianerna som fortfarande var 

relativt finansiellt svag och nyetablerade i Sverige. De finansiella målen framstår därmed 

som överordnade övriga invandrarpolitiska mål. Ett hantverkscentrum i Södertälje kan 

eventuellt ha vunnit gehör efter undersökningsperiodens slut, det framkommer inte i det 

tillgängliga materialet. Dock skulle det i sådana fall krävas att initiativet togs på annat håll 

efter att arbetsgruppen upplöstes.  

Bristen på fler liknande initiativ är i sig talande. De initiativ som istället får utrymme 

och som genomfördes inriktade sig närmast exklusivt på att anpassa assyrier/syrianer till den 

svenska arbetsmarknaden. Det ursprungliga syftet med arbetsgruppen var även här talande. 

Inledningsvis beskrev arbetsgruppen sitt syfte som att ”ta initiativ till åtgärder avseende 

assyriernas/syrianernas sociala, kulturella och religiösa situation i Sverige”.249 I sin andra 

rapport, som särskilt skulle ägna sig åt denna del av gruppens syfte, kallade man det 

”assyriernas/syrianernas situation i Sverige i allmänhet”.250 I sin slutrapport skrev man 

återigen att denna andra rapport ägnades åt att ”främja assyriernas/syrianernas sociala och 

kulturella situation i Sverige.”251 I den rapporten fanns sammanlagt 16 åtgärdsförslag med 

egna rubriker. 13 av dessa ägnas åt utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Endast de tre 

sista rubrikerna kan sägas beröra andra delar av assyriernas/syrianernas kulturella och 

sociala situation. De sistnämnda upptar fyra sidor av en 35-sidig rapport och var 

”Hemspråk”, ”Kultur” och ”Barn- och ungdomsfrågor”.252 Problem som identifierades i den 

första rapporten gällande föreningslivet och kyrkornas lokalproblem återkom inte heller när 

det gällde lösningsförslagen.  

                                                 
248 Ds A 1981: 10, s. 35-36. 
249 Ds A 1980: 7, s. 1. 
250 Ds A 1981: 10, s. 3. 
251 Ds A 1982:1, s. 3. 
252 Ds A 1981:10, s. 31-34. 
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Halva arbetsgruppens syfte föll helt enkelt bort under arbetets gång. Vad det beror på 

är med utgångspunkt i materialet svårt att fastslå, men vissa saker är värda att belysa. När 

arbetsgruppen i sin första rapport beskrev varför det första försöket att förmå folk att flytta 

från Södertälje misslyckades framgår det att många assyrier/syrianer tvärtom var angelägna 

om att så många som möjligt skulle stanna i Södertälje. Där fanns den gemensamma 

kulturen och kyrkan och en tryggare arbetssituation för tolkar och informatörer.253 I sin 

andra rapport speglades detta även i att återflyttningen rapporteras som mycket hög, 

uppemot en femtedel av inflyttningen till kommunen utgjordes av ren återflyttning.254 

Arbetsgruppen konstaterade själva att de   

flyttningsrörelser mellan kommuner som vi kunnat konstatera visar att flyttning främst sker från 

mindre kommuner med få assyrier/syrianer till större kommuner med fler assyrier/syrianer. Bättre 

kommunal service, en större arbetsmarknad samt mer utbyggd föreningsverksamhet och religiös 

service utgör drivkraft till dessa flyttrörelser.255 

 

När assyrierna/syrianerna själva fick bestämma valde de alltså något som gick stick i stäv 

med den andra halvan av arbetsgruppens syfte, att förmå assyrier/syrianer att flytta från 

Södertälje kommun. Detta i kombination med att åtgärder som krävde investeringar inte 

plockades upp eller motarbetades ledde till att det inte var möjligt att uppfylla båda syftena 

samtidigt. 

 

4.5 Sammanfattande diskussion 
 

När arbetsgruppen bildades hade man redan en problemformulering klar för sig, inbyggd i 

syftet: assyrierna/syrianerna skulle förmås att flytta från Södertälje. Syftesformuleringen 

kom från regeringen via invandrarministern Karin Andersson vilket påvisar regeringens 

problemformuleringsprivilegium. Assyrierna/syrianernas höga koncentration framställdes 

som källan till diverse problem. Problemet var således inte att det fanns för få skolor, för få 

arbeten, för få föreningslokaler eller kyrkobyggnader, utan att det fanns för många 

assyrier/syrianer på samma plats. Det här var en problemformulering som hade funnits med 

sedan den assyrisk/syrianska invandringen uppmärksammades 1975 och som stärktes av 

Södertälje kommuns egen rapportering av problemen i Riksdagen och i forskningsrapporter 

som hos Ornbrant. På liknande vis uppmärksammades assyriernas/syrianernas utbildning 

och arbetserfarenhet som bristande och problematiskt där lösningen ansågs finnas i mer 

                                                 
253 Ds A 1980: 7, s. 7. 
254 Ds A 1981: 10, s. 10. 
255 Ibid, s. 12. 
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utbildning, språkundervisning och praktik. På så sätt skulle assyrierna/syrianerna anpassas 

till den svenska arbetsmarknaden.  

Det fanns en stark konsensus i arbetsgruppen, och som återspeglades i Riksdagens 

debatter, att arbete var absolut centralt för att integreras i det svenska samhället och att 

invandringen till Sverige måste vara reglerad. Med reglerad menas då inte enbart att 

invandringen till Sverige styrdes av lagar och regler, utan även att dess omfattning var 

kontrollerad. Svenska myndighetsinstanser skulle ha möjlighet att reglera mängden och 

distributionen av invandrande till Sverige på ett sätt som påminner om den tidigare 

arbetskraftsinvandringen. Då skulle – för ickenordiska medborgare – arbete och bostad vara 

ordnat före inresan. Kvotflyktinghanteringen är även den mer kontrollerad. Kvotflyktingar 

väljs ut av svenska representanter och överförs sedan till Sverige i kontrollerade former. 

Dessa grundpremisser höll man fast vid även när det bidrog till de problem som man sade 

sig vilja lösa. När man försökte stoppa den assyriska/syrianska invandringen ledde det till att 

folk smugglades över gränsen och gömde sig hos redan invandrade släktingar, vilket i sin 

tur bidrog till att segregationen till vissa områden stärktes och att tiden från invandrandet till 

att en enskild individ hade ett arbete förlängdes.  

När man sedan försökte förmå assyrierna/syrianerna att flytta från Södertälje skulle 

även detta ske via arbetet, trots att assyrierna/syrianerna generellt inte angav arbete som ett 

skäl till varför de valde att bo på en viss plats. Arbetets privilegierade status satte därmed 

ramen för de möjliga lösningarna. 

Alternativa lösningar skulle ha kunnat centrera kring vad som gör en kommun eller 

stad välkomnande för assyrier/syrianer. Sådana lösningar skulle dock troligtvis kräva 

investeringar i form av byggandet av kyrkor och föreningslokaler, bostadsprojekt som 

inkluderade behovet av större lägenheter och liknande. Detta var svårsålt i en kontext där 

regeringen genomförde diverse sparpaket och där den assyriska/syrianska invandringen 

redan framstod som kostsam. Det är även en lösning på ett problem som inte förutsätter att 

det är de invandrade som behöver ändra sig, utan att det är det svenska samhället som 

behöver anpassa sig. 
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5. Sammanfattande analys och slutdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning har varit att, med den assyriska/syrianska invandringen 

1975-1982 som exempel, utforska kopplingen mellan migrationspolitiska diskurser och 

praktiker. Detta har uppnåtts genom en undersökning i tre delar, med tre stycken 

migrationspolitiskt relevanta aktörer: Statens invandrarverk, Sveriges riksdag och 

arbetsmarknadsdepartementets arbetsgrupp för frågor rörande assyriernas/syrianernas 

situation i Sverige. Genomgående i uppsatsen har Bacchi’s analysverktyg ”What’s the 

problem (represented to be)?” (WPR) applicerats på källmaterialet i syfte att komma åt hur 

problemformuleringar formar båda vad som ansågs vara ett problem och vilka lösningar 

som därefter valdes ut för att lösa dessa problem. I det här avsnittet sammanfattas och 

analyseras de viktigaste resultaten av de tre undersökningsdelarna och svaren på de 

frågeställningar som ställdes upp i uppsatsens inledningskapitel. 

 

1. Vilka åtgärder föreslås i relation till den assyriska/syrianska invandringen (och 

hur motiveras de)? 

 

Åtgärderna som förekommer i relation till den assyriska/syrianska invandringen kan delas 

upp i två huvudsakliga kategorier: invandringspolitiska och invandrarpolitiska. I 

invandringspolitiken genomfördes de två nollställningsbesluten, vilket innebar att flera tusen 

assyrier/syrianer fick stanna i Sverige. Men samtidigt genomförde den svenska regeringen 

och myndigheter åtgärder som hade som syfte att begränsa den assyriska/syrianska 

invandringen. Först införde den socialdemokratiska regeringen viseringstvång för turkiska 

medborgare och i samband med det andra nollställningsbeslutet fattade den borgerliga 

regeringen ett principbeslut med stöd i en undantagsklausul i 2 § tredje stycket i 

utlänningslagen vilket möjliggjorde att neka b-flyktingar uppehållstillstånd i Sverige om de 

bedömdes utgöra en alltför stor belastning på de svenska mottagningssystemen. Utöver detta 

skärpte man gränskontrollen gentemot Norge och Danmark flera gånger efter 1976. Att 

undantagsklausulen i utlänningslagen var beroende på hur pass betungande invandringen 

upplevdes vara för svenska resurser visar på en stark koppling mellan invandringspolitik och 

invandrarpolitik, där invandringspolitiska beslut togs som en följd av konsekvenser i 

invandringspolitiken. Med andra ord, när integrationen misslyckades blev svaret att föra en 

strängare gränspolitik. Det indikerar en förförståelse där problemet inte är en misslyckad 
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integrationspolitik, utan invandringen i sig upplevs som problemet. Alternativa sätt att lösa 

problemet hade kunnat vara att tillföra mer resurser till integrationsåtgärder eller för att lösa 

större strukturella problem, som bristen på bostäder. 

Kopplingen mellan invandrar- och invandringspolitik styrks ytterligare av att det 

genomgående fanns ett kompakt motstånd mot att assyrierna/syrianerna bosatte sig i 

Södertälje. Redan tidigt i undersökningsperioden gjordes beräkningar på vad 

assyrierna/syrianerna i Södertälje kostade och skulle kosta framöver om de fick stanna. 

Majoriteten av de förslag som lades fram av arbetsgruppen för frågor rörande 

assyrier/syrianer syftade till att assyrierna/syrianerna skulle få arbete på annan ort, 

exempelvis genom den intensifierade arbetsförmedling som upprättades i Södertälje och att 

man möjliggjorde för personer som inte var arbetslösa att söka flyttningsbidrag så att 

familjer skulle kunna flytta gemensamt. Majoriteten av föreslagna åtgärder syftade 

följaktligen åt samma håll. Utbildning var till för att assyrierna/syrianerna skulle komma i 

arbete och arbetsgruppen föreslog att arbete skulle varvas med utbildning, för att motivera 

studietrötta assyrier/syrianer att bli klara med sin utbildning och för att de skulle få värdefull 

arbetslivserfarenhet. Genom arbetet skulle assyrierna/syrianerna både vinna tillträde till och 

anpassas till det svenska samhället. 

 

2. Vilka narrativ och motnarrativ förekommer kring den assyriska/syrianska 

invandringen? 

 

Att man konsekvent från den socialdemokratiska och den borgerliga regeringens sida 

försökte begränsa den assyriska/syrianska invandringen ska inte tolkas som att det inte 

existerade någon sympati för assyrierna/syrianerna. Det fanns flera olika narrativ kring den 

assyriska/syrianska invandringen. Kritiken mot den sittande regeringen var ofta skarp och 

den borgerliga regeringen, som satt vid makten under nästan hela undersökningsperioden, 

fick frekvent kritik från företrädare från sina egna partier, framförallt Folkpartiet. I flera fall 

blev dessa sympatiyttringar del av ett narrativ om Sverige som ett humanitärt föredöme som 

borde kunna öppna sina armar för världens utsatta och förföljda. Men detta kunde även 

vändas i dess motsats. Under hela undersökningsperioden, men framförallt mot slutet, fanns 

det tendenser till ett narrativ där det öppna generösa Sverige missbrukades av 

spontanflyktingar som passade på att fly till Sverige tillsammans med andra, mer värdiga 

flyktingar. Detta narrativ förespråkades inte av alla riksdagsledamöter, utan framkom 

framförallt hos moderater. Tanken att vissa flyktingar var mer skyddsvärda än andra fanns 

dock även hos riksdagsledamöter från andra partier. Socialdemokratiska ledamöter 
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förespråkade exempelvis att chilenska flyktingar skulle prioriteras i större utsträckning än 

andra flyktinggrupper. När en grupp om 1300 polska flyktingar gavs uppehållstillstånd i 

Sverige 1982 kringgärdades de heller inte av samma restriktioner som åtföljde de två 

nollställningsbesluten för assyrier/syrianer.  

I jämförelser mellan assyrierna/syrianerna och andra flyktinggrupper i Riksdagens 

debatter framkom det även på olika sätt vad som ansågs vara tydliga skäl för flyktingskap. 

En flykting var någon som flydde från ett statsunderstött, centralt förtryck och som hade 

varit politiskt eller fackligt engagerad. Religiöst förtryck omnämns men framhålls inte som 

centralt. Detta framkommer i debatter kring vilken typ av förtryck assyrierna/syrianerna flyr 

från. Regeringsföreträdare som invandrarminister Karin Andersson menade då att 

assyrier/syrianer inte var politiskt förföljda eller förtryckta, medan riksdagsledamöter som 

Olle Wästberg (FP) hävdade det motsatta. Av detta kan jag dra slutsatsen att det fanns en 

konsensus om vilken typ av förtryck som legitimerade politiskt flyktingskap, men inte om 

vem som led av ett sådant förtryck.   

Behandlingen av libanesiska assyrier/syrianer är indikativt på att 

assyrierna/syrianerna uppfattades som en sammanhållen grupp. De libanesiska 

assyrierna/syrianerna flydde undan inbördeskriget i Syrien, och uppfattades som politiska 

flyktingar med rätt till asyl. Men när de försökte ta sig till Sverige försökte SIV hindra dem 

genom att dra in deras turistvisum med hänvisning till att flyktingar borde tas om hand av 

FN. På ett liknande sätt argumenterade SIV för att skicka tillbaka assyrier/syrianer som 

invandrade via Norge och Danmark efter att viseringstvång infördes mot turkiska 

medborgare 1976. SIV menade att Sverige inte ensamt kunde vara ansvarigt för att ta emot 

flyktingar i Norden. Den borgerliga regeringen förde ett liknande resonemang efter 

militärkuppen i Turkiet 1982. Sverige skulle inte ta några direkta aktioner gentemot Turkiet 

utan istället verka genom Europarådet, menade regeringen. Detta bryter med narrativet som 

Hansen påvisade under 1960- och 70-talet, där berättelsen om Sverige som ett humanitärt 

föredöme manade till att Sverige även skulle bli ett föredöme på hemmaplan i 

invandrarpolitiken. I detta nya narrativ – uppburet av regeringspartierna – skulle Sverige 

inte vara framträdande. Ansvaret skulle istället spridas och fördelas och det politiska 

initiativet borde tas på annat, mer centralt håll. Det humanitära ansvaret placerades därmed 

hos andra aktörer som FN och Europarådet. Centralt här är att detta nya narrativ kom från 

regeringsföreträdare och myndigheter som SIV, de aktörer som har makten att stifta 

respektive genomdriva gränspolitik. Det är deras analys och bedömning av situationen som, 

med Bacchis ord, ”fastnar”.  
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Assyriernas/syrianernas närvaro i Södertälje problematiserades konsekvent av 

majoriteten av riksdagsledamöterna. Diskussionerna började emellertid först på allvar när 

den borgerliga regeringen drog in det särskilda statsstödet till Södertälje kommun, eftersom 

Södertälje kommun ville ha ett större finansiellt stöd från svenska staten. Konflikten kring 

vem som borde bära kostnadsansvaret för assyrierna/syrianerna drev fram ett narrativ där 

assyrierna/syrianerna beskrevs framförallt i form av de kostnader de innebar för 

skolundervisning, barnomsorg, arbetslivsutbildning och liknande. Tesen att den 

assyriska/syrianska invandringen var kostsam bestreds sällan och avvikande narrativ (som 

att invandringen borde ses som en investering) fastnade inte i huvudnarrativet som 

riksdagsledamöter och regeringsföreträdare utgick från. Hand i hand med detta gick även 

beskrivningar av assyrierna/syrianerna som att deras närvaro i Södertälje orsakade spänd 

stämning och motsättningar. De beskrevs även i viss mån som utseendemässigt och 

kulturellt avvikande. Situationen i Södertälje blev i dessa narrativ en kamp om resurser; 

välfärden var något som tillhörde ”svenskar” och som gavs till ”invandrare” som en gest av 

solidaritet och välvilja, inte för att dessa grupper hade en likvärdig rätt till resurserna. 

Christina Johansson beskriver föreställningarna under den här perioden som 

”välfärdsnationalism” – tanken att välfärd var något som tillhörde ”svenskar” och som 

endast delades med ”invandrare” som en gest av solidaritet och generositet, inte för att 

invandrande hade en likvärdig rätt till välfärdens resurser. När ekonomiska svårigheter 

uppstod sattes denna villkorade solidaritet på prov. I detta finns en tydlig åtskillnad där olika 

krav och förväntningar ställdes på svenskar och invandrare. Mina resultat stödjer hennes tes. 

För att invandrare skulle kunna räknas som integrerade och delaktiga i det svenska 

samhället var de tvungna att arbeta, vilket sågs som nyckeln till Sverige. Ur ett 

regimentalistiskt perspektiv kan även åtgärder i syfte att integrera assyrierna/syrianerna i 

befolkningen genom arbete, en nyttig sysselsättning, tolkas som en befolkningsförbättrande 

åtgärd. Detta styrktes delvis av den rapport arbetsgruppen skrev om läget för 

assyrier/syrianer i Södertälje 1982. I rapporten räknade de inte med de assyrier/syrianer som 

redan uppnått medborgarskap i sitt statistiska underlag. Detta berodde delvis på svårigheten 

i att bedöma etnicitet när det inte var något man officiellt registrerade, men det är även 

talande att man inte fann det problematiskt i någon större utsträckning. De med svenskt 

medborgarskap var en del av befolkningen och blev då automatiskt utskrivna ur problemet.  

 

 

 

 



78 
 

3. Vilka kopplingar fanns mellan invandrings- och invandrarpolitisk praktik? 

 

I hanteringen av den assyriska/syrianska invandringen kan vi se hur problemformuleringar 

kring invandrings- och invandrarpolitik gick in i varandra och påverkade varandra. Att 

införa viseringsplikt gentemot Turkiet och att utnyttja undantagsklausulen för att begränsa 

invandringen av assyriska/syrianska b-flyktingar var gränspolitiska beslut som inte kan ses 

som skilda från invandrarpolitiken där man på flera olika sätt sökte att hindra 

assyrierna/syrianerna från att bosätta sig i och förbli i Södertälje. Att assyrierna/syrianerna 

inte kunde bosätta sig exklusivt i Södertälje var en uppfattning som av allt att döma delades 

av samtliga undersökta aktörer. Undantagsklausulen var helt avhängig hur lyckad 

invandrarpolitiken uppfattades vara. Aktörerna resonerade att ju mer lyckad 

invandrarpolitiken var desto mer resurseffektiv är den, ju fler kan vi ta emot, och tvärt om. 

Förmodligen hade man inte upplevt den assyriska invandringen som lika problematisk om 

den hade varit mer jämt fördelad över landet och om assyrierna/syrianerna hade kommit ut 

snabbare i arbetslivet. 

Detta bör ses i en vidare historisk kontext. Denis Frank menar i sin avhandling att 

när gränskontrollen för den utomnordiska invandringen skärptes 1967 lättade kontrollen av 

migranter inom Sverige. Denna ökade gränskontroll kom även den i samband med en ökad, 

enskild arbetskraftsinvandring och en lågkonjunktur. Frank driver tesen att en friare 

ställning på arbetsmarknaden skulle minska de politiska kostnaderna för en skärpt 

gränskontroll. Man genomförde även åtgärder för att reglera den utomnordiska 

arbetskraftsinvandringen så att den i högre grad skulle ske i organiserade former.256 I min 

uppsats har jag inte undersökt utomstatliga aktörer (som exempelvis media eller 

civilsamhälleliga aktörer) varför det politiska priset för politiken kring den 

assyriska/syrianska invandringen blir svårbedömt. Gällande disciplineringen eller kontrollen 

inom flyktingpolitiken och gällande assyrierna/syrianerna finns det aspekter som talar både 

före och emot. Man skärpte den yttre gränskontrollen kontinuerligt och försökte verkställa 

avvisningsbeslut. För de som hade invandrat så försökte man inte tvinga 

assyrierna/syrianerna att flytta, utan detta skulle ske genom uppmuntrande åtgärder. Baserat 

på detta förefaller det som att den uttalade och strikta kontrollen minskar. Hur intern 

gränskontroll passar in i den här frågan är dock komplex. Ska det karakteriseras som 

gränskontroll (vilket det definitionsmässigt skulle vara) eller som att regeringen ökade 

kontrollen av migranter inom Sverige?  Man fokuserar även på åtgärder som ska förmå 

                                                 
256 Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, s. 134-141. 
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assyrierna/syrianerna att själva bete sig på ett önskvärt sätt och bo, jobba och leva på sätt 

som stämmer överens med den övriga befolkningen. Disciplineringen försvinner därmed 

inte, den byter istället delvis karaktär från uttalat disciplinär till en mer självreglerande 

logik.   

Den oavsiktliga konsekvensen av den bedrivna politiken blev, snarare än att 

begränsa invandringen av assyrier/syrianer till Sverige, att de assyrier/syrianer som tog sig 

till Sverige smugglades över gränsen där de gömde sig undan myndigheterna hos sina 

släktingar, oftast i Södertälje. Detta bidrog i sin tur till ett av de invandrarpolitiska 

problemen som arbetsgruppen identifierade och försökte lösa, framförallt tiden det tog från 

det att assyrierna/syrianerna anlände i Sverige till dess att en enskild invandrare kom i 

arbete, vilket arbetsgruppen argumenterade för som absolut centralt för att integreras i 

Sverige.  

 

4. Hur hanterades och tolkades resultaten av de migrationspolitiska åtgärder som 

genomfördes? 

 

När de gränspolitiska åtgärderna för att stävja den assyriska/syrianska invandringen 

misslyckades tolkades det av regeringsföreträdare som en inskränkning i den svenska 

statens möjlighet att fatta självständiga beslut gällande sin egen flyktingpolitik, vilka man 

ska ta emot och på vilka grunder. Detta märks framförallt på att man talade om vikten av att 

prioritera mellan olika flyktinggrupper och att både den borgerliga och den 

socialdemokratiska regeringen betonade att när man väljer att låta assyrierna/syrianerna 

stanna begränsades möjligheten att ta emot andra flyktingar, som till exempel de chilenska 

flyktingarna. 

När det gäller invandrarpolitiska åtgärder satte arbetets privilegierade status ramarna 

för de möjliga lösningarna. Arbetsgruppen som tillsattes på arbetsmarknadsdepartementet 

hade som uppgift att genomföra åtgärder som syftade till att förbättra assyriernas/syrianers 

situation i Sverige samt att förmå dem att flytta från Södertälje. De lösningar som valdes 

utgick nästan exklusivt från att assyrierna/syrianerna skulle förmås att flytta genom att de 

fick arbete på annan ort. De åtgärder som det investerades mest i var en intensifierad 

arbetsförmedling i Södertälje som skulle arbeta med att hjälpa assyrierna/syrianerna att hitta 

jobb på annan ort, samt att man gav flyttningsbidrag till personer som redan hade arbete för 

att underlätta för större familjer att flytta tillsammans. Dessa åtgärder hade begränsad 

framgång och beskrevs framförallt som ett misslyckande av arbetsgruppen. Även om frågan 

inte här kan besvaras kan man fundera över om utflyttningsresultaten hade varit mer lyckade 
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om man hade fokuserat på de behov assyrierna/syrianerna själva uppgav att de hade för att 

kunna trivas och blomstra, vilket centrerade mer kring tillgång till bostäder till rimliga priser 

och en kulturell och social gemenskap. 

Arbetsgruppen såg dock inte misslyckandena med dessa arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som beroende av att de inte hade tagit in assyriernas/syrianernas behov i 

beräkningen, utan som en konsekvens av det nuvarande läget på arbetsmarknaden. 

Situationen på arbetsmarknaden ansågs missgynna redan svaga grupper. Detta indikerar en 

problemsyn som dels såg assyrierna/syrianerna som en svag eller passiv grupp samt att 

dessa strukturella hinder vara parametrar att förhålla sig till snarare än strukturella problem 

att lösa med stats- och myndighetsåtgärder. Arbetsgruppen menade även att 

arbetsmarknaden i Södertälje var beroende av industrijobb. Vad som inte problematiserades 

av arbetsgruppen eller nämnvärt i Riksdagens debatter däremot var främlingsfientligheten. I 

arbetsgruppens rapporter framgick att fördomar gentemot assyrier/syrianer inverkade på 

deras möjligheter att få jobb. Det fanns även exempel på hur arbete riktat mot dessa 

fördomar framgångsrikt ledde till att assyrierna/syrianerna fick arbete, exempelvis 

arbetsgruppens åtgärder för assyrierna/syrianerna i Köping och Södertälje kommuns egna 

informationsinsatser för kommunens anställda gällande assyrierna/syrianerna. Trots detta 

sågs främlingsfientlighet inte som ett problem i sig att lösa. I Riksdagen beskrev 

Södertäljepolitiker de ekonomiska svårigheterna till följd av den assyrisk/syrianska 

invandringen som att de ledde till rasism, motsättningar mellan befolkningsgrupper och till 

och med upplopp. Främlingsfientlighet beskrevs med andra ord som en naturlig konsekvens 

av en kamp om resurser i Södertälje. Exempelvis menade Södertäljepolitikerna att de inte 

kunde höja skatten på grund av att Södertäljeborna skulle bli upprörda. 

 

5.1 Slutdiskussion 
 

Vad var problemet (representerat att vara)? De åtgärder som både den socialdemokratiska 

och den borgerliga regeringen genomförde kan framstå som motsägelsefulla i och med att 

man både genomförde åtgärder som tillät assyrier/syrianer att stanna i Sverige, och införde 

restriktioner som var ämnade att hindra dem från att ta sig till Sverige.  

Deras agerande blir mer begripligt om vi ser på asylrätten, som den förklarades i 

inledningskapitlet, som statens rätt att ge någon asyl, snarare än individens rätt att söka asyl. 

Problemet blev då bristen på kontroll över vem som invandrande, hur, var och varför. I det 

perspektivet var det fullt rimligt att försöka hindra libanesiska flyktingar att ta sig till 

Sverige med hänvisning till att sådant ska hanteras av FN - rent historiskt är det precis så det 
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har gått till. Systemet med flyktingläger möjliggjorde att samla upp flyktingar på en 

specificerad plats där sedan ett specifikt antal kunde väljas ut för transport till det 

asylgivande landet där mottagandet var förberett och ordnat. På ett liknande sätt fungerade 

även den utomnordiska arbetskraftsinvandringen som till stor del var en organiserad 

överföring av arbetskraft där både tillstånd, arbete och i många fall bostad hade ordnats 

redan före inresan. Att man hade en organiserad arbetskraftsinvandring berodde i sin tur på 

att man tidigare försökt stävja den enskilda arbetskraftsinvandringen under 60-talet genom 

organiserade gruppöverföringar av arbetskraft. Problemet som både den socialdemokratiska 

och borgerliga regeringen försökte lösa var således att man upplevde att man hade tappat 

kontrollen över den reglerade invandringen till Sverige. På ett liknande sätt hänvisade både 

regeringen och SIV till FN som skulle organisera flyktinginvandringen via flyktingkvoten. 

Denna starka spårbundenhet visar på vikten av min studie. Den assyriska/syrianska 

invandringen till Sverige skedde samtidigt som den nya invandringspolitiken med målen 

jämlikhet, valfrihet och samverkan implementerades. Med tanke på den starka 

spårbundenheten bakåt är det centralt att undersöka hur dessa mål faktiskt implementerades. 

Ytterst lite av det som har framkommit i studien påvisar en reell implementering av de 

invandrarpolitiska målen. Förslag som skulle ha tillgängliggjort assyrisk/syriansk kultur 

implementerades inte och den assyriska/syrianska kultur togs upp i riksdagen som problem 

för jämställdhet och integration snarare än tillgångar. Framtida forskning kring 

flyktinginvandring till Sverige bör med detta i åtanke undersöka om dessa tendenser 

fortsatte vid exempelvis den bosniska flyktinginvandringen på 1990-talet. 

Försök att reglera invandringen till Sverige handlade även om att distribuera 

mängden invandrare över tid. Detta framgår tydligt genom att man vid upprepade tillfällen 

försökte skärpa gränskontrollen. Det är tydligt även i till synes generösa beslut som 

familjeåterföreningskvoterna där man försökte skapa ett jämnt och kontrollerat intag av 

assyriska/syrianska flyktingar till Sverige. Dessa migranter hade då ansökt om tillstånd i 

förväg och man visste att de hade starka humanitära skäl. Det stödjer sig på ett system som 

historiskt har lagt initiativet i statliga (eller fackliga) händer, snarare än hos de 

arbetssökande emigranterna eller flyktingarna själva. Vad som sker med den 

assyriska/syrianska invandringen är en omfördelning av initiativet och en förskjutning av en 

del av makten till de asylsökande individerna. Med tanke på de många likheterna mellan hur 

statliga aktörer har försökt reglera arbetskraftsinvandringen och flyktinginvandringen är det 

av stort intresse för framtida forskning att djupare utforska detta samband då dessa ofta 

studeras som separata fenomen. Lars-Erik Hansen tar exempelvis inte upp flyktingpolitiken 

i sin avhandling Jämlikhet och valfrihet. En studie av den svenska invandrarpolitikens 
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framväxt. Hansen menade i sin avhandling att det fanns en stor konsensus kring anti-

rasistiska diskurser och kring att Sverige skulle vara ett humanitärt föredöme även på 

hemmaplan under 1970-talet. Jag menar att åsiktsskillnader på dessa punkter blir tydligare i 

frågor kring flyktingpolitiken där dessa värderingar sätts på prov i praktiken. När det gäller 

vidare forskning kring den assyriska/syrianska invandringen och hur de togs emot i Sverige 

finns det många saker som är värda att belysa i vidare forskning. Denna uppsats har inte 

undersökt mottagandet av civilsamhället eller hur gruppen framställdes i media. Det finns 

dock indikationer i mitt material på att det folkliga intresset för assyrierna/syrianerna var 

stort och att många ideella grupper engagerade sig i att hjälpa assyrierna/syrianerna. 

Undersökningar i media samt hur ideella krafter (exempelvis inom kyrkan, men även 

sekulära krafter) påverkade opinionen skulle komplettera den samlade kunskapen om den 

assyriska/syrianska invandringen. Hur den ideella flyktinghjälpen har påverkat opinionen 

och utvecklingen av statlig politik på området är även områden som generellt bör utforskas 

vidare i modern svensk historia. 

Centralt för de beslut som fattades i samband med den assyriska/syrianska 

invandringen var således tanken att invandringen till Sverige skall vara reglerad. Med detta 

avses två saker. Invandringen till Sverige skulle för det första styras av lagar och regelverk. 

Men den skulle även, för det andra, vara reglerad som i kontrollerad. I ett regimentalistiskt 

perspektiv är det av vikt för staten att reglera vem som får ingå i befolkningen. Detta styrks 

av att tidigare i svensk historia har representanter för svenska staten utnyttjat möjligheten att 

välja ut vilka asylsökande som passar behoven på den svenska arbetsmarknaden. Anders 

Svensson påvisade hur vid uttagningen av ungerska kvotflyktingar så fokuserade tjänstemän 

på plats på att i första hand välja ut de som passade Sveriges arbetsmarknadsmässiga behov. 

Cecilia Notini Burch visade även i sin avhandling hur dem som upplevdes som suspekta och 

politiskt farliga, som ryska invandrare direkt efter andra världskriget, fick sin rörelsefrihet 

begränsad. De kunde exempelvis hindras från att vistas i större städer. Man utövade kontroll 

över de invandrande. På liknande vis försökte man kontrollera och reglera den 

assyriska/syrianska invandringen. Med den assyriska/syrianska invandringen fanns det 

väldigt lite fungerande reglering och kontroll över vilka som invandrade. De 

invandrarpolitiska åtgärder som vidtogs kan därför förstås på två sätt. Åtgärderna som 

vidtogs syftade framförallt till att få assyrierna/syrianerna att flytta från Södertälje genom att 

de skulle få arbete på annan ort. Dessa åtgärder bör förstås utifrån två perspektiv. Det finns 

en vidare kontext där det var en vanlig åtgärd att uppmuntra folk att flytta i jakt på arbete. I 

enlighet med tidigare arbetsmarknadspolitik skulle tillväxt och arbeten kunna tryggas genom 

att man uppmuntrade till att folk flyttade till jobben genom olika typer av 
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arbetsmarknadsåtgärder. Men det kan även ses som försök att reglera befolkningen man nu 

de facto har, var de bor och var de arbetar. Det kan även ses som ett försök att förbättra den 

assyriska/syrianska gruppen så att den bättre passar in i den övriga befolkningen.  

Det framgår att det fanns en spårbundenhet bakåt där tidigare förförståelser och 

antaganden på ett centralt sätt formade den diskurs som utgjorde grunden för de debatter och 

de beslut som sedan fattades i den svenska migrationspolitiken. Det fanns därmed en stark 

koppling mellan migrationspolitiska diskurser och praktiker. I den här uppsatsen har jag 

visat att när Södertäljes politiker diskuterar kostnaderna för den assyriska/syrianska 

invandringen i Riksdagen byggs ett narrativ upp där den underliggande konsensusen är att 

den assyriska/syrianska invandringen är en kostnad. Motnarrativ om invandrarpolitik som 

en investering får inget fäste. Detta i sin tur legitimerar och förstärker den invandringspolitik 

som redan existerar där gränskontrollen kontinuerligt skärps för att hålla assyrier/syrianer 

ute ur Sverige, vilket motiverades av en problemrepresentation där assyrierna/syrianerna 

sågs som kostnader. Konsekvensen av denna förda politik blir dock inte som man hade tänkt 

sig. Istället för att stanna i Turkiet eller styra kosan någon annanstans fortsätter 

assyrierna/syrianerna att resa till Sverige, nu på hemlig väg. 

Om man utgår från tanken att invandringen till Sverige skall regleras och 

kontrolleras i Sverige eller i samarbete med överstatliga organisationer som FN upplevs det 

givetvis som ett problem om det kommer många ”spontanflyktingar” utanför de vanliga 

överföringsvägarna. Även om det samtidigt finns många olika tolkningar av den 

assyriska/syrianska invandringen hos olika aktörer blir den huvudsakliga responsen från 

regerings- och myndighetsföreträdare att försöka kontrollera och begränsa invandringen till 

Sverige. 
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5.2 Summary 
 

The purpose of this study is to investigate the connections between political migration 

discourses and practices using the Assyrian/Syrian immigration (1975-1982) to Sweden as 

an example. This will be accomplished through the study of three, for migration politics 

relevant, actors: The Swedish Migration Board, the Swedish Parliament (Riksdag), and a 

work group at the Department of Labour tasked with investigating questions regarding the 

situation of Assyrians/Syrians in Sweden. This study’s purpose is operationalised through 

Carol Bacchi’s “What’s the problem (represented to be)?” methodology in order to uncover 

how preconceptions and notions shape the understanding of a problem and in turn how to 

solve it. 

The Assyrians/Syrians were a religious and ethnic folk group that fled from Turkey 

and Lebanon to Sweden to escape religious persecution and the Lebanese civil war. 

Approximately 8,000 refugees arrived to Sweden between the years 1975-1982 with the 

majority settling in the municipality of Södertälje. The Assyrians/Syrians represented the 

largest group of refugees to come to Sweden since the Hungarian Revolution in 1956. 

Previously, immigration to Sweden had primarily been labour migration.  

The Swedish response and measures proposed to the Assyrian/Syrian immigration fell into 

two discrete categories: border politics and integration politics.  

In regards to border politics, both the social democratic government and the 

conservative government took steps to hinder and regulate Assyrian/Syrian immigration. In 

February 1976 the Social Democratic government decided to let approximately 2 500 

Assyrians/Syrians stay while imposing visa restrictions on Turkish Nationals. In November 

the same year, the new conservative government allowed an additional 1 300 persons to stay 

while simultaneously declaring that no further Assyrians/Syrians would be given residence 

permits as they represented a too great strain on the Swedish systems. Allowing a relatively 

large number of Assyrians/Syrians to stay can be seen as a display of the idea that Sweden 

should function as a humanitarian example, both internationally and nationally. However, 

despite numerous efforts throughout the period, the Swedish Migration Board and the 

conservative government struggled to maintain control of the Swedish border and keep 

Assyrian/Syrian migrants out with little success. Border control was increased on several 

occasions and yearly family quotas were instated with the intent of controlling and 

distributing the flow of immigrants to manageable numbers over the course of a year. 

In regards to integration politics, the presence of the Assyrians/Syrians in Södertälje was 

considered problematic by most actors as it was characterised as a great expense to the 
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municipality. Distributing the refugees throughout the country was considered vital and 

integration strategies were constructed to support this. Employment was considered key to 

integrating into Swedish society and as a result ‘move-for-work’ policies were enacted as a 

combined effort to integrate the Assyrians/Syrians and move them out of Södertälje. The 

work group initiated at the Department of Labour concerned itself with this issue in 

particular to the exclusion of other integration measures, such as improved access to housing 

and initiatives to encourage the formation of clubs and associations. One example of this 

was that prejudice was not considered a major issue to deal with, but rather a natural 

consequence of the presence of foreigners. Because of this, combatting racism and 

xenophobia was not consciously incorporated into suggestions for integration solutions, 

despite there being examples of the success of such efforts. 

In handling the Assyrian/Syrian immigration to Sweden we can see how border 

politics and integrations politics are deeply interconnected. The more successful integration 

efforts were the more immigrants could be accepted at the border, with the opposite being 

true as well. During the Assyrian/Syrian immigration instating visa regulations for Turkish 

nationals and the use of the clause of exemption to hinder further Assyrian/Syrian refugees 

from attaining residence permits was a result of political decisions.  These decisions were 

motivated by perceived difficulties or failures of integration politics. The justification put 

forward for limiting Assyrian/Syrian immigration was that Swedish government agencies 

and municipalities lacked the resources to receive and integrate them. An unintended 

consequence of these policies were that Assyrians/Syrians smuggled themselves into the 

country and hid with relatives, largely in Södertälje. This prolonged the time from arrival to 

finding a job and integrating into Swedish society. 

A central part of the Swedish immigration discourse was that immigration had to be 

regulated, both by law and policy but also in numbers and in distribution across the country. 

Historically, refugees had been handled through the United Nations and distributed 

according to set quotas where each country could pick and choose how to fill their quota of 

refugees. This afforded states great control over refugee immigration. The measures taken 

can, therefore, be understood as means to re-establish control over immigration both by 

instating limits on refugee numbers as well as their distribution across the country. When 

Assyrians/Syrians came to Sweden, independent of these mechanisms, it was characterized 

as a problem.  This shaped all measures taken to deal with the Assyrian/Syrian immigration, 

crowding out other potential ways of understanding and handling the Assyrian/Syrian 

immigration.   



86 
 

6. Käll- och litteraturförteckning 
 

6.1 Otryckta källor 
 

Migrationsverkets förvaltningsarkiv, f.d. Statens Invandrarverk (SIV), Norrköping 

 

Styrelsens protokoll 1977-1982  

Volym A1A: 1. 

 

Kallelser och minnesanteckningar med bilagor från kansliplenum/direktionsmöten 

1980  

Volym A2: 2. 

 

Administrativa byrån 1975-1976  

Volym A1: 3 

 

Björn Weibos handlingar 1975-1987  

Volym Ö: 14. 

 

6.2 Tryckta källor 
 

Ds A 1980: 7. Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige, 

Lägesrapport från Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i 

Sverige (Stockholm 1980). 

 

Ds A 1981: 10. Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige, 

Assyriernas/syrianernas situation i Sverige: rapport och förslag från en arbetsgrupp inom 

Arbetsmarknadsdepartementet (Stockholm 1981). 

 

Ds A 1982: 1. Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i Sverige 

Slutrapport från Arbetsgruppen för frågor rörande assyriernas/syrianernas situation i 

Sverige (Stockholm 1982). 

 

SIV informerar 5. Assyrierna (Maj 1977). 

 

Riksdagstryck - http://www.Riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/  

 

1975 

 

Riksdagens protokoll 1975/76: 3, 15/10 1975   Riksdagens protokoll 1975/76: 8, 23/10 1975 

 

1976 

 

Riksdagens protokoll 1975/76: 85, 18/3 1976   Riksdagens protokoll 1975/76: 93, 31/3 1976 

Riksdagens protokoll 1975/76: 89, 24/3 1976   Riksdagens protokoll 1975/76: 94, 31/3 1976 

Riksdagens protokoll 1975/76: 90, 25/3 1976   Riksdagens protokoll 1975/76: 125, 13/5 1976 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/


87 
 

1977 

 

Riksdagens protokoll 1976/77: 64, 3/2 1977   Riksdagens protokoll 1976/77: 111, 20/4 1977 

 

1978 

 

Riksdagens protokoll 1977/78: 118, 13/4 1978   Riksdagens protokoll 1977/78: 120, 14/4 1978 

 

1979 

 

Riksdagens protokoll 1978/79: 90, 27/2 1979   Riksdagens protokoll 1978/79: 135, 2/5 1979 

Riksdagens protokoll 1978/79: 103, 14/3 1979   Riksdagens protokoll 1979/80: 51, 13/12 1979 

Riksdagens protokoll 1978/79: 104, 15/3 1979     

 

1980 

 

Riksdagens protokoll 1979/80: 105, 19/3 1980   Riksdagens protokoll 1980/81: 4, 8/10 1980 

Riksdagens protokoll 1979/80: 108, 25/3 1980   Riksdagens protokoll 1980/81: 9, 16/10 1980 

Riksdagens protokoll 1979/80: 127, 23/4 1980   Riksdagens protokoll 1980/81: 19, 7/11 1980 

Riksdagens protokoll 1979/80: 156, 29/5 1980   Riksdagens protokoll 1980/81: 43, 8/12 1980 

 

1981 

 

Riksdagens protokoll 1980/81: 80, 16/2 1981   Riksdagens protokoll 1980/81: 124, 27/4 1981 

Riksdagens protokoll 1980/81: 100, 20/3 1981   Riksdagens protokoll 1980/81: 134, 7/5 1981 

Riksdagens protokoll 1980/81: 104, 26/3 1981   Riksdagens protokoll 1981/82: 35, 25/11 1981 

 

1982 

 

Riksdagens protokoll 1981/82: 68, 1/2 1982   Riksdagens protokoll 1981/82: 104, 23/3 1982 

Riksdagens protokoll 1981/82: 81, 16/2 1982   Riksdagens protokoll 1981/82: 126, 21/4 1982 

 

1983 

 

Riksdagens protokoll 1982/83: 130, 27/4 1983      

 

 

  



88 
 

6.3 Litteratur 
 

Andersson E, Hans, Överstatlig flyktingpolitik: staters samarbete inom suveränitetskänsliga 

områden, (Umeå, 2008). 

 

Andersson, Stefan, Assyrierna: en bok om präster och lekmän, om politik och diplomati 

kring den assyriska invandringen till Sverige, (Stockholm, 1981). 

 

Bacchi Lee, Carol, Analysing policy: what's the problem represented to be?, (French Forest 

2009). 

 

Björklund, Ulf Från ofärd till välfärd: en kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta 

Östern till Sverige, (Stockholm 1980). 

 

Byström, Mikael & Frohnert Pär ”Introduction III” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts 

(red.), Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-

2000 (Lund 2013). 

 

Byström, Mikael & Frohnert, Pär ”Introduction IV” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts 

(red.), Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-

2000 (Lund 2013). 

 

Foucault, Michel “Regimentalitet” i Diskursernas kamp (Eslöv 2008 [1971, 1994]). 

 

Foucault, Michel, Samhället måste försvaras. College de France 1975-1976 (Hägersten 

2008 [1994]). 

 

Frank, Denis, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: en studie av 

invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972 (Växjö 

2005). 

 

Gardell G, Karl "Assyrianerna i den svenska flyktingpolitikens skärseld" i Årsbok för kristen 

humanism, Förbundet för kristen humanism och samhällssyn (KHS), (Uppsala 1986). 

 

Gunner, Göran ”Assyrier/syrianer – en orientering” i Göran Gunners & Sven Halvardsons 

(red.), Jag behöver rötter och vingar: om assyrisk/syriansk identitet i Sverige (Skellefteå 

2005). 

 

Hansen, Lars-Erik, Jämlikhet och valfrihet: en studie av den svenska invandrarpolitikens 

framväxt, (Stockholm 2001). 

 

Hedenborg, Susanne & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2006: 

böndernas och arbetarnas tid (Lund 2009). 

 

Johansson, Christina, Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 

1900-talets andra hälft (Malmö 2005). 

 

Johansson, Jesper, "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.": retorik och praktik 

i LO:s invandrarpolitik 1945-1981, (2008 Växjö). 

 

Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 

(Stockholm 1999). 



89 
 

 

Lundgren, Svante, Assyrierna. Från Nineve till Södertälje ( Södertälje 2014). 

 

Makko, Aryo ”Discourse, Identity and Politics: A Transnational Approach to Assyrian 

Identity in the Twentieth Century” i Önver A. Cetrez, Sargon Donabeds & Aryo Makkos 

(red.), The Assyrian heritage: threads of continuity and influence (Uppsala, 2012). 

 

McKay, John P, A history of world societies, 9:e uppl., (Boston 2012). 

 

Notini Burch, Cecilia A cold war pursuit: Soviet refugees in Sweden, 1945-54 (Stockholm 

2014). 

 

Notini Burch, Cecilia ”Controlling the untrustworthy” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts 

(red.), Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-

2000 (Lund 2013).  

 

Ornbrant, Birgitta Möte med välfärdens byråkrater. Svenska myndigheters mottagande av en 

kristen minoritetsgrupp från Mellersta Östern (Stockholm 1981). 

 

Sarstrand Marekovic, Anna-Maria, Från invandrarbyrå till flyktingmottagning: fyrtio års 

arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå (Lund 2011). 

 

Stråth, Bo, Mellan två fonder: LO och den svenska modellen (Stockholm 1998). 

 

Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, 

(Stockholm 2005). 

 

Yalcin, Zeki ”LO and refugee immigration, 1973-82” i Mikael Byströms & Pär Frohnerts 

(red.), Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-

2000 (Lund 2013). 

 

Åmark, Klas Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland 

och förintelsen, (Stockholm 2011). 

 

 

6.4 Internetreferenser 
 

Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se 

 

Olof palme.org  

http://www.olofpalme.org 

 

 

 

  

http://www.ne.se/
http://www.olofpalme.org/


90 
 

Bilaga 1. Riksdagens aktörer 
 

Nedan följer en aktörslista för de riksdagsledamöter som deltog i debatter kring den 

assyriska/syrianska invandringen 1975-1982. Observera att detta inte avser vara en komplett 

lista över samtliga ledamöter som satt i Riksdagen under denna period. 
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Granstedt, Pär C   
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Johansson, Olof C   

Korpnäs, Sture C   

Leijon, Anna-Greta S Invandrarminister 1973-1976, Arbetsmarknadsminister 1982-1987 

Lidbom, Carl S   

Liljegren, Gunnel M   

Lövenborg, Alf VPK/APK   

Nordberg, Ivar S   

Olsson, Elvy C   

Petersson, Esser FP   

Romanus, Gabriel FP   

Stensson, Börje FP   

Strindberg, Per-Olof M   

Strömberg, Karl-Erik FP   

Svartberg, Karl-Erik S   

Svensson, Evert S   

Söderkvist, Oswald VPK   

Tillander, Ulla C   

Ullsten, Ola FP 
Invandrarminister 1977-1978, Statsminister 1978-1979, 
Utrikesminister 1979-1982 
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Werner, Mårten M   

Winberg, Håkan M Justitieminister 1979-1981 
Winther, Eva 
Wästberg, Olle 

FP 
FP 

Invandrar- och jämställdhetsminister 1978-1979 
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