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Flyktingarna, det civila
samhället och staten 
En exposé över flyktingmottagandets svenska historia.

jesper johansson & malin thor tureby

MÄNNISKOR SOM FÖRDRIVS eller flyr är ett konstant tema
genom historien.  Vem som är flykting, vem som har ansvaret
för flyktingarna och hur mottagandet av dem har organiserats
och vilka rättigheter de flyende ska ha, har dock varierat
genom olika tider. Det var först 1951 som världen fick en uni-
versell definition av begreppet »flykting« i och med FN:s flyk-
tingkonvention. Enligt den är en flykting en person som »flytt
sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras,
religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk
samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är
medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller
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vill återvända till det landet« (UNHCR 2018a). Flyktingkon-
ventionen är den första internationella överenskommelse som
förutom att definiera vem som ska räknas som flykting även
fastslår flyktingars rätt till skydd och sociala rättigheter som
ska garanteras dem av den mottagande staten. Det moderna
flyktingbegreppet utgår från att individer tillhör eller fördrivs
från olika nationalstater och att de kan söka skydd, asyl, i
andra stater. De stater som har ratificerat konventionen förbin-
der sig att agera utifrån konventionens fastlagda principer
(UNHCR 2018b). Men även om stater sedan 1951 har förbun-
dit sig att ta emot och ta om hand om flyktingar som söker
asyl, spelar det sociala arbetet från frivilligorganisationer och
individer som på egen hand söker hjälpa en viktig roll. Speciellt
i tider som exempelvis hösten 2015, när många flyktingar
kommer samtidigt och staten har svårt att hantera och organi-
sera samordnade mottagningsinsatser för alla de människor
som söker skydd (SOU 2017:12).

Tidigare historievetenskaplig forskning har främst fokuserat
på lagstiftning och flyktingpolitik och inte på flyktingmotta-
gandets praktik eller aktörer under 1900-talet.  Vi ska ändå
översiktligt skissera flyktingmottagningens och flyktingmotta-
garnas historia under 1900-talet med hjälp av tidigare forsk-
ning för att sedan landa i situationen 2015 och belysa
civilsamhällets och frivilligarbetarnas roll under hösten 2015.
Vi söker svara på vem eller vilka det är som har sökt och fått
hjälp och vem det är som har hjälpt vem och utifrån vilka vill-
kor, strategier och premisser. 

Flyktingmottagande före och under första världskriget
Lagstiftningen har naturligtvis haft inverkan på vilka och hur
många flyktingar eller andra migranter som har kommit till
Sverige under olika tider. 1860 infördes passfrihet, vilket inne-
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bar ett fritt folkutbyte mellan Sverige och andra stater fram till
att första världskriget bröt ut 1914. Passfriheten medförde att
fler människor lämnade än kom till Sverige. Sverige var således
länge ett utvandringsland. Under åren 1860 till 1914 lämnade
närmare 1,3 miljoner människor Sverige för främst Nordame-
rika, men även Australien, Tyskland och Danmark. Under
samma period kom dock även flyktingar till Sverige, bland
annat cirka 3 000–4 000 östjudar. De var en del av den stora
migrationen eller flykten av cirka 2,5 miljoner judar, som
flydde eller flyttade från östra Europa i slutet av 1800-talet och
i början av 1900-talet för att undkomma pogromer eller eko-
nomisk, social och politisk diskriminering. Enligt gällande fat-
tigvårdslagstiftning i Sverige ålades de mosaiska (judiska)
församlingarna i Sverige mer eller mindre motvilligt att sörja
för de östjudar som inte själva kunde livnära sig (Carlsson
2004). Det var således, trots passfriheten, inte svenska staten
eller kommunerna som förband sig att ta hand om dem. Men
det var inte enbart den judiska minoriteten som flydde det
ryska imperiet. 

Ryska revolutionärer
I och med den misslyckade revolutionen 1905 och fram till ok-
toberrevolutionen 1917 blev Sverige en viktig tillflyktsort för
ryska revolutionärer av alla politiska schatteringar och etniska
tillhörigheter. De omhändertogs och hjälptes ofta av svenska
socialister. Innan den svenska välfärdsstaten var utvecklad var
således praktiken att olika intressegrupper, definierat utifrån
politiska, religiösa eller etniska grunder, tog hand om de sina.

I de nordiska länderna grundades Röda Korset-organisatio-
ner under 1800-talets andra hälft. En stor del av Svenska Röda
Korsets (SRK:s) arbete under första världskriget riktades mot
barn. Under åren 1919–1921 togs 22 000 barn från främst
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Österrike och Tyskland emot i Sverige. Transporterna ordna-
des av SRK, men försörjningen och omhändertagandet av bar-
nen stod svenska mottagande familjer för. Den svenska staten
tog således inte något socialt eller ekonomiskt ansvar för bar-
nen eller andra flyktingar från det krigshärjade Europa. (Jan-
felt 1998).

Andra världskriget och finska krigsbarn
Inte heller under nästa världskrig tog staten initialt något eko-
nomiskt eller socialt ansvar för flyktingarna, utan snarare
tvärt om. Sverige förde under större delen av kriget en mycket
restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Under kriget skapa-
des i Sverige även ett kvotsystem, där framförallt barn och ung-
domar prioriterades, för att hantera urvalet och mottagningen
av främst de få judiska flyktingar som beviljades inresetill-
stånd. Barnen placerades hos enskilda familjer eller på barn-
hem som drevs och finansierades av de judiska församlingarna
eller enskilda judiska individer i Sverige. Alternativt fick de
unga judiska flyktingarna försörja sig själv som drängar eller
pigor på den svenska landsbygden (Lomfors 1996; Thor 2005).
Mottagandet och omhändertagandet av flyktingar var således
en verksamhet som helt vilade på ett frivilligt socialt arbete
genom hjälporganisationers och det civila samhällets insatser.
På samma sätt överfördes cirka 70 000 finska krigsbarn till
Sverige, vilket anses vara en av de största barnomflyttningarna
som någonsin genomförts i hela världen. I Sverige svarade Cen-
trala Finlandshjälpen och i Finland Nordiska hjälpcentralen
för organiseringen och överförandet av barnen. Även den
svenska lottakåren var involverad. Barnen placerades över hela
Sverige och majoriteten omhändertogs och försörjdes av
svenska familjer. 
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Ideella hjälporganisationer och flyktingmottagande 
Möjligheten att själv försörja sig eller att ha garantier för för-
sörjningen av någon i Sverige var ett villkor för att få komma
in i landet under 1930- och 1940-talen. Återigen fick politiska,
religiösa, etniska eller nationella intressegrupper försäkra och
tillhandahålla ekonomiskt och socialt ansvar för personer som
definierades tillhöra deras grupp. Flyktingmottagandet under
kriget var till stor del beroende av olika hjälporganisationers
insatser som exempelvis Arbetarrörelsens flyktinghjälp, Röda
hjälpen, Svenska Israelsmissionen, Insamlingen för landsflyk-
tiga intellektuella och de mosaiska församlingarnas hjälp- och
flyktingkommittéer. Som stöd till flyktingarna från Norge upp-
rättade den norska exilregeringen 1942 ett flyktingkontor i
Stockholm, liksom den danska staten gjorde för de danska
flyktingarna ett år senare 1943. 

Staten började ta ansvar
Förvisso beslutade riksdagen i februari 1939 att budgetera en
halv miljon kronor under kommande år för att stötta flykting-
kommittéerna, och Nämnden för statens flyktinghjälp inrätta-
des. Nämnden lades ned och ombildades 1941 till Statens
flyktingnämnd med ett ökat uppdrag att, förutom bidrag till
flyktingkommittéerna, även bistå de flyktingar som saknade
stöd. Historikerna Mikael Byström och Pär Frohnert menar att
detta är ett avgörande ögonblick i svensk flyktingpolitisk histo-
ria, eftersom staten för första gången blir en aktiv aktör i rela-
tion till flyktingarna och deras ekonomiska och sociala villkor
(Byström & Frohnert 2017, s. 27).

Våren och sommaren 1945 anlände evakuerade koncentra-
tions- och arbetslägerfångar till Sverige. Tiotusentals flyktingar
kom, först genom en expedition organiserad av Röda Korset,
lite senare genom en aktion administrerad av United Nations
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Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Den först-
nämnda aktionen tillkom på regeringens uppdrag, men genom-
fördes i Svenska Röda Korsets namn, under ledning av dess
vice ordförande Folke Bernadotte. Det har skrivits en hel del
om förhandlingarna med nazisterna som föranledde aktionen
samt en del om själva aktionen (Lomfors 2005; Persson 2002).
Men ännu saknas en omfattande vetenskaplig undersökning av
hur mottagningen gick till och organiserades när de befriade
kom till Sverige eller vad som hände med dem under de kom-
mande åren.

Mottagningsläger
Mottagningen 1945 var den dittills största flyktingmottag-
ningen i svensk historia, och flera personer engagerade sig i de
flyktingar som placerades runt om i mottagningsläger i Sverige.
Även vid denna mottagning spelade ideella hjälporganisationer
en viktig roll, och det var till exempel Civilförsvaret som hade
ett övergripande ansvar att ta hand om flyktingarna (Gottfarb
1986). Expeditionen med de vita bussarna kom efter kriget att
hyllas som en av de största svenska humanitära insatserna i
modern tid, mycket tack vare att Folke Bernadotte publicerade
boken Slutet redan 1945 om aktionen, men även för att aktio-
nen fick stor uppmärksamhet i den svenska pressen som var på
plats när de befriade, eller de räddade som de ofta kallades i
samtiden, gick i land i Malmö. Tidningarna innehöll intervjuer
med personal från Röda Korset, andra frivilliga och läkare som
arbetade med flyktingarna. Ibland förmedlade dessa artiklar
vad de befriade har upplevt i koncentrationslägren, men främst
var det den svenska mottagningen och den svenska vården och
omvårdnaden som stod i fokus. Sverige skrevs fram som en
trygg, vacker, lugn och rättvis plats med trevliga, demokra-
tiska, ansvarsfulla medborgare, som tog sig an de sargade män-
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niskospillrorna från nazisternas koncentrationsläger (Thor Tu-
reby 2015). I maj 1945 vände sig de allierade genom UNRRA
till svenska staten med en förfrågan, om man var villig att ge
vård och fristad till ytterligare ett antal före detta lägerfångar.
Sverige gick med på att ta emot 10 000 personer. Civilförsvars-
styrelsen värvade i samråd med Röda Korset frivillig personal
som under juni och juli hjälpte till att överföra ytterligare ca
9 200 befriade koncentrationslägerfångar till Sverige (Svenska
Röda Korset, 2000, s. 20–24).

En statligt organiserad flyktingkvot
The International Refugee Organisation (IRO) tog över ansva-
ret efter UNRRA för de flyktingar eller displaced persons som
fortfarande, under slutet av 1940-talet och början på 1950-
talet, bodde i läger eller på andra uppsamlingsplatser i Europa,
eftersom de inte kunde eller ville återvända till sina forna hem-
länder. IRO frågade den svenska staten om det fanns en möj-
lighet att överföra några av dessa flyktingar till Sverige,
emedan det fanns en erfarenhet från mottagningarna vid krigs-
slutet av att ta emot och vårda sjuka flyktingar. IRO:s förfrå-
gan föll i god jord. Enligt ett riksdagsbeslut 1950 infördes en
statligt organiserad överföring av flyktingar via en särskild
flyktingkvot till Sverige. Hur många och vilka flyktingar denna
kvot skulle omfatta varierade från år till år och bestämdes av
riksdagen. De första åren hämtades främst flyktingar från läg-
ren i Europa. Den första kvoten bestod av 100 barn med TBC
som fick komma till Sverige med sina anhöriga. Mellan åren
1950–1979 var det Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som an-
svarade för uttagningen och mottagningen av dessa så kallade
kvotflyktingar (Thor 2007). Kvotflyktingarna hade, till skill-
nad från asylsökande, sina uppehållstillstånd klara redan vid
ankomsten till Sverige. AMS mottagningsorganisation innebar
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att kvotflyktingarna först vistades en tid på förläggning innan
de flyttade ut till en kommun. Under förläggningstiden fick de
en grundläggande introduktion till det svenska samhället och
svenskundervisning. 1986 övertog Invandrarverket ansvaret
för flyktingmottagningen från AMS. Efter en tid infördes då en
annan modell för mottagning, så kallad direktplacering. Vilket
innebar att flyktingarna fick bosätta sig direkt i en kommun
där de eventuellt hade anknytning till släkt och vänner (An-
dersson 1997).

Flyktingmottagandet under 1980–2010-talen
Från 1970-och 1980-talen och framåt har omvälvande händel-
ser som krig, politiskt, ekonomiskt, socialt och religiöst för-
tryck samt miljökatastrofer genererat globala migra tions-
rörelser (Castles, de Haas & Miller 2014). Dessa har också
nått Sverige och påverkat den svenska samhällsutvecklingen på
olika sätt. Invandringen till Sverige har under de senaste dryga
40 åren främst haft karaktären av flyktinginvandring och efter-
följande anhöriginvandring främst från utomeuropeiska länder
i Afrika, Asien och Sydamerika, men också från länder i Östeu-
ropa och på Balkan (Byström & Frohnert 2017). Flykting- och
anhöriginvandringen till Sverige var under 1990-talets första
hälft föranledd av inbördeskrig och etniska konflikter i det
sammanfallande Jugoslavien. Drygt 100 000 människor,
främst bosnier, sökte asyl i Sverige åren 1992–1995 och drygt
70 000 fick uppehållstillstånd. Det var ett flyktingmottagande
av stora mått som främst organiserades via statliga och kom-
munala myndigheters försorg, även om frivilliga sociala arbets-
insatser för att stötta och underlätta i mottagandet av
flyktingarna också var viktiga (Samuelsson 1999; Migrations-
verket 2018a). Antalet asylsökande var relativt lågt under
1990-talets andra hälft när krigshandlingarna i forna Jugosla-
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vien upphört. Under 2000-talet ökade antalet igen och under
inledningen av 2010-talet var antalet asylsökande per år i Sve-
rige på en fortsatt hög och stigande nivå: År 2010, knappt
32 000; 2011, knappt 30 000; 2012, knappt 44 000; 2013,
drygt 54 000 och 2014 drygt 81 000 asylsökanden. Länderna
som de asylsökandena främst kom ifrån under dessa år var Sy-
rien, Irak, Afghanistan, Somalia, och Eritrea, samt statslösa.
Den så kallade anhöriginvandringen fortsatte också att stadigt
växa under samma period (Migrationsverket 2018a, 2018b).
Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) 1995. Under
2000-talet innebar också EU-medlemskapet att Sverige blev en
del av Schengensamarbetet. Gränserna mellan länderna i
Schengensamarbetet öppnades och länderna beviljade visum
till hela Schengenområdet. Samtidigt förstärkes EU:s gränsbe-
vakning mot länder utanför EU och Schengenområdet, vilket
försvårade för människor i fattigare och konflikthärjade delar
av världen att ta sig till Europa på legal väg. »Fortet Europa«
är en beteckning som använts för att illustrera denna inriktning
i EU:s migrationspolitik (Hansen 2008). Samtidigt var Sverige
en av de medlemsstater inom EU som sedan EU-inträdet 1995 i
praktiken bedrivit en flyktingpolitik som inneburit att landet
tagit emot procentuellt flest människor som sökt skydd i rela-
tion till befolkningsstorleken. Men beviljandegraden av asyl-
ärenden i Sverige har sjunkit rejält över tid jämfört med tiden
före 1990 i takt med att storleken på flyktinginvandringen ökat
(Byström & Frohnert 2017, s. 87–88; Migrationsverket 2018a,
2018b).  

Situationen 2015
Under 2015 ändrades i viss mån situationen och den inre rörel-
sefriheten i EU och Schengenområdet skulle börja ifrågasättas.
Konflikthärdar i flera utomeuropeiska regioner och den för-
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ändrade gränspraktiken vid EU:s yttre gränser innebar ökade
migrationsrörelser av flyktingar till Europas södra delar. Flyk-
tingarna kom främst från Syrien, Afghanistan, Irak och från
olika afrikanska länder, till exempel Somalia och Eritrea. Enligt
EU:s regelverk skulle människor på flykt registrera sig och an-
söka om asyl i det europeiska land de först anlände till. Men
när antalet människor som sökte skydd blev allt större och
trycket därmed ökade på mottagningssystemen i de sydeurope-
iska länderna, tilläts flyktingar att resa vidare till länder som
Tyskland och vidare till Sverige och de nordiska länderna.
Konsekvensen var att allt fler människor på flykt rörde sig fritt
innanför Europas yttre gränser utan att vara registrerade. Som
arkeologen Björn Magnusson Staff och etnologerna Fredrik
Nilsson och Charlotte Åkerman träffande beskriver blev den
inom EU-projektet bärande idén om fri rörlighet inom Europa
nu snarare upplevd som ett problem från EU och dess med-
lemsstater eftersom det nu gällde »fel« sorts människor som
rörde sig över nationalstatsgränserna (Magnusson Staff, Nils-
son & Åkerman, 2017, s 5–6; Migrationsverket 2018a). 

Solidaritet eller systemkollaps
Den politiska och opinionsmässiga utvecklingen i Sverige och
övriga Europa i relation till de ökade migrationsrörelserna av
flyktingar 2014–2015 kännetecknades av en dubbelhet. Å ena
sidan fanns det en stark vilja att solidariskt hjälpa människor
på flykt. Å andra sidan växte sig ängslighetens och rädslans po-
litik starkare under senare delen av hösten 2015 och efterföl-
jande år. Enligt somliga politiska bedömare i Sverige medförde
flyktingrörelsen en »flyktingkris«. Det uppstod också opi-
nionsmässiga stämningar under hösten 2015 som menade att
det ökade flyktingmottagandet medfört en »systemkollaps«,
med innebörden att migrationsmyndigheten, socialtjänsten,
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skolor, hälso- och sjukvården och så vidare inte klarade av sina
uppdrag längre på grund av det ökade migrationstrycket (Mag-
nusson Staff, Nilsson & Åkerman 2017, s. 6; Gustafsson & Jo-
hansson 2018, s. 983–984). Känslan samt den begreppsliga
inramningen i flera etablerade medier och politiska kretsar, av
en existerande »flyktingkris« för det mottagande svenska sam-
hället snarare än för de människor på flykt som sökte skydd,
innebar att det politiska opinionsläget tog en mer restriktiv
vändning. 

Gräns- och ID-kontroller
Efter en migrationspolitisk överenskommelse mellan flera riks-
dagspartier införde den svenska regeringen gräns- och ID-kon -
troller i november 2015 med det uttalade syftet att minska
antalet asylsökande för att förbättra det svenska mottagandet
och underlätta möjligheten för myndigheterna att skaffa fram
lämpliga boenden. I slutet av november meddelade regeringen
att det behövdes »ett andrum« i flyktingmottagandet. Den
svenska lagstiftningen om rätten till asyl skulle anpassas efter
EU:s minimikrav, så att rätten till uppehållstillstånd blev tids-
begränsad istället för permanent som tidigare och att rätten till
familjeåterförening minskade betydligt (Gustafsson & Johans-
son 2018, s. 983–984; SOU 2017:12, s. 18–19). Det här blev
också praktisk politik i och med den tillfälliga migrationslag -
stiftning med tre års giltighet som beslutades av riksdagen och
började gälla från och med juli 2016 (SFS 2016:752). Den här
lagen innebar en »migrationspolitisk vändpunkt« i Sverige för
att använda ett begrepp som historikern Christina Johansson
använt i sin analys av tidigare svenska migrationspolitiska för-
ändringar (Johansson 2005). Med den här mer restriktiva lag -
stiftningen på plats och upprättandet av ett avtal mellan EU
och Turkiet, där Turkiet förbinder sig att verka som en buffert
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mot människor på flykt mot Europa, har antalet asylsökande i
Sverige minskat rejält de senaste åren. 2016 mottog Sverige
mindre än 29 000 asylsökande och 2017 drygt 25 000 asylsö-
kande (Gustafsson & Johansson 2018; Migrationsverket
2018a). Dessa siffror ska jämföras med att det 2015 kom runt
163 000 människor som sökte asyl i Sverige, varav 70 000 var
barn. 114 000 av dessa sökte asyl under hösten 2015 mellan
september och december. Av barnen som sökte asyl var det
35 000 som kom utan vårdnadshavare under 2015 (SOU
2017:12, s. 16). 

Det komplexa mottagandet 
Det stora antalet människor på flykt som kom till Sverige sär-
skilt under hösten 2015 överraskade det offentliga Sverige, var-
ken regeringen, Migrationsverket (tidigare Invandrarverket)
eller någon annan myndighet förutsåg den dramatiska händel-
seutvecklingen (SOU 2017:12, s. 16–18). Flera myndigheter,
till exempel Migrationsverket och några av landstingen och
kommunerna med ett högt mottagande sedan tidigare, hade ett
ansträngt läge redan före hösten 2015. 

Till skillnad från under andra världskrigets flyktingrörelser
mötte nu människor på flykt en komplex offentlig förvaltning,
där ansvaret för mottagandet var fördelat mellan statliga myn-
digheter som Polisen och Migrationsverket, kommunala myn-
digheter som socialtjänst och skola och landstingens hälso- och
sjukvård. Gemensamt för mottagningarna 1945 och 2015 är
den samtida förståelsen och uppfattningen om att vara del av
och bevittna ett unikt historiskt skeende. Våren 1945 tog sig
detta bland annat uttryck i att den svenska pressen var på plats
och att berättelsen om de »Vita bussarna« blev ett av huvud-
motiven i berättelsen om Sverige under andra världskriget. I ett
efterhandsperspektiv kan vi också konstatera att den svenska
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statens berättelse och självförståelse som en företrädare för in-
ternationell solidaritet och ett humanitärt flyktingmottagande
inleddes, vilket bland annat senare tog sig praktiskt uttryck i
1950-talets kvotflyktingssystem och i senare flyktingpolitiska
beslut och lagstiftningar.  

Även under situationen 2015 var det hög mediebevakning,
liksom vid mottagandet, 70 år tidigare, våren 1945. Hösten
2015 var även kulturarvs- och minnesinstitutioner omedelbart
på plats, vilket i sig belyser samtidens medvetenhet om den ex-
traordinära situationen, för att dokumentera vad som hände
och samla in berättelser från såväl volontärarbetare som flyk-
tingar (se till exempel Nikolic 2017, samt den här boken som
också är ett exempel på detta). 

De ensamkommande barnens särställning
Likt under tidigare perioder i den svenska migrationshistorien
hade de ensamkommande barnen under hösten 2015 på många
sätt en särställning. Under hösten 2015 var det emellertid inte
den svenska staten som genom beslut eller speciella kvoter
prioriterat att just barnflyktingar skulle få komma till Sverige,
vilket varit fallet vid flera andra tidigare flyktingmottaganden.
Likväl sågs de ensamkommande barnen som en särskilt sårbar
grupp just på grund av avsaknaden av medföljande vårdnads-
havare även under situationen 2015. De hade/har därför ett
något mer finmaskigt skyddsnät omkring sig jämfört med
andra flykting- och migrantgrupper. För dem är det inte som
för andra grupper Migrationsverket som har det övergripande
ansvaret för mottagningsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen är
det snarare kommunerna och dess socialtjänster som har an-
svaret för att ta emot och ordna boende åt dem medan Migra-
tionsverket ansvarar för asylproceduren (Zetterqvist Nelson &
Hagström 2016; Gustafsson & Johansson 2018). 
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Välfärdsstaten, civilsamhället och mottagandet 2015
Både forskningen och offentliga utredningar har påvisat, att
det fanns flera goda exempel runt om i landet på hur offentliga
tjänstemän och professionella yrkesgrupper på ett engagerat
och lojalt sätt samverkade över myndighetsgränserna för att
finna innovativa lösningar i en ansträngd situation för att ta
emot barn och vuxna på ett värdigt sätt i enlighet med interna-
tionella konventioner och svensk välfärdsrätt. Ibland kunde
den pressade situationen tvinga professionella tjänstemän att
tänja på regelverket för att till exempel ordna fram tak över
huvudet åt behövande människor (Zetterqvist Nelson & Hag-
ström 2016; Gustafsson & Johansson 2018; SOU 2017:12).

Samtidigt finns det också olika berättelser både från an-
ställda i offentliga myndigheter och från det civila samhällets
organisationer och volontärer, som vittnat om att myndigheter-
nas beredskap, hantering samt förmåga till samverkan var
bristfällig för att ta emot många människor på kort tid, särskilt
under de inledande höstmånaderna. 

Volontärer först på plats
I förekommande fall fick civilsamhället och dess volontärer
vara först på plats och möta upp anländande asylsökande på
tågstationer, färjeterminaler eller asylboenden innan Migra-
tionsverket och de kommunala myndigheterna hunnit organi-
sera sig och samordna sina insatser. Civilsamhället var mer
snabbfotat, men i början rådde oordning och det kunde före-
komma konkurrens och rivalitet mellan frivilligorganisationer
och volontärer. Men samarbetet mellan civilsamhällets organi-
sationer och med offentliga myndigheter blev bättre successivt
under hösten 2015 (Zetterqvist Nelson & Hagström 2016;
Gustafsson & Johansson 2018; SOU 2017:12). 

Just berättelser om civilsamhällets insatser förekommer
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också i några av bidragen till denna bok, som är skrivna av
människor som arbetade som volontärer i flyktingmottagandet
från 2015. Dessa berättelser illustrerar hur civilsamhällets or-
ganisationer och enskilda volontärer kompletterade de offent-
liga myndigheternas arbete på ett förtjänstfullt sätt genom en
form av frivilligt socialt arbete. Det sociala arbetet bestod i att
visa medmänsklig solidaritet med sårbara och oroliga männi-
skor på flykt. Att ge en hjälpande hand genom att till exempel
visa vägen, bistå i myndighetskontakter, ge information, mat,
kläder, husrum. 

Vidare kunde ett sådant frivilligt socialt arbete bestå av att
organisera sociala aktiviteter och mötesplatser för mänsklig
samvaro i syfte att underlätta tillvaron för asylsökande vuxna
och barn i det nya landet. 

Lång väntan
De asylsökandes vardag består annars ofta av begränsade
syssel sättningsmöjligheter och en lång väntan på utredning och
beslut i asylärendena som ofta har utdragna handläggningsti-
der. Bristen på aktiviteter under asyltiden och risken för tristess
och existentiella kriser, som den osäkra tillvaron under asyl-
processen ibland ger upphov till hos de asylsökande, har blivit
uppmärksammade som viktiga utmaningar för det mottagande
samhället att mer aktivt försöka förebygga och hantera (Va-
lenta & Berg 2010; Gustafsson & Johansson 2018). 

Företrädare för den kommunala socialtjänsten eller den
landstingsdrivna hälso- och sjukvården ser dock inte frågor om
de asylsökandes existentiella behov eller vardagsintegration
som en del av sitt lagstadgade uppdrag, utan något som det ci-
vila samhället får ansvara för (Gustafsson & Johansson 2018).
Därför är sociala aktiviteter och mötesplatser som språkkaféer,
asylrådgivning, samhällsinformation, samtalsgrupper, idrotts-
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och hälsofrämjande aktiviteter arrangerade av folkbildningsor-
ganisationer, religiösa samfund, humanitära hjälporganisatio-
ner och idrottsföreningar viktiga kontaktzoner för samvaro
och gemenskap mellan de asylsökande och människor i lokal-
samhället. Dessa sociala kontaktzoner av integrationsinsatser
från lokalsamhällets sida bärs många gånger upp av ett med-
borgerligt engagemang, där frivilliga volontärers insatser är
värdefulla vid sidan av professionella föreningsanställdas ar-
bete (Hansen 2017; Laine & Salmi-Niklander 2017). 

Lagstiftad rätt respektive sociala insastser
Sammantaget hanterades flyktingsituationen 2015 genom ett
kombinerat ansvarstagande av offentliga myndigheter och det
civila samhället, men det fanns även en form av arbetsdelning
dem emellan. Det offentliga ansvarade i stor utsträckning för
flyktingarnas lagstiftade rätt till grundläggande materiell väl-
färd, medan det civila samhället och dess volontärer ansvarade
för sociala insatser för att tillgodose flyktingarnas existentiella
behov och behov av sociala sammanhang. Ansvars- och arbets-
fördelningen under situationen 2015 speglar således i mångt
och mycket hur flyktingmottagandets politik och praktik har
utvecklats över tid under 1900-talet och 2000-talet, med en
framväxande välfärdsstat som med tiden tog ett större genom-
gripande socialt och ekonomiskt ansvar, men där det civila
samhället och dess volontärer alltid har varit och fortfarande
förblir viktiga aktörer om mottagandet ska präglas av omtanke
och medmänsklighet, utöver välfärdsstatens lagstiftade plikt.
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