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Abstract 

This thesis studies the National Labour Market Board (AMS) and the role it played during the 

Assyrian/Syrian migration during the 1960s and 1970s. AMS was created at the end of the 

1940s with full employment as its main goal. During the 1950s and 1960s this seemingly 

worked perfectly and AMS had considerable influence on the migration patterns to Sweden. 

However this changed during the 1970s and a combination of events turned the Swedish 

economy to a decline. At this point in time a relatively great number of Assyrians/Syrians 

refugees started to migrate to Sweden.  The thesis uses Bo Rothstein’s writings about Sweden 

as a corporate state as a starting point. Rothstein argues that the “corporate spirit” that had 

greatly influenced the Swedish politics since the 1930s started to decline during the 1980s in 

all sectors. I argue that the Assyrian/Syrian migration in the middle of the 1970s is the start of 

this decline in the labour market sector. I also argue that AMS influential position on the 

migration field ends, or at least greatly decreases as a result of the Assyrian/Syrian migration. 
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1. Inledning 

Den assyrisk/syrianska migrationen till Sverige kan indelas i tre skeden. Det första skedet är 

1967 då de första drygt 200 assyrierna/syrianerna anlände till Sverige som kvotflyktingar från 

Libanon1, samt fyra andra tillfällen under perioden 1972-1976 då ytterligare 50 

assyrier/syrianer fick asyl i Sverige via flyktingkvoter. Den första gruppen flyktingar bestod 

av individer med flera etniska, nationella och religiösa bakgrunder. Många var från Turkiet 

men hade tvingats lämna landet p.g.a. förförföljelse och diskriminering. Detta var dock något 

som man inte från de svenska myndigheternas sida uppmärksammade utan alla kom att gå 

under benämningen assyrier. Det andra skedet består av familje- och släktåterföreningsfall till 

de assyrier/syrianer som redan befann sig i Sverige. Det tredje skedet är den omfattande 

flyktingmigration som sker under mitten av 1970-talet. Flyktingarna kom främst från sydöstra 

Turkiet där de som religiös minoritet förföljdes och diskriminerades. I samband med den 

omfattande flyktingmigrationen under det tredje skedet så startade en debatt både hos media 

och bland svenska myndigheter om huruvida assyrierna/syrianerna verkligen var utsatta för 

religiöst förtryck i Turkiet. Vissa menade att det snarare handlade om de ekonomiska och 

sociala förhållandena i sydöstra Turkiet. Även om det var uppenbart att assyrierna/syrianerna 

hade blivit utsatta för övergrepp av den kurdisktalande muslimska befolkningen i området där 

de bodde så ansåg Statens invandrarverk att de enbart i undantagsfall kunde betraktas som 

politiska flyktingar. Majoriteten av de assyrisk/syrianska flyktingarna kom istället att 

klassificeras som B-flyktingar (se nedan).2 

Det första och det tredje skedet är vad som kommer studeras närmare i denna uppsats. 

Deras ankomst under det tredje skedet var oreglerad och sågs som synnerligen problematisk 

av de svenska myndigheterna och trots flera försök att få kontroll över migrationen 

misslyckades de svenska myndigheterna. 

Den assyriska/syrianska flyktingmigrationen till Sverige under mitten av 1970-talet kom 

att få stor uppmärksamhet och på flera sätt bli unik vad gäller svensk migrationshistoria. Dels 

är det den relativt stora mängd flyktingar som kom under en relativt kort tid, drygt 6 000 

flyktingar under perioden 1975-77, och dels kom den assyrisk/syrianska migrationen att leda 

till att en ny form av flyktingstatus infördes i Sverige: De facto- eller B-flykting. Visserligen 

är den assyrisk/syrianska gruppens storlek jämfört med t.ex. de ungerska flyktingarna under 

Ungernrevolten på 1950-talet då ungefär lika många flyktingar anlände till Sverige, inte 

                                                 
1 SOU 1982:49, Invandringspolitiken. Bakgrund – Delbetänkande av invandrarpolitiska kommittén. s 128. 
2 Klich, N. & Svanberg I. (1989). ”Assyrier/syrianer”. I Runblom, H. & Svanberg, I. (red) (1989). Det 
mångkulturella Sverige – En handbok om etniska grupper och minoriteter. Värnamo: Fälths Tryckeri. s 25. 
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anmärkningsvärd. Det som gör den assyrisk/syrianska migrationen unik är att den till skillnad 

från den ungerska var utifrån svenska myndigheters synvinkel helt oplanerad och oreglerad. 

Assyrierna/syrianerna fick uppehållstillstånd i två omgångar 1976 via så kallade 

nollställningsbeslut av humanitära skäl. Trots att de svenska myndigheterna inte bedömde att 

assyrierna/syrianerna var flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention skulle de ändå behandlas 

som flyktingar enligt bestämmelserna för de facto-flyktingar.  

1.2 Syfte 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) var den myndighet som hade huvudansvaret för migranterna 

i Sverige efter det att de hade erhållit uppehålls och/eller arbetstillstånd. Landsorganisationen 

(LO) hade stort inflytande inom AMS och många av de byråchefer och anställda som arbetade 

på AMS var tidigare fackföreningsaktiva. AMS uppgift var även att tillgodose att ”rätt” sorts 

arbetskraft kom till Sverige och redan från slutet av 1960-talet förde AMS tillsammans med 

LO en linje för reglerad migration av utomnordisk arbetskraft för att undvika att den 

inhemska arbetskraften (både svensk och migrerad) inte utsattes för alltför stor konkurrens. 

Den svenska industrin blomstrade under efterkrigstidens första decennier, men i och med 

oljekrisen 1973-74 och en påföljande strukturkris i Sverige så upphörde framgångssagan. Det 

är i detta skede som den omfattande assyrisk/syrianska migrationen sker. AMS ställdes nu 

inför en helt ny situation, nämligen att söka ordna arbete och bostad åt tusentals flyktingar när 

det rådde både arbets- och bostadsbrist i landet.  

Uppsatsens syfte är att utifrån en studie av den assyrisk/syrianska flyktingmigrationen 

till Sverige på 1960- och 1970-talet undersöka hur AMS reagerade på migrationen och 

arbetade för att arbets- och bostadsplacera flyktingar samt hur AMS relation till flyktingarna 

var.  

Den assyrisk/syrianska migrationen var vid tidpunkten unik i svensk efterkrigstid. Det 

var den första större flyktinggruppen som migrerade till Sverige utan statlig reglering. AMS 

var uppbyggd inom ett politiskt korporativt system som hade fungerat väl under de senaste 

årtiondena inom arbetsmarknadspolitiken. De assyrisk/syrianska migranterna var dock i första 

hand flyktingar och inte arbetskraft varpå detta system kom att utmanas.   

1.3 Arbetsmarknadsstyrelsens uppbyggnad 

Bo Rothstein har i sin avhandling Den Socialdemokratiska staten undersökt två för 

socialdemokratin viktiga reformområden – skolan och arbetsmarknaden, under perioden 

1932-1976. Rothstein finner att reformarbetet av arbetsmarknadspolitiken blev en klar 
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framgång medan reformeringen av skolpolitiken blev ett misslyckande. Rothstein menar att 

”detta till en inte obetydlig del kan förklaras av skillnader i organiseringen av de förvaltningar 

som haft ansvaret för genomförande av respektive reform”.3 

Den förvaltningsstruktur som 1948 omvandlades till AMS har en bakgrund i fyra 

olika offentliga instanser på den svenska arbetsmarkanden. Dessa var de offentliga 

arbetsförmedlingarna, Statens arbetslöshetskommission (SAK) från 1914, ett par 

utredningar under 1930-talet samt det under andra världskriget upprättade Statens 

arbetsmarknadskommission (AMK). De offentliga arbetsförmedlingarna hade inte den 

direkta kontrollen över den offentliga hjälpen till de arbetslösa. Detta administrerades 

via lokala arbetslöshetskommittéer som var direkt underställda det centrala organet 

SAK. SAK bilades 1914 som ett rådgivande organ men efter arbetslöshetskrisen på 

1920-talet blev det istället ett verkställande sådant. Den hjälppolitik som SAK utförde 

gentemot de arbetslösa hotade på tre olika områden grunden för arbetarrörelsens 

politiska styrka, nämligen den fackliga organiseringens spridning och styrka: ”Dessa 

områden var (1) lönepolitiken vid de av kommissionen bedrivna hjälparbetarna, (2) den 

offentliga hjälpens omfattning och (3) kommissionens agerande vid arbetskonflikter”.4 

SAK utvecklade sin hjälppolitik relativt självständigt och kom att inta en alltmer 

oberoende och maktfullkomlig ställning i dåtidens statsförvaltning menar Rothsiten. 

Från 1940 ersattes SAK av Arbetsmarknadskommissionen (AMK). AMK bildades 1939 

i samband med krigsutbrottet som ett rådgivande krisorgan vars uppgift var att följa 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Styrelsen i AMK bestod av representanter för 

huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, d.v.s. LO och Svenska 

arbetsgivarföreningen (SAF). AMK:s huvuduppgift blev att agera som en nationell 

arbetsförmedling som skulle reglera arbetsmarknaden så att de för krigshushållningen 

viktiga arbetsplatserna fungerade som de skulle. AMK kom att få större mandat och mer 

resurser än vad SAK hade. Vidare präglades AMK av en helt annan administrativ 

struktur som var både mer flexibel, situationsanpassad och dynamisk. AMK hade även 

till skillnad från SAK en förebyggande verksamhet. AMK hade dock inte befogenhet att 

placera arbetslösa vid konfliktdrabbade arbetsplatser i syfte att agera strejkbrytare, 

vilket dess föregångare hade haft fram till 1930-talet.5  

                                                 
3 Rothstein, B. (2010). Den socialdemokratiska staten – Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarkands- 
och skolpolitik. Århus: Scandinavian Book. s 118. 
4 Rothstein, 2010, s 119, 125. 
5 Rothstein, 2010, s 130, 136. 
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I de utredningar och den proposition som kom före inrättandet av AMS framhöll 

man vikten av att den nya myndigheten behövde ha en självständig position gentemot 

statsmakterna för att kunna utföra sin uppgift. AMS skulle inte vara bundet av någon 

preciserad regelstyrning eller andra specifika anvisningar från statsmakterna, detta för 

att AMS skulle kunna hanterade de ofta snabba växlingarna på arbetsmarknaden. Det 

framhölls i en statlig utredning att en precis regelstyrning skulle gå ut över den 

initiativförmåga och smidighet som var nödvändig för att AMS skulle kunna lösa sin 

uppgift.6 Till skillnad från den tidigare arbetslöshetsbekämpningen, som beskrevs som i 

huvudsak passiv, skulle AMS ha en mer aktiv roll och arbeta förebyggande. I möjligaste 

mån skulle myndigheten påverka utvecklingen på arbetsmarknaden för att på så sätt 

motarbeta arbetslösheten. Att AMS trots sin självständighet, bedrev sin verksamhet på 

ett av regeringen avsett vis garanterades av att de stora organisationerna på 

arbetsmarknaden skulle dominera styrelsens sammansättning. Rothstein framhåller dock 

att löntagarorganisationerna fick fler representanter i styrelsen än vad SAF fick. 

Styrningen av AMS skedde genom informella kontakter mellan å ena sidan de ansvariga 

statsråden och å andra sidan företrädare för LO. Regeringen drev vidare igenom att 

byråcheferna i det nya verket inte skulle vara röstberättigade i styrelsen. Det här menar 

Rothstein, motiverades i termer av politisk legitimering.7  

När det gällde rekryteringen av arbetsförmedlare till AMS beslutades att inga 

formella kompetenskrav skulle finnas. Istället ställdes personliga egenskaper i fokus. 

Det här motiverades med att arbetsförmedlarna i stor utsträckning skulle arbete under 

självständiga former och att förmedlaren intog en mellanställning mellan arbetsgivaren 

och arbetssökanden. Det underströks också att det var viktigt att de som rekryterades till 

AMS hade erfarenhet från organisationerna på arbetsmarknaden.8 

Rothstein får i sina intervjuer med SAF:s företrädare i AMS veta att det från 

företagarhåll fanns medvetenhet om ”strömmen av fackföreningsfolk till AMS”. 

Formellt gällde i styrelsen principen att det skulle rekryteras personal från både 

fackförenings- och företagarhåll. Rekryteringen från företagarhåll uteblev dock i stort 

sätt helt då de aspirantlöner som betalades ut inom AMS inte kunde konkurrera med de 

som betaldes ut inom näringslivet. Någon exakt siffra för hur omfattande rekryteringen 

                                                 
6 Rothstein, 2010, s 154-156. (Den statliga utredningen ifråga: SOU 1947:24 s 36 f). 
7 Rothstein, 2010, s 155-157. 
8 Rothstein, 2010, s 158, 161. 
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av fackföringsfolk som arbetsförmedlare var har inte Rothstein, men han uppskattar det 

till mellan 15 – 50 % per år.9  

Rekryteringen av chefspersonal på olika nivåer skedde nästan uteslutande internt. 

Rekryteringspolitiken motiverades med att det fanns ett behov av att kunna legitimera 

implementeringen hos verksamhetens klienter. Man framhöll att det var ytterst viktigt 

att personalen på AMS vann både arbetsmarknadens parters och de arbetssökandes 

förtroende. Det antogs att personal med erfarenhet från arbetsmarknadens organisationer 

hade lättare att uppnå detta förtroende än andra.10  

Den organisatoriska styrningen inom AMS skedde framförallt informellt. Man 

uppmuntrade lokala initiativ och dessa ledde oftast inte till någon form av anmärkning 

från de överordnade instanserna. Som exempel kan nämnas att 

arbetsmarknadsutbildningar kunde startas på initiativ av en länsarbetsnämnd, trots att 

det i föreskrifterna stod att ett sådant beslut måste fattas centralt.11  

Vid inrättandet av AMS fastslogs att verket skulle ha en helt fri befordringsgång. 

Länsarbetsdirektörstjänsterna uppfattades inom verket som nyckelbefattningar och det 

lades ner mycket arbete på att välja ut lämpliga kandidater. I intervjuer med Bertil 

Olsson, generaldirektör för AMS åren 1957-72, framkommer det att de handplockades 

och oftast utsågs av regeringen på förslag av generaldirektören själv.12  

AMS hade en rad betydande styrningsmedel för att påverka arbetsmarknaden. 

Med olika former av bidrag och subventioner hade AMS möjlighet att både påverka 

antalet arbetstillfällen och antalet arbetssökanden, och genom monopolet på 

arbetsförmedlingarna kunde man öka styrverkan av dessa medel. AMS bedrev vidare en 

samhällsstyrning med vad Rothstein kallar ideologiska medel, alltså propaganda i form 

av t.ex. tidningsartiklar där man marknadsförde den aktivt förda 

arbetsmarknadspolitiken. AMS fick mycket hjälp av LO och dess olika förbund då 

dessa marknadsförde arbetsmarknadspolitiken till sina medlemmar.13 

1.3.1 Strukturkrisen på 1970-talet 

Christer Lundh drar i sin bok Spelet regler upp huvuddragen för den institutionella 

lönebildningens utveckling på den svenska arbetsmarknaden från mitten av 1800-talet fram 

                                                 
9 Rothstein, 2010, s 161. 
10 Rothstein, 2010, s 162. 
11 Rothstein, 2010, s 166. 
12 Rothstein, 2010, s 168-169. 
13 Rothstein, 2010, s 172-174. 
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till runt år 2000. Lundh har ett strukturanalytiskt perspektiv i boken och menar att 

utvecklingen på lönebildningsområdet under den undersökta perioden är en ”till stora delar 

cyklisk process, där perioder av relativt stabila förhållanden avlösts av omvandlingsperioder”. 

Vidare menar Lundh att det är en ”grundtanke i boken att det funnits en puls i den 

institutionella förnyelsen och därtill en påtaglig korrelation mellan de olika arbetsregimer som 

avlöst varandra och den ekonomiska strukturomvandlingen”.14 

Lundh menar att den svenska modellen upplevde sin höjdpunkt under 1960-talet. 

Lönebildningen var starkt centraliserad och tämligen oomtvistad och modellen sågs som ett 

internationellt föredöme som ”kännetecknades av partsamverkan, samhällsansvar och 

frånvaron av statlig inblandning i avtalsrörelserna”. Den svenska modellen kom dock att 

ifrågasättas av arbetsgivarna och vissa arbetargrupper under 1970-talet. Lundh menar att från 

mitten av 1960-talet kom den svenska industrin att utsättas för allt hårdare internationell 

konkurrens, dels inom varvsnäringen från Japan som hade billigare arbetskraft och modern 

teknik och dels från det kontinentala Europa som då hade återhämtat sig från andra 

världskriget och restaurerat sin industri. Den ökade konkurresen drabbade både 

exportindustrin och delar av den hemmamarknadsinriktade industrin. De nya 

industriländernas (NIC-länderna) konkurrens ökade omvandlingstrycket i Sverige. Detta, 

enligt Lundh för att NIC-ländernas billigare arbetskraft kunde konkurrera framförallt inom 

arbetsintensiv tillverkningsindustri som teko- och elektronikindustrin men även inom 

kapitalkrävande produktion som t.ex. varvsindustri och metallindustri.15 

Den ökande internationella konkurrensen ledde till ett hårt rationalitetstryck i industrin. 

Exportindustrin vidtog både kostnadssänkande och effektivitetshöjande åtgärder som 

påskyndande utvecklingen mot storskalighet, koncentration och automatisering. Industrin 

påverkades dock endast marginellt av dessa förändringa, menar Lundh. Kombinationen av 

denna vid det här laget föråldrade industristruktur och allt för optimistiska kalkyler om en 

stigande efterfrågan på industriprodukter (vilket gjordes extra tydligt under oljekrisen 

1973/74) kom att ge Sverige stora problem under de kommande åren. Från mitten av 1970-

talet är den årliga ökningen av Sveriges BNP stadigt sjunkande, från drygt 4,5 % per år i 

början av 1960-talet till en bit under 2 % per år i slutet av 1970-talet.16 

                                                 
14 Lundh, C. (2002). Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2000. 
Kristianstad: Kristanstads Botryckeri AB. s 11. 
15 Lundh, 2002. s 223-224. 
16 Lundh, 2002. s 224-225. (BNP står för Bruttonationalprodukt och är ett mått på ett lands rikedom).  
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1.4 Tidigare forskning 

Det här avsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen tar upp relevant tidigare forskning 

om svensk migrationspolitik under efterkrigstiden, med fokus på AMS roll. Den andra delen 

ämnar presentera den assyriska/syrianska flyktinggruppen lite mer ingående och tar upp 

forskning kring den.  

1.4.1 Migrationen till Sverige under efterkrigstiden 

Andra världskriget ledde till att hundratusentals människor fördrevs eller var på flykt från sina 

hemländer. År 1947 bildas the International Refugee Organization (IRO). Organisationen var 

verksam under drygt fyra år och lyckades omplacera en stor del av de flyktingar som 

fortfarande befann sig i olika flyktingläger i Europa. Det var dock en grupp människor, kallad 

”the hard core”, som inte lyckades bli omplacerade. Det var personer som tillskrevs problem 

med ålder, hälsa, familjekomposition, familjestorlek eller brist på önskvärd 

erfarenhet/kunskap. Inför IROs avveckling år 1950 så vädjande man till länder att ta emot 

dessa ”hard core”-flyktingar, en del av dessa kom att få flytta till Sverige.17 

Malin Thor har i sin artikel ”Det är billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en 

svensk” undersökt hur uttagningen av TBC-smittade kvotflyktingar gick till under 1950-talet. 

Efter ett riksdagsbeslut 1950 började en statligt organiserad överföring av flyktingar, via en 

särskild flyktingkvot ske till Sverige. Omfattning och vilka flyktingar som skulle väljas ut 

beslutades i riksdagen från år till år. Ansvaret för uttagningen och mottagningen av dessa 

kvotflyktingar föll på AMS.18 

Det beslutades bl.a. att 100 barn skulle överföras till Sverige och en delegation 

bestående av två läkare och en sekreterare från AMS skickades till de av IRO anvisade 

platserna för att välja ut ”lämpliga fall”. De utsända hade emellertid inte bara barnens 

hälsotillstånd att ta i beaktande utan även möjligheten att placera deras arbetsföra anhöriga på 

den svenska arbetsmarknaden. Thor skriver:  

Trots att det således är barn som ska väljas ut har läkarna instruktioner om att beakta läget på den 

svenska arbetsmarknaden. Ett barn kunde således inte bli utvalt om dess föräldrar hade ”fel” 

yrkeskomptens.19 

                                                 
17 Thor, M. ”’Det är billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk’ – Den svenska 
kvotflyktinguttagningen av icke-arbetsföra flyktingar ca 1950-1956”. I Ekberg, J. (red.) (2007) Sveriges 
mottagning av flyktingar – några exempel. Årsbok 2007 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och 
Etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet. Göteborg: Intellecta Docusys. s 12-14. 
18 Thor, 2007. s 9. 
19 Thor, 2007. s 19. 
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Delegationens urvalsprocess tog i beaktande ”medicinska, arbetsmarknadsmässiga samt 

politiska synpunkter”. Barnens föräldrar och anhöriga kom att noggrant intervjuas och ett 

antal fall valdes bort p.g.a. ”medicinska indikationer”, ”olämplig familjekomposition” 

och/eller ”föräldrarnas ohälsa”. Flera av föräldrarna uppvisade även de efter undersökning 

tuberkelos, några vägrade helt enkelt att flytta till Sverige. Vidare visar Thor att vissa fall 

kunde uteslutas p.g.a. tveksamheter rörander deras lämplighet, politisk eller 

arbetsmarknadsmässigt, eller för att de ansågs komma ha svårigheter att inpassas i det svenska 

samhället.20 

Thor finner i ett PM skrivet av Agda Rössel, en tjänstekvinna vid AMS, att hon gick 

emot rådande föreställningar vad gällde vilka sorters flyktingar som skulle väljas ut. Det 

vanligaste var att länder ville ha ensamstående män för att utnyttja som temporär arbetskraft, 

Rössel däremot argumenterade för att barnfamiljer var att föredra. Rössel menade att:  

[B]arnfamiljerna anpassar sig lättast och blir ur arbetsgivarens och samhällets synpunkt en större 

tillgång genom sin stabilitet och ansvarskänsla än som ofta är fallet beträffande de ogifta och 

barnlösa.21 

Vidare menade Rössel att barnen lärde sig svenska fortare än sina föräldrar och de kunde 

genom skolan och andra sammanhang förmedla de sociala kontakterna åt sina föräldrar, vilket 

underlättade de första månaderna i landet ur både psykiska och sociala aspekter.22 

Våren 1956 tillfrågades Sverige om att ta emot ett antal flyktingar från flyktingläger i 

Grekland. Rössel åkte själv ned tillsammans med en läkare till Grekland i augusti för att finna 

lämpliga kandidater. Rössel menade att eftersom flyktingarna i Grekland hade assimilerats in i 

en kultur och ett klimat som var väldigt annorlunda jämfört med det svenska så var detta ett 

argument för att de flyktingar som mottogs skulle vara tuberkolos-sjuka. Detta för att 

”sjukhusvistelsen och konvalescenstiden skulle ge dem ett bättre tillfälle till en långsam 

anpassning [till det svenska] än en omedelbar inplacering i arbetslivet”.23   

Thor finner att Rössel i sin skrivelse till regeringen beskriver flyktingarna som 

”människor i behov av uppmuntran och hopp”, något som var väldigt ovanligt. Här fanns ett 

uttalat humanitärt motiv till att hjälpa flyktingarna, och inte bara uppfattningar kring vad som 

var bra eller dåligt för den svenska arbetsmarknaden. Beslut om att 19 TBC-smittade 
                                                 
20 Thor, 2007. s 20-21. Utav de som vägrade var många balter som var rädda för att bosätta sig så nära 
Sovjetunionen. 
21 Thor, 2007. s 24. Thor hämtar citatet från: AMS, EVIIba:6, PM ang. uttagning och arbetsplacering av 
flyktingar daterad den 9.2.1956 (Agda Rössel). 
22 Thor, 2007. s 24. 
23 Thor, 2007. s 26-27. Thor hämtar citatet från: AMS, EVIIbb:4, PM ang. flyktingsituationen i Grekland daterad 
den 12.9.1956 (Agda Rössel) 
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flyktingar med anhöriga skulle överföras till Sverige kom redan två dagar senare. Thor menar 

att detta påvisar att dels måste Rössels detaljerade beskrivning av den svåra situationen i 

Grekland ha berört beslutsfattarna och dels påvisar det att en engagerad AMS-tjänstepersons 

engagemang kunde avgöra huruvida Sverige skulle engagera sig i flyktingar i ett särskilt land 

eller situation.24  

Anders Svensson undersöker i sin avhandling Ungrare i folkhemmet mottagandet av 

ungerska flyktingar i Sverige efter revolutionen i Ungern i november 1956. Av drygt 200 000 

som flydde landet kom 8 000 att hamna i Sverige, vilket blev den största gruppen flyktingar 

som kom från ett enskilt land som Sverige tagit emot sedan andra världskriget. Svensson 

undersöker bl.a. hur attityderna mot de ungerska flyktingarna var i Sverige genom att 

analysera tidningar med olika politisk färg. Vidare så undersöker han de svenska aktörer som 

spelade en viktig roll i att Ungerflyktingarna kom till Sverige. De aktörer som står i centrum 

är bl.a. regeringen, ett par av departementen, politiska partier, AMS, samt frivilliga 

hjälporganisationer.25 Svensson skriver att beslutet  

att mottaga ungerska flyktingar fattades av regeringen. Beviljandet av medel för flyktingpolitiken 

liksom lagstiftning rörande flyktingar låg på riksdagens bord. […] AMS hade huvudansvaret för 

flyktingpolitiken, både vad gäller uttagning i lägren och mottagning i Sverige.26 

AMS spelade en viktig roll i uttagningen och mottagningen av de ungerska flyktingar som 

flydde från Ungern som följd av revolutionen. Det formella beslutet att ta emot flyktingar från 

flyktinglägren i Österrike togs den 9 november 1956, men redan dagarna innan hade man på 

AMS planerat för uttagningen och mottagningen skulle gå till.  

Den 7 november var mottagningsläget kontrakterade för 1 000 personer och två uttagningsteam 

hade upprättats. Ledaren för uttagningsgruppen var Agda Rössel som blivit uppringd av Ulla 

Lindström den 6 november och fått beskedet att Sverige skulle ta emot ungerska flyktingar. Den 8 

november började Rössel uttagningsarbetet i Österrike.27 

Svensson finner att efter förfrågningar senare samma månad från Österrike beslutade den 

svenska regeringen om ett mottagande av ytterligare 2 000 flyktingar. Samtidigt som detta 

beslut togs höll statsrådet Ulla Lindström ett tal inför FN om den svenska flyktingpolitiken. 

Hon framhöll att när man i Sverige rekryterade arbetskraft försökte man kombinera två saker, 

nämligen arbetsmarknadens behov av arbetskraft och hjälp åt flyktingarna. Lindström menade 

                                                 
24 Thor, 2007. s 27-28. 
25 Svensson A. (1992). Ungrare i folkhemmet – Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. Lund: 
Studentlitteratur. s 13, 31. 
26 Svensson, 1992. s 32. 
27 Svensson, 1992. s 112-113. 
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att man bäst hjälpte flyktingarna genom att ordna arbete åt dem. Man skulle även mottaga 

icke-arbetsföra flyktingar  

eftersom erfarenheten visade att också dessa flyktingar kunde bli goda medborgare, så småningom 

förmögna att arbeta. En generös flyktingpolitik var lika mycket en god affär som det var en 

humanitär skyldighet för de länder som sluppit egna flyktingproblem.28 

De flyktingar som valdes ut placerades på olika flyktingförläggningar, där 

länsarbetsnämnderna hade ansvaret. Det var ofta sommarhotell eller sommarpensionat som 

hyrdes och i de avtal man slöt med ägarna av dessa förläggningar så stod det att flyktingarna 

skulle utföra visst arbete där, som t.ex. städning. Personalen på dessa förläggningar hade som 

huvuduppgift att arbetsplacera flyktingarna som bodde där. Om det var nödvändigt skulle 

flyktingarna placeras på yrkes- eller omskolningsutbildningar. Vikten av att få flyktingarna i 

arbete framhölls även av statsminister Tage Erlander i riksdagen 1957, där han sa att ”den 

ledande principen i svensk flyktingmottagning var att så snabbt som möjligt placera ut 

flyktingarna på arbetsmarknaden och därigenom anpassa dem till det svenska samhället”.29 

Statsråd Ulla Lindström framhöll i en artikel samma månad att ett varmt mottagande av 

de ungerska flyktingarna bara var den första enkla etappen. Det var betydligt svårare menade 

hon ”att få flyktingarna att smälta in i vårt samhälle”. Enligt Svensson menade Lindström att 

arbete, bostad och undervisning för flyktingarna var flyktinghjälpens andra och viktigaste 

etapp. Arbetsplacering av ungrarna var högprioriterat vid arbetsförmedlingsförläggningarna. 

Bland det första som gjordes när ungrarna anlände var att de registrerades som arbetssökande. 

I registreringen (som oftast gjordes med hjälp av tolk) noterades utbildning, yrkeserfarenheter 

och önskemål om typ av arbete. I ett cirkulärmeddelande från AMS betonades att 

registreringen skulle skötas med största möjliga skyndsamhet.30 

Vid tiden för Ungernrevolten fanns det endast två flyktingförläggningar kvar i Sverige 

som inte stod under AMS regi. Dessa ville AMS också få kontroll över och när den frivilliga 

hjälporganisationen Individuell hjälp vägrade, bl.a. med motiveringen att AMS endast var 

intresserat av att få flyktingarna i arbete, så ”straffade”, enligt Svensson, AMS organsationen 

genom att dra ned på de statliga bidrag förläggningarna erhöll.31 

Den svenska flyktingmottagningspolitiken har sedan 1940-talets mitt ”i praktiken varit 

inriktad på att assimilera flyktingarna”. Svensson finner att AMS målsättning var att genom 

                                                 
28 Svensson, 1992. s 114. 
29 Svensson, 1992. s 145-146. 
30 Svensson, 1992. s 146, 153. 
31 Svensson, 1992. s 171. 
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en snabb ekonomisk assimilation av de ungerska flyktingarna på sikt även skulle leda till en 

social och kulturell assimilering. Genom att ungrarna så fort som möjligt fick arbete och 

bostad skulle de också snabbare börja tillägna sig svenska värderingar och beteenden.32  

Denis Frank har i sin avhandling Staten, företagen och arbetskraftinvandringen 

undersökt hur migrationspolitiken såg ut och hur rekryteringen av utländsk arbetskraft gick 

till under perioden 1960-72. Frank skriver att den nationella sammansättningen i 

migrationsströmmarna till Sverige förändras under 1960-talet. Den största migrationsgruppen 

var fortfarande finländare. Men ökad migration från framförallt Jugoslavien, men även från 

Grekland och Turkiet under 1960-talet gjorde att andelen nordiska migranter sjönk.33 Varken 

jugoslaverna eller grekerna hade vid tiden för den omfattande arbetskraftmigrationen något 

betydande historiskt band till Sverige (vilket t.ex. Finland hade/har) och därför menar Frank 

att migrationen måste förklaras utifrån andra faktorer. Han menar att det var staten och 

framförallt företagen som var centrala aktörer ”i att binda samman Sverige med bestämda 

utvandringsländer i Sydeuropa.”. Migrationen var hela tiden övervakad och uppmuntrad av 

företagen, men graden av organiserad rekrytering var från början liten för att efter 1965 öka 

allt mer. Vid rekryteringen av arbetskraft samarbetade företagen nära med AMS. 34  

Frank beskriver hur den svenska migrationspolitiken under 1960-talet förändrades. 

Under första halvan av årtiondet fanns det tydliga politisk-juridiska inskränkningar på 

arbetskraftmigranternas ställning på den svenska arbetsmarknaden: ”De hade inte rätt att byta 

arbete som de önskade, och de beviljades relativt kortvariga arbetstillstånd”. Arbetstillstånden 

gällde särskilda yrken, dock inte specifika arbetsplatser. Vidare fanns det inga garantier för att 

de skulle få förlängda arbetstillstånd. Samtidigt var det relativt enkelt för 

arbetskraftsmigranterna att ta sig till Sverige, varför perioden 1954-67 lite slarvigt enligt 

Frank har kommit att kallas den ”fria invandringens tid”. Många av sydeuropéerna reste först 

in i Sverige, och först när de anlänt i landet sökte de arbete och arbetstillstånd. Båda dessa 

aspekter av den svenska migrationspolitiken förändrades 1967, i olika riktningar: 

Å ena sidan skärptes gränskontrollen, i den mening att arbetskraftsmigranter var tvingade att ordna 

arbete och arbetstillstånd innan inresan till Sverige. Var inte detta ordnat före inresan skulle de, 

med vissa undantag avvisas från Sverige. Å andra sidan får immigranter som släpps in i Sverige ett 

starkare skydd och en friare ställning på arbetsmarknaden.  

                                                 
32 Svensson, 1992. s 173-175. 
33 Frank, D. (2005) Staten, företagen och arbetskraftinvandringen – en studie av invandringspolitiken i Sverige 
och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972. Göteborg: Intellecta Docusys. s 12-14. 
34 Frank, 2005. s 16. 
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Båda dessa förändringar genomfördes utan beslut från riksdagen. Besluten drevs igenom av 

AMS efter påtryckningar från fackföreningsrörelsen, menar Frank.35  

Enligt Franks siffror så låg migrationen till Sverige åren 1960-63 på ungefär 23 000 per 

år, 1964-66 steg siffran först till drygt 35 000 och sedan till 45 000. Det var alltså under andra 

halvan av 1960-talet som migrationen var som störst. Majoriteten av migranterna reste ofta in 

i Sverige utan att ha arbetstillstånd och utan att på förhand har ordnat varken arbete eller 

bostad. Då det dels tog en tid efter ankomsten till Sverige för migranterna att ordna 

arbetstillstånd och arbete, och dels eftersom många av dem inte hade medel till att försörja sig 

själva under tiden blev många av migranterna direkt nödställda. Detta ledde till att de svenska 

myndigheterna kände sig tvingade att agera. Frank finner bl.a. att det på AMS initiativ 

infördes provisoriska arbetstillstånd som skulle gälla under den period det tog att pröva och 

besluta om ett vanligt arbetstillstånd. Tanken var att lösa problemet med att så många av 

migranterna reste in i Sverige utan att först ha ordnat med arbetstillstånd. 

Arbetsförmedlingarna hade svårigheter att omedelbart arbetsplacera alla de nyanlända 

migranterna. ”Det viktigaste skälet till svårigheterna verkar ha varit att arbetsförmedlingarna 

generellet ansåg att bostadsfrågan skulle vara löst innan det kunde bli frågan om 

arbetsplacering.”. Som svar på bostadsbristproblemet placerade AMS många migranter i 

särskilda mottagningsförläggningar under perioden 1965-67.36  

Frank hävdar att den oreglerade migrationen sågs som ett problem av AMS, av bl.a. 

ovan nämnda skäl. Fackföreningsrörelsen menade för sin del bl.a. att migranterna utnyttjades 

av vissa företag som lågavlönad arbetskraft. De lågavlönade migranterna bidrog till 

bevarandet av ”föråldrade företagsstrukturer” och den fortsatta överlevnaden av företag som 

annars skulle ha slagits ut. Den oreglerade migrationen motverkade därmed nödvändiga 

strukturella förändringar inom svenskt näringsliv, menade fackföreningsrörelsen.37 

Efter överläggningar hösten 1965 bemyndigade den svenska regeringen AMS att under 

det påföljande året vidta åtgärder för att rekrytera utländsk arbetskraft till Sverige:  

Innan en rekrytering skedde skulle en överenskommelse ingås med de berörda fackliga 

organisationerna och arbetsgivarorganisationerna om antalet arbetare som skulle rekryteras, och 

hur dessa skulle fördelas på olika företag. 

                                                 
35 Frank, 2005. s 17-18. 
36 Frank, 2005. s 78, 80-81. 
37 Frank, 2005. s 84. 
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Både LO och AMS ville ha insatser som begränsade den oreglerade arbetsmigrationen, något 

som skedde 1967.38  

Christer Lundh har i artikeln ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv?” 

undersökt fackföreningsrörelsens politik rörande invandrings- och invandrarpolitiken under 

1960-talet. År 1967 reglerades den utomeuropeiska arbetskraftmigrationen. Hädanefter 

krävdes att den utomnordiska migrant som kom till Sverige och ville bosätta sig här skulle ha 

ordnat arbets- och uppehållstillstånd innan inresa. Vidare infördes kravet att arbetstillstånd 

enbart fick beviljas om det fanns ett arbetskraftbehov som inte kunde täckas med inhemsk 

arbetskraftreserv (t.ex. gifta kvinnor). Fackföreningsrörelsens krav på reglering motiverades 

av en oro för att fortsatt okontrollerad rekrytering av utländsk arbetskraft skulle leda till 

konkurrens om arbetstillfällen, bostäder och sociala förmåner med arbetskraft som redan 

befann sig i landet (både svensk och migrerad). Lågkonjunkturen 1966 bidrog därutöver till 

facklig oro för ökad arbetslöshet och det stora antalet migranter 1965-66 visade att samhällets 

resurser att ta emot nykomlingar var begränsade. Enligt Lundh är detta den gängse 

introduktionen till varför en reglerad migration infördes 1967. I samtidsdebatten om 

migrationspolitiken anklagades den fackliga rörelsen av arbetsgivarna och borgerlig press för 

skråtänkande, sockenpolitik och främlingsfientlighet. Även om det i historieskrivningen inte 

har satts sådana stämplar på fackföreningsrörelsen så menar Lundh att fackföreningsrörelsens 

motiv till sin politik i historieskrivningen inte har varit helt rättvis.39 

Lundh driver tesen ”att det fackliga programmet för invandrings- och invandrarpolitiken 

som utvecklades under den andra halvan av 1960-talet var ett ’paket’ väl integrerat i den 

svenska modellen på arbetsmarknaden”. Lundh sammanfattar paketet i fyra punkter: 1. 

Migranterna var tillsammans med bl.a. gifta kvinnor en viktig arbetskraftreserv som borde 

utnyttjas för att uppnå ekonomisk tillväxt och välstånd, dock utan att hota målet om bl.a. full 

sysselsättning och strukturomvandlingar. 2. Den utomnordiska migrationen skulle ske under 

organiserad form och anpassas efter förhållandena i det svenska samhället. 3. 

Anpassningspolitik som syftade till att ge migranterna en jämbördig standard och lika 

förutsättningar som svenskarna. 4. En samförståndsordning skulle gälla där tillståndgivningen 

och anpassningsåtgärderna för den utländska arbetskraften skulle genomföras i samråd mellan 

olika samhällsorgan och arbetsmarknadsorganisationer. Samförståndslösningen innebar att 

                                                 
38 Frank, 2005. s 87, 89-91. 
39 Lundh C. (1994) ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv? Fackligt program på 1960-talet”. I 
Arbetarrörelsen. 1994:2. s 23. 
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fackföreningsrörelsen fick inflytande över både migrationens omfattning och struktur och 

anpassningspolitiken, samt att den åtog sig ansvar för den.40 

Jesper Johansson undersöker i sin essä ”Union solidarity in exchange for adaption” 

LO:s migrationspolicy under perioden 1960-1980. Johansson finner bl.a. att LO från slutet av 

andra världskriget fram till början av 1970-talet hade en relativt ambivalent inställning till 

arbetskraftsmigrationen. Å ena sidan accepterades arbetskraftsmigrationen som ett sätt att lösa 

problemet med arbetskraftsbristen inom den expanderande svenska ekonomin. Å andra sidan 

menade LO att okontrollerad och spontan arbetskraftmigration äventyrande LO:s generella 

målsättning om solidarisk lönepolicy.41 

Johansson finner vidare att det inte fanns någon uttalad policy inom LO för integrering 

av migranterna förrän i mitten av 1960-talet när migrationen av jugoslaver, greker och turkar 

var som störst. Då de språkliga kommunikationsproblemen på verkstadsgolvet blev mer 

angelägna gick det upp för LO att detta var något man behövde diskutera. LO krävde bl.a. 

reglering av den utomnordiska migrationen och att särskilda åtgärder skulle vidtas för att 

anpassa migranterna till det svenska samhället. År 1975 fick Sverige sin första 

invandrarpolitik med ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan.42 Det slogs fast att etnisk 

mångfald och multikulturalism var en resurs och något eftersträvansvärt. Johansson finner att 

även om man inom LO hyllade mångfald, interkulturella utbyten och höll det som ett ideal så 

visar LO:s offentliga uttalande och rapporter att: ”there has been a practical and essential 

understanding that immigrants, with their ’cultural baggage’ and customs, need to be 

educated, informed, and integrated into the ’Swedish way of doing things’”.43 

Zeki Yalcin undersöker också LO:s migrations- och migrantpolicy i sin essä ”LO and 

refugee immigration”. I och med regleringsbeslutet 1967-68 fick LO en form av vetorätt när 

det kom till den svenska migrationspolitiken. Denna vetorätt utnyttjades 1972 och 1974 då 

LO i cirkulärmeddelanden uppmanade fackförbunden att hålla en betydligt mer restriktiv 

hållning i rekommendationerna till AMS angående arbetstillstånd för icke nordiska 

                                                 
40 Lundh, 1994,  s 33-35. 
41 Johansson, J. (2013). “Union solidarity in exchange for adaption – Immigration policy and the Swedish Trade 
Union Confederation from the 1960s to the early 1980s”. I Byström, M. & Frohnert, P. (red). (2013). Reaching a 
State of Hope – Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State. 1930-2000. Falun: Scandbook. s 239-240. 
42 Se nedan för genomgång av ledorden 
43 Johansson, 2013. s 241, 244-245. 
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arbetssökande.44 Fackförbunden fungerade nämligen som remissinstanser åt AMS i dylika 

ärenden. 

Hur detta kunde gå till är något Johan Svanberg undersöker i sin essä ”Labour migration 

and the Swedish labour market model”. Svanberg undersöker hur rekryteringen av jugoslavisk 

arbetskraft vid Svenska Fläktfabriken i Växjö mellan åren 1969-1970 gick till. Essäns 

huvudsyfte är att analysera den aktiva rekryteringsprocessen av utländsk arbetskraft till 

Sverige. Svanberg redogör för och analyserar hur omfattade fackföreningsrörelsens inflytande 

i rekryteringsprocessen var samt huruvida de rekryterade arbetarnas representanter kunde 

utnyttja denna potentiella makt i sin relation med arbetsgivarna. Genom att studera den 

officiella korrespondensen mellan de berörda parterna (arbetsgivarna, fackföringsansvariga på 

lokal och central nivå samt AMS) studerar Svanberg de argument som parterna framförde för 

och emot rekryteringen av utländsk arbetskraft, men med fokus på fackföreningsrörelsens 

inflytande i denna process.45 

Svanberg finner att Svenska Fläktfabriken vid totalt tre tillfällen skickade in 

ansökningar till AMS om rekrytering av jugoslavisk arbetskraft, sammanlagt rörde det sig om 

95 stycken arbetare. Länsarbetsnämnden i Kronoberg och Verkstadsföreningen godkände 

dessa ansökningar utan vidare motstånd. I sina kommentarer på det utskickade 

cirkulärmeddelande rörande rekryteringen godkände dock Metall-industriarbetarförbundet 

endast en rekrytering av 50 arbetare. Svanberg finner att AMS efter denna rekommendation 

godkände exakt den rekommenderade siffran. Svanberg menar att historieforskningen har 

visat att den svenska fackföreningsrörelsen var en viktig aktör i alla beslut som rörde 

arbetskraftmigrationen till landet. Svanberg konstaterar att  

[T]his study reveals that the Metal Workers’ Union’s influence with the labour market authorities 

seems to have been complete at the end of the 1960s […] AMS complied with the union’s 

requirements unconditionally. 

Utöver att gå med på Metalls krav så finner Svanberg att AMS till och med i sitt svar till 

företagsledningen i Växjö kopierade argument och formuleringar från fackföreningens 

remissvar.46 

                                                 
44 Yalcin, Z. (2013). “LO and refugee immigration, 1973-82”. I Byström, M. & Frohnert, P. (red). (2013). 
Reaching a State of Hope – Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State. 1930-2000. Falun: Scandbook. 
s 257-258. 
45 Svanberg, S. (2011). Labour Migration and the Swedish Labour Market Model – A case study of recruitment 
of Yugoslav workers to Svenska Fläktfabriken in Växjö, 1969-70. I Scandinavian Journal of History Vol. 36, 
No. 1. February 2011, s. 91-113. s 91-94. 
46 Svanberg, 2011. s 106. 
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LO:s vetorätt kom dock att hotas i och med den ökande flykting- och 

anhörigmigrationen under 1970-talet. Många av dessa flyktingar kunde inte ges flyktingstatus 

enligt FN:s flyktingkonvention, men då de hade flyktingliknande skäl kunde de inte rakt av 

avvisas. Den omfattande assyrisk/syrianska flyktingmigrationen från mitten av 1970-talet 

ledde till att de svenska myndigheterna lagstiftade om att flyktingar som inte kunde uppge 

skäl som föll inom ramarna för FN:s flyktingkonvention ändå kunde få uppehållstillstånd av 

humanitära skäl och därmed erhålla status som de facto- eller som det också kom att kallas B-

flyktingar.47 

LO:s invandrarråd, grundat 1972, ansåg att fackföreningsrörelsen skulle ha inflytande, 

inte bara över arbetskraftsmigrationens omfattning utan även på flyktingmigrationen, detta via 

de olika representanter de hade inom olika myndigheter. Vidare hade vissa inom LO framfört 

krav på att få bli remissinstans åt Statens Invandrarverk (SIV).48  

År 1975 fick Sverige som sagt sin första uttalade invandrarpolitik. Riksdagen fattade det 

beslut som lade grunden för den svenska invandrarpolitiken 1974 på basis av den 1968 års 

inledda invandrarutredning. Det är då som de tre grundsatserna Jämlikhet, Valfrihet och 

Samverkan tillkännagavs. Lars-Erik Hansen har i sin avhandling Jämlikhet och valfrihet 

studerat dels hur den svenska invandrarpolitiken växer fram samt hur den svenska offentliga 

debatten och politikens uppfattningar om migranter och migrantpolitik såg ut.49  

Hansen konstaterar att det svenska välfärdsbygget under efterkrigstiden var relativt 

unikt i världen. Ekonomisk och social jämlikhet blev ett ledande valspråk i diskussionen om 

välfärdspolitiken. Diskussionen om jämlikhet ”kom alltmer att kretsa kring krav på 

ekonomisk och social utjämning mellan alla människor, mellan fattiga och rika, mellan 

kvinnor och män, mellan svenskar och invandrare”. Det svenska välfärdsprojektet 

kulminerade under 1960- och 70-talet menar Hansen, och det påverkade den efter andra 

världskriget etablerade antirasistiska jämlikhetsdiskursen med ”betydande invandrarpolitiska 

implikationer”. Migranterna utpekades som en särskilt utsatt grupp som behövde ett riktat 

stöd för att kunna finna sig tillrätta i det svenska samhället. Välfärdspolitiken sågs som ett 

”botemedel mot utanförskap och isolering” och som en möjlighet till att uppnå verklig 

jämlikhet mellan svenskar och migranter. Då gästarbetssystemet avfärdades i Sverige och den 

svenska staten istället betraktade den migrerande arbetskraften som en blivande permanent del 

                                                 
47 Yalcin, 2013. s 258, 261. 
48 Yalcin, 2013. s 259-260. 
49 Hansen, L. (2001). Jämlikhet och valfrihet – En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. 
Stockholm: Akademitryck. s 19-20. 
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av det svenska samhället utformades invandrarpolitiken därefter. Det här innebar bl.a. 

strävandet efter ekonomisk och social jämlikhet men också ett krav på en reglerad migration, 

annars ansågs det att jämlikhetsidealet var hotat.50 

Enligt Hansen så förändrades den offentliga migrationsdebatten i Sverige under 

perioden 1968-74. Jämlikhet innebar inte bara alla människors lika värde utan också att alla 

kulturer, språk, religioner och trosbekännelser (förutom de ”fascistiska” [Hansens anm.]) var 

likvärdiga. Det innebar att alla människor som bodde i Sverige hade samma rätt till sin 

identitet. De som ställde sig skeptiska till detta betraktades med misstro då de inte tycktes 

respektera andra människors ursprung och rätt till att var annorlunda. Hansen menar att ord 

som assimilation och anpassning blev betydligt mer ”affektladdade – ingen i debatten kunde 

utan svårighet svänga sig med dessa ord”.51 

I slutbetänkandet för Invandrarutredningen (Invandrarna och minoriteterna, SOU 

1974:69) lades de nya ledande begreppen för den svenska invandrarpolitiken fram, Jämlikhet, 

Valfrihet och Samverkan. Hansen sammanfattar begreppen och enligt honom innebar 

Jämlikhet att migranterna skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska 

medborgare, konkret att de skulle ha samma socialförsäkringsförmåner. Med Valfrihet 

menades att migranterna skulle ha rätt att antingen bibehålla sin egen kultur och sitt språk, 

eller om de så önskade anpassa sig efter svenska förhållanden. Samverkan betydde att 

svenskar och migranter skulle samarbeta, alltså att det svenska samhället med lagens stöd 

skulle motverka främlingsfientlighet och rasism samt främja tolerans och solidaritet mellan 

människor oavsett bakgrund. Hansen konstaterar att de politiska partiernas uppfattning vid 

denna tid var entydig: ”valfrihet för invandrarna att bevara och utveckla sina 

ursprungsidentiteter var något självklart”, vilket visades 1975 genom ett enigt beslut om 

invandrarpolitiken.52  

1.4.2 Forskning om Assyrierna/syrianerna 

Birgitta Ornbrant och Ulf Björklund har på uppdrag av Expertgruppen för invandrarforskning 

(EIFO) skrivit rapporterna Möte med välfärdens byråkrater och Från ofärd till välfärd. 

Rapporterna är en del av ”assyrier”-projektet som startades 1976 på EIFO:s initiativ. Projektet 

                                                 
50 Hansen, 2001. s 108-109. Enligt gästarbetarsystemet rekryterades utländsk arbetskraft för en viss tids arbete 
och sedan skickades den hem igen. 
51 Hansen, 2001. s 186. 
52 Hansen, 2001. s 191-194, 206. 
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består av två delar, en socialantropologisk och en statsvetenskaplig där Ornbrants är den 

statsvetenskapliga och Björklunds den socialantropologiska.53 

Björklund ger i sin rapport en historisk bakgrund av de förhållanden som de 

assyrisk/syrianska flyktingarna kom ifrån. Assyrierna/syrianernas egen benämning på sitt eget 

språk är suryoye. Majoriteten av de assyrier/syrianer som kom till Sverige under 1970-talet 

kom från ett bergsområde i sydöstra Turkiet som kallas för Tur’abdin, vilket betyder ungefär 

Guds-/tjänarnas berg. I det området finns det hundratals kloster och kyrkor, varav många i 

ruiner vilket enligt Björklund vittnar om att området länge varit ett centrum för syrisk-ortodox 

kristenhet. När kristendomen i stort sätt krossades i stora delar av Syrien och Mesopotaminen 

på 1400-talet kunde religionen fortleva i dessa bergstrakter och, enligt Björklund, ”många 

kristna torde vid denna tid ha flytt till dessa berg”.54  

Vid 1960-talets början fanns det drygt 50 000 assyrier/syrianer i Tur’adbin, där var de 

en minskande kristen minoritet omgivna av framförallt kurdiska muslimer. Den kristna 

minoriteten hade sedan 1900-talets början gradvis minskat av två skäl enligt Björklund, dels 

en (till mindre del) pågående islamisering och dels p.g.a. migration. Assyrierna/syrianernas 

situation i Tur’abdin beskrivs av Björklund som  

ett i bästa fall prekärt jämviktsläge. Såväl ekonomiskt som politiskt var de visserligen i hög grad 

integrerade i sin omgivning. Många var framgångsrika köpmän, hantverkare och bönder, och 

jämförelsevis få var jordlösa. Men det relativa välståndet stod i ett känsligt beroendeförhållande 

till det system av politiska allianser i vilket ”suryoye” ingick tillsammans med.  

Det lokala politiska systemet präglades, enligt Björklund, av olika ”partier” som de 

olika assyrisk/syrianska och kurdiska familjerna anslöt sig till i syfte att vinna fördelar, 

ofta i form av skydd och säkerhet. I tider av oro i regionen drabbades dock oftast den 

kristna gruppen hårdare än andra och Björklund konstaterar att osäkerheten och 

utsattheten under 1960-talet troligen ökade och att den definitivt gjorde det under 1970-

talet. Det här menar Björklund sannolikt hänger samman med  

en ekonomisk och demografisk utveckling som innebar ökad konkurrens om den odlade jorden; 

konflikterna med Grekland55 och de därigenom aktiverade antikristna stämningarna; uppkomsten 

av nationalistiska och islamistiska partier, vilka liksom de lokala religiösa ledarna (şeyxerna) 

utnyttjade och inspirerade antikristna stämningar för att stärka den egna ställningen.  

                                                 
53 Ornbrant, B. (1981). Möte med välfärdens byråkrater. Svenska myndigheters mottagande av en kristen 
minoritetsgrupp från Mellersta Östern. Stockholm: Liber Förlag Allmänna Förlaget. s 6. 
54 Björklund, U. (1980). Från ofärd till välfärd – En kristen minoritetsgrupps migration från Mellersta Östern 
till Sverige. Stockholm: LiberFörlag Allmänna förlaget. s 39. 
55 Bl.a. kriget mellan Grekland och Turkiet om Cypern 1974. 
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Vidare menar Björklund att den omfattande migrationen av assyrier/syrianer från 

Tur’abdin till Europa i sig har bidrog till försämringen av situationen för de som stannde 

kvar i regionen.56 

Birgitta Ornbrant undersöker i sin tur hur de ansvariga svenska myndigheternas 

mottagning av de assyriska flyktingarna gick till och såg ut. Ornbrant ger en översiktlig och 

kronologisk bild av hur den assyrisk/syrianska migrationen uppmärksammades. Vilka 

åtgärder som vidtogs, vilka problem myndigheterna stötte på samt hur samarbetet mellan 

myndigheterna såg ut är några av de aspekter Ornbrant berör i sin rapport. Ornbrant har två 

vägledande frågor när hon skriver sin rapport: ”Hur skulle man kunna stoppa invandringen? 

Hur skulle man kunna hjälpa Södertälje?”. Det här är frågor som Ornbrant menar, fem år efter 

att de händelser som tas upp i rapporten, fortfarande var relevanta. Problemen kvarstod 

alltjämt vid början av 1980-talet. Migrationen av assyrier/syrianer skedde fortfarande utanför 

svenska myndigheters kontroll och allt för många av migranterna sökte sig till Södertälje.57  

Den ökande migrationen av assyrier/syrianer uppmärksammades först i Södertälje 

kommun av socialförvaltningen där. I slutet av 1974 och början av 1975 noterades flertalet 

nya assyrisk/syrianska familjer bland de hjälpsökande. Bedömningen av tillståndsärendena 

(arbets- och uppehållstillstånd) var från början generös, när mängden assyrier/syrianer som 

sökte dem ökade blev bedömningarna hårdare. Ornbrant konstaterar att ”i viss utsträckning 

påverkades således tillståndsbedömningarna av om man vid SIV uppfattade invandringen som 

’stor’ eller ’liten’”. Förändringarna i kriterierna fick vissa konsekvenser och effekter på den 

assyriska/syrianska migrationen till Sverige. Den restriktivare hållningen väckte både 

förvåning och förundran menar Ornbrant, men den inkonsekventa hållningen från svenskt håll 

gjorde att många assyrier/syrianer ändå ansåg det värt chansen att resa till Sverige i hopp om 

att få stanna. Samarbetet mellan myndigheterna är något Ornbrant ställer sig kritisk till och 

menar att det måste förbättras.58 Det här bör troligen förstås utifrån Ornbrants inställning att 

den assyrisk/syrianska migrationen skulle och behövdes regleras. 

1.4.3 Sammanfattning forskningsläget. Vad vet vi – Vad vet vi inte? 

AMS hade sedan dess inrättande 1948 haft en stark och inflytelserik ställning på 

arbetsmarknaden. Myndighetens ansvar var att placera människor i arbete, överse 

rekryteringen av utländsk arbetskraft, välja ut vilka flyktingar som fick komma till Sverige på 

                                                 
56 Björklund, 1980. s 58-59. 
57 Ornbrant, 1981. s 125-126. 
58 Ornbrant, 1981. s 131, 168. 
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basis av vilka behov den svenska arbetsmarknaden hade. Vidare hade AMS ansvaret för 

Sveriges flyktingförläggningar. De migranter som hade erhållit arbets- och uppehållstillstånd 

av SIV hade AMS i ansvar att ordna med arbete och bostad åt. I de fall det var nödvändigt 

skulle utbildning och/eller omskolning erbjudas migranterna.  

Den assyrisk/syrianska flyktinggruppens första kontakt med Sverige är 1966-67, när de 

första kvotflyktingarna kom hit. Denna grupp hade flytt från förföljelse och utsatthet i Turkiet 

och bodde i Libanon där de på inrådan av Kyrkornas världsråds anmälde sig som flyktingar 

villiga att resa till Sverige. 

Vad vi däremot inte vet utifrån rådande forskningsläge är hur mottagningen av dessa 

flyktingar gick till. Vi vet heller inte hur AMS agerade i sin roll som ansvarig för att ordna 

arbete och bostad åt assyrierna/syrianerna. Det svenska samhället genomgick under 1970-talet 

en strukturkris som rimligen bör ha påverkat hur AMS kunde ta sig an denna uppgift. Hur 

Invandrarpolitiken i praktiken påverkade detta arbete är också något som behöver utredas. 

1.5 Frågeställningar 

Den assyrisk/syrianska flyktingmigrationen på 1960- och 1970-talet innebar ett nytt kapitel i 

den svenska migrationshistorien. AMS med sina undermyndigheter Länsarbetsnämnderna och 

Arbetsförmedlingarna spelade en viktig roll i detta skeende. De frågor jag ämnar besvara är: 

• Hur mottogs och behandlades de assyrisk/syrianska kvotflyktingarna som kom till 

Sverige 1967 av AMS? 

• Hur såg kvotflyktingarna på den egna situationen i Sverige? 

• Hur hanterade AMS den assyrisk/syrianska flyktingmigrationen till Sverige på 1970-

talet? 

• Hur användes den nyligen tillämpade invandrarpolitiken i arbetet med flyktingarna? 

1.6 Metod och källmaterial 

Mitt källmaterial är oftast skrivet av tjänstemän inom AMS till andra tjänstemän inom 

organisationen. Dock förekommer det också dokument från andra myndigheter som då 

antingen vänder sig till tjänstemän inom AMS eller innehåller information som är relevant för 

AMS verksamhet. Källmaterialet skiljer sig något åt mellan årtiondena. Det källmaterial som 

berör de assyrisk/syrianska kvotflyktingarna på 1960-talet innehåller betydligt mer egna 

åsikter och bedömningar från tjänstemännens sida. Detta beror till stor del på att det 

förekommer mycket utdrag från specifika assyrisk/syrianska kvotflyktingars journaler. Vidare 
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finns det också i detta material brev från kvotflyktingarna själva vilket ger en inblick i deras 

syn på tillvaron i Sverige. Det källmaterial som berör migrationen på 1970-talet är mer 

formellt skrivet. Här är det mer tal om informationsutbyte myndigheter/tjänstemän emellan 

samt protokoll från olika möten. Verksamhetsrapporter från en av de permanenta 

flyktingarförläggningar som stod i AMS regi undersöks också. Dessa rapporter består av 

standardiserade dokument där siffror ska fyllas i bl.a. om hur många flyktingar som bodde på 

förläggningen, könsfördelning, åtgärder som har vidtagits (placering i arbete, bostad, 

utbildning) och annan relevant information. Rapporterna fylldes i med två veckors mellanrum. 

Genom att studera det källmaterial om de assyrisk/syrianska flyktingarna som producerats av 

AMS i form av bl.a. promemorior, verksamhetsrapporter från flyktingförläggningar och 

protokoll från möten hoppas jag kunna finna svar på ovan frågor. 

Jag kommer använda mig av en narrativ ansats på materialet där tjänstemännen inom 

AMS och de assyrisk/syrianska flyktingarna ”får komma till tals”. Anna Johansson menar att 

berättelser ”berättas alltid ur ett specifikt perspektiv. De berättas alltid av någon eller några 

för någon eller några med något slags syfte”. Vidare menar Johansson att en narrativ analys är 

tolkande till sin natur. Det handlar om att ”systematiskt tolka andra människors tolkningar av 

sig själva och sin sociala värld”. I en narrativ analys agerar forskaren som en uttolkare och 

ställer sig frågor som ”Vad betyder den här berättelsen, vilken mening har den?”. Det finns 

inte en enda ”sann” tolkning utan varje berättelse står öppen för en ”mångfald av 

tolkningar”.59 Det är genom berättandet som makt och social kontroll produceras och 

reproduceras. Den kollektiva berättelsen i ett samhälle bidrar till skapandet av ett ”Vi” och ett 

”de”. AMS-tjänstemännen representerar ”Vi:et” och i sitt förhållningssätt till 

assyrierna/syrianerna reproduceras migranterna till ett ”de”. Johansson hävdar att stereotypa 

”framställningar av sociala grupper är en del av skapandet av ”Vi” och ”de Andra”, det 

”normala” och det ”avvikande’”. I berättandet finns också möjligheten att ifrågasätta de 

dominerande sociala kategoriseringarna hävdar Johansson.60  Genom att låta 

assyrierna/syrianerna ”tala” så får de en möjlighet att ifrågasätta den kategorisering av dem 

som sker av de AMS-anställda. 

I undersökningens första del kommer en del av de assyriska/syrianska flyktingarna få 

komma till tals, samtliga har fått fingerade namn för att undvika eventuell identifiering av 

dem. 

                                                 
59 Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. s 27. 
60 Johansson, A. (2005). s 57, 99-100. 
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1.7 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I det här avsnittet redogörs, för uppsatsen relevanta begrepp och uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Vidare redogörs det också för hur migration som politikområde är 

strukturerat och vilka myndigheter som är ansvariga för politikens implementering. 

1.7.1 Migration och migranter 

Historieforskning om migration har, enligt Christiane Harzig, Dirk Hoerder och Donna 

Gabaccia, under lång tid präglats av nationalistiska perspektiv. Under perioden 1830-1960 

studerades emigration – avresa från en nation – knappt alls medan immigration 

uppmärksammandes i termer av ”assimilation” av immigranterna in i de institutioner och 

kulturer som fanns i de mottagande länderna. Runt 1970-talet började forskare 

uppmärksamma att detta närmande av migrationsstudier var både begränsat och skevt. I sin 

bok What is Migrations History? lyfter Harzig, Hoerder och Gabaccia bl.a. de problem som 

fanns med migrationsforskning före 1970-talet. Bl.a. så delade historiker in människors 

förflyttningar i termerna emigration och immigration, trots att varje emigrant-immigrant var 

en och samma person. Forskare såg de europeiska migranternas resa över Atlanten som en 

modell för all migration samt att dessa atlantiska resor alltid gick västerut. Varken kön eller 

etnicitet var heller något som nämndes, alla migranter tycktes vara vita män. Det gjordes 

också starka avgränsningar mellan slaveriets ofrivilliga migration från/inom Afrika och den 

”fria” mänskliga mobiliteten vad Harzig, Hoerder och Gabbacia kallar ”the peopling of the 

Americas”. Enligt det här synsättet var det enda mottagarland av migranter i världen ett vagt, 

generiskt ”Amerika”, inte den amerikanska kontinenten eller specifika samhällen där. På 

samma vis sågs migranterna som avresande från kontinenter såsom Europa eller Afrika, inte 

från specifika samhällen eller regioner menar Harzig, Hoerder och Gabaccia.61 

Migration är enligt Harzig, Hoerder och Gabaccia ett komplext ofta globalt fenomen; 

”migrants depart from specific places and select their destinations from among many 

cultures”. Därför är den traditionella dikotomin emigration-immigration problematisk då den 

inte kan spegla denna komplexitet. Enligt Harzig, Hoerder och Gabaccia så antyder denna 

dikotomi ”a mono-directional one-way move from a ”home” in one state to a foreign ”new 

world”. Migranternas förflyttning, menar Harzig, Hoerder och Gabaccia då, beskrivs som att 

de antingen reser från en nation och bosätter sig i en etnisk enklav i den nya nationen eller att 

de reser från en begränsande gammal värld till en ny värld med obegränsade nya möjligheter. 

Begreppet migration å andra sidan antyder att flertalet alternativ finns:”mobility may be 
                                                 
61 Harzig, C., Hoerder, D. & Gabaccia, D. (2009). What is Migration History? Cambridge: Polity Press. s 1-2. 
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many-directional and multiple, temporary or long-term, voluntary or forced. Within a range of 

options, migrant men and women make decisions”.62 Termerna migration och migranter 

kommer därför vara de ord jag använder mig av i denna uppsats när jag talar om de 

assyrisk/syrianska flyktingarna.   

1.7.2 Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som är aktuellt i denna uppsats. Konstruktionen av etnicitet kan 

studeras i olika perspektiv och på olika nivåer (individuell, grupp, samhällsnivå). I den här 

uppsatsen är det etniska grupprelationer utifrån ett maktperspektiv som kommer stå i fokus. 

Etnicitet är, enligt Charles Westin, ett ”paraplybegrepp som syftar på förekomsten av ’etniska 

fenomen’ som till exempel identiteter, kategorier, grupper, kollektiv och relationer”.63 Enligt 

Jonas Stier så har begreppen etnicitet och etniska grupper reserverats för ”de andra”. Med det 

här menar Stier att ”’vi är inte etniska, utan vi är vi’, medan andra är ’etniska’”. Etnisk 

grupptillhörighet är en viktig aspekt av mänsklig socialitet, menar Stier då etniska grupper är 

”potenta arenor för identitetsformering”. Det sociala samspelet, kommunikations- och 

maktstrukturer, social kontroll inom gruppen, maktrelationen mellan etniska grupper, det 

ideologiska klimatet och maktstrukturer i samhället är några av de faktorer som påverkar 

formeringen av etnisk gruppidentitet enligt Stier.64 I uppsatsen kommer den assyrisk/syrianska 

gruppens egna identitetsskapande inte att stå i fokus. Istället är det främst hur denna grupp 

konstrueras som ett ”dem” i förhållande till ett ”vi” som i detta fall är den svenska gruppen. 

1.7.3 Migration som politikområde 

Politik om migration i ett land kan indelas i två områden, invandringspolitik och 

invandrarpolitik. Lundh och Ohlsson definierar dessa områden enligt följande. 

Invandringspolitik är de principer och regler för migration som gäller i ett land. 

Invandringspolitiken reglerar t.ex. vilka migranter som skall få tillstånd att bosätta sig i 

landet. Här ingår också de åtgärder som ett land vidtar för att bistå människor som tvingas fly 

och för att bidra till att flyktingproblemen i världen minskar.  Invandrarpolitik är de åtgärder 

som samhället vidtar för att underlätta migranternas introduktion och integrering i samhället. I 

                                                 
62 Harzig, Hoerder & Gabaccia, 2009. s 3. 
63 Westin, C. (2009). “Om etnicitet, mångfald och makt”.  I Darvishpour, M. & Westin, C. (red.). (2009). 
Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Malmö: Holmbergs i Malmö AB. s 23. Se 
även denna bok för en mer djupgående genomgång av de olika perspektiv och nivåer som etnicitet kan studeras 
utifrån. 
64Stier, J. (2009). ”Etnisk identitet”. I Darvishpour, M. & Westin, C. (red.). (2009). Migration och etnicitet – 
Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Malmö: Holmbergs i Malmö AB. s 66-67. 
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Sverige är sedan 1975 begreppen Valfrihet, Jämlikhet och Samverkan de ledande orden inom 

detta område (se ovan).65 

Det finns ett antal olika flyktingbegrepp som avser olika slags flyktingar som kan vara 

bra att ha i åtanke vid läsning av denna uppsats. Christer Lundh och Rolf Ohlsson har 

definierat konventionsflykting, de-facto-flykting och kvotflykting enligt följande. 

Konventionsflykting är utländsk medborgare som fått asyl och beviljats uppehållstillstånd 

därför att hen löper risk att utsättas för svår förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning 

om hen återvänder till hemlandet, detta i enlighet med FN-konventionen om flyktingskap. De 

facto-flykting eller B-flykting är utländsk medborgare som fått asyl och beviljats 

uppehållstillstånd därför att hen utan att vara konventionsflykting inte vill återvända till sitt 

hemland på grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande skäl till 

stöd för detta, benämnt ”flyktingliknande skäl” i Utlänningslagen. Vidare finns det 

Kvotflyktingar, som är utländska medborgare som före inresan beviljats uppehållstillstånd 

inom den s.k. flyktingkvoten avsedd för människor som befinner sig i en särskilt utsatt 

situation.66 

1.7.4 Myndigheternas ansvar 

Även om AMS står i fokus för denna uppsats kan det ändå vara relevant att ge en kort 

översikt för vilka myndigheter som var ansvariga för de assyrisk/syrianska flyktingarna och 

vilken roll de olika myndigheterna spelade. Översikten är baserad på Ornbrants rapport. 

Statens invandrarverk (SIV) är tillståndsmyndighet, vilket innebär att den har i uppgift 

att samordna och ta initiativ i migrationsfrågor. Myndigheten är också samordnare vid 

flyktinguttagning. Det är också SIV som fattar beslut om en migrant ska få arbets- och/eller 

uppehållstillstånd när migranten ansöker om detta i Sverige. Rikspolisstyrelsen med lokal 

polismyndighet som representant är ansvarig för kontrollen av migranterna, 

utredningsverksamhet och tar emot ansökningar i migrationsärenden. Migranterna ska anmäla 

sig till närmsta polisstation när de anlänt till Sverige och via polisstationen ansöka om arbets- 

och uppehållstillstånd, polismyndigheten vidarebefordrar sedan denna ansökan till SIV. 

Polisen beslutar även om avvisningar i de fall de har fått riktlinjer för detta. 

Arbetsmarkandsstyrelsen (AMS), länsarbetsnämnder och de lokala arbetsförmedlingarna har 

                                                 
65 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). Från arbetskraftimport till flyktinginvandring. Kristianstad: Kristiandstads 
Boktryckeri AB s 54. 
66Lundh & Ohlsson, 1999. s 76-77. 
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ansvar för förläggningsverksamhet, yrkesutbildning, arbetsförmedling, flyktinguttagning 

(samordnas av SIV, se ovan) samt arbetsmarknadsbedömning vid arbetskraftmigration. 

Socialstyrelsens uppgift är att hjälpa de flyktingar och migranter som inte kan arbetsplaceras. 

Myndigheten betalar även ut ersättningar till kommuner, och har ansvar för tillsyn av den 

medicinska och sociala omsorgen. Utrikesdepartementet, konsulat och ambassader tar emot 

visumansökningar och ger information om förhållanden i migranternas ursprungsländer. 

Skolöverstyrelsens uppgift är erbjuda möjlighet för migranterna att gå i skola alternativt på 

vuxenutbildning samt utbildning av tolkar.67 

Alla dessa myndigheter kommer inte att behandlas i denna uppsats (t.ex. 

utrikesdepartementet) men ansvarsöversikten kan ändå vara bra att ha i bakhuvudet när 

uppsatsens analytiska del läses. 

1.7.5 Det korporativa Sverige 

Bo Rothstein hävdar att Sverige i en internationell jämförelse framstår som ett land ”med 

osedvanligt starka intresseorgansationer” och att dessa har haft ett stort inflytande på den 

offentliga politiken. Rothstein menar att man i en studie av ”korporatism på svenska” måste 

relatera detta till det inom svensk politik dominerande begreppet reformism: ”Skälet till detta 

är uppenbart, inget annat demokratiskt land har haft en så stark politisk dominans av ett parti 

(det socialdemokratiska) som haft reformismen som ledande politisk ideologi”. Vidare 

påpekar han att reformism och korporatism är speciella som politiska ideologier då de är att 

betrakta som instrumentella teorier om politik snarare än som sammanhängande värdesystem 

(t.ex. liberalism eller socialism). De ska i den svenska kontexten förstås som instrumentella 

praxisuppfattningar om hur politik bör göras – hur de politiskt grundade 

samhällsförändringarna kan och bör åstadkommas.68 Genom att studera en rad olika 

politikområden kan Rothstien konstatera att ”inget område, inte ens det författningspolitiska, 

varit helt utan förvaltningskorporativa drag” och att ”gränslinjerna mellan staten och 

organisationerna varit otydliga i svensk politik är i detta sammanhang närmast en 

underdrift”.69  

Enligt Rothstein så finns det en allmän uppfattning och enighet om att 1930-talet utgör 

ett viktigt årtioende för den svenska politikens långsiktiga gestaltning. Särskilt har man då lyft 

genombrottet av majoritetsparlamentarismen 1933 med socialdemokratin och bondeförbundet 

                                                 
67 Ornbrant, 1981. s 36-37. 
68 Rothstein, B. (1992). Den korporativa staten – Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik. 
Stockholm: Allmänna förlaget. s 11, 28. 
69 Rothstein, 1992, s 347. 
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som bas, och uppgörelsen mellan företagsorganisationerna och fackföreningsrörelsen om 

spelreglerna på arbetsmarknaden 1938. Dessa händelser ligger till grund för ett kollektivistiskt 

demokratiideal som framförallt har förknippats med socialdemokratin. Det här menar dock 

Rothstein är ett feltänk baserat på fördomar och önsketänkande. Enligt honom 

skedde det avgörande genombrottet för en kollektivistisk demokratiuppfattning i svensk politik 

före krisuppgörelsen 1933. […] Huvudansvarig var det i regeringsställning sittande frisinnande 

partiet, vilket agerade med tungt understöd från större delen högern och bondeförbundet. 

Socialdemokraterna stod huvudsakligen vid sidan om, delvis negativa, delvis mycket förundrade.  

Bakgrunden var den internationella lågkonjunkturen i slutet av 1920-talet och depressionen i 

början av 1930-talet som drabbade framförallt jordbrukssektorn hårt, vilket var Sveriges 

största näring sett till antalet sysselsatta vid den här tiden. Ett kraftigt prisfall och en 

intensifierad inhemsk konkurrens ställde jordbruket inför omfattande problem. Lösningen 

blev att skapa producentkooperativa andelsmejerier för att via dessa med hjälp av 

kartellbildningar söka motverka den ökande inhemska konkurrensen. Kooperativen började 

samordna sig 1929 när Sverige Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildade en 

topporganisation. Krisen djupnade 1932. Då vände sig SAL till jordbruksministern, som 

tillhörde de frisinnade, med ett förslag om ett helt nytt sätt att öka stödet för organisationens 

försök att få kontroll över marknaden. SAL ville ha en statligt sanktionerad monopolsituation 

för att på så sätt stabilisera prisnivån och därmed hindra att marknadspriserna fick genomslag. 

Vidare ville SAL med förslaget i praktiken via av staten etablerade ekonomiska tvång 

kollektivansluta alla producenter till organsationen.70 Förslaget mottogs med ”stor entusiasm” 

av jordbruksministern som själv kom att skriva den proposition som lades fram för debatt den 

10 juni 1932. Före förslaget lades fram såg man dock till att säkra stöd för att med 

statsmakternas hjälp kunna bilda en monopolsorganisation för mejeriproduktionen. Rothstein 

menar att ett ”tydligare exempel på att ledande företrädare för organisationer och statsmakt 

samarbetat intimt för att de facto skapa en dominerande ställning för intresseorganisation är 

förmodligen svårt att finna”.71 

Mjölkprisdebatten är alltså ett viktigt formativt moment enligt Rothstein då principerna 

för debatten är direkt kopplade till en annan av dåtidens mest aktuella frågor, nämligen den 

om statens förhållande till fackföreningsrörelsen. Denna fråga kom att uppfattas som ett brott 

mot den dittills allmänt vedertagna synen på statens relation till intresseorganisationerna och 

därmed som en vändpunkt i frågan om kollektivism och individualism i den svenska 

                                                 
70 Rothstein, 1992, s 110-112. 
71 Rothstein, 1992, s 113-114. 
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demokratin. Frågan, som allmänt gick under namnet "tredje mans rätt” hade varit ett 

stridsämne mellan socialdemokratin och borgerligheten sedan 1900-talets början. Kopplingen 

mellan frågorna var att de borgerliga ville lösa krisen inom jordbruket genom att ge stöd till 

organisationsväsendet medan man samtidigt ansåg att arbetslöshetskrisen skulle lösas genom 

en försvagning av fackföreningsrörelsen.72 

Rothstein understryker ett ytterligare skäl till varför mjölkprisregleringen kan ses som 

ett formativt moment i svensk politik. I juni 1932, ett år före krisuppgörelsen, gick en 

borgerlig riksdagsmajoritet i spetsen med köpkraftsteorin som ett argument för att stödja en 

tvångsorganisering av svenska jordbrukare.73 De borgerliga frångick den tidigare starka 

hållningen om arbetsmarknaden - en individualistisk demokratiuppfattning - och drev igenom 

kollektivismen som politisk princip. När det gällde jordbruket så skyddade inte längre 

demokratin de enskilda medborgarnas/producenteras autonomi och rätt att fritt få agera på 

marknaden. Istället tvingades de till underordning i särskilda närings- och gruppintressens 

organisationssträvanden. Detta kom att få ”långtgående konsekvenser för den svenska 

demokratins utveckling”. Rothstein visar här att förknippningen av socialdemokratins 

strävanden och krisuppgörelsen med bondeförbundet 1933 som den samhällscentrerade, 

kollektivistiska demokratisynen i Sverige inte är korrekt: ”Den lättvindighet med vilken de 

borgerliga partierna övergav sin individualistiska liberalism 1932 tyder på att en 

kollektivistisk uppfattning av styrelseskicket har längre och djupare rötter i svensk politik”.74 

Den svenska politiken kom att präglas av korporatismen från 1930-talet fram till i alla 

fall slutet av 1970-talet. Rothstein sammanfattar denna politiska kultur byggd på rationalism 

och centralt beslutad planering i fyra på varandra följande steg: 

– ledande politiker kunde i samarbete med företrädare för de stora intresseorganisationerna ange 

en allmän politisk inriktning för sina reformsträvanden 

– i det offentliga utredningsväsendet anlitades experter som sammanställde tillgänglig och 

användbar kunskap inom området 

– denna rationalistiska utredningsprocess resulterade i ett politiskt användbart, administrativt 

genomförbart reformprogram 

                                                 
72 Rothstein, 1992, s 114, 119-120,123. 
73 Rothstein, 1992, s 126. Enligt Köpkraftsteorin (eller köpkraftsperiteten som den också kallas) så ökar 
köpkraften om ens disponibla inkomst ökar, förutsatt att priserna på varorna inte stiger. De centralt fastställda 
fasta priser som förespråkades inom jordbruket skulle öka köpkraften för befolkningen.  
74 Rothstein, 1992, s 126. 
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– en central administrativ instans (t ex ett centralt ämbetsverk) kunde etableras för att antingen 

direkt ansvara för eller övervaka kommunernas genomförande av reformprogrammet.75 

Utifrån denna modell över politiskt genererade samhällsförändringar byggdes ett antal 

centrala statliga ämbetsverk upp som fick i uppgift att genomföra flertalet stora sociala 

strukturreformer. Hit räknas bl.a. AMS, som tillsammans med de andra ämbetsverken 

spelade en central roll i välfärdspolitikens uppbyggnad:  

Ämbetsverkens inflytande via sina ekonomiska resurser, råd, inspektioner och föreskrifter stod för 

idén om genomförandet av en nationell gemensam normering av politiken, medan kommunerna 

inom många områden kunde anpassa verksamheten till de varierande lokala förutsättningarna.76 

Det är alltså rimligt att anta att AMS i stor utsträckning hade relativt fria tyglar att lösa 

den assyrisk/syrianska situationen. Samtidigt hade arbetsmarknadens organisationer, 

främst fackföreningsrörelsen (se Svanberg och Rothstein ovan) ett relativt starkt 

inflytande över AMS, vilket bör ha påverkat hur myndigheten tog sig an uppgiften att 

finna arbete och bostäder åt assyrierna/syrianerna. Frågan är dock om så var fallet med 

den assyrisk/syrianska flyktingmigrationen. Enligt Rothstein präglades nämligen 

decennierna efter 1970-talet av en kraftig försvagning av de centrala ämbetsverkens 

möjligheter till direkt styrning. Kritik mot expertstyre och centralplanering hade då fått 

starkt genomslag i den offentliga debatten.77 Min tes är att den assyrisk/syrianska 

flyktingmigrationen är startskottet för att den korporativa anda som hade präglat 

arbetsmarknaden började upphöra. AMS förlorade tillsammans med de stora 

organisationerna på arbetsmarknaden i betydelse och inflytande p.g.a. svårigheterna 

med att lösa problemet. Istället tog regeringen självt via arbetsmarknadsdepartementet 

en mer aktiv och styrande roll och SIV fick mer inflytande över migrationen till Sverige 

på AMS bekostnad. Det här berodde på att den assyrisk/syrianska migrationen till 

Sverige skedde p.g.a. flykt i första hand och inte att de sökte sig till landet för arbete. 

Bidragande faktorer var oljekrisen åren 1973/74 och den strukturkris som Sverige 

genomgick från slutet av 1960-talet och framåt.  

1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästa kapitel följer uppsatsen analytiska delar. Det första avsnittet är en undersökning av de 

assyrisk/syrianska kvotflyktingar som anlände till Sverige 1967. Här kommer uttagningen och 

                                                 
75 Rothstein, (2004). Från reformbyråkratier till ideologiska statsapparater. I Nytt Norsk Tidsskrift 03-04 2004. 
s 296. 
76 Rothstein, 2004, s 296. 
77 Rothstein, 2004, s 297. 
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mottagningen av flyktingarna undersökas. Fokus här kommer dels vara de två lägre 

hierarkiska skikten inom AMS, Länsarbetsnämnderna och Arbetsförmedlingarna och dels de 

assyriska/syrianska kvotflyktingarna. I det andra avsnittet undersöks den stora grupp 

flyktingar som under mitten av 1970-talet migrerade till Sverige från främst södra Turkiet 

men även Libanon. Fokus i detta avsnitt är främst AMS och de insatser och åtgärder som 

myndigheten diskuterade och vidtog för att lösa uppgiften med att omhänderta flyktingarna 

samt att ordna arbete och bostad åt dem. I det andra avsnittet kommer även AMS:s samverkan 

med andra myndigheter delvis beröras, då främst Statens Invandrarverk (SIV). Det tredje 

avsnittet är en mindre pilotundersökning av den permanenta flyktingförläggningen i Flen som 

var den förläggning som kom att husera flest assyrier/syrianer av alla förläggningar under 

perioden, permanenta som temporära. Denna pilotundersökning är tänkt som en inblick i hur 

effektivt AMS placeringsarbete var. Efter den analytiska delen kommer uppsatsens resultat- 

och diskussionsdel. 
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2. AMS och assyrierna/syrianerna  

Vid ett sammanträde i Södertälje i mitten av mars 1976 nedtecknades följande konversation: 

Passpolisen Arlanda: De 65 som kom i natt begärde politisk asyl. Personer från Södertälje tog 

hand om dem. Som utlänningslagen nu är skriven kan alla som så önskar invandra. Vill ha en 

arbetsgrupp som utreder situationen och för ärendet till regeringen. Samhället klarar inte sådana 

situationer som denna. 

Redemo: Ingen arbetsgrupp för utredning – söker tolerans – vill att man skall förstå den andra 

gruppens problem -  

Olderin: Kan man inte definiera och avgränsa får vi snart hela främre orienten här. Departementet 

är informerat. Flyktingarna kan inte ha anspråk på att vi skall ta emot.78 

Det här är ett målande utdrag som väl sammanfattar hur de svenska myndigheterna 

förhöll sig till de assyriska/syrianska flyktingarna. Olderin i citatet ovan är anställd vid 

AMS, den myndighet som står i fokus i denna uppsats. Uttalandet sker på 1970-talet 

under den då pågående (och oreglerade) migrationen av assyrier/syrianer till Sverige. 

Som vi ska se nedan så kom AMS arbete i frågan om dessa flyktingar att vara tvådelad. 

Dels att finna boende åt de som redan befann sig i landet och dels söka stoppa det 

fortsatta inflödet av nya migranter. Först ska vi dock behandla ”namnfrågan” och den 

grupp kvotflyktingar som anlände till Sverige på 1960-talet och vars närvaro i landet 

skulle komma att användas av många av 1970-talets migranter då dessa åberopade 

släktskap med dessa kvotflyktingar som skäl till att få uppehållstillstånd. 

2.1 Namnfrågan 

Benämningen av den assyriska/syrianska gruppen är lite problematisk. Vid tiden för 

mottagandet av kvotflyktingarna på 1960-talet, och den påföljande flyktingmigrationen på 

1970-talet kallades denna grupp av svenska myndigheter kort och gott för assyrier. Enligt den 

statliga utredningen SOU 1982:49 så är det först hösten 1974 som de ”första ärendena rörande 

spontaninresta assyrier och syrianer från Turkiet, där man från svensk sida lade märke till att 

det rörde sig om en speciell grupp”.79 I det undersökta materialet om den assyrisk/syrianska 

flyktingmigrationen är det mesta av materialet centrerat runt åren 1967-68 och 1975-77. 

Under den här perioden talades det uteslutande om assyriska flyktingar. Det tycktes inte 

finnas någon medvetenhet om att flyktinggruppen egentligen bestod av både assyrier och 

syrianer eller snarare att det fanns en skillnad mellan dessa två grupper vad gäller deras syn på 

sitt eget ursprung och sin religion. Det här är något som togs upp vid en av SIV hållen 
                                                 
78 Anteckningar förda vid sammanträde i Södertälje betr. åtgärder för assyriska flyktingar. 19/3 1976. AMS 
Arkivdepå. Vol: E 4 Ba:3 
79 SOU 1982:49.. s 128. 



36 
 

konferens i slutet av maj 1979. Det nämndes i inledningen av konferensen att de svenska 

myndigheterna under lång tid utgick ifrån att assyrierna/syrianerna var en enhetlig grupp. 

Anledningen till detta menade SIV:s talesperson var flera, men den främsta var ”bristande 

kunskaper om gruppen och deras bakgrund”.80 Vid konferensen sade SIV:s representant 

vidare att de olika namnen stod för olika uppfattningar om den egna identiteten:  

Syrianerna stödjer sig i praktiken på den syrisk-ortodoxa kyrkans syn att individen erhåller sin 

identitet och sitt namn genom kyrkan. 

Assyrierna däremot anser inte att de erhåller sin etniska identitet genom kyrkan utan genom att 

härstamma från de människor som bodde i det fornassyriska riket. Bägge dessa inriktningar har 

sina respektive föreningar och riksförbund.81 

Inom gruppen assyrier/syrianer ingick fyra nationaliteter som hade olika hemspråk: arabiska, 

turkiska, kurdiska och ett äldre språk som bara behärskades av ett fåtal: syriac (många 

behärskade dock en dialekt av detta språk kallat ”turoyo”). Den blandade språkbakgrunden 

vållade problem då det var svårt att få tag i tolkar, särskilt kvinnliga tolkar fanns det ett stort 

behov av.82 Det här är något jag finner i min genomgång av materialet, bristen/avsaknande av 

tolkar är ett ständigt återkommande ämne.  

Den assyrisk/syrianska familjebildningen behandlades vidare på konferensen. SIV:s 

talesperson beskrev hur de levde inom ramen för den utvidgade familjen som skiljde sig från 

det svenska kärnfamiljssystemet. Den utvidgade familjen ansågs vara en social och 

ekonomisk enhet. Vidare sade SIV:s representant att i från ”sina hemländer har 

assyrierna/syrianerna tagit med sig ett klansystem med ledare, vars positioner inom gruppen 

grundats på bl a släktens storlek och/eller ekonomisk förmögenhet”.83 Då denna uppsats syfte 

inte är att utreda eller fördjupa sig i denna namnkonflikt så kommer jag att använda mig av 

benämningen assyrier/syrianer när jag skriver om dessa människor. 

2.2 Kvotflyktingarna 1967 

År 1967 kom de första assyrisk/syrianska människorna till Sverige som kvotflyktingar. De 

kom från Libanon via Beirut i två omgångar i mars och april. Den utsända delegationen med 

bl.a. anställda från AMS intervjuade totalt 342 personer vid sitt besök i Beirut. Utav dessa 

valdes 108 ut vid det första tillfället och de anlände till den nyöppnade flyktingförläggningen 

AMS-byn i Alvesta den 9 mars 1967. Vid inresan hade flyktingarna fått både arbets- och 

                                                 
80. PM: Ang assyrier/syrianers situation i kommunerna. 18/10 1979. AMS Arkivdepå. Vol:E 4 BA Volym 3. 
Korrespondens rörande assyriska flyktingar 1976-81. 
81 PM: Ang assyrier/syrianers situation i kommunerna. 18/10 1979. AMS Arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
82 PM: Ang assyrier/syrianers situation i kommunerna. 18/10 1979. AMS Arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
83 PM: Ang assyrier/syrianers situation i kommunerna. 18/10 1979. AMS Arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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uppehållstillstånd ordnat för en tremånadsperiod, från 9 mars till den 9 juni.84 Den andra 

gruppen kvotflyktingar om 94 personer anländer den 13 april med arbets- och 

uppehållstillstånd ordnat för perioden 13 april till den 13 juli.85 

Vid ankomsten till AMS-byn verkade de assyrisk/syrianska flyktingarna ha haft många 

och höga förväntningar på vad som skulle hända där. Dessa förväntningar införlivades inte 

och en påföljande strejk bröt ut inom gruppen. Assyrierna/syrianerna vägrade gå varken till de 

jobb de har anvisats eller till skolan för undervisning. De vägrade till och med att äta. Ledaren 

för strejkgruppen var en SB. Therese Haj Shaheen var kurator från Världskyrkorådet som 

under en dryg månads tid avlönades av AMS i syfte att vara kontaktman mellan flyktingarna 

och lägerpersonalen.86 Hon befann sig i Beirut igen och gjorde där efterforskningar och skrev 

i ett brev där hon pratade om SB: 

[H]e is of a very bad sort. He is inciting all the Assyrians in Alvesta to all sorts of trouble making, 

and they are following him because they think that maybe something will come out and why not 

taking advantage. In the meantime, they are writing delirious letters to their parents and 

complaining about SB.87   

Det framkommer i materialet att motståndet inte var fullständigt inom gruppen. Men de som 

inte strejkade hotades av ledarna för upproret, vilket framkommer i ett brev från IL, en av de 

utsatta. IL berättade i brevet om hur de stod utanför matsalen och kollade vilka som gick in 

och åt och gav sig på dessa med både hot och faktiska våldsövergrepp.88  

Strejkgruppen framställde i ett brev sina krav där de krävde svar på en rad olika saker 

som de blivit lovade i Beirut av en representant för Kyrkornas Världsråd. Flyktingarna hade 

bl.a. blivit lovande att deras barn skulle få börja skolan och krävde att få veta vilket datum 

detta skulle ske. De ville också få veta vad det var för jobb de ska få och vem som skulle vara 

ansvarig för dem efter att de har lämnat AMS-byn. Frågan om hur många familjer som skulle 

bo i varje län lyftes också. Rimligen ville gruppen inte bli allt för utspridd, eftersom den enda 

säkra kontakten de hade var just gruppen. Det var i stort sätt de första assyrier/syrianer i 

landet så det ter sig bara naturligt att de vill hålla ihop. Tar vi i beaktande ovan beskrivna 

familjebildning i klaner blir det än mer förståeligt. En rad förseningar hade skett, bl.a. ska de 

                                                 
84 Namnförteckningslista. 21/3 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E VII ba. Volym 15. 1948-1972. 
85 Namnförteckningslista 13/4 1967. E VII ba:15. 
86 Rapport ang assyrier i Alvesta. 28/4 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
87 Brev från Therese Haj Shaheen 24/4 1967. Rapport ang assyrier i Alvesta 28/4 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
88 Brev från IL.  21/5 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
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ha lovats jobb inom två veckor efter ankomst. Gruppen ville veta varför inget hade hänt och 

vem som var ansvarig.89  

Ulf Björklund har i sin rapport intervjuat några av de assyrier/syrianer som kom till 

AMS-byn 1967 och frågat varför just SB blev protestledare. De intervjuade menade att det 

berodde på att han var den i gruppen som bäst kunde engelska och franska. Som nämnts så 

framställde SB krav på saker som enligt honom flyktingarna hade lovats redan i Beirut men 

som inte hade införlivats. De krav som framfördes var enligt Björklunds intervjupersoner att 

flyktingarna skulle  

skänkas egna bostadshus, inte hyreslägenheter, och gratis skulle det vara. Ett kontantbidrag hade 

man rätt till (summan 50 000 kr har nämnts, men kan vara fel). En garanterad månadsinkomst på 

3 000 kr under tre år var ett annat krav. 

Lägerledningen ställde sig oförstående till dessa krav varpå många av flyktingarna började tro 

att de skulle bli lurade. Protestaktionerna med hungerstrejken och vägran att gå till arbete 

och/eller skola började som följd av detta enligt Björklund.90 Kraven på egna bostäder är inget 

jag hittar i kravbrevet från strejkgruppen. Det enda som nämns om boende är ovan nämnda 

förfrågan om vart flyktingarna skulle placeras och att man ville ha gratis möbler.91 Enligt ett 

brev från Therese Haj Shaheen så hade ett löfte om att de svenska myndigheterna skulle ge 

flyktingarna möbler givits. Vad som inte uppgavs var dock på vilka villkor detta skulle ske 

vilket tycks ha fått till följd att flyktingarna fick för sig att de skulle få dessa gratis.92 

För att lösa situationen så flögs J.B. Woodward upp till Alvesta från Genève. Han var 

representant från FN:s Höga kommissariat för flyktingar. Woodward skulle anlända i slutet av 

maj 1967 och som följd av hans ankomst avbröt SB strejken några dagar innan Woodwards 

ankomst.93 Det är oklart vad som beslutades under sammanträdena mellan Woodward och 

tjänstemännen från AMS. Björklund vet det inte efter sina intervjuer och i materialet från 

AMS finns det tyvärr inte protokoll eller liknande som omnämner dessa förhandlingar alls. 

Det nämns endast när han var planerad att anlända till AMS-byn. 

Klart är i alla fall att någon form av lösning och överenskommelse skapades för i slutet 

av november 1967 var samtliga assyrier/syrianer utflyttade från AMS-byn och placerade i ett 

                                                 
89 Brev från upprorsgruppen till AMS-byn. 18/5 1967. Brevet är svårtytt då engelskan är väldigt dålig. AMS 
Arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
90 Björklund, 1980, s 71. 
91 Brev från upprorsgruppen till AMS-byn. 18/5 1967. AMS Arkivdepå. Vol: E VII ba:15. 
92 Brev från Therese Haj Shaheen till AMS-byn, odaterat. AMS Arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
93 Handskriven odaterad lapp. AMS Arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
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30-tal orter runt om i Sverige.94 I ett brev från byrådirektör Wretman vid AMS-byn den 29 

maj till byrådirektör Skogman vid Statens utlänningskommission anhöll Wretman ”om 

Utlänningskommissionens benägna medverkan till att bifogade pass gällande för assyriska 

flyktingar snarast måste erhålla arbetstillstånd såsom fabriksarbetare”.95 Huruvida detta var en 

följd av de förhandlingar som skedde mellan Woodward och AMS:s tjänstemän är svårt att 

säga. Men av datumet på brevet att döma är det inte omöjligt att det skrevs i syfte att 

påskynda processen med arbetsplaceringarna av flyktingarna.  

De nio orter som mottog flest assyrisk/syrianska flyktingar blev: 

Tabell 1. Placeringsorter för de assyriska/syrianska flyktingarna  

Stad Antal Arbetsplacerad Utbildning 
Avbrutit 

utbildning Bostadsplacerad 

Skövde 24 
 

3 
 

23 

Växjö 21 1 12 1 11 

Nyköping 17 13 
  

16 

Södertälje 17 
   

17 

Stockholm 13 6 1 
  Eskilstuna 12 

  
1 12 

Knislinge 11 
   

11 

Hälsingborg 10 
   

10 

Ljungby 10 4 6 
 

4 
Källa: Adressförteckning från AMS-byn i Alvesta till AMS 4/12 1967. AMS Arkivdepå. Vol: E VII ba:15. 

Växjö är den stad som ligger närmast Alvesta (ca 2 mil därifrån) och Skövde ligger drygt 20 

mil därifrån vilket kan vara orsaken till att flest flyktingar hamnade i dessa orter. Där 

arbetsplacering eller utbildningsplacering skedde var det i samtliga fall män det rörde sig om. 

Resten är medföljande familjemedlemmar. De utbildningar som flyktingarna placerades i var 

framförallt inom industrisektorn där mekaniker-, svetsar- och bänk- och 

maskinsnickarutbildningar var de vanligaste.96 Orsakerna till att just dessa yrkesutbildningar 

dominerar är troligen att den svenska arbetsmarknaden hade störst behov av dessa 

yrkeskunskaper. Tesen får stöd i den statistik över kollektivt rekryterad arbetskraft från 

Jugoslavien som Frank redovisar i sin avhandling. Åren 1966-67 rekryterades 372 av totalt 

650 arbetare till verkstadsindustrin.97 Även denna gång hade alltså flyktingarna ”formats” för 

att matcha de svenska behoven. Som Thor visade i sin artikel så valdes de TBC-smittade 

                                                 
94 Björklund, 1980, s 71. Adressförteckning från AMS-byn i Alvesta till AMS 4/12 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
95 Brev från Tord Wretman till B. Skogman. 29/5 1967. E VII ba:15. 
96 Adressförteckning från AMS-byn i Alvesta till AMS 4/12 1967. AMS Arkivdepå. Vol:E VII Ba:15. För att se 
lista på samtliga orter som flyktingarna placerades i: Se bilaga 1. 
97 Frank, 2005, s 154. 
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barnen ut utifrån vilka yrkesfärdigheter deras föräldrar besatt. I frågan om de 

assyrisk/syrianska kvotflyktingarna kan något liknande ha förekommit. Drygt 2/3 av de 

intervjuade assyrierna/syrianerna valdes ut som kvotflyktingar. Det väcker frågan om de 

svenska representanterna valde ut de assyrier/syrianer i störst behov av asyl, eller de som bäst 

passade den svenska arbetsmarknadens behov. De som sållades bort kan mycket väl ha 

besuttit ”fel” sorts grundkunskaper och fick därmed ingen chans att komma till Sverige. 

2.2.1 Första tiden efter AMS-byn – Bedömning, missförstånd och besvikelse 

I början av november 1967, när de flesta av kvotflyktingarna hade lämnat AMS-byn skickade 

AMS ut en PM till länsarbetsnämnderna (LAN) där den informerade om att en 

del av dessa flyktingar har haft betydanden anpassningssvårigheter redan under förläggningstiden 

och inordningsproceduren i det svenska samhället kommer sannolikt för många att ej bli 

problemfri. Rapporter från socialnämnder och arbetsförmedlingar tyder på detta.   

Vidare så bifogade AMS relevanta delar av ovan nämnda adressförteckning till varje berörd 

länsarbetsnämnd med en uppmaning om att göra en uppföljning om hur flyktingarnas 

anpassning gick genom att ta kontakt med bl.a. socialnämnden. Vidare meddelade AMS att de 

”olika resurser som står till styrelsens förfogande och som kan tillämpas skall användas vid 

dessa flyktingars inpassning i arbetslivet. I extrema fall skall nämnden rapportera skriftligen 

direkt till styrelsen”.98 

Det inkom också en del utlåtandet från olika arbetsförmedlingar (AF) till LAN där det 

rapporteras om hur assyrierna/syrianernas situation och anpassningsförmåga till svenska 

förhållandena. En av de första rapporter som inkom tog upp två bröder som fått anställning 

vid Höörs Plåt AB. Bröderna beskrevs av sin arbetsgivare som ”flitiga och samvetsgranna i 

sitt arbete trots att bristande yrkesvana gör att deras ackordsförtjänster är något mindre än för 

övriga anställda”. Enligt de uppgifter som inkommit till Höörs AF så tydde emellertid dessa 

på att ”de har goda förutsättningar till en anpassning i samhälle och arbetsliv”.99  

En familj bestående av sju personer, bosatta i Eslöv har haft en något mer turbulent 

första period i Sverige efter vistelsen i AMS-byn. Familjen bestod av man, hustru och fem 

barn där ett var i skolålder. Fem av familjemedlemmarna hade fått anställning vid Marieholms 

Yllefabrik (hustru, en dotter och tre söner). Fadern var sjuk i TBC och därmed sjukskriven. 

Familjemedlemmarna fick anställning i början av juni 1967. I juli sade dock de tre bröderna 

upp sig, enligt vad AF hade fått erfara, p.g.a. att ”de skulle börja ’studera och få 450:- kr per 

                                                 
98 PM: Assyriska flyktingar. 8/11 1967. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
99 PM: Angående assyriska flyktingar, Au 284. 8/11 1967. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
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månad’ vilket man brukade få enligt en ’väns’ uppgift”. Studierna blev dock inte av, varpå 

bröderna framställde önskemål om ekonomisk hjälp för att kunna återvända till Bulgarien. På 

AF försökte man under sommaren och hösten motivera bröderna till att ta sig ett jobb igen. I 

oktober fick bröderna anställning vid en metallindustri. Någon gång under perioden som 

bröderna var arbetslösa hamnade de i bråk med jämnåriga ungdomar och de polisanmälde 

detta. Ungefär samtidigt polisanmälde fadern sina söner för att de inte ville arbeta. Enligt en 

polisassistent hade ”fadern gråtande kommit till honom och kraftigt understrukit sin önskan 

om ingripande”. Dottern hade framfört en önskan om att få åka till Bulgarien och även fått ta 

ett lån av sin arbetsgivare om 500kr. Resan blev dock inte av och fadern ”tog hand om 

reskassan”. När lånet skulle betalas tillbaka via avdrag på lönen kom dottern och modern 

”gråtande till sin arbetsgivare och beklagade sig för den dåliga ekonomin. Dessa två fick ju 

under lång tid svara för hela familjens uppehälle”. Fadern blev friskförklarad från sin TBC i 

oktober 1967 men AF lyckades inte finna något jobb åt honom, något AF framhöll inte heller 

var meningen från början. Det fanns flera orsaker till att han var svårplacerad menade AF. 

Bl.a. framhöll AF att ”ett allmänt aggressivt uppträddande, levnadsåldern, inga kunskaper i 

svenska språket, tidigare yrkesutbildning skoarbetare/skomakare”. Fadern var inte nöjd med 

sin situation och vid ett tillfälle krävde han att få veta vart han kunde vända sig med klagomål 

om den orättvisa behandling han ansåg sig ha fått i Sverige. I sina avrundande kommentarer 

konstaterade AF att det ”har tidigare placerats flyktingfamiljer inom arbetsförmedlingens 

verksamhetsområde och som regel har dessa funnit sig väl tillrätta på sin arbetsplats och i 

samhället i övrigt”. AF menade att i den här assyriska/syrianska familjens fall hade raka 

motsatsen gällt. Huvudargumentet för detta kunde ”inte minst anföras deras uppträdande mot 

arbetsgivaren som tidigare haft en positiv inställning till utländsk arbetskraft”.100 Det tycks ha 

varit en turbulent fyramånadersperiod för familjen men domen att deras första arbetsgivare 

efter deras beteende inte längre har en positiv inställning till utländsk arbetskraft kan bedömas 

som något hård och underligg. 

Upprorsledaren SB omnämns även han i materialet. LAN i Malmö fick in en rapport 

från en AF där arbets- och bostadsförhållanden redogjordes för. SB hade i slutet av september 

1967 fått anställning på ett hotell, något han dock blev avskedad ifrån snabbt då han inte 

uppfyllde arbetskraven enligt arbetsgivaren. Efter det har AF inte lyckats fixa något nytt jobb 

åt honom, då han varit obenägen att ta temporära jobb så som diskare. För att göra honom mer 

attraktiv på arbetsmarknaden övervägde AF att placera honom på en utbildning där han skulle 
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få lära sig laga svensk mat, då detta verkar ha varit en viktig orsak till att han inte fick något 

jobb. SB bostadssituation var under kontroll konstaterade man och det var arbetssituationen 

som var problematisk.101 En intressant detalj med just SB är att enligt Björklunds källor så 

begärde SB att få bli återsänd till Beirut. En resa som ska ha betalats av svenska myndigheter 

samt att han skulle ha fått ett ”startbidrag” motsvarande den summa om 50 000 kr som SB 

tidigare hävdat att alla flyktingar var berättigade till. Med dessa pengar ska han ha grundat en 

butiksrörelse i Beirut.102 I rapporten om SB som jag har läst finns däremot inga indikationer 

på att han ville återresa till Libanon. Enligt PM:et så beskrevs SB som ”ganska fordrande men 

eljest har man inga anmärkningar mot hans uppträdande eller anpassning utan tvärtemot 

betecknas han som lättillgänglig och sympatisk”.103 

Ulla Nelsson vid AF i Stockholm skrev en rapport om MH, en tidigare i Södertälje 

boende assyrisk/syriansk flykting som nu p.g.a. arbetsbristen i Södertälje var bosatt i 

Stockholm. MH skulle ha påbörjat en sprutlackeringsutbildning i Lidköping som han dock 

aldrig fullföljde och som han trots påtryckningar vägrade att fullfölja. Trots den ofullständiga 

utbildningen lyckades AF ordna ett jobb på ett företag i Häggvik åt honom som 

sprutlackerare, där han jobbade en tid. Enligt de uppgifter som AF fick in från arbetsgivaren 

sade MH själv upp sig från arbetet då han tyckte resvägen var för lång. Det var både 

tunnelbana, buss och en bit att gå från stationen till arbetet. Då detta är på vintern så var det 

väldigt kallt tyckte han. I väntan på nytt arbete placerades han i svenskundervisning tills 

vidare.104 I rapporten finns även bifogat ett brev från MH där han själv ger sin bild av sin 

situation. Enligt honom så fick han däremot inte arbeta kvar för att de ”ej vill ha utlänningar 

att arbeta med. Det kan inte hjälpas det var min otur och mina ansvariga förbjöd mig att arbeta 

och sade att jag måste lära mig svenska annars finns det ingen arbete för mig”. MH var alltså 

inte alls nöjd med sin situation. Han ansåg att han fick för lite pengar och kunde inte klara sig 

på dem. Han skrev att ”Ulla Nelson på AF säger till mig att sätta min underskrift på blanka 

papper för att få tillräckligt hjälp och sen fyller hon den men har hittills inte sett något 

resultat, fast det har gått en vecka”.105 Ulla Nelsson rapporterade att MH de senaste 

månaderna blivit allt mer besvärlig att ha med att göra både på socialbyrån (SOB) och på 

AF:s expedition. Hon gjorde bedömningen att MH 
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är psykiskt för svag för att klara av de påfrestningar han kommer att möta, även om han får en mkt 

förstående arbetsgivare och ett omväxlande jobb. Men sysslolös kan han ej gå längre, ngn ändring 

måste ske.106  

MH:s brev är skrivet drygt fyra månader efter Ulla Nelssons rapport och i brevet skrev han att 

han har blivit erbjuden att få återvända till Libanon.107 Då detta är något som inte nämns i 

rapporten så är det rimligt att anta att detta var en av de ”lösningar på problemet” som 

framfördes. 

En rapport som LAN i Älvsborgs län fick in handlade om en familj, här kallad I. 

Familjen blev ursprungligen flyttad till Borås, men hade nu flyttats vidare till Eskilstuna. I 

rapporten finns en kopia av den utredning som mannen, EI i familjen genomgick på AF. I 

hans arbetshistoria har man på AF antecknat  

[E]I anser att det arbete han hade hos Algots (Algot Johansson AB, konfektionsarbete) var ett 

kvinnl. arbete och ej något för en man. Anpassn. svår beror troligen på att familjen varit helt 

isolerad i Borås. [E]I har ganska orealistiska önskemål och eftersom ingen kunnat bevisa detta för 

honom har anpassningsproblemen blivit stora. 

Familjen beskrevs av AF som analfabeter som endast kunde skriva/läsa sitt eget namn och 

siffror. All annan skriftlig information som översattes åt dem hade de inte kunnat ta till sig. 

De hade heller inte genomgått någon svenskundervisning. Mannen i familjen hade önskemål 

om ett arbete inom byggbranschen, något som AF inte kunde ordna. Det här berodde på, 

menade AF, att ”han behöver utbildning som han konsekvent sagt nej till”.108 

Från AF i Kalmar inkom en rapport rörande familjerna K och Y. AF skriver att från 

första början gav dessa familjer ett gott intryck. K talar bra engelska och har därför haft lättare än 

Y att få kontakt med berörda tjänstemän, men den senare är däremot lugnare till temperamentet 

och har en mer realistisk syn på tillvaron. K har kanske också svårare att anpassa sig i det arbete 

han nu har, han är en vekare och mera intellektuell typ. Y har tidigare arbetat som snickare och är 

en god hantverkare, det visar möbler och prydnadssaker, som han tillverkat. 

AF har också intervjuat den vaktmästare som är fastighetsansvarig i husen där K och Y bor. 

Enligt vaktmästaren sköttes hemmen ”oklanderligt, och båda familjerna har fått enbart beröm 

av den vaktmästare, som sköter fastigheten där de bor. De är lugna och fina, och håller rent 

omkring sig”. I början fick familjerna hjälp av en ”hemvårdinna” som lärde dem hur ett 

svenskt kök och en tvättstuga fungerade.109 Åtgärder har alltså vidtagits för att familjernas 
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anpassning till det svenska samhället ska gå snabbt och smidigt. AF har till och med hört sig 

för hos vaktmästaren för att kontrollera hur det går. 

Anpassningen hade dock inte gått helt friktionsfritt menade AF som i sin rapport skrev 

att det måste ”givetvis kännas att komma till en miljö, som skiljer så mycket från den de 

tidigare levt i. Inte bara klimat och sociala betingelser är så olika våra, utan också orientalens 

kynne och livsåskådning”.110 Vad exakt man menade med ”orientalens kynne och 

livsåskådning” är inget som specificerades, det förutsattes att de som läste rapporten på LAN 

förstod detta. AF gjorde ytterligare ett utlägg om hur ”orientaler” är när K:s syster 

diskuterades: 

”K:s syster vistas i Lund där hon undergått en operation (hornhinnetransplantation). Tyvärr har 

operationen inte lyckats, med den starka känsla för familjesamhörighet, som orientaler har, är K 

mycket oroliga för vad som skall hända, om [systern] blir skickad till en blindskola, långt från 

Vimmerby.111 

Vad exakt starka känslor innebär går bara att spekulera i, men det är uppenbart att det inte 

anses vara ett svenskt beteende. Att K:s reagerar oroligt och med starka känslor på att deras 

systers operation inte har gått bra och att hon därmed måste flytta längre bort från dem som 

följd kan knappast anses vara konstigt. Ändå är det något som AF anser anmärkningsvärt. 

Den nedvärderande tonen fortsätter i rapporten: 

I början tyckte man ofta att de uppförde sig som kinkiga barn. De klagade på den utrustning de 

fått, de var inte nöjda med värmen i bostäderna (som vid kollning visade + 24○) och de tyckte att 

de fick för lite pengar. Men de har hela tiden varit mycket vänliga, och de är oändligt tacksamma 

för att vad som görs för dem.112 

AF tycktes stå och hoppa mellan två åsikter, där man å ena sidan nedvärderade 

assyrierna/syrianerna på olika sätt, men å andra sidan talade gott om dem och menade att viss 

förståelse för deras ursprung krävdes. AF menade att deras ursprung var så annorlunda det 

svenska, och att det behövdes tas i beaktande. 

Från AF i Södertälje inkom en rapport till AMS i mitten av maj 1968 rörande familjen 

G och syskonen KA. Inledningsvis framförde AF att arbetsläget i Södertälje har varit kärvt 

under sommaren och hösten. Under perioden 9/11 1967 till den 9/5 1968 försökte AF 

arbetsplacera G och KA med få resultat. Vissa provanställningar lyckades AF att ordna åt den 

                                                 
110 Rapport från Kalmars arbetsförmedling till länsarbetsnämnden i Kalmar län. 4/1 1968. AMS arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
111 Rapport från Kalmars arbetsförmedling till länsarbetsnämnden i Kalmar län. 4/1 1968. AMS arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
112 Rapport från Kalmars arbetsförmedling till länsarbetsnämnden i Kalmar län. 4/1 1968. AMS arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
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ena av bröderna KA, där dock anställning uteblev p.g.a. bristande yrkeskunskap. Enligt 

tjänstemannen på AF så erbjöds han utbildning men blev arg då han ansåg att hans 

yrkeskunskaper som svarvare var tillräckliga. Han föreslogs arbete inom annan bransch vilket 

han också tackade nej till då det inte var hans yrke. Syskonen KA ville vidare inte gå den 

nystartade svenskkursen i Södertälje, något som däremot G var intresserad av och han började 

i mars 1968. 

AF:s allmänna bedömning av G och KA var att oftast ”har assyrierna uppträtt korrekt. 

Ibland har dock rösterna höjts, i vårt tycke omotiverat, även om man försöker att förstå dem i 

deras situation”. AF i Södertälje beskrev dem vidare som emellanåt naiva i sitt uppträdande: 

[S]ålunda vid ett besök på arbetsförmedlingen en marsdag sittstrejkade då båda KA. inne på 

föreståndarens rum. Gick ej att tala dem tillrätta – fick hotas med polishandräckning som de ansåg 

vore bra. Till slut gav de med sig – föreståndaren hade då fått lov att lämna sitt rum för att kunna 

fullfölja en påbörjad utredning som ej gick att slutföra p g a det klingande, svallande, assyriskt 

uppjagade språket i tjänsterummet. 

Beteendet förklarades av AF med att bröderna var desillusionerade av sin vistelse i landet, och 

att de ”anser sig blivit lurade till Sverige under falska förespeglingar om hög välfärd”. AF 

gjorde bedömningen att även om man skulle lyckas ordna jobb åt bröderna så var det 

troligaste att de ändå vill återvända till Libanon, där de påstod sig ha levt ett betydligt bättre 

och rikare liv än det de nu levde i Sverige. Om G menade AF att han och hans familj hade 

stora chanser att ”acklimatisera sig i Sverige”.113 

KA skrev vid två separata tillfällen till AMS och Kungen (!) och beklagade sig över sin 

och sina syskons situation i Sverige.114 Det första brevet skrevs i slutet av december 1967. I 

brevet synliggörs hur oerhört utsatt man kan vara i ett nytt land som man inte förstår språket i. 

Som nämnts ovan lovades de assyrisk/syrianska flyktingarna möbler till sina hem redan i 

Beirut. KA blev informerade om detta via en tolk och begav sig tillsammans med denne till en 

möbelaffär där de valde ut de möbler som de vill ha och ansåg sig behöva till sitt hem. En 

faktura skrevs och allt verkade bra. Dagen efter när de åter är i möbelaffären så började någon 

(troligen en tjänsteperson från LAN/AF) att göra strykningar på fakturan. KA ifrågasatte 

varför, och fick veta att de har ”köpt” för mycket. När KA försökte, via tolken, ifrågasätta 

strykningarna och menar att de behöver dessa möbler får de ingen respons. I brevet till AMS 

och Kungen skev KA att om  

                                                 
113 PM: Ärende: Assyrierna i Södertälje. 14/5 1968. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
114 Dessa brev är skrivna på turkiska och översatta till svenska. 



46 
 

tolken inte översatte vad vi sade eller om de andra inte förstod det vet vi ej. Vi frågade då varför 

sakerna då först hade inköpts, men ingen lyssnade på oss. Höge Vederbörande: vår bön är alltså att 

få veta med vilken rätt dessa möbler togs ifrån oss och att dessa åter tillställes oss, då vårt hem är 

tomt.115 

Ytterligare missförstånd p.g.a. språkskillnader skedde när vintern kom och med den kylan. 

KA vände sig till SOB och bad om hjälp med att få vinterkläder eller att få ta ett lån till att 

köpa kläder själva. De fick varsin överrock men ansåg inte att det räckte. P.g.a. detta, i 

kombination med det låga veckobidrag de hade, kunde de inte åka buss till och från affären 

varpå bröderna blev sjuka enligt dem själva. KA gick då till byråchefen på SOB och bad om 

att få gå till doktorn. Denne svarade att KA skulle boka tid hos en doktor och att han skulle 

skicka med honom en lapp till doktorn. KA berättade att han vände sig till den dam som 

betalade ut syskonens veckobidrag och bad henne boka tiden åt honom. Enligt KA bad hon 

honom återkomma eftermiddagen därpå, vilket KA gjorde. Då sade hon att hon hade glömt 

och bad honom återkomma dagen därpå igen, vilket han gjorde och då hade hon glömt igen, 

enligt KA. Han gav då upp hela tanken på ett läkarbesök.116 Antingen var tjänstekvinnan KA 

vände sig till en synnerligen slarvig/glömsk person eller så skedde det någon form av språklig 

komplikation som gjorde att hon missuppfattade honom. Klart är i alla fall att om KA hade 

kunnat tala och förstå svenska bättre så hade han själv kunnat ta kontakt med läkare och 

därmed sluppit detta strul. KA står dock inte helt utan skuld i detta då han och brodern båda 

konsekvent hade vägrat gå någon utbildning alls, varken för att lära sig svenska eller för att 

vidareutveckla sina yrkeskunskaper. 

GM, en assyrisk/syriansk flykting bosatt i Södertälje och utbildad herrfrisör, skrev till 

en Skogh på AMS i slutet av december 1967. GM fick enligt berättelsen i brevet ett 

arbetserbjudande via AF om ett arbete i Rönninge. Han åkte dit tillsammans med en 

arabisktalande tolk för en provanställning. Tolken och frisörmästaren samtalade på svenska 

vilket GM inte förstod och sedan fick han göra en provklippning för att visa vad han kunde. 

Frisörmästaren blev nöjd med resultatet och sade via tolken att GM kunde få jobba där ”svart” 

fram till nyår, sedan fick han sluta. GM ville inte detta då han ville ha ett långvarigt jobb, inte 

ett som inte ens var en månad långt. GM bad då tolken följa med honom till SOB och förklara 

varför han inte ville ha jobbet, men tolken sade, enligt GM, att det var sent och att han skulle 

hem. Tolken lovade dock GM att ringa SOB dagen/dagarna därpå och förklara situationen. 

GM gick till SOB efter några dagar för att höra efter om tolken varit där, vilket han inte hade. 

                                                 
115 Första brevet från KA till AMS och Kungen. 19/12 1967. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
116 Första brevet från KA till AMS och Kungen. 19/12 1967. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
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GM försökte få tag i tolken, som dock inte svarade. SOB ringde till frisörmästaren som sade 

att GM kunde komma dit och jobba, men nämnde inte, enligt GM, att det bara gällde månaden 

ut. P.g.a. att tolken inte hade hört av sig och förklarat läget för SOB så anklagades GM för att 

inte vilja arbeta. Dagen efter denna incident ringer SOB till tolken och kallade dit honom. GM 

konfronterade då honom om varför han inte svarat på GM:s samtal. Enligt GM så svarade 

tolken att om  

jag kommer då du ringer, betalar de mig inte så mycket, därför kom jag nu. Jag sade till honom: 

Du har förstört mitt arbete. Jag har hustru och barn. Härpå svarade han mig: jag struntar i dig jag 

tänker bara på min egen framtid. Dig eller någon annan tänker jag inte på.117 

Tack vare tolkens beteende framstod GM som en arbetsvägrare och då han inte kunde 

kommunicera utan tolkens hjälp blev det väldigt svårt för honom att få upprättelse, 

därav det skrivna brevet. GM använder sig här av vad Johansson kallar för konstruerad 

dialog. Johansson skriver att genom ”att man lägger ordern i karaktärernas mun, 

kommenterar berättaren händelserna inifrån berättelsen” och det är, menar Johansson 

genom att avgöra vilka ord man lägger i karaktärens mun som skapar berättelsens 

poäng. En konstruerad dialog ”anammar idén om konstruktionen av en dialog som kan 

vara helt och hållet tillverkad eller påhittad”.118 Vi vet inte vad exakt tolken sa till GM, 

vi vet bara vad GM hävdar att hen sa. Det är inte omöjligt att GM försökte framställa 

tolken som den ansvarige och i så dålig dager som möjligt för att rädda sig ur den 

uppstådda situationen. 

Det andra brevet från KA inkom i slutet av februari 1968. Även denna gång vände 

han sig till AMS och Kungen men nu hade tonen skärpts avsevärt. KA menade att den 

delegation som sändes till Beirut 1966-67 för att välja ut de assyrisk/syrianska 

flyktingarna hade lurat både flyktingarna och den svenska allmänheten: 

För att svenska folket skulle få höra det har man här i tidningarna skrivit att assyrierna i Libanon 

dör av svält, lever i tält och går omkring nakna, något som totalt saknar motsvarighet i 

verkligheten. Samma delegation sade till oss då de kom till Libanon, att vi skulle avyttra alla våra 

ägodelar, och att allt för vår ankomst till Sverige var förberett. ”Så fort ni kommer dit får ni flytta 

in i edra bostäder och efter 15 dagar börjar ni arbeta”. 

Det var dessa löften som fick KA och hans syskon samt många andra att sälja allt de 

ägde i Libanon och ta beslutet att resa till Sverige. De utlovade 15 dagarna hade istället 

                                                 
117 Brev från GM till Sven Skogh. 19/12 1967. AMS arkivdepå. Vol:E VII ba:15. 
118 Johansson, 2005. s 204. 
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blivit till snart ett år skrev han, och den frustration som KA kände över sin situation var 

tydlig. Vidare skrev KA att 

Om man tog hit oss för att vi skulle få äta och dricka kan vi tala om att dessa förnödenheter 

skaffade vi oss alldeles utmärkt i Libanon. Om man tog oss hit för det bekväma liv som man 

utmålade för oss måste vi tyvärr tillstå, att vi inte upplevt något annat än bekymmer, fiendskap och 

rättslöshet. Ur arbetssynpunkt har vi hittills varit beredda att godtaga vad som erbjuds, men man 

har inte anvisat oss ett enda arbete. Vi bor i Södertälje och har t.o.m. bett om arbete i Stockholm, 

men det fick vi inte heller. Till de ansvariga har vi sagt att våra bidrag är för små, men de svarar 

oss ”Ät ur egen ficka” och mycket, mycket mer.  

KA ifrågasatte vidare varför de svenska myndigheterna hade tagit hit dem om det nu 

inte fanns några jobb. Han menade att bara för att de sökte rättvisa i sin sak så 

behandlades de nedlåtande och sågs som dåliga människor. Brevet avslutades med ett 

krav om att få bli återsända till Libanon samt att de skulle få skadestånd utbetalat till sig 

för de ekonomiska och andra förluster som resan till Sverige hade kostat dem. Om de 

inte beviljades hotade de med att anmäla den uttagande delegationen inför 

regeringsrätten.119 KA använder även han sig av en konstruerad dialog här där han 

lägger ord i munnen på olika AF-tjänstemän och andra representanter för de svenska 

myndigheterna för att bättre lyfta fram sina poänger och sitt budskap. 

2.2.2 Slutsatser 

Sveriges första större grupp assyrisk/syrianska flyktingar tycks ha klarat sig bra överlag efter 

den något knaggliga starten i AMS-byn. En del av flyktingarna hade det dock svårare att 

inpassa sig i det svenska samhället och efter de svenska förhållandena. I flera av de rapporter 

som inkom framkom det att flyktingarna var besvikna. Att Sverige inte var det välfärdsland de 

hade kommit att tro. Mycket av det här berodde troligen på de löften som flyktingarna gavs 

redan nere i Beirut före avresan. Kombinationen av dessa löften och beskrivningen av Sverige 

som ett rikt land trissade upp förväntningarna och när de sedan möttes av den mer bistra 

byråkratiska verkligheten är det inte konstigt att vissa blev besvikna. Uppfattningen att de fick 

för lite pengar för att kunna leva värdig är återkommande i de brev som assyrierna/syrianerna 

själva skickade in. Vidare uppfattades AF:s åtgärder emellanåt som tvång och förbud i större 

utsträckning än vad som troligen var fallet. Som exemplet med MH ovan, där AF placerade 

honom i svenskundervisning tills ett nytt arbetstillfälle dök upp. MH däremot uppfattade det 

hela som att han inte fick jobba utan måste gå svenskundervisningen. 

                                                 
119 Andra brevet från KA. 20/2 1968. AMS arkivdepå. Vol: E VII ba:15. 
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Enligt Ornbrant kom många av kvotflyktingarna från en tillvaro i Libanon där de levt 

som statslösa. Efter den politiska utvecklingen i Libanon på 1950-talet var det omöjligt för 

assyrierna/syrianerna att få medborgarskap i landet. Arbetstillstånd var heller inte enkelt för 

dem att få och därmed var ”svartjobb” många gånger den enda möjligheten till arbete.120 

Rimligen ställs det lägre meritkrav på ”svart” arbetskraft än på laglig sådan. Det här tror jag 

delvis förklarar den ovilja och oförståelse som en del av flyktingarna uppvisade i Sverige när 

AF föreslog att de skulle yrkesutbilda sig. De kom från en tillvaro där deras kunskaper hade 

varit tillräckliga och ingen har krävt något pappersbevis på vilka meriter de besatt. I Sverige 

däremot krävdes sådana bevis. Deras kanske många gånger självlärda kunskap om maskiner 

och motorer skulle nu ställas i konkurrens med svensk utbildad arbetskraft. Oviljan till 

utbildning syns också i frågan om språkundervisning. Bröderna KA ovan var inte alls 

intresserade av att utbilda sig, varken språkligt eller yrkesmässigt. De ville bara ha ett jobb 

och blev bara upprörda om AF föreslog något annat. Språkliga svårigheter och missförstånd 

som följd av dessa har vi också sett flera bevis på. Assyrierna/syrianerna talade utöver sitt 

eget språk många gånger arabiska och/eller turkiska. Då de var en av de fösta utomeuropeiska 

flyktinggrupper som Sverige valde att ta emot så fanns det inte överdrivet många arabisk eller 

turkisktalande svenskar i landet, än färre som var tolkar eller kunde jobba som det. 

Herrfrisören GM hade oturen att bli utsatt för en oseriös tolk, om vi ska tro GM:s brev i alla 

fall. Enligt hans berättelse ställde tolken till det väldigt mycket för honom, då han i stort sätt 

stämplades som arbetsvägrare i AF:s och SOB ögon. Tillgången på tolkar blir åter ett problem 

som blir aktuellt (och akut) när den omfattande flyktingmigrationen på 1970-talet drar igång 

(se nedan). 

När det kommer till assyriernas/syrianernas relation till och plats i det svenska samhället 

är det aldrig tal om något annat än anpassning. I samtliga av bedömningarna om flyktingarna 

som inkom till AMS tas frågan om deras möjlighet till anpassning/inpassning i det svenska 

samhället upp. En AF-anställd diskuterade om inte någon form  

av undervisning skulle ges alla utländska familjer. En intensivkurs där det inte bara ingår 

språkundervisning utan också praktiska informationer, besök på sjukhus, försäkringskassor, post, 

butiker etc. borde anordnas så fort familjerna fått sin bostadsfråga löst. Språksvårigheter och 

bristande kunskaper om vårt svenska samhälle utgör det största hindret för en snabb anpassning till 

den miljö dessa människor nu lever i.121 

                                                 
120 Ornbrant, 1981. s 42. 
121 Rapport från Kalmars arbetsförmedling till länsarbetsnämnden i Kalmar län. 4/1 1968. AMS arkivdepå. Vol:E 
VII ba:15. 
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Sverige har som vi sett inte någon uttalad invandrarpolitik vid den här tiden. Utredningen 

startade 1967 och därför var ensidig assimilation till de svenska förhållandena det som stod på 

”menyn” för assyrierna/syrianerna. Behandlingen av de assyrisk/syrianska kvotflyktingarna 

liknar i många avseenden den som de ungerska flyktingarna fick på 1950-talet. 

Huvuduppgiften för AMS var att placera ungrarna på flyktingförläggningar och sedan därifrån 

så snabbt som möjligt slussa ut dem i arbetslivet. Förhoppningen var att när ungrarna fick sina 

arbeten så skulle detta påskynda processen med att de anpassades till de svenska 

förhållandena och assimilerades in i det svenska samhället. Samma förhoppningar närdes om 

de assyriska/syrianska flyktingarna. 

Denna första grupp assyrier/syrianer valdes ut som kvotflyktingar av de svenska 

myndigheterna. Men utifrån de löften som gavs och den behandling de fick så är det 

snarare som arbetsmigranter vi bör se på dem. Det tycks ha varit en rekryteringsprocess 

snarare än en process att välja ut flyktingar i behov av asyl som skedde i Beirut. Som vi 

sett i brevet från KA ifrågasatte han dels den bild av hur situationen såg i Libanon såg 

ut. Enligt honom var den inte alls så dålig som t.ex. media hade framställt den. Dels 

ifrågasatte han också varför de överhuvudtaget hade förts till Sverige om det nu inte 

fanns några jobb. Just att de lovades jobb och bostad efter specifikt 15 dagar antyder 

ytterligare att de behandlades som arbetsmigranter snarare än kvotflyktingar. 

Det är även i KA:s brev till AMS och Kungen som ett försök till motbild mot ”de 

Andra” sker. De anställda på AF och LAN hade en klar bild för sig om 

assyrierna/syrianerna, och den var att de inte var som svenskar. Alla beskrivningar om 

migranternas gjordes i motsatsförhållande till att vara svensk. När KA ifrågasatte den 

bild av Libanon och den bild av assyrierna/syrianerna som fanns i Sverige så ifrågasatte 

han också just den bild av ”de Andra” som var rådande. 

Åren efter 1967 fortsatte Sverige att dels ta emot ett femtiotal assyriska/syrianska 

flyktingar vid ett par tillfällen och dels bevilja uppehållstillstånd till en del anhöriga till 

de som redan bodde i landet. Många av de flyktingar som kom till Sverige under 1970-

talet kom i sina asylansökningar att åberopa släktskap med dessa kvotflyktingar som 

skäl till uppehåll i Sverige. 
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3. Flyktingarna på 1970-talet 

Hösten 1975 ökade migrationen av assyrier och syrianer till Sverige, främst från Turkiet. I 

stort sätt varje vecka anlände ett femtiotal med flyg. Samtidigt anlände ett okänt antal via bil 

och tåg från eller via Västtyskland.122 AMS ingick med ett antal andra myndigheter i den 

centrala samrådsgrupp som hade till uppgift hantera denna växande grupp migranter. 

3.1 AMS och det första nollställningsbeslutet 

I en PM från generaldirektör vid AMS, Bertil Rehnberg till Arbetsmarknadsdepartementet 

(AMD) i oktober 1975 skrev han att: 

Av inhämtat yttrande från länsarbetsnämnden i Stockholms län framgick att kortfristiga uppehålls- 

och arbetstillstånd på grund av passhandlingars giltighetstid, språksvårigheter, bristfälliga skol- 

och yrkesutbildning och tveksamhet från företagshåll lagt hinder i vägen vid såväl arbets- som 

utbildningsplacering. 

Efter överläggningar med statliga och kommunala myndigheter beräknades det på AMS att 

mellan 450 och 500 assyrier/syrianer vistades i Södertälje vid den här tidpunkten. Dessa 

befann sig i olika stadier av polisiär utredning. Mellan den 3 oktober och den 3 november 

inreste 126 assyrier, varav 71 barn till landet via Arlanda. Av samtliga inresta 

assyrier/syrianer i Sverige beräknade AMS att drygt 80 % av dessa befann sig i Södertälje. 

Något som skapade ”stora och svårlösta praktiska och sociala problem”. AMS menade att det 

bl.a. berodde på att familjerna oftast var väldigt stora och att de bosatte sig hos släktingar eller 

bekanta. AMS rapporterade vidare att trots att många saknade både uppehålls- och 

arbetstillstånd hade de ändå erhållit bostäder via olika bostadsföretag. I många fall saknades 

bohagsutrustning och de sociala myndigheterna var ”ytterst tveksamma om hur man skall 

förfara beträffande inkvartering”.123  

På grund av detta ville man från AMS:s sida söka bryta koncentrationen av 

assyrier/syrianer i Södertälje. Detta för att arbetsmarknadsläget var och beräknades fortsätta 

vara begränsat där under hösten 1975 och våren 1976. Efterfrågan på arbetskraft var 

sjunkande och enligt LAN för Stockholms län så kunde inte Södertäljes arbetsmarknad 

absorbera de arbetssökande assyrierna/syrianerna. AMS:s förslag till att lösa situationen blev 

att upprätta särskilda utredningsförläggningar där assyrierna/syrianerna kunde placeras i 

väntan på besked angående uppehålls- och arbetstillstånd. Rehnberg vid AMS menade att: 

                                                 
122 SOU 1982:49, s 129. 
123 PM från AMS till statsrådet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 3/10 1975. AMS arkivdepå. Vol:E 
4 BA:3. 
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I stort sett bör samma förmåner utgå under väntetiden i utredningsförläggningen som för kollektivt 

överförda flyktingar enligt regleringsbrev 1967/68, med undantag för undervisning i svenska 

språket samt sådana aktiviteter, som kan uppfattas som ett löfte att få stanna i landet.124 

AMS:s begäran att få öppna dessa utredningsförläggningar beviljades delvis av regeringen i 

början av december samma år. I beslutet skrev man: 

Regeringen medger, att arbetsmarknadsstyrelsen tills vidare anordnar och driver 

mottagningsförläggning för sådana assyrier som efter ankomsten till Sverige har ansökt om och 

som utan att anses som flyktingar eller jämställda med sådana har fått uppehållstillstånd.125 

Det var alltså snarare tal om temporära flyktinganläggningar för de assyrier/syrianer som hade 

beviljats uppehållstillstånd, men ännu inte fått arbetstillstånd. I en senare PM, daterat till den 

9 mars 1976 förtydligar AMD att det var de turkiska assyrierna/syrianerna som avsågs, inte 

assyrier/syrianer i allmänhet.126   

I november 1975 skrev AMS till den svenska ambassaden i Ankara och bad den vidta 

alla tänkbara åtgärder ”för att stävja den oreglerade invandringen av arbetssökande assyrier”. 

Det var framförallt viktigt att man informerade om de gällande tillståndsbestämmelserna.127 

De gällande tillståndsbestämmelserna innebar nämligen att en arbetssökande migrant på 

förhand skulle ha ordnat uppehålls- och arbetstillstånd innan de reser in i landet. Detta krav på 

migranterna trädde i kraft 1967 då den utomnordiska arbetskraftmigrationen reglerades. Det 

var efter överläggningar under hösten 1965 där man på Inrikesdepartementet hade ett möte 

som grunden till detta beslut lades. Enligt Frank var representanter från SAF, TCO, LO, AMS 

och Statens Utlänningskommission (SUK) med på mötet. Det beslutades bl.a. att AMS under 

1966 skulle kollektivt rekrytera arbetare och tillgodose att dessa inte koncentrerades till enbart 

ett fåtal orter eller företag. Den oreglerade arbetskraftmigrationen diskuterades också och här 

var man mindre enig. SAF förutsatte en fortsatt oreglerad migration och såg den kollektiva 

rekryteringen som ett komplement. AMS och LO ville dock se insatser som begränsade denna 

migration. Inrikesdepartementets regler för 1966 kom i frågan om den individuella 

arbetskraftmigrationen att gå på AMS och LO:s linje då man ville skapa en ordnad och 

reglerad migration. Det var den så kallade ”turistinvandringen” man ville sätta stopp för ”där 

viseringsbefriade utländska medborgare sökte arbete och arbetstillstånd efter att de anlänt till 

                                                 
124 PM från AMS till statsrådet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 3/10 1975. AMS arkivdepå. Vol:E 
4 BA:3. 
125 Pressmeddelande: Regeringens beslut angående AMS begäran från 3/10 1975. Inkom 4/12 1975. AMS 
arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
126 PM om kompletterande bemyndigande för AMS att bistå vissa invandrare. 9/3 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 
BA:3. 
127 PM: AMS till den svenska ambassaden i Ankara Turkiet. 14/11 1975. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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Sverige”. I fortsättningen skulle detta vara ordnat på förhand.128 Det här beslutet var från 

början relativt tandlöst, eftersom AMS och utlänningskommissionen inte var tillräckligt 

strikta i tillämpningen av de nya arbetstillståndsbestämmelserna. Frank skriver att de fackliga 

organisationerna tillstyrkte många arbetstillståndsansökningar från migranter som redan 

befann sig i landet. För att komma tillrätta med den fortsatt oreglerade migrationen föreslog 

AMS i en skrivelse till regeringen den 28 oktober 1966 en skärpning av 

utlänningskungörelsens bestämmelser. Hädanefter skulle en arbetssökande migrant inte få 

resa in i landet förrän de beviljats arbetstillstånd. Kort efter skrivelsen beslutar regeringen att 

ändra utlänningskungörelsen på AMS linje. Fr.o.m. den 1 mars 1967 skärptes kravet på 

arbetstillstånd före inresa och hädanefter fick det bara beviljas i efterhand om det var frågan 

om en migrant som kom till Sverige för att återförenas med en familjemedlem.129 

Migrationen av turkiska assyrier/syrianer fortsatte under de sista månaderna av 1975. I 

februari 1976 beräknades mellan 1000 och 1500 assyrier befinna sig enbart i 

Södertäljeområdet. Samma månad hade bl.a. AMS och SIV ett möte angående de 

assyriska/syrianska flyktingarna. Man räknade med att de drygt 1500 assyrierna i 

Södertäljetrakten skulle komma att få stanna i Sverige och därför behövdes det vidtas åtgärder 

för att flytta dessa från Södertäljetrakten. En representant från Södertäljes AF redogjorde för 

den rådande situationen för den assyriska/syrianska gruppen. Hen informerade att det största 

antalet av flyktingarna fortfarande väntade på besked i sina tillståndsärenden, ett drygt 100-tal 

hade vid tiden för mötet fått (arbets)tillstånd och ytterligare ett 30-tal hade placerats i 

svenskundervisning. Det framgår också att det enbart fanns drygt 40 lediga jobb i Södertälje 

där merparten av jobben var kvalificerade verkstadsarbeten. Enligt AMS blev det ännu 

svårare att ordna arbete åt assyrierna/syrianerna, eftersom deras yrkeskunskaper främst var 

hantverkaryrken, tandtekniker, skräddare och guldsmeder.130 

Då AMS förväntade sig ett beslut från regeringens sida, som skulle innebära att de flesta 

av de assyriska/syrianska flyktingarna som vistades i landet skulle få uppehållstillstånd 

kallade man till möte med de berörda myndigheterna, bl.a. SIV, SOS och Socialförvaltningen 

i Södertälje kommun.131 Vidare drog AMS upp en handlingsplan för hur omhändertagandet av 

de assyriska/syrianska flyktingarna skulle gå till. Åtgärderna i punktform: 

                                                 
128 Frank, 2005. s 87. 
129 Frank, 2005. s 90-91. 
130 Anteckningar från Sammanträde betr. Assyrier. 9/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
131 Övriga myndigheter som kallades var: Skolöverstyrelsen, Länsarbetsnämnden i Stockholm, Svenska 
kommunförbundet, Arbetsförmedlingen och Polisen i Södertälje samt Rikspolisstyrelsen. 
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1. förstärkning av arbetsförmedlingen i Södertälje; dels genom omplacering av personal inom 

länet, dels genom extra personal. 

2. Information till assyrierna genom en speciell informationsskrift samt muntligt 

3. Förläggningsberedskap; Överföring till flyktingförläggningen i;  

Flen – ca 80 platser, Sätra brunn, Sala ca 150 platser, Loverslund ca 100, Mölle ca 100 

4. Enskild utplacering i lägenheter genom länsarbetsnämnder i södra och mellersta Sverige. 

Länsarbetsnämnden kontaktar kommunerna inom länet betr. lediga lägenheter som kan ställas till 

förfogande. Ekonomiska förmåner enligt flyktingcirkuläret.  

5. Länsarbetsnämnderna organiserar svenskundervisning, arbetsmarknadsutbildning och 

arbetsplacering på förläggning samt på resp. utplaceringsort för de enskilt inackorderade. 

6. Arbetsmarknadsstyrelsen översänder en skrivelse till berörda länsarbetsnämnder med 

bemyndiganden omedelbart efter regeringens beslut i ärendet.132 

Mötet om de assyriska/syrianska flyktingarna skedde den 17 februari 1976. Under mötet 

diskuterades bl.a. hur den förväntade fortsatta migrationen skulle kunna stoppas och AMS 

ämnade även lyfta denna fråga i ett kommande regeringssammanträde. AMS menade vidare 

att viseringstvånget inte var något effektivt medel. AMS var oroliga för fortsatt migration då 

man visste att assyrierna/syrianerna redan planerade överföring av släkt och vänner. Vidare 

diskuterades praktiska problem i mottagandet av de assyriska/syrianska flyktingarna. En 

representant för Polisen i styrelsen lyfte problemet med tolkar där hen ger en bild av ett 

”organiserat motstånd” från flyktingarnas sida: 

Det s k tolkproblemet vid polisen, vilket har omdebatterats i pressen, är osakligt belyst. Det rör sig 

om ett organiserat motstånd. Deras ledare säger till dem att inte acceptera muslimsk tolk. Arlanda-

polisen har endast turkisk-talande tolk. Denne accepteras då de får veta att vederbörande är grek. 

De flesta kan turkiska.133 

Tar vi i beaktande situationen som assyrierna/syrianerna flyttade/flydde ifrån i Turkiet, är inte 

denna ovilja att prata med muslimska tolkar svår att förstå. Som kristen, förföljd minoritet i ett 

i majoritet muslimskt land bör rimligen en viss misstänksamhet mot muslimer uppstå. Från 

AMS:s sida menade man att ” Motsättningar bör i möjligaste mån undvikas för att få fram ett 

förtroendefullt samarbete” och att tolkarbetet ”är en nyckeluppgift”.134 SOS föreslog att s.k. 

hemterapeuter skulle ställas till förfogande vid AF i Södertälje för att förbereda gruppen för 

utflyttning. Från SIV:s sida informerades att 18 ärenden hade skickats in till regeringen för 

bedömning. Utslaget av dessa ärenden kom sedan att ligga till grund för den beslutspraxis 

som skulle gälla. SIV hade vid den här tidpunkten drygt 300 ärenden som kom beröra ungefär 

                                                 
132 PM: Handlingsplan för AMS omhändertagande av assyriska flyktingar. 16/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 
BA:3. 
133 PM: Sammanträde betr. Assyrier i Södertälje m.fl. orter. 17/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
134 PM: Sammanträde betr. Assyrier i Södertälje m.fl. orter. 17/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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800 människor efter regeringens beslut.135 Från AMS:s sida framhölls att efter regeringens 

beslut så behövdes det sättas samman en informationsgrupp med åtminstone två assyrier. Från 

SIV menade man att även de religiösa ledarna behövde inkluderas i informationsarbetet 

”eftersom kyrkan utgör den centrala samlingspunkten för de allra flesta”.136 I en PM dagen 

efter mötet redogjordes det dels för ovan nämnda handlingsplans från AMS samt att samtliga 

”närvarande underströk vikten av att man från regeringens sida vidtog åtgärder för att få 

kontroll över den fortsatta invandringen”.137 

Den 26 februari 1976 kom regeringens beslut om de ovan nämnda ärendena inskickade 

av SIV. SIV hade rekommenderat att 12 av de 18 ärendena skulle beviljas och leda till 

uppehållstillstånd. Regeringen valde dock att bevilja samtliga fall. Detta var det första så 

kallade nollställningsbeslutet, vilket omfattade samtliga turkiska assyrier/syrianer som rest in i 

landet före den 26 februari.138 Beslutet motiverades på följande sätt ”Regeringen anser att 

assyrierna i många fall haft en svår situation beroende på motsättningar mellan dem och den 

muslimska befolkningen. Därför har regeringen beslutat att de får stanna”. 139 

Samtidigt infördes det krav på visum för samtliga turkiska medborgare, även 

assyrierna/syrianerna före inresa i Sverige. AMD och SIV skrev i ett informationsblad riktat 

till de assyriska/syrianska flyktingarna som motivering att: 

Sverige måste kunna reglera invandringen av turkiska medborgare. Huvudregeln i svensk 

invandringspolitik är att man skall ha arbete och arbetstillstånd klart innan man får resa in i 

Sverige.140 

Regeringen ansåg inte att assyrierna/syrianerna var politiska flyktingar. Däremot ansågs det 

att deras situation i Turkiet hade varit så pass svår att de fick stanna ändå. Fastän de inte 

ansågs vara politiska flyktingar skulle de ändå i sin behandling likställas som sådana.141 Det 

här gjorde att de kom att klassificeras som så kallade B-flyktingar. Detta beslut fattades enligt 

den 6 § i Utlänningslagen (UtlL) som sade: 

                                                 
135 PM: Sammanträde betr. Assyrier i Södertälje m.fl. orter. 17/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
136 PM: Sammanträde betr. Assyrier i Södertälje m.fl. orter. 17/2 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
137 PM om handlingsplan betr. AMS åtgärder för utplacering av spontaninvandrade assyrier i Södertälje. 18/2 
1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
138 SOU 1982:49, s 129. 
139 Utkast: Information till assyrier från Arbetsmarknadsdepartementet och SIV 26/2 1976. AMS arkivdepå. 
Vol:E 4 BA:3. 
140 Utkast: Information till assyrier från Arbetsmarknadsdepartementet och SIV 26/2 1976. AMS arkivdepå. 
Vol:E 4 BA:3. 
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En utlänning, som inte är flykting men som ändå på grund av de politiska förhållandena i sitt 

hemland inte vill återvända dit och som kan åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för 

detta, skall inte utan särskilda skäl vägras rätt att vistas i Sverige, om han behöver skydd här.142 

3.2 AMS och det andra nollställningsbeslutet 

Regeringens beslut den 26 februari 1976, att alla turkiska assyrier/syrianer som då befann sig i 

landet skulle få uppehållstillstånd, och det samtida beslutet att omedelbart införa visumtvång 

för samtliga turkiska medborgare, var tänkt att stoppa den oreglerade migrationen. Det här 

lyckades endast delvis. Efter beslutet hade fattats så upphörde i stort sätt all migration från 

Turkiet. Däremot så upphörde inte den assyrisk/syrianska migrationen via de nordiska 

länderna. Varken Danmark, Finland eller Norge hade något viseringstvång på turkiska 

migranter vilket innebar att det i stort sätt var fritt fram för assyrierna/syrianerna att resa in i 

Sverige via dessa länder. Mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge fanns det sedan 1954 

en överenskommelse om upphävd passkontroll vid de internordiska gränserna, den nordiska 

passöverenskommelsen. Det här innebar dels att gränsbevakningen mellan de nordiska 

länderna inte var särskilt omfattande men också att  

envar av de nordiska länderna skyldighet att återtaga en utlänning som utan tillstånd har rest vidare 

in i ett annat nordiskt land (artikel 10). Återtagandeskyldigheten gäller såväl politiska flyktingar 

som andra utlänningar. Överenskommelsen innebär vidare att det ankommer på det nordiska land i 

vilket utlänningen först reste in att i egenskap av första asylland pröva flyktingskapet.143  

Vid ett nordiskt möte i Köpenhamn i slutet av september 1976 diskuterades tillämpningen av 

passöverenskommelsen i förhållande till de assyriska/syrianska flyktingarna. I Danmark 

gjordes den bestämda bedömningen att assyrierna/syrianerna (som grupp) varken var att 

betrakta som A- eller B-flyktingar, varpå det inte fanns något hinder att återsända dem till 

Turkiet.144 Även Norge hade en liknande inställning och menade att de assyrier/syrianer som 

hade fått uppehållstillstånd i landet hade fått det av humanitära skäl, inte politiska.145 En B-

flykting fick inte utvisas utan att ”särskilda skäl” förelåg vidare stod det i UtlL 80 §: 

En utlänning, som avses i 6 § och som anför synnerliga skäl för att han inte skall sändas till sitt 

hemland, får inte vid verkställighet sändas dit eller till ett land där han riskerar att bli sänd till sitt 

hemland.146 

Det här innebar för de svenska myndigheterna att en 

                                                 
142 SFS 1980:376, Utlänningslagen 6 §. 
143 PM: angående de assyriska flyktingarna. 6/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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tillämpning av återtaganderegeln i den nordiska passkontrollsöverenskommelsen måste – i frågan 

om politiska flyktingar – sålunda föregås av en bedömning av om den som skall återsändas löper 

risk att sändas vidare till hemlandet.147 

Både danska och norska representanter var vidare av den uppfattningen att det land som en 

större flyktinggrupp sökte sig till skulle göra prövningen av det politiska flyktingskapet i 

förhållande till hemlandet utan hänsyn till att inresan har skett via något nordiskt land. Enligt 

dansk/norsk uppfattning så kunde alltså inte passöverenskommelsen tillämpas i fråga om de 

assyriska/syrianska flyktingarna.148 Det här blev ytterligare en dimension för de svenska 

myndigheterna att ta i beaktande inför det andra nollställningsbeslutet. Det är oklart om AMS 

var med vid dessa överläggningar, men då de direkt berörde den assyrisk/syrianska 

situationen så inkom i alla fall en PM till myndigheten. 

Majoriteten av assyrierna/syrianerna sökte sig även fortsättningsvis till Södertälje. Det 

beräknades finnas mellan 4500 och 5000 assyrier i landet i mars 1976.149 I en PM av AMS 

från den 6 april 1976 beräknades det att utav dessa så fanns mellan 2500 och 3000 av 

assyrierna/syrianerna i Södertälje. AMS framhöll att det inte gick att göra någon exakt 

beräkning då många av assyrierna/syrianerna inte hade anmält sig till polisen. Det hade varit 

svårt att övertyga assyrierna/syrianerna om att de bör lämna Södertälje. Både 

arbetsmöjligheter och bostäder var begränsade i Södertälje varpå AMS m.fl. sökte övertyga 

assyrierna/syrianerna att söka sig till andra orter. Andra svårigheter som AMS framhöll var: 

En svårighet vid utplaceringen är assyriernas starka sammanhållning ”klanvis”. Grupperna kan 

uppgå till 50-80 personer som måste placeras på samma ort. En annan svårighet har varit att 

arbetsgivare och myndigheter tvekat eller återtagit erbjudanden när det visat sig att för stor del av 

gruppen saknat tillräckliga kunskaper i svenska eller varit analfabeter.150 

Det fanns vidare farhågor för att en betydande anhörigmigration var att vänta då många av 

assyrierna/syrianerna hade kommit till Sverige ensamma. Vid intervjutillfällena så framförde 

de önskemål om att deras familjemedlemmar också skulle få komma till Sverige. 

I samma PM framkom att det även började anlända en betydande mängd libaneser till 

Sverige. Fram till i mars hade dessa i huvudsak omhändertagits av Arlandapolisen och 

inkvarterats på olika hotell och pensionat. AMS övertog ansvaret för inresande libaneser den 

29 mars 1976 via ett undantagsbemyndigande från AMD. AMS skrev i PM:et att då det 

fortfarande var ovisst om libaneserna skulle få stanna kvar i Sverige så ”skall de enligt 
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departementet inte få svenskundervisning eller annan vedertagen information som gör 

anknytningen till Sverige starkare”. Det var AMD som gav AMS riktlinjer att undvika att 

stärka de assyrisk/syrianska flyktingarna från Libanons förhoppningar om att få stanna i 

Sverige. Det var inte första gången som denna hållning användes gentemot flyktingarna, 

samma sak skedde mot de turkiska assyrierna/syrianerna innan det första 

nollställningsbeslutet (se ovan). Vid den här tidpunkten gällde den nya invandrarpolitiken 

som tydligt angav att ökad inkludering och integrering av migranter skulle vara ledande. Då 

de assyrisk/syrianska migranterna inte befann sig i landet lagligen gjordes det tydliga 

skillnaden på migrant och migrant. Endast de som erhållit de nödvändiga tillstånden att få 

vistas i landet tycks ha kunnat räkna med att ta del av den nya invandrarpolitikens fördelar. 

Resten skulle i möjligaste mån utestängas och hållas oinformerade. Antingen p.g.a. möjliga 

uppfattade ”humana skäl” att inte inge folk falska förhoppningar. Eller för att de svenska 

myndigheterna inte ansåg det vara deras ansvar att omhänderta dessa flyktingar efter bästa 

förmåga utan enbart erbjuda det absolut nödvändigaste och inget mer. 

AMS förhyrde som beredskapsåtgärd drygt 650 boplatser på dels en militärförläggning 

och dels i ett antal studentbostäder i Uppsala i avvaktan på en förväntad fortsatt libanesisk 

migration. Ett försök att förhindra migrationen gjordes också då AMD via 

utrikesdepartementet hörde av sig till de flygbolag som flög libaneserna till Sverige och 

informerade dessa om det visumtvång som gällde för vissa ickenordiska migranter. AMS 

lyckades på så sätt stoppa inflygningen av libaneserna via dessa flygbolag men istället började 

de anlända via ett ryskt flygbolag.151 Därför stod AMS under fortsatt beredskap för ett 

mottagande. 

I en arbetsrapport från AMS från den 24 juni 1976 togs det upp en del svårigheter som 

man haft med de assyriska/syrianska migranterna. AMS skrev att den 

grupp som finns kvar i Sverige kommer att bli mer svårbemästrad. Religiösa problem, 

motsättningar mellan klaner, vägran att anta eller avresa till anvisade arbeten eller bostäder om inte 

hela familjegruppen kan avresa samtidigt, brist på lämpliga och tillräckligt stora bostäder, brist på 

tolkar bl a för social tolkning vid kommuner och företag samt under sommarmånaderna brist på 

lämpliga förläggningar är några av de problemställningar som förekommer.152 

Anmärkningen om ”religiösa problem” och ”motsättningar mellan klaner” kan vara ett första 

tecken på att den assyriska/syrianska gruppen inte är så enhetlig som man från svenskt håll 
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tycktes ha antagit. Det är dock svårt att dra några slutsatser om detta då ovan anmärkning är 

en av få jag funnit i materialet som tar upp eventuella konflikter inom den assyriska/syrianska 

gruppen. 

Efter beslutet den 26 februari 1976 så hade 480 vuxna och 435 barn anlänt från Turkiet 

och Västtyskland via Finland, Danmark och Norge. Detta skapade oro inom den 

turkassyriska/syrianska gruppen då de hade framfört önskemål om att dessa nyanlända – när 

det varit tal om släktingar eller vänner – också skulle få följa med till de nya bostäder de hade 

tilldelats.153 

Vidare så verkade det ha skett något av en miss vad gäller den svenskundervisning som 

assyrierna/syrianerna hade fått i flyktingförläggningarna. Drygt 90 % av assyrierna/syrianerna 

hade i avvaktan på uppehålls- och arbetstillstånd fått mer än 240 timmars svenskundervisning 

via socialvårdens försorg, vissa hade fått över 700 timmars (!) undervisning. Detta hade dock 

inte registrerats hos Skolöverstyrelsen, då den undervisning som hade givits inte utgått ifrån 

och följt den överenskommelse mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisation och flykting, 

eller vid flyktingförläggning eller AMU-center.154 Följden av detta blev att undervisningen 

ansågs ogiltig. Då en del svenska arbetsgivare vägrade anställa migranter som inte hade 

lagstadgad 240 timmars utbildning i svenska så blev många av assyrierna/syrianerna tvungna 

att gå om svenskutbildningen enligt de gällande föreskrifterna. Det här berodde på att om 

migranterna inte hade genomgått utbildningen innan anställning, så var det anställande 

företaget skyldigt att betala för den. Av uppenbara skäl så visade assyrierna/syrianerna liten 

förståelse och stor frustration för detta då många av dem vid det här laget talade hyggligt bra 

svenska enligt den arbetsrapport AMS skrev.155  

Under 1976 så fortgick migrationen av turkiska assyrier/syrianer trots viserings- och 

visumtvång. AMS kände till drygt 1300 assyrier/syrianer som hade inkommit till landet sedan 

mitten av mars fram till i mitten av oktober. Utöver de 1300 uppskattade AMS att ett antal 

hundra ytterligare fanns i landet som ännu ej hade anmält sig till polisen. SIV fick in drygt 

200 nya ärenden i månaden. Majoriteten av assyrierna/syrianerna anlände till Sverige via 

Danmark. Då många av dessa inte hade någon dansk inresestämpel i sina pass så vägrade 

Danmark att ”återta vederbörande i enlighet med den nordiska 

                                                 
153 Kortfattad arbetsrapport betr. Arbetsmarknadsverkets åtgärder i fråga om assyriska invandrare. 24/6 1976. 
AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
154 Kortfattad arbetsrapport betr. Arbetsmarknadsverkets åtgärder i fråga om assyriska invandrare. 24/6 1976. 
AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
155 Kortfattad arbetsrapport betr. Arbetsmarknadsverkets åtgärder i fråga om assyriska invandrare. 24/6 1976. 
AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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passkontrollöverenskommelsen”.156 Den 15 oktober 1976 formulerade SIV på begäran av 

AMS tre alternativa lösningar på den fortsatta illegala migrationen av turkiska 

assyrier/syrianer.  

Enligt det första alternativet så skulle de svenska myndigheterna fortsätta betrakta 

assyrierna/syrianerna som B-flyktingar och i princip låta alla stanna som inte kunde 

återsändas till land ”där de åtnjuter trygghet mot att bli sända till Turkiet”. 

Enligt det andra alternativet så skulle myndigheterna låta de som då befann sig i landet 

få stanna kvar men förklara att inga ytterligare assyrier/syrianer kunde tas emot. Enligt detta 

alternativ skulle regeringen och SIV då ompröva det tidigare fattade beslutet där man 

beslutade att se på de turkiska assyrierna/syrianerna som B-flyktingar. Alternativt skulle man 

förklara att det nu förelåg sådana ”särskilda skäl” som omnämndes i UtlL och därmed säga 

nej till fortsatt migration. Grunden till beslutet ”skulle då vara att assyrierna nu blivit så 

många att vi inte längre har möjlighet att ta emot fler”. 

Det tredje alternativet var att avvisa de turkiska assyrier/syrianer som hade rest in i 

landet efter mitten av mars 1976, plus avvisa eventuella andra turkassyriska/syrianska 

migranter på samma grunder som i alternativ två.157 

Dessa alternativ diskuterades sedan av bl.a. SIV, Rikspolisstyrelsen och AMS. SIV 

framhöll om det första alternativet att en fortsatt eller till och med ökad migration var att 

vänta i så fall. Utav de drygt 30 000 assyrier/syrianer som SIV beräknade fanns i Turkiet för 

några år sedan så har hälften lämnat landet. SIV befarade att upp till 10 000 av de 

kvarvarande assyrierna/syrianerna kunde komma att migrera till Sverige. SIV frågade sig om 

Sverige verkligen hade råd att ta emot så många.158 SIV är den enda myndighet som i 

materialet uttalar sig om det första alternativet vilket jag tolkar som att samtliga myndigheter, 

däribland AMS, ansåg att en fortsatt oreglerad migration var ett uteslutet alternativ. Det 

stämmer även väl överens med diskussionen ovan inför det första nollställningsbeslutet. 

Om det andra alternativet menade SIV att det endast kan bli effektivt om 

myndigheterna visade att man menade allvar: 

För att inte hamna i samma situation som den vi nu upplever med många hundra personer aktuella 

för avlägsnande måste vi få tag i dem som försöker resa in och meddela beslut om avlägsnande i 

nära anslutning till inresan.159 

                                                 
156 PM: Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
157 PM: Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
158 PM: Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
159 PM: Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
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Det kunde förväntas även fortsättningsvis att många assyrier/syrianer kom till Sverige via 

Danmark. Då Danmark knappast kunde förmås att införa viseringstvång på turkiska 

medborgare rekommenderade SIV istället att Regeringen skulle fatta ett principbeslut om att i 

fortsättningen säga nej. Detta skulle öka polisens befogenheter till att avvisa migranterna 

redan vid gränsen. Representanterna på SIV menade att det var sannolikt att efter Sverige 

hade avvisat ett antal migranter och återsänt dessa till Turkiet så skulle assyrierna/syrianerna 

förstå budskapet.160 Rikspolisstyrelsen var inne på samma spår och föreslog som lösning ett 

”sätt att i någon mån minska illegal invandring till landet från Danmark ligger i den möjlighet 

till stickprovskontroll som den nordiska passkontrollöverenskommelsen (art 8) medger”.161 

Vidare framhöll Rikspolisen att det med dåvarande bestämmelser inte gick att avvisa en 

migrant som kom till Sverige och åberopade trovärdiga politiska skäl enligt andra eller tredje 

stycket 2 § utlänningslagen, till att få stanna.162 Skälen som omnämndes är dels ovan nämnda 

6 § om politiska omständigheter i landet och den 5 § som säger: 

Den som har övergett en krigsskådeplats eller som har flytt från sitt hemland för att undgå 

förestående krigstjänstgöring (krigsvägrare) skall inte utan särskilda skäl vägras rätt att vistas i 

Sverige, om han behöver skydd här.163 

AMS framhöll problemet med att skaffa fram förläggningsplatser åt de flyktingar som för 

närvarande befann sig i landet. Det fanns mycket begränsade möjligheter till att hyra hotell 

och pensionat. AMS menade ”att det inte är möjligt att omhänderta ytterligare större grupper 

av flyktingar förrän de som nu finns inkvarterade har utplacerats”.164 

AMS noterade vidare en ökad försiktighet från arbetsgivarna att anställa flyktingarna. 

Dock var det framförallt bostadsfrågan som var det största problemet. Både kommunala och 

enskilda fastighetsbolag krävde ofta antingen en årshyra i förskott, borgensförbindelse för 

årshyran eller att statlig eller kommunal myndighet stod för kontraktet.165  

När det gällde det tredje alternativet hade Rikspolisen ett starkt och målande argument 

mot denna linje: 

[D]enna handlingslinje kan innebära tragedier för många berörda assyrier. Vidare kan för de 

myndigheter på vilka verkställigheten av avlägsnandebesluten ankommer denna komma att 

framstå som både komplicerad och motbjudande.166 

                                                 
160 Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
161 Synpunkter på invandringen av turkiska assyrier 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
162 Synpunkter på invandringen av turkiska assyrier 15/10 1976. AMS arkivdepå. Vol:E 4 BA:3. 
163 SFS 1980:376, Utlänningslagen 5 §. 
164 Diskussionspromemoria ang. assyrier. 19/10 1976. AMS arkivdepå, Vol:E 4 BA:3. 
165 Diskussionspromemoria ang. assyrier. 19/10 1976. AMS arkivdepå, Vol:E 4 BA:3. 
166 Synpunkter på invandringen av turkiska assyrier. 15/10 1976. AMS arkivdepå, Vol:E 4 BA:3. 
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SIV framhöll att en förpassning av assyrierna/syrianerna skulle komma att mötas med ”vissa 

praktiska svårigheter” när hundratals människor skulle föras ombord på flygplan mot sin vilja. 

Det är i viss mån samma argument som Rikspolisstyrelsen, men mindre målande och mer 

inriktat på själva genomförandet än reaktionerna på aktionen. Det märks även i det fortsatta 

resonemanget då det diskuterades att ytterligare underlag behövdes för att kunna motivera 

varför de assyrier/syrianer som kommit efter det förra nollställningsbeslutet inte skulle klassas 

som B-flyktingar till skillnad från de som redan fått uppehållstillstånd på dessa grunder.167 

Det här berodde troligen på att då polisen är den myndighet som skulle tvingas verkställa 

detta beslut, så var det de som skulle få se de troligen hjärtskärande reaktioner beslutet skulle 

få. 

Den 12 november 1976 kom regeringens andra nollställningsbeslut som grundade sig på 

det andra av de tre alternativen. Regeringen tillämpade den undantagsklausul i 

utlänningslagens 6 § som gav möjlighet att också vägra tillstånd om ”särskilda skäl” förelåg. 

Regeringen förklarade då att migrationen av assyrier och syrianer från Turkiet fått en sådan 

omfattning att man inte längre hade möjlighet att ta hand om dem på ett tillfredsställande vis. 

Därför fanns anledning att vägra tillstånd med hänvisning till ”särskilda skäl” för alla som 

reste in efter den 12 november 1976. Detta beslut kom att omfatta ca 2000 personer som fick 

uppehållstillstånd.168 

Under hela perioden var det stor koncentration av de assyriska/syrianska flyktingarna 

till Södertälje, något som orsakade svårigheter för Södertälje kommun varpå åtgärder att 

övertyga assyrierna/syrianerna att söka sig till andra städer var prioriterad. Uppgiften var svår 

men inte omöjligt och i ett PM den 4 juli 1977 så rapporterade AMS att under perioden 1 

mars 1976 – 30 maj 1977 så flyttade drygt 1300 assyrier/syrianer till andra kommuner.169 

Samtidigt rapporterade AMS om arbetet med att placera de assyriska/syrianska flyktingar som 

fortfarande vistades på olika förläggningar. Här rapporterade AMS att: 

Den 30 september 1976 har arbetsmarknadsstyrelsen 1 300 assyrier förlagda i sammanlagt 23 

förläggningar. Samtidigt fanns 350 personer i enskild inkvartering i lägenheter på ett 15-tal orter. 

Den 1 juni 1977 vistades endast 355 assyrier på två förläggningar varav 153 var avvisningsfall 

eller väntade på slutbesked betr sina möjligheter att få stanna i Sverige.170 

                                                 
167 Angående turkiska assyrier m.m. 15/10 1976. AMS arkivdepå, Vol:E 4 BA:3. 
168 SOU 1982:49, s 129-130. 
169 PM: Arbetsmarkandsverkets åtgärder betr. Spontaninvandrande assyrier. 4/7 1977. AMS arkivdepå, Vol:E 4 
BA:3. 
170 PM: Arbetsmarkandsverkets åtgärder betr. Spontaninvandrande assyrier. 4/7 1977. AMS arkivdepå, Vol:E 4 
BA:3. 
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I samband med det andra nollställningsbeslutet så ökades även de stickprovskontroller 

av de svenska gränserna som den nordiska passöverenskommelsens tillät. I en rapport från 

Rikspolisstyrelsen den 12 januari 1977 så meddelade man att under perioden 13 december 

1976 – 9 januari 1977 hade 3483 fartyg har kontrollerats. Följderna av kontrollerna var att 47 

assyrier/syrianer och 32 av vad man kallar för ”andra utlänningar” hade avvisats samt att 46 

har lämnat landet frivilligt.171 Någon bedömning av hur effektiv stickprovskontrollerna var 

finns inte med i rapporten. Av antalet avvisade assyrier/syrianer i förhållande till antalet 

fartyg kontrollerade känns det dock inte helt orimligt att anta att kontrollerna inte var 

överdrivet effektiva. 

3.3 Flyktingförläggningen i Flen 

AMS hade tre permanenta flyktingförläggningar (Alvesta, Moheda och Flen) i Sverige vid 

tiden för den assyrisk/syrianska flyktingmigrationen. Flyktingförläggningen i Flen var den 

förläggning som kom att husera flest assyrisk/syrianska flyktingar utav dessa tre.172 Från 

flyktingförläggningen inkom till AMS varannan vecka en så kallade Verksamhetsrapport, där 

bl.a. antalet mottagna och avresta flyktingar inrapporterades samt av vilka aneldningar de 

avreste. Med hjälp av Verksamhetsrapporterna från flyktingförläggningen i Flen har jag 

genomfört en mindre pilotstudie och sammanställt statistik för hur verksamheten vid 

förläggningen såg ut under perioden 1975 till 1979. Med dessa siffors hjälp kan jag ge en 

fingervisning för hur effektivt AMS-tjänstemännens arbete var när det kom till att ordna 

arbete, bostad och/eller utbildning åt de assyriska/syrianska flyktingarna. Det fanns flera 

flyktingförläggningar som mottog assyriska/syrianska flyktingar utöver den i Flen men dessa 

var temporära. En genomgång av Verksamhetsrapporter från ett antal av dessa temporära 

förläggningar har uppvisat bristfällig eller undermålig noggrannhet i rapporternas utförlighet. 

Därför har inget användbart statistiskt material kunnat skapas utifrån dessa rapporter. 

Under perioden 1975 till 1979 var genomströmningen av flyktingar vid förläggningen: 

 

 

 

                                                 
171 Rapport från Rikspolisstyrelsen. 12/1 1977. AMS arkivdepå, Vol:E 4 BA:3. 
172 All statistik i detta avsnitt är sammanställt från fem volymer med Verksamhetsrapporter som inkommer 2 ggr 
per månad. AMS arkivdepå, Vol:E AA. Volym 1-5 (1975, 76, 77, 78, 79). Verksamhetsrapport från permanenta 
flyktingförläggningar.  
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Tabell 2. Genomströmning av flyktingar vid förläggningen i Flen 

År Mottagna Avresta 

1975 329 347 

1976 615 455 

1977 452 511 

1978 328 262 

1979 111 (425) 269 
 

Som synes var genomströmningen extra hög 1976 och även delvis 1977. Det var under den 

perioden som migrationen av assyrisk/syrianska flyktingar var som störst. År 1976 fattades ju 

de två nollställningsbesluten med medförande viseringstvång på turkiska medborgare. Det 

förklarar troligen minskningen av nymottagna flyktingar under år 1977. Samtidigt var siffran 

högre än 1975 vilket antyder en förvisso minskad men ändå fortsatt oreglerad migration. År 

1979 hade dock inflyttningen av assyriska/syrianska flyktingar bromsat in markant. Istället 

började en stor mängd vietnamesiska flyktingar anlända till förläggningen, därav siffran inom 

parantes. 

Andelen arbetsplaceringar går stadigt nedåt under den undersökta perioden. År 1975 

lyckades de AMS-anställda placera 149 personer i arbete (varav 120 var män) medan de 

endast lyckas placera 21 personer i arbete (varav 19 var män). Studerar vi åren 1976 och 1977 

som är de genomströmningsintensivaste åren så är arbetsplaceringen anmärkningsvärt låg. 

Tabell 3. Andel arbetsplacerade flyktingar 

 

 

När det gäller bostadsplaceringen så är den relativt jämn förutom år 1977 då en avsevärd stor 

mängd barn under 16 år drar upp statistiken. 

 

 

 

Arbetsplacerade 
  År Män Kvinnor Totalt 

1975 120 29 149 

1976 86 8 94 

1977 34 8 42 

1978 17 3 20 

1979 19 2 21 
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Tabell 4. Andel bostadsplacerade flyktingar 

Bostadsplacerade 
   

År Män Kvinnor 
Barn u. 

16 Totalt 

1975 15 15 17 47 

1976 18 23 27 68 

1977 16 27 58 101 

1978 14 16 30 60 

1979 9 9 38 56 
 

Flyktingförläggningarnas syfte var att husera flyktingarna medan AMS-tjänstemännen så 

snabbt som möjligt arbetade för att arbets- och bostadsplacera flyktingarna. Det rådde dock 

både arbets- och bostadsbrist i Sverige vid tiden för assyrierna/syrianernas ankomst och det i 

kombination med den stora mängd flyktingar som kom kan inte ha gjort uppgiften för de 

AMS-anställda något enklare. Många av assyrierna/syrianerna var också analfabeter173 varpå 

utbildning blev en nödvändighet innan arbetsplacering kunde bli möjligt. När någon i familjen 

placerades så följde av naturliga skäl resten av familjen med den placerade. Här är det tydligt 

dels att det framförallt var män som placerades i t.ex. utbildning eller i arbete och dels att 

familjerna tycktes vara barnrika då det är ett stort antal medföljande barn samtliga år i 

förhållande till män och kvinnor. 

Tabell 5.  Medföljande anhöriga till arbets- och bostadsplacerade flyktingar 

Medföljande anhöriga 
  

År Män Kvinnor 
Barn u. 

16 Totalt 

1975 1 32 57 90 

1976 3 29 92 124 

1977 3 40 136 179 

1978 0 12 39 51 

1979 0 18 33 51 
 

Flyktingarna placerades också i olika sorters utbildning. AMU-utbildning står för 

arbetsmarknadsutbildning och var en del av AMS:s verksamhet. Utbildningen hölls vid så 

kallade AMU-center och syftade till att genom utbildning göra flyktingarna mer lättplacerade 

på den svenska arbetsmarknaden. Övrig utbildning var sådan utbildning som skedde vid 

högskolor och universitet och kunde t.ex. vara redan yrkesutbildade flyktingar som behövde 

lära sig professionssvenska (t.ex. läkare). 

                                                 
173 Lundgren, S. (2014). Assyrierna. Från Nineve till Södertälje. Södertälje: Tigris Press. s 104. 
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Tabell 6. Andel utbildningsplacerade flyktingar 

Placerade i AMU-utbildning 
 

Placerade i Övrig utbildning 
 År Män Kvinnor Totalt År Män Kvinnor Totalt 

1975 10 2 12 1975 10 2 12 

1976 37 23 60 1976 3 0 3 

1977 62 20 82 1977 3 0 3 

1978 50 12 62 1978 8 5 13 

1979 53 12 65 1979 6 2 8 
 

Alla som lämnade förläggningen i Flen gjorde inte det p.g.a. att de fick ett arbete, 

bostad eller påbörjade en utbildning. Många lämnade även av andra anledningar. Framförallt 

handlade det om flyktingar som avvek från förläggningen, alltså att de rymde därifrån. Det 

fanns en rutin att tillsammans med Verksamhetsrapporterna bifoga en lista på flyktingar som 

vistats fyra månader eller längre vid förläggningen. I många fall är det samma namn som 

förekommer under en lång tid i dessa listor. Det är inte orimligt att anta att en stor frustration 

förekom inom denna långtidsväntande grupp och att en del då avvek från förläggningen. 

Antingen i hopp om att förbättra sin situation på egen hand eller söka upp släktingar på annan 

ort i landet. År 1977 blev ett relativt stort antal även utvisade. En rimlig tolkning av det kan 

vara att efter det andra nollställningsbeslutet i november så skulle enligt Regeringens beslut 

inga turkiska medborgare släppas in i landet. Vilket troligen innebar att de som lyckades ta sig 

in i landet ändå i högre grad än tidigare avvisades och utvisades från landet. 

Tabell 7. Orsaker till att flyktingarna lämnade för läggningen 

År 

Avvikit 
från 
förläggning Utvisad 

Flyttat 
egen 
begäran 

Lämnat 
landet 
egen 
begäran 

Överförd 
annan 
förläggning Återförening 

1975 2 
 

4 1 2 6 

1976 4 4 
 

6 41 16 

1977 18 33 8 11 32 
 1978 33 12 4 8 7 
 1979 1 

 
4 4 51 

  

Statistiken från Flens verksamhetsrapporter bekräftar den bild som framkommer i det övriga 

materialet. Dels att mängden migranter som kom till Sverige var förhållandevis hög under 

perioden 1975-1978 och dels att arbets- och bostadsplaceringen av migranterna var en 

trögrörlig process p.g.a. det rådande läget i Sverige. 
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3.4 Slutsatser 

Som vi såg i den tidigare forskningen så uppmärksammades den ökande migrationen av 

assyrier/syrianer av Södertäljes Socialförvaltning i slutet av 1974. Det var dock först i slutet 

av 1975 som de centrala myndigheterna började uppmärksamma att en allt ökande migration 

av denna grupp skedde till Sverige. 

AMS drog upp en handlingsplan för hur LAN och AF i Södertälje kommun skulle 

hantera den ökande assyriska/syrianska migrationen. Redan i detta skede stod det klart för 

AMS och de andra myndigheterna att koncentrationen av migranterna till Södertälje behövde 

brytas. Ökad personal vid AF och beredskapsläge vid flyktingförläggningarna var några av de 

åtgärder som genomfördes. Det framhölls även vikten om att informera assyrierna/syrianerna 

om det rådande läget och om de beslut som fattades och varför. 

Beslutet att införa viseringstvång på just turkiska medborgare var en följd av att man 

ville begränsa migrationen av assyrier/syrianer. Att de rådande visumkraven var otillräckliga 

och ineffektiva var något som lyftes fram i diskussionerna av bl.a. AMS om den 

assyriska/syrianska flyktingmigrationen. Krav på en skärpning lyftes där viseringenstvånget 

blev resultatet, något som infördes i och med det första nollställningsbeslutet.  

Man misslyckades dock från svenskt håll att få kontroll över den oreglerade migrationen 

av turkiska assyrier/syrianer efter det första nollställningsbeslutet. Viseringstvånget på 

turkiska medborgare blev inte effektivt då migranterna fortfarande relativt enkelt kunde resa 

in i Sverige via de nordiska länderna. Den assyriska/syrianska migrationen sågs som ett 

problem då den var helt oreglerad och myndigheterna inte hade någon kontroll över den. 

AMS uppgift var att placera assyrierna/syrianerna i förläggningar, först i väntan på besked om 

uppehålls- och arbetstillstånd och sedan även i väntan på att de fick just bostad och/eller 

arbete. Detta var en svårlöst uppgift för AMS då det kom många flyktingar under 

förhållandevis kort tid. Den svenska tillväxten hade avstannat 1974 i och med oljekrisen och 

hade sedan dess legat i stort sätt på noll.174 Samtidigt genomgick den svenska industrin en 

nödvändig men, skulle det visa sig, felriktad strukturomvandling i syfte att öka dess 

konkurrenskraft på den internationella marknaden. Det blev inte bättre av att många av 

assyrierna/syrianerna hade liten eller ingen utbildning alls vilket gjorde det svårt att finna jobb 

                                                 
174 Lundh, (1994), s 24. 
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åt dem. AMS framhöll att den yrkeskunskap som fanns inom den assyriska/syrianska gruppen 

var ”svår att utnyttja på den svenska arbetsmarknaden.175 

Då endast en flyktingförläggning har granskats är det svårt att dra några alltför 

långtgående slutsatser. Men då flyktingförläggningen i Flen var den förläggning som enskilt 

huserade flest assyriska/syrianska migranter går det ändå att skapa sig en uppfattning om vilka 

svårigheter AMS hade att tackla och hur väl myndigheten lyckades med det. Vad jag kan 

konstatera är att arbete att placera migranterna måste ha gått trögt. Anledningarna till detta var 

troligen en kombination av den rådande bristen på både arbete och bostäder som rådde i 

Sverige och den brist på utbildning som troligen de flesta assyrier/syrianer led av. Ingen av 

dem kunde det svenska språket vilket naturligtvis skapade omfattande hinder för en smidig 

placeringsprocess. 

  

                                                 
175 PM: Information till kommuner i samband med inflyttning av assyriska flyktingar. 4/3 1977. AMS arkivdepå, 
Vol:E 4 BA:3. 
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4. Resultat och Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån en studie av den assyrisk/syrianska 

flyktingmigrationen till Sverige på 1960- och 1970-talet undersöka hur AMS reagerade på 

migrationen och arbetade för att arbets- och bostadsplacera flyktingar samt hur AMS relation 

till flyktingarna var. För att besvara detta syfte har följande frågor var vägledande:  

Hur mottogs och behandlades de kvotflyktingar som kom till Sverige 1967 av AMS? 

Mottagningen av de första assyriska/syrianska migranterna i Sverige i slutet av 1960-talet 

gick inte helt smärtfritt. Enligt de assyriska/syrianska kvotflyktingarnas berättelser så tycks 

rekryterarna från AMS som åkte till Beirut för att välja ut kvotflyktingarna ha givit allt för 

vittgående löften, vilket fick till följd att flyktingarna förväntade sig få betydligt mer materiell 

hjälp än vad som senare blev fallet. De lovades både arbete och bostad inom två veckor efter 

ankomsten till Sverige något som inte kunde införlivas. Just det här löftet är troligen en 

kvarleva från de tidigare rekryteringarna av arbetskraft. Då efterfrågades särskild 

yrkeserfarenhet av specifika företag vilket naturligtvis underlättade anställningen av 

migranterna.  

Dessa ”brutna” löftena ledde till att kvotflyktingarna började strejka. De vägrade gå till 

varken utbildning, arbete eller ens äta tills dess deras krav hade uppfyllts. Uppslutningen till 

strejken var inte total inom den assyrisk/syrianska gruppen, men de som inte samarbetade 

hotades/anfölls av strejkledarna och dess anhängare. Det restes bl.a. krav på information om 

när flyktingarna skulle få komma i arbete och få sina bostäder. Flyktingarna ville också veta 

vem som skulle ha ansvar för dem efter det att de hade lämnat AMS-byn. Dessa och flera 

andra krav lyftes och till de anställda vid AMS-byn. Försök att medla tycks inte ha gått så bra 

till en början, varpå de AMS-anställda tog kontakt med FN:s flyktingkommissariat i Genève. 

En Mr. Woodward anlände kort därefter och förhandingar inleddes. Hur exakt dessa 

förhandlingar gick till eller vad de AMS-anställda, Woodward och kvotflyktingarna kom 

överens om har inte framkommit i det undersökta materialet. Klart är i alla fall att det 

lyckades, för några månader senare var samtliga kvotflyktingar utflyttade från AMS-byn.    

Under den här perioden hade AMS, men även fackföreningsrörelsen, fortfarande ett 

starkt inflytande och kontroll över migrationen till Sverige. Beslutet att motta kvotflyktingar 

fattades visserligen av regeringen men sedan var det upp till AMS att välja ut vilka flyktingar 

som skulle ingå i kvoten. Att AMS hade så starkt inflytande berodde på att de flyktingar som 

valdes ut, valdes på basis av vilka yrkeskunskaper de hade och vilken yrkeskunskap som 

efterfrågades på den svenska arbetsmarknaden vid tiden för uttagningen. T.ex. Thor fann att 



70 
 

vid uttagningen av TBC-smittade barn på 1950-talet så intervjuades barnens föräldrar om 

vilka yrkeskunskaper och politiska åsikter de besatt innan en uttagning skedde. Ett bevis på 

vilket starkt inflytande AMS hade i migrationsfrågor vid den här tiden visar Thor genom 

AMS-tjänstekvinnan Agda Rössels agerande. Rössel engagemang för flyktingarnas situation i 

Grekland hade, enligt Thor en avgörande inverkan på Sveriges beslut att engagera sig och 

mottaga flyktingar därifrån.  

Hur de assyrisk/syrianska kvotflyktingarna valdes ut framgår dock inte i det undersökta 

materialet. Det var kyrkornas världsförbund som via FN skickade en förfrågan till den 

svenska regeringen. Det var dock upp till assyrierna/syrianerna själva att anmäla intresse för 

att resa till Sverige. Drygt 2/3 av de som intervjuades i Beirut valdes ut och fick resa till 

Sverige, där de hamnade i AMS-byn i Alvesta. Kvotflyktingarna kom från en tillvaro där de 

flesta var statslösa och tvingades ta ”svartjobb” för att klara sig. De flesta saknade formell 

utbildning och var analfabeter. Det troligaste är att de flesta var svårmatchade för den svenska 

arbetsmarknadens behov, något som också framgår i PM och rapporter från bl.a. 

arbetsförmedlingarna. Där framkom det att efterfrågan på arbetskraft framförallt gällde 

kvalificerad industripersonal, vilket innebar att många av flyktingarna fick placeras i olika 

utbildningar för att öka deras värde på arbetsmarknaden. 

Synen på och behandlingen av de assyrisk/syrianska kvotflyktingarna från de svenska 

myndigheternas sida (AMS) kan enklast sammanfattas som välvilligt nedvärderande. I 

rapporterna och PM:en från AF:s anställda om ett antal av kvotflyktingarna framkommer en 

dubbelsyn på dem. Å ena sidan ville de AMS-anställda väl och hade förståelse och 

överseende med att kvotflyktingarna kom från en annan kultur och situation, och de hade även 

viss förståelse för att Sverige var annorlunda jämfört med Libanon. Dock så blev faktumet att 

kvotflyktingarna kom från en annan kultur också en starkt bidragande orsak till att en 

nedvärderande ton många gånger framkom i rapporterna och PM:en. Negativa egenskaper 

som högljuddhet och klingande språk tillskrevs ”faktumet” att assyrierna/syrianerna var 

orientaler och ickesvenskar. Kvotflyktingarna framställdes som barnsliga och naiva när de 

satte sig till motvärn eller ifrågasatte något i den behandling och hjälp de fick av AF och/eller 

SOB. De enskilda assyrier/syrianer som omnämndes i rapporterna tillskrevs en rad 

egenskaper p.g.a. deras tillhörighet till en viss etnisk grupp och ”de Andra” och 

rapportförfattarens egna uppfattningar om hur medlemmar från denna grupp var. Deras 

etniska tillhörighet blev till en förklaring i sig för deras, många gånger egentligen förståeliga 

utbrott och uppvisade frustration mot den svenska byråkratin. Den naiva, känslosamma och 
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högljudda assyriska/syrianska etniciteten, skapade av AF och LAN ställdes mot den 

rationella, rätta svenska etniciteten, mot ”Vi:et”. De assyrisk/syrianska kvotflyktingarna var 

en av DE första större icke-europeiska grupper som kom till Sverige vilket troligen stärkte 

fördomarna och stereotypiseringen av dem. Det här märks bl.a. genom hur lättvindigt de AF-

anställda i sina berättelser och redogörelser beskrev assyrierna/syrianerna som orientaler, ett 

begrepp laddat med många fördomar och generaliseringar. 

Hur såg kvotflyktingarna på den egna situationen i Sverige? 

Efter utflytten från AMS-byn i november 1967 skickade AMS ut en PM till landets samtliga 

länsarbetsnämnder med en uppmaning om att följa upp hur det hade gått för 

assyrierna/syrianerna sedan flytten. Det här p.g.a. att det hade visat sig att en del av 

flyktingarna hade ”betydande anpassningssvårigheter”, som AMS uttryckte det. Vissa hade 

det redan under vistelsen i AMS-byn. AMS meddelade i samma PM att alla ”olika resurser 

som står till styrelsens förfogande och som kan tillämpas skall användas vid dessa flyktingars 

inpassning”. LAN vidarebefordrade denna uppmaning till sina respektive arbetsförmedlingar. 

Kvotflyktingarnas egen syn på tillvaron i Sverige framkom dels i de rapporter som 

inkom från AF till LAN och dels från brev skrivna av ett antal olika individer från den 

assyriska/syrianska gruppen. Värt att notera är att de rapporter och brev som finns i materialet 

är om/från sådana assyrier/syrianer som kunde klassas som ”svåranpassade” på olika sätt. Det 

stora flertalet av de drygt 200 flyktingarna omnämndes inte och verkade ha lyckats väl med 

sin inpassning i det svenska samhället, åtminstone tillräckligt väl för att inte uppmärksammas 

av AF som ett problem. De som dock blir uppmärksammade misslyckades enligt AF på olika 

sätt med denna inpassning. Den bild som framkom är en bild fylld med missförstånd, brustna 

förhoppningar och uppgivenhet. Assyrierna/syrianerna var besvikna både på det svenska 

samhället och på den situation de hamnat i. Flera av de omnämnda assyrierna/syrianerna 

vittnade om detta. Som familjen som lovats köpa möbler till sitt nya hem men sedan fick se 

stora delar av sitt bohag återtaget utan någon som helst förklaring enligt dem själva. Det 

troligaste här är att de hade gått utanför den budget som varje familj fick, något familjen i 

fråga troligen inte har uppfattat eller förstått. 

Språkliga missförstånd var troligen den vanligaste anledningen till den frustration och 

uppgivenhet som förmedlades i breven från assyrierna/syrianerna. Möbelincidenten är bara en 

händelse av flera som framkommit i denna uppsats. Den tydligaste händelsen är den med MH, 

assyriern/syrianen som enligt egna uppgifter blev avskedad från sitt arbete p.g.a. de övriga 

arbetarnas ovilja att arbeta med en utlänning. MH:s handläggare Ulla Nelson menade dock i 
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sina rapporter att MH själv sade upp sig från sitt arbete. MH menade vidare att han förbjöds 

att söka nytt arbete av Nelson, medan Nelson menade att hon placerade MH i utbildning då 

inga jobb stod att finna åt MH. 

Hur hanterade AMS den assyriska/syrianska flyktingmigrationen på 1970-talet? 

AMS:s hantering av flyktingmigrationen av assyrier/syrianer var framförallt reaktiv. Inflödet 

av migranter skedde i stort sätt helt utanför AMS:s och de andra myndigheternas kontroll. 

AMS fick åta sig en något annorlunda roll jämfört med tidigare då det snarare blev tal om 

förvaring av migranter än placering i arbete av dem. När jag läser de PM och möteprotokoll 

rörande de assyriska/syrianska migranterna får jag intrycket att man på AMS var både 

upprörd och oroad av den på så kort tid omfattade migrationen. Ett återkommande mantra var 

att den måste stoppas och regleras. De åtgärder som vidtogs var bl.a. informationskampanjer 

till ambassader och flygbolag i syfte att informera om de gällande viseringskraven för 

migranter. Dessa krav sa att arbets- och uppehållstillstånd måste ha ordnats före inresa till 

Sverige. Dock så var det väldigt svårt att kontrollera att detta efterföljdes då passkontrollerna 

inte var och inte kunde vara omfattande nog för att kunna förhindra inresor utan de rätta 

tillstånden. Många av assyrierna/syrianerna tog sig till Sverige via framförallt Danmark där 

passfrihet gällde mellan länderna. 

AMS tvingades hyra i stort sätt allt myndigheten kunde komma över för att kunna ha en 

chans att placera alla migranter. Både vandrarhem, studentlägenheter och militärförläggningar 

hyrdes för att kunna fylla behovet. Arbetet med att arbets- och bostadsplacera migranterna 

gick trögt då det rådde både arbets- och bostadsbrist i landet. Statistiken från 

flyktingförläggningen i Flen visade tydligt att antalet arbetsplacerade stadigt sjönk under 

perioden 1975-79. Bostadsplaceringarna var inte heller särskilt omfattande även om en rejäl 

höjning går att se 1977. Antalet avvikningar från förläggningen i Flen ökade även de under 

perioden 1975-78 vilket tyder på en ökande frustration bland de boende. Det är tydligt att man 

på AMS gjorde vad man kunde för att lösa problemet med placering av assyrierna/syrianerna. 

Men den relativa mängden migranter, tillsammans med det rådande läget i Sverige gjorde det 

synnerligen svårt att utföra de uppgifter myndigheten hade ålagts. Då majoriteten av 

assyrierna/syrianerna sökte sig till Södertäljeområdet så arbetade även AMS hårt mot att bryta 

denna trend och placera assyrierna/syrianerna i andra kommuner runt om i landet. Detta 

arbete började bära frukt under år 1977, då AMS hade lyckats få drygt 1300 assyrier/syrianer 

att flytta från Södertäljeområdet. AMS hade då även lyckats placera majoriten av de migranter 

som fortfarande bodde på flyktingförläggningar. 
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Togs den nyligen tillämpade invandrarpolitiken i beaktande eller var det fortfarande 

assimilation/anpassning som gällde? 

Den svenska invandrarpolitiken slogs fast år 1974 med begreppen Jämlikhet, Valfrihet och 

Samverkan som ledord. Tanken var att migranter skulle ha samma rättigheter som svenska 

medborgare och att assimilering inte längre skulle vara den ledande principen. Rimligen borde 

detta ha hunnit börja gälla inom den svenska byråkratin vid perioden för 

assyrierna/syrianernas migration till Sverige. I materialet framkommer dock få indikatorer på 

att sådana tankar och rutiner fanns. Snarare går det att finna stöd för det motsatta. I det 

inledande citatet av undersökningsdelen (sida 34) framkom det tydligt. Representanten för 

Arlandapolisen och Olderin (AMS-anställd) var av den klara uppfattningen att flyktingarna 

inte kunde ges några ”förmåner” eller visas tolerans. Något som uppenbarligen hade framförts 

(från regeringen), då Redemo försökte påpeka detta innan hen blev avsnäst av Olderin. Även 

om de invandrarpolitiska riktlinjerna troligen inte i första hand var avsedda för illegala 

migranter så hade ändå vid detta möte det första nollställningsbeskedet drivits igenom. Det 

innebar att de assyrier/syrianer som då befann sig i landet skulle inkluderas i de 

invandrarpolitiska målsättningarna, då de skulle erhålla både arbets- och uppehållstillstånd. 

Ändå tycks detta inte vara något som togs i beaktande. Assyrierna/syrianerna sågs uteslutande 

som ett problem som behövde åtgärdas och vars migration behövde förhindras/stoppas. Detta 

meningsutbyte är det enda tillfälle jag har funnit i materialet som berör, om än i utkanten 

invandrarpolitiken. 

Det är anmärkningsvärt att det inte kommer upp då de myndigheter som är mest 

framträdande i materialet alla var centrala för hur svensk migration skulle se ut och formas. 

Inga diskussioner om riktlinjer till AF eller LAN förekom eller liknande. Jag tolkar det som 

att invandrarpolitiken var en lågprioriterad angelägenhet hos AMS och att begreppen togs i 

litet till inget beaktande när assyrierna/syrianerna diskuterades. Samtidigt kan jag också 

konstatera att assimilering inte heller är något som diskuteras, vilket i sig kan vara ett tecken 

på att frågan var ointressant i diskussionen eller att invandrarpolitiken i alla fall hade fått visst 

genomslag i hur myndigheterna tänkte angående migranter och deras rättigheter i Sverige. 

4.1 Tes 

Som jag skrev i det teoretiska avsnittet i denna uppsats så har jag en tes som är baserad på det 

som Bo Rothstein skriver i sin artikel från 2004. I artikeln menar Rothstein att den 

kooperativa anda som varit gällande i Sverige under decennierna innan 1980-talet överlag dör 
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ut. Min tes är att den assyrisk/syrianska migrationen är början på slutet för denna anda på 

arbetsmarknaden. 

AMS bildades i slutet av 1940-talet med huvudsyftet att aktivt övervaka och reglera den 

svenska arbetsmarknaden. Huvudmålet var fullständig sysselsättning. För att uppnå detta mål 

skulle AMS ha ett nära samarbete med både näringslivet och fackföreningsrörelsen. AMS 

målsättning vad gällde anställning av personal var att de som anställdes skulle ha faktisk 

erfarenhet från arbetslivet, antingen inom fackföreningsrörelsen eller inom näringslivet. När 

det kom till rekrytering till chefstjänster så handplockades dessa, man gick alltså inte på 

mängden år någon hade varit anställd inom organisationen utan på uppfattad duglighet. P.g.a. 

de i jämförelse låga löner som kunde erbjudas inom AMS kom fackföreningsrörelsen att 

representeras mer än näringslivet inom AMS, något som inte hymlades med. Resultatet av det 

blev att AMS och fackföreningsrörelsen hade ett nära samarbete så länge allt gick som det var 

tänkt på arbetsmarknaden. T.ex. så var det AMS, efter påtryckningar från 

fackföreningsrörelsen som fattade beslutet att begränsa den ickenordiska migrationen av 

arbetare till Sverige 1966, inte regeringen. Regeringen gick på AMS linje och det formella 

beslutet kom året därpå. Det här visar vilket starkt inflytande AMS (och 

fackföreningsrörelsen) hade på migrationen till Sverige under ett par decennier fram till 1970-

talet. Vi ser också i Thors artikel hur Agda Rössel, som enskild AMS-tjänstekvinna 

övertygade regeringen om att mottaga TBC-smittade flyktingar från grekiska flyktingläger på 

1950-talet. Rutinerna för uttagningen av dessa kvotflyktingar syftade till att de som valdes ut 

skulle gynna den svenska arbetsmarknaden.  Under 1970-talet förändrades dock detta, av en 

rad anledningar. De kanske två främsta anledningarna är att det dels började gå sämre för 

Sverige ekonomiskt och dels att den assyrisk/syrianska migrationen skedde helt utanför de 

svenska myndigheternas kontroll. 

Som jag skrev i början av uppsatsen så visade Christer Lundh att svensk industri 

genomgick en omfattande strukturomvandling från mitten av 1960-talet. Anledningarna var 

ökande konkurrens från omvärlden där dels de europeiska länderna och Japan hade återhämtat 

sig från andra världskriget och dels de nyindustrialiserade (NIC) ländernas ökande 

konkurrens. De omvandlingar som gjordes visade sig dock ha endast marginell effekt och allt 

för optimistiska kalkyler ledde till att man inom bl.a. varvsindustrin satsade på en allt för 

storskalig produktion. Detta blev extra tydligt när den globala oljekrisen slog till 1973/74, 

menar Lundh. Tillväxten på svenskt BNP sjönk därmed kraftigt med påföljande ökande 

arbetslöshet som följd. Det är runt den här perioden som assyrierna/syrianerna börjar migrera 
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i allt större omfattning till Sverige. Migranterna tog sig oftast in i landet illegalt via 

framförallt Danmark, och sökte sedan när de väl var inne i landet uppehålls- och 

arbetstillstånd. Det här gjorde det synnerligen svårt för AMS och de andra ansvariga 

myndigheterna att reglera flödet av migranter. Häri ligger grunden för min tes. 

Mer specifikt så är min tes att AMS förlorade sin starka maktposition på bekostnad av 

SIV. Och som följd av det så upphörde det nära samarbetet mellan AMS, 

fackföreningsrörelsen och näringslivet som varit gällande under de senaste decenniernas 

kooperativa anda. Anledningarna är att SIV var den myndighet som ansvarade för att utfärda 

just uppehålls- och arbetstillstånd. AMS uppgift var alltid att reglera den svenska 

arbetsmarknaden och ordna med jobb åt de arbetssökande i Sverige. Det är detta faktum som 

gjorde att AMS fram till 1970-talet hade en stark ställning eftersom det under 1950- och 

1960-talet fanns gott om arbetstillfällen i Sverige. Det här gjorde att majoriten av migranterna 

som kom till Sverige under den här perioden framförallt var arbetsmigranter. Sverige tog inte 

emot särskilt mycket flyktingar under dessa decennier, där ungrarna på 1950-talet är det 

största undantaget. Dessa kom dock under en tid när det fanns gott om arbetstillfällen i 

Sverige och de kunde därmed relativt snabbt placeras i arbete och assimileras in i samhället, 

vilket också var dåtidens migrationspolitiska mål. Värt att notera är också att de ungerska 

flyktingarna kom till Sverige efter det att ett beslut hade fattats av regeringen. Det här gällde 

inte för assyrierna/syrianerna som enligt de svenska myndigheterna dök upp ”spontant” och 

helt okontrollerat. Därmed var AMS förmåga att påverka migrationsflödena satta ur spel. 

Istället för att som tidigare ha agerat proaktivt och reglerat hur många migranter som skulle få 

komma till Sverige för att arbeta så fick man nu istället agera reaktivt och åta sig att 

omhänderta och placera assyrierna/syrianerna i olika flyktingförläggningar i väntan på att SIV 

skulle kunna göra sitt jobb, nämligen att pröva deras rätt till uppehålls- och arbetstillstånd. 

Det gjordes visserligen försök från AMS håll att reglera flödet av dessa migranter, dessa 

åtgärder hade dock väldigt liten effekt. Anledningarna till assyrierna/syrianernas beslut att 

lämna sina hem och bege sig till Sverige var även de annorlunda jämfört med tidigare 

migranters. Assyrierna/syrianerna flydde undan förföljelse och förtryck och många hade hört 

från de assyrier/syrianer som redan bodde i Sverige (kvotflyktingarna från 1967) om hur bra 

det var i Sverige. Det utvecklades en sorts kedjemigration där de assyriska/syrianska 

migranterna som befann sig i landet ”lockade till sig” fler av sina landsmän som då också 

kunde åberopa släktskap med dessa migranter som skäl till asyl. 



76 
 

I och med de båda nollställningsbesluten och införandet av den nya termen B-flykting, 

som skapades som en direkt följd av den assyrisk/syrianska migrationen, förlorade även 

fackföreningsrörelsen i inflytande. Fackföreningsrörelsen hade haft en form av vetorätt i 

migrationsärendena så länge det gällde arbetsmigranter. De företag som ville anställda mer 

utländsk personal skickade in en ansökan om detta till AMS. AMS gjorde en bedömning om 

detta behov av arbetskraft kunde fyllas av inhemsk arbetskraft, eller om det behövde 

rekryteras från utanför landets gränser. Fackföreningsrörelsen hade starkt inflytande här i hur 

många arbetare som företagen fick rekrytera utifrån. Som Svanberg visar i sin artikel så gick 

inte bara AMS helt på fackföreningsrörelsens linje i frågan hur många jugoslaviska arbetare 

fläktfabriken i Växjö fick anställa. AMS använde sig till och med av fackföreningsrörelsens 

formuleringar i sitt svar till fläktfabriken. Men assyrierna/syrianerna kom inte som 

arbetsmigranter, de kom inte efter att beslut hade fattats av AMS på inrådan av 

fackföreningsrörelsen. De kom som (b)flyktingar och deras möjlighet att få stanna avgjordes 

av SIV och regeringen, inte AMS. Därför tror jag att samarbetet mellan AMS och 

fackföreningsrörelsen fick sig en rejäl törn. Migrationsmönstren till Sverige under 1970-talet 

förändrades och Sverige började ta emot allt mer flyktingar och allt mindre ”ren” arbetskraft. 

Detta hotade den vetorätt som fackföreningsrörelsen hade lyckats skaffa sig. Yalcin visade i 

sin essä att LO:s invandrarråd ansåg att fackföreningsrörelsen skulle ha inflytande, inte bara 

över arbetskraftsmigrationens omfattning utan även på flyktingmigrationen, detta via de olika 

representanter de hade inom olika myndigheter. Vidare hade vissa inom LO framfört krav på 

att få bli remissinstans åt SIV. Med mindre arbetsmigration till Sverige och med sämre tider 

med följd av färre arbetstillfällen inom landet sjönk AMS i betydelse för 

fackföreningsrörelsen och samarbetet dem emellan började troligen avta som följd. 

4.2 Avslut, vad hände sen? 

I den statliga utredningen SOU 1982:49 skriver man att efter det andra nollställningsbeslutet 

så avslog man i princip alla ansökningar från assyrier och syrianer från Turkiet, om det inte 

fanns någon anknytning till någon som redan bodde i Sverige eller om (i undantagsfall) de 

hade synnerliga starka politiska skäl. De beslut om avslag som fattades var dock många 

gånger svåra att verkställa då de assyrier/syrianer som skulle utvisas gömdes undan från 

myndigheterna utav anhöriga eller andra som var emot den hårda hållningen mot 

assyrierna/syrianerna. De beslut man kunde verkställa väckte ofta stor uppmärksamhet i 

media. Den oreglerade migrationen tycks ha fortsatt i betydande omfattning för den 7 juni 

1979 fattade 
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regeringen ett nytt beslut av generell innebörd. Enligt det beslutet skulle alla som befann sig här 

den dagen och som hade anknytning hit genom föräldrar med tillstånd eller barn med tillstånd 

tillåtas stanna här.  

Det gjordes ytterligare försök att hejda migrationen genom att införa en 

familjeåterföreningskvot för anhöriga till turkiska assyrier/syrianer. Kvoten skulle omfatta 

drygt 300 personer under perioden 1979/80. Samma kvotmängd kom att bli gällande för de 

två nästkommande åren också. Det är först hösten 1980 som en faktisk minskning av den 

assyriska/syrianska migrationen går att se. Det här förklarades med flera av Europas länder 

införde viseringstvång på turkiska medborgare, samt att militärregimen i Turkiet gjorde 

utresor svårare. Det blev helt enkelt svårare för assyrierna/syrianerna att ta sig till Sverige. 

P.g.a. den minskade migrationen från Turkiet så tog regeringen i juni 1982 beslutet att inte 

längre vägra assyrier och/eller syrianer tillstånd för inresa i Sverige av ”särskilda skäl” enligt 

UtlL 6 §.176 

 

  

                                                 
176 SOU 1982:49, s 130. 
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5. Summary 

The purpose of this essay is to explore what role the Swedish labour market board (AMS) 

played during the migration of the many Assyrians/Syrians that came to Sweden during the 

1960s and 1970s. 

AMS was created at the end of the 1940s with the goal, of achieving full employment 

for the Swedish workers. To achieve this AMS worked closely with the trade union 

movement and the Swedish trade and industry. Especially the trade unions had a close ties to 

AMS and many of those who worked at AMS were recruited from within the trade union 

ranks. AMS function was to regulate the labour market and place workers where they were 

most needed. This gave AMS an important and powerful role to play in the migration of 

foreign workers to Sweden. If a company wanted to recruit more workers from non-Nordic 

countries it had to send in a formal request to AMS. AMS then had to survey if the demand 

could be filled with already existing workers or if recruitment beyond the borders were 

necessary. The trade unions also had a saying in the matter, and AMS frequently not only 

asked the union for their opinion but also used their words and reasoning in their answer to 

the requesting company. During the 1950s and 1960s Sweden was in great need of workers 

and the period has been described as the “tourist immigration era”. This because most 

migrants who came to Sweden did this as “tourists” and didn’t apply for work- and residence 

permits until after they had arrived in Sweden and had been there for some time. This was 

perceived as a problem at the end of the 1960s by AMS and the trade union movement, and 

by 1966 they became stricter in their demands upon the migrants. From now on work- and 

residence permits had to be acquired before the migrants could enter Sweden. This decision 

was made by AMS after pressure from the trade unions. To be noted here is that the 

government was not involved in this decision, the formal decision came first in 1967, nearly 6 

months after AMS enforced the new rules. 

This is just one example of the great influence AMS had on the migration patterns to 

Sweden during the first decades of the postwar era. This influence would however start to 

decline during the 1970s, which this essay shows. 

The first contact Sweden had with the Assyrian/Syrians was in 1967 when the 

government received a formal request from the World Council of Churches to accept a 

number of Christian refugees from Lebanon. AMS was tasked with traveling to Beirut and 

there interview and select appropriate candidates. The Assyrian/Syrians lived as a stateless 

Christian minority in a Muslim dominated region. They had little to no access to either job or 
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education. The AMS delegation selected around 250 refugees that came to AMS-byn in 

Alvesta in two waves during the spring of 1967. The refugees had high expectations on 

Sweden and the delegation seemingly made many promises while interviewing them in 

Beirut. These promises could not be fulfilled, however, and the stay in AMS-byn took longer 

than expected. This led to a strike within the Assyrian/Syrian group and the AMS officials 

had to negotiate with the group before it agreed to cease the strike. The promises that were 

made were probably a part of the recruitment speech that the AMS officials used when they 

were recruiting workers on behalf of Swedish companies. The Assyrian/Syrians, however, 

lacked the necessary skills that the Swedish employers required and were often placed in 

different educations before suitable jobs could be found for them. The first time after the stay 

in AMS-byn was turbulent for many of the refugees. AMS sent out a memorandum to its 

lower level bodies, the County Labour Board (LAN) and through them to the employment 

agencies (AF) requesting that they did a follow up on the Assyrian/Syrians due to their 

“significant adjustment difficulties” to the Swedish society. It is through these reports, but 

also through letters from the refugees themselves, that some of the troubles and hardships the 

Assyrian/Syrians had to go through is revealed. 

Misunderstanding due to language complications was one big reason for much of the 

problems that were reported. The Assyrian/Syrians often had to rely on interpreters to be able 

to communicate with the Swedish officials. One family, as an example, went to a store to buy 

furniture for their new home. This was one of the promises that were made to the refugees in 

Beirut that the Swedish government would pay for this furniture. The family chose what they 

wanted, an invoice was created and everything seemed fine. Until the following day, when 

they returned with an AMS-official to the store and the official started to remove things from 

the invoice. The family had most probably chosen more furniture than they could “afford”, 

something that weren’t explained to them either before or after. They asked the interpreter for 

an explanation but either the interpreter didn’t understand or chose not to answer. 

The officials at the AF were the Assyrian/Syrians had to go regularly, had a rather 

patronizing view of the refugees. They described them as naïve, childish, emotional, loud and 

with unrealistic demands.  Much of their negative behaviors were due to their “oriental 

origin”, according to the AF and LAN officials. Such stereotypes were both used to explain 

the Assyrian/Syrians behavior and as something of an excuse that demanded some 

understanding and tolerance: they weren’t Swedish and because of that they couldn’t be 

expected to understand the “Swedish way of doing things”. 



80 
 

AMS first contact with the Assyrian/Syrians happened after a decision was made by the 

Swedish government to receive refugees. Sweden then continued to receive about 50 refugees 

via quota per year during the period of 1972-76. These were the first two “stages” of the 

Assyrian/Syrian migration to Sweden, the third stage begun at the end of 1974. This time the 

Assyrian/Syrians came mainly from the south eastern regions of Turkey, but later there would 

start to arrive migrants from Lebanon as well.  This stage was different from the two previous 

ones because the migrants who came this time didn’t do so after a decision was made by the 

Swedish officials, but they came on their own accord. These migrants were first noticed by 

the municipality of Södertälje at the beginning of 1975. The Assyrians/Syrians arrived by car 

or train from West Germany via Denmark and Norway an applied for residence permits once 

they were in the country. The migrations occurred completely out of the Swedish officials 

hands and were by them regarded as “spontaneous”. AMS was along with the State 

immigration (SIV), the National police board, the municipality, social services and local 

police of Södertälje, part of a special task group responsible for dealing with the increasing 

amount of Assyrian/Syrian migrants. 

Right from the start the main goal for AMS, and the others, were to stop the 

uncontrolled migration. AMS contacted the Swedish embassy in Ankara urging the 

ambassador there to do everything in his power to hinder and dissuade migrants from 

traveling to Sweden without having acquired residence permits beforehand. AMS also 

informed the airlines that flew most of the migrants to Sweden of current regulations in the 

country. This had some effect but the Assyrian/Syrians soon started arriving with other 

airlines instead. AMS had difficulties finding housing for all the migrants and had to rent 

pretty much everything it could get its hands on. 

The Assyrians/Syrians often applied for asylum or claimed kinship with already living 

Assyrian/Syrians in the country (those that came in 1967) as reasons for residency. They were 

nevertheless not regarded as political refugees according to the UN refugee convention by the 

Swedish officials. This meant, on the one hand that the Assyrian/Syrians were denied the right 

of applying for asylum. But on the other hand, it was noted that the Assyrian/Syrians had fled 

from hardship and oppression in Turkey which made it impossible to expel them to Turkey or 

any other country that would send them back there. This led to creation of a new refugee term, 

called B-refugee. A B-refugee was not a refugee according to the UN convention but he/she 

had strong humanitarian reasons to apply for asylum and because of this could not be denied 

refugee status. The B-refugee term were created as a result of the first “resetting decision” 
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(nollställningsbeslut) by the Swedish government in February 1976. This “resetting decision” 

meant that the more than 6000 Assyrian/Syrians, who up until then had come to Sweden, 

would get residence and work permits. The government also enforced a visa requirement on 

all Turkish citizens in order to halt the migrations from this area. This did not have the 

intended effect, however, and the migrations from Turkey and Lebanon continued. This led to 

the second “resetting decision” in November 1976, this time it concerned about 2000 refugees 

who received residence and work permits. The Swedish government then also enforced a 

complete halt upon all Turkish migrants, due to the fact that Sweden couldn’t take care of the 

migrants in a satisfactory way. 

AMS worked hard during all this to both find temporary housing for the 

Assyrian/Syrians and also more permanent housing and work for them. This was time 

consuming and difficult, due to the fact that there were shortages of both work opportunities 

and apartments in Sweden at this time. The matter worsened by the fact that the 

Assyrian/Syrians didn’t know the Swedish language or had work skills that were sought after 

on the Swedish labour market. 

Bo Rothstein has written and argued that for a long time was Sweden a corporate state. 

Different interest groups have had great influence on the Swedish policy work during the 

reign of the social democratic party and its struggle to make the dream about “folkhemmet” 

real. The social democratic party created many successful agencies which were created 

around the idea of a corporate work between agency and interests group. Rothstein argues that 

AMS was one of the most successful ones. He also argues that the “corporate spirit” that had 

greatly influenced and shaped the Swedish policy climate since the 1930s started to decline 

during the 1980s in all sectors. My thesis in this essay is that the Assyrian/Syrian migration, 

during the 1970s, is the “begin of the end” for the “corporate spirit” in the labour market 

sector. This is due to the fact that AMS was created to regulate the workforce migrations to 

Sweden. The Assyrian/Syrians were mainly refugees and came at a time when there was a 

shortage of work opportunities in Sweden. This meant that SIV and the government stepped 

in on AMS “turf” and took over much of the control of the migration from AMS. This power 

(and the migration) shift also affected the trade union movement. The trade union had had a 

powerful veto to use against AMS if it found that the migrations of workers were too large or 

the working conditions to poor. This veto however only worked on labour migrants not 

refugees. This led to voices being raised within the trade unions to have a veto on the refugee 

quotas as well. I argue that due to the fact that Sweden from the middle of the 1970s became a 
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mainly refugee-receiving country instead of a labour recruiting country the “corporate spirit” 

on the labour market began to decline. AMS lost in influence on behalf of SIV. The trade 

union movement lost some of its interest and focus on AMS and redirected it towards SIV 

instead, which it regarded as more influential on the migration to Sweden by then. 
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Bilaga 1. Fullständig lista över placeringsorter av 1967 års kvotflyktingar 

Stad Antal Arbetsplacerad Utbildning 
Avbrutit 

utbildning Bostadsplacerad 

Borås 5 
   

5 

Eskilstuna 12 
  

1 12 

Eslöv 7 5 
   Fröseke 1 1 
   Gävle 1 

 
1 

  Göteborg 4 
 

4 
  Hälsingborg 10 

   
10 

Höör 2 2 
   Jära 1 

 
1 

  Katrineholm 1 1 
   Knislinge 11 

   
11 

Kristianstad 1 
  

1 
 Landskrona 4 1 3 

  Lenhovda 1 
 

1 
  Lidköping 1 

 
1 

  Ljungby 10 4 6 
 

4 

Lysekil 2 2 
   Nyköping 17 13 
  

16 

Nässjö 7 3 
  

7 

Ronneby 1 
  

1 
 Skövde 24 

 
3 

 
23 

Stockholm 13 6 1 
  Södertälje 17 

   
17 

Tibro 3 
 

1 
 

3 

Ulricehamn 1 
 

1 
  Vegby 4 4 

   Vimmerby 7 
 

2 
 

7 

Västerås 6 
 

1 
 

6 

Växjö 21 1 12 1 11 

Örebro 4 
 

2 
 

4 
 

Notera att Stockholm här används som samlingsnamn för flertalet delar av Stockholm: 1 

Bandhagen 1 Farsta, 1 Hägersten, 8 Märsta, 1 Sigtuna, 1 Sundbyberg. Statistiken är baserad 

på en Adressförteckning inskickad till AMS från Alvestaförläggningen den 4/12 1967, funnen 

i E VII ba:15.  

 


