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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktiva inom det civila samhället i Kalix kommun som har 

medverkat i studien. Tack för er gästfrihet och er vilja att dela med er av era erfarenheter och 

tankar. Jag vill också rikta ett tack till de kommunpolitikerna i Kalix kommun som har tagit 

initiativ till samarbetet. Tack för att ni bjudit in mig till intressanta möten och välkomnat mig 

till Kalix. Min handledare Åsa Gustafson har varit ett hjälpsamt och inspirerande stöd genom 

hela arbetet, ett stort tack också till dig. 

 

 

 

 

Bild 1. Bild från en av Kalix kommuns inspirationsfilmer 
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Abstract  
In this essay I investigate the role of civil society in relation to migrants in the municipality of Kalix, in a rural 

area in northern Sweden. The purpose is to discover which subject positions that leaders from the civil society 

describe as possible and which positions they see as possible for migrants. I also want to see which discourses 

the leaders from the civil associations are a part of and contribute to. The material comes from interviews 

completed with people involved in civil society and from meetings, organized by the municipality and with 

participants from civil associations, discussing the subject. The method used is discourse analysis, influenced by 

Laclau and Mouffes theory about discourses. Foucault´s theory of governmentality is used to examine how civil 

society and migrants are affected by state control. This control manifests in control mechanisms such as the 

Swedish government’s establishment program, legislation about migrants rights and economic grants. The 

analysis is supported by earlier research and theories about multiculturalism and rights.  
     The leaders mainly moved within four discourses:  ́multicultural ,́ ´repressive liberalism ,́ ´rural preservation´ 

and ´quality of life and humanity .́ The multicultural discourse had a positive view of cultural and religious 

differences. This discourse made the subject positions of organizer of cultural activities possible for the leaders. 

Migrants were described as having the position of representatives of specific cultural groups and as group 

members in need of extra support. The repressive liberalism discourse viewed difference as something negative. 

 The goal was for migrants to be assimilated into the local culture. The leaders adopted the role of tutors. 
 Migrants were described as occupying the subject positions of employment oriented, able to assimilate, and as 

representatives of all immigrant people. In the discourse about ‘rural preservation’ activities were motivated by 

goals for a bright future for Kalix. The leaders’ subject positions were understood as coordinators, mentors and 

debaters. Migrants were understood as competent in particular professions and as desirable long term residents 

of Kalix. Governmental Control mechanics were considered to be something that limited migrants’ possibilities. 

The quality of life and humanity discourse has the goal that everyone shall have the possibility to live a good 

life. The leaders adopted the role as creators of safety and confidence and migrants were considered to be both 

victims of unfair regulation that limited their legitimacy, and as developers of civil associations.  

     There were antagonisms between the discourses about rights/justice, integration and culture. Because of these 

conflicts the activities are striving towards different goals and consider different phenomena to be obstacles. 

Cooperation and the possibilities of getting along are therefore made difficult. Both these antagonisms and the 

governmental control mechanisms affect which activities can be performed and thereby which subjects positions 

that are made possible.  
 

Keywords: civil society, culture, discourse theory, governmentality, humanity, integration, Kalix municipality, 

migrants, multiculturalism, repressive liberalism, rights, rural areas in Sweden, subject positions  

Nyckelord: det civila samhället, diskursteori, glesbefolkade områden i Sverige, governmentality, integration, 
Kalix kommun, kultur, medmänsklighet, migranter, multikulturalism, repressiv liberalism, rättigheter, 

subjektspositioner 
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1. Inledning 
Under sommaren och hösten 2015 kom många asylsökande migranter till Sverige. De flesta 

placerades genom statlig styrning på boenden runt om i landet (SFS 1994:137). En plats där 

några av dem hamnade var den glesbefolkade kommunen Kalix
1
 i Norrbottens län. När 

migranterna anlände till Kalix var de engagerade i det civila samhället några av de första de 

mötte. De handlingar och tankar som uppstod i mötet och den verksamhet som kom att 

involvera det civila samhället och migranterna påverkades av faktorer utanför Kalix.    

Teoretikern Michel Foucault (1991a) menar att människors handlings- och tankemöjligheter 

påverkas av diskurser, inom vilka mening skapas. Vilka diskurser vi förhåller oss till påverkar 

hur vi tolkar och hanterar olika situationer och företeelser (ibid). Han menar också att politisk 

argumentation och statligt agerande, i liberala demokratiska stater, ofta fokuserar på 

människors normer, värderingar och beteenden. (Foucault 1991b). Agerandet sker bland annat 

genom styrningsmekanismer; som lagar, skatter och utbildningsväsen. Dessa används för att 

förmedla ramar för önskvärda beteende (Dean 2010, 28-29). Medborgarna anpassar sig efter 

ramarna för att betraktas som legitima. De som inte betraktas som legitima hamnar utanför 

systemet och får färre eller inga rättigheter. Genom anpassningen blir medborgarna enklare att 

kontrollera. Sättet att styra kallar Foucault (1991b) för governmentality. Sverige betraktas 

som en liberal demokratisk stat. Det civila samhällets verksamhet som involverar migranter 

kan därför förväntas påverkas av governmentalitystyrning och av diskurser.  

Diskurserna som har dominerar den svenska migrationspolitiken har skiftat. Under 1970-talet 

kallades området från stat och myndigheters sida för ”minoritets- och invandringspolitik”. 

Mot slutet av 80-talet byttes det ut mot ”invandringspolitik” och idag är benämningen 

”integrationspolitik
2
”. De förändrade beteckningarna kan enligt Schierup (2007) härledas till 

en förskjutning i synen på hur Sverige bör hantera migration; från tanken om multikulturalism 

och grupprättigheter till prioritering av individuella rättigheter och vidare till att framhålla 

västerländska liberala värderingar som överlägsna. Tendensen att betrakta grupprättigheter 

som ett hot mot värderingar som jämlikhet och tolerans finns enligt Joppke (2007) och 

Triadafilopoulos (2011) i stora delar av Europa. De menar att en repressiv form av liberalism, 

som fokuserar på att migranter ska assimileras in i samhällen, har blivit dominerande i många 

länder.  

                                                           
1
 Kalix kommun har ca 16 200 invånare, en arbetslöshet som ligger på ca 7 % och en minskande befolkning 

(Statistiska centralbyrån 2015).  
2
 Enligt Svenska akademins ordlista (2006, 389) betyder ordet integration ”sammanförande till en helhet”. 

Begreppet ges olika betydelser inom olika diskurser i det civila samhället i Kalix kommun. Meningsskapandet 

kring begreppet presenteras därför i analysen.   
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Inom den svenska migrationspolitiken finns många former av statlig styrning. En av de 

senaste styrningsmekanismerna är det ”etableringspaket” som presenterades av den 

socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen i februari 2015. Etableringspaketets fokus 

ska vara att ”skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige” 

(regeringen 2015a). I etableringspaketet lyfts det civila samhället
3
 upp som en central aktör

4
 

för nyanlända migranters etablering. Regeringen vill bland annat att det civila samhället ska 

”erbjuda viktig samhällsinformation som betonar vikten av jämställdhet och demokrati” 

(regeringen 2015b). Att det civila samhället ska forma människors beteende, ge dem 

önskvärda värderingar och vara en väg in i samhället är en gammal tanke som har fått olika 

utfall (Blecking 2015; Eskilsson 2000; Fontain 2015). Forskning från Australien, Finland och 

Tyskland visar att aktiviteter organiserade av det civila samhället kan skapa en känsla av 

tillhörighet och bryta sociala gränsdragningar. Men de kan också vara utestängande, 

normfyllda och innebära assimileringskrav (Alfrey, Jeanes & O’ Connor 2015; Blecking 

2015; Fontain 2015; Harinen, Honkasalo, Kasperi Ronkainen & Suurpää 2012; Spaaij 2014). 

Utfallet av verksamhet kommer att påverkas av styrningen från bland annat etableringspaketet 

och av diskurserna som dominerar migrationspolitiken.  

Sveriges stora mottagande av asylsökande under 2015 ledde till att regeringen ansåg det 

nödvändigt att begränsa antalet människor som sökte sig hit. De la därför fram ett förslag om 

nya temporära lagar, som bland annat skulle ge människor tillfälliga istället för permanenta 

uppehållstillstånd
5
 (Romson 2015). Lagarna röstades igenom med stöd av Moderaterna och 

Sverigedemokraterna, och trädde i kraft den 20 juli 2016 (Forsblad & Sundberg 2016). 

Lagarna innebar en tydlig styrning och förändrade förutsättningar för de asylsökande som 

befinner sig i Sverige. Frågor om hur samhället påverkas av migration debatterades flitigt 

under 2015 och 2016. En migrationspolitisk diskurs som ofta syntes innebar att migration 

kopplades ihop med ett hot mot ”svenska värderingar”. I flera partiledares tal under 

politikerveckan i Almedalen 2016 relaterade talarna till diskursen. Jimmi Åkesson sa: ”[a]tt 

stärka den svenska kulturens och de svenska värderingarnas ställning blir […] avgörande för 

hur vi långsiktigt lyckas bryta splittring och segregation” (Sverigedemokraterna 2016). Ebba 

Busch Thor menade att alla nyanlända från start ska få kunskap om ”våra traditioner, 

                                                           
3
 Hit räknas bland annat organisationer, föreningar och religiösa samfund (regeringen 2015b). 

4
 Det civila samhället presenteras som ett av fyra viktiga områden, de övriga är arbete, utbildning samt boende 

och mottagande (regeringen 2015).  
5
 Socialdemokraterna (2016) beskriver anledningen till de nya lagarna som att Sverige har tagit ett stort ansvar 

för mottagande av flyktingar medan många andra EU-länder inte har gjort det. De menar att det finns gränser för 

hur många asylsökande som kan komma till Sverige samtidigt mottagandet sker på ett bra sätt.  
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värderingar
6
 och sedvänjor” (Kristdemokraterna 2016). Anna Kinberg Batra ansåg att ”[v]i 

behöver se till att information om svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla, 

tidigt, och att den som inte tar del av den inte kan räkna med till exempel fullt bidrag” 

(Moderaterna 2016).  Uttalandena kan uppfattas som del av den värderingsfokuserade 

styrning som Foucault (1991b) beskriver och som exempel på den repressiva och kravfyllda 

liberalismen som Joppke (2007) och Triadafilopoulos (2011) menar sprids i Europa.  

Det civila samhällets verksamhet kan antas vara påverkat av diskurser på nationell nivå, likt 

de som uttrycktes i Almedalen, och av statliga styrningsmekanismer. Samtidigt bygger 

verksamheten på enskilda individers engagemang, och de kan ha drivkrafter som gör att de 

handlar utifrån andra diskurser.  

I det här arbetet undersöker jag hur ledare inom det civila samhället i Kalix kommun upplever 

sin roll i deras verksamhet som involverar migranter och vilka möjligheter som genom det 

skapas för migranterna. Jag vill se vilka diskurser som existerar på lokal nivå och om de är 

förenliga eller befinner sig i konflikt med varandra. Jag vill också se hur ledarna inom det 

civila samhället upplever påverkan av styrningsmekanismer på verksamheten. Detta görs 

genom en diskursanalys och med hjälp av Foucaults governmentalitybegrepp. Personerna som 

intervjuats är engagerade inom idrottsrörelsen, religiösa samfund, kulturgrupper och annan 

frivillig verksamhet i Kalix kommun. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att, genom en diskursanalys och fokus på governmentality, undersöka 

hur ledare inom det civila samhället upplever sin roll i verksamheter som involverar 

migranter. Genom det vill jag se vilka diskurser som förstärks samt omöjliggörs i det civila 

samhällets verksamhet som involverar migranter och vilka subjektspositioner som beskrivs 

som möjliga för ledare och för migranter. De ledare jag har mött och intervjuat är lokalt 

engagerade i Kalix kommun. 

Frågeställningar: 

 I relation till vilka diskurser utrycker sig ledarna i Kalix kommun? 

 Vilka subjektspositioner beskriver ledarna i det civila samhället i Kalix kommun 

som möjliga för dem själva att anta?  

 Vilka subjektspositioner beskriver ledarna i det civila samhället i Kalix kommun 

som möjliga för migranter att anta? 

                                                           
6
 Exempel som Busch Thor tog upp som svenska värderingar var tillit, frihet, jämlikhet och människors lika 

värde (Kristdemokraterna 2016).  
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1.3 Disposition 

Nedan följer en situering av mig som skribent och en definition av tre för uppsatsen centrala 

begrepp. Därefter ges en kort inblick i tidigare forskning om det civila samhällets verksamhet 

i relation till migranter. Detta följs av en presentation av de teoretiska utgångspunkterna: olika 

synsätt på rättigheter och mångkultur, Foucaults governmentalitykoncept och Laclau och 

Mouffes diskursteori. Sedan ges en presentation av några av de styrningsmekanismer som 

påverkar asylsökande och nyanlända i Kalix kommun
7
. I avsnitt därpå beskrivs metoden och 

materialet: varför intervjuer har valts som empiri, hur urvalet av intervjupersoner har gjorts, 

vilka etiska hänsyn som har tagits och hur analysen har gått till. I analysavsnittet presenteras 

de diskurser och subjektspositioner som setts i materialet, antagonismer mellan diskurserna 

och slutsatser. I den avslutande diskussionen reflekteras över möjlig hantering av 

antagonismerna och hur den lokala kontexten kan ha påverkat studiens utfall. Jag ger även 

förslag till fortsatt forskning.  

1.4 Situering 

Tanken om den objektiva forskaren har länge kritiserats inom feministisk forskning. Donna 

Haraway (1988, 582-586) menar att vi spelar Gud när vi inte talar om vilken position vi talar 

utifrån, vi låtsats att vi är allseende. Den positionerade/situerade blicken blir pålitligare och 

ärligare mot läsaren (ibid). Från en diskursanalytisk utgångspunkt kan det beskrivas som att 

det inte går att se diskurser helt utifrån eftersom forskaren själv är förankrad i diskursen. 

Forskarens egen subjektsposition blir därför viktig att ange (Winter Jørgensen & Phillips 

2002, 49). Jag håller med i kritiken mot det påstått objektiva. Därför följer en kortfattad 

situering kopplad till uppsatsens ämne.   

Uppsatsämnet valdes på grund av nyfikenhet på vad som driver ideellt engagerade och en 

egen vilja att förbättra situationen för asylsökande. Platsen för datainsamlingen berodde inte 

på någon egen koppling till orten
8
. Innan arbetet genomfördes hade jag aldrig varit i Kalix. 

Detta tror jag var positivt, då jag inte hade bildat mig någon stark uppfattning om samhället 

och de människor jag skulle möta. Intervjusituationerna och min förståelse för materialet har 

bland annat påverkats av att mina föräldrar är födda i Sverige, att jag har bott i Sverige i 

nästan hela mitt liv och att jag har ett utseende som många klassar som ”typiskt svenskt”. Vid 

några av intervjuerna påpekades detta, exempelvis förklarade en intervjuperson att ”du som 

svensk kan inte förstå det”. Samtidigt är jag uppväxt och har gått i skolan i etniskt blandade 

förorter. Att jag har kunskap om många traditioner och har umgåtts med människor med olika 

                                                           
7
 Fortsättningsvis används begreppet migranter för alla som har invandrat, se avsnitt 1.5 Migranter.  

8
 Se avsnitt 5.1 Material och urval.  
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bakgrunder upplevde jag som något som förenklade och förbättrade intervjusituationerna. Jag 

har själv varit aktiv inom det civila samhället, bland annat inom idrottsföreningar, ideella 

organisationer som Röda korset och i kulturföreningar. Under intervjuerna blev det märkbart 

att jag ibland tog mer för givet hos dem som var aktiva i organisationer som jag själv hade 

erfarenhet av, medan jag ställde fler följdfrågor till de andra. Jag försökte ta detta i beaktande 

och vara så öppen som möjligt i mina frågor.  

1.5 Begreppsdefinition 
Genom uppsatsen kommer begreppen ”det civila samhället”, ”migranter” och ”den liberala 

demokratiska staten” att vara centrala. Nedan presenteras en definition av dessa begrepp.  

Det civila samhället  

Det civila samhället består av olika former av sammanslutningar som har bildats på frivillig 

grund mellan individer i ett demokratiskt samhälle. Hit räknas föreningar, folkrörelser och 

samfund
9
 som inte är styrda av staten. Det civila samhället kan ses som en länk mellan den 

privata och den offentliga sfären och beskrivs inom samhällsvetenskapen ofta som nödvändigt 

för att ett samhälle ska betraktas som demokratiskt (Önnervik 2016). I uppsatsen har 

engagemang inom det civila samhället varit ett urvalskriterium för intervjupersonerna och 

frågor som rör det civila samhället i förhållande till migranter är det som studerats.  

Migranter  

Beteckningen migranter används här som samlingsterm för alla som har fötts i ett annat land 

än det där de nu bor. År 2015 tillhörde 18,6 procent av Sveriges befolkning gruppen
10

 (United 

Nations 2016). Migranterna i Kalix består av flera olika grupper: de som har valt att flytta till 

Sverige på grund av exempelvis arbetsmöjligheter eller relationer, de som har kommit till 

Kalix som kvotflyktingar via FN, de som är asylsökande, så kallade ensamkommande barn 

och de som har kommit som asylsökande men som nu har fått uppehållstillstånd
11

. Arbetet 

berör alla dessa grupper, till minst del den förstnämnda. Vissa av de intervjuade föreningarna 

bedriver verksamhet som riktar sig specifikt mot exempelvis ensamkommande barn eller 

asylsökande, då detta blir viktigt kommer det att skrivas ut.  

Den liberala demokratiska staten  

För att en stat ska betraktas som en liberal demokrati krävs att det ska bedrivas fria och 

rättvisa val och att staten antar en liberal attityd till rättigheter och privilegier hos 

                                                           
9
 År 2000 separerades kyrkan från staten, numera är alla religiösa samfund i Sverige en del av det civila 

samhället (Svenska kyrkan 2016). 
10

 Då är inte asylsökande medräknade.  
11

 En närmare beskrivning av grupperna finns i avsnitt 4.2.3 olika instansers ansvar.  
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medborgarna. Staten ska utgå från demokratiska ideal som frihet och jämlikhet och sträva 

efter att individers frihet ska begränsas så lite som möjligt. Det ska finnas en maktdelning och 

en möjlighet att utkräva ansvar av staten. Den liberala staten försöker förhålla sig neutral till 

konflikter. Den erkänner människors olika åsikter och beteenden och tillåter en tävlan i 

synpunkter och idéer. Debatter ska utgå från rättigheter som yttrandefrihet, informationsfrihet, 

mötesfrihet och föreningsfrihet. (Agnafors 2013, 3-4; Svensson 1997, 146). Sverige räknas 

som en liberal demokrati. Teorier om hur dessa stater styr medborgarna samt hur 

mångkulturella befolkningar inom dessa samhällen bör bemötas kommer därför att 

presenteras i teoriavsnittet och användas i analysen.    

2. Tidigare forskning  
I avsnitten nedan tar jag hjälp av tidigare forskning. Forskningen handlar om det civila 

samhällets betydelse för migranter, om hur det civila samhället har setts som ett sätt att 

uppfostra arbetare och som ett sätt att fostra kvinnor och män in i genusroller och om hur 

samhället i stort har bemött migranter. Perspektivet i forskningen är delvis annorlunda än det 

ledarperspektiv som är utgångspunkt i min analys. Forskningen är trots det viktig för att förstå 

hur diskurserna och subjektspositionerna inom det civila samhället formas, och kommer att 

användas som stöd i analysen. Forskningen har tematiserats och presenteras utifrån skiftande 

synvinklar. Synvinklarna går från ett deltagarperspektiv, under rubriken ”livskvalitet och 

mening i livet” och ”tillhörighet och gränser”, mot ett ledarperspektiv under ”homogenisering 

av utgruppen”. Under rubrikerna ”assimilering genom det civila samhället” och ”socialt stöd 

och hjälp till stat och myndigheter” tas även ett samhällsperspektiv upp.  

2.1 Livskvalitet och mening i livet  
Det civila samhället hör ofta ihop med möjligheten till en aktiv fritid

12
. Här lyfts bilden av en 

givande fritid som något som kan skapa möjligheter till personlig utveckling och ge 

människor en känsla av mening och gemenskap. Skribenterna menar att det på grund av detta 

blir viktigt att se hur kulturell förståelse och ekonomisk ojämlikhet kan leda till att fritiden, 

och därmed möjligheten att delta i det civila samhället, fördelas ojämnt.  

Iwasaki (2007) beskriver i en forskningsöversikt hur fritiden har olika betydelse i olika 

kulturer men nästan alltid påverkar människors beskrivning av sin egen livskvalitet
13

. Att ha 

                                                           
12

 Människor kan vara anställda inom det civila samhället men för de flesta är det sammankopplat med ett ideellt 

engagemang eller deltagande i olika former av fritidsaktiviteter.   
13

 Iwasaki förstår begreppet livskvalitet i enlighet med Världshälsoorganisationens definition som individers 

uppfattning av sin livssituation i kontexten av kulturella system och olika värdesystem. Och i relation till sina 

mål, förväntningar, standarder och farhågor (World Health Organization 1997, 1). 
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vad som upplevs som en givande fritid leder till positiva känslor som välmående, stärkt 

självförtroende och en känsla av harmoni (ibid). Organiserade fritidsaktiviteter och deltagande 

i det civila samhället kan ge människor möjlighet att lära sig nya saker, komma in i ett 

sammanhang, få en känsla av mening och känna sig som en del av en gemenskap (Bhimji 

2016; Harinen et al 2012; Iwasaki 2007; Jones & Williamson 2014; Spaaij 2015; Tsang 

2015). Det civila samhällets humanitära arbete drivs ofta av ett sökande efter mening eller en 

vilja att förändra något som man anser vara orättvist, exempelvis behandlingen av 

asylsökande. De som drivs av en religiös övertygelse kan se arbetet ses som en del i en 

kallelse eller plikt. För dem som själva är asylsökande kan arbetet vara ett sätt att hjälpa andra 

i samma situation och att få en känsla av meningsfullhet under en tid då många, bland annat 

på grund av begränsande lagar, inte ges möjlighet till lönearbete (Jones & Williamson 2014). 

Iwasaki (2007) menar att ekonomiska skillnader, kulturell förståelse för vem som har rätt till 

en rekreativ fritid, funktionsvariationer och vilken plats man bor på är faktorer som påverkar 

fördelningen av och möjligheten till en givande fritid.  Eftersom fritiden har en tydlig 

inverkan på livskvaliteten anser han att det är viktigt att inte blunda för dessa ojämlikheter.  

2.2 Tillhörighet och gränser  

Olika typer av idrottsföreningar är ett viktigt inslag i det civila samhället. Nedan beskrivs hur 

den organiserade idrotten kan vara ett område där gränsdragningar mellan grupper både 

ifrågasätts och förstärks. Utestängning från föreningsgemenskap kan enligt forskarna göra att 

det blir svårare för migranter att få tillhörighet inom andra områden i samhället, exempelvis 

inom utbildning och arbetsmarknad. Det kan också ge en känsla av social exkludering.    

 

I bland annat Frankrike och Tyskland har idrott, framförallt fotboll, betraktats som en arena 

fri från diskriminering. Upphöjandet av den fysiska prestationen tros skapa möjligheter för 

alla och har blivit till en kollektiv myt om en ”lyckad” etablering (Blecking 2015; Fontain 

2015). Forskning från Finland visar att deltagande i det civila samhället, utbildning och arbete 

ofta är sammankopplat - om ungdomar lyckas i en av sfärerna är det troligare att de lyckas 

även i andra (Harinen et.al 2012). Men idrott är inte en enkel väg till tillhörighet och 

sammanhållning, den kan även vara utestängande och fylld av kulturella och sociala normer 

och gränser (Alfrey, Jeanes & O’ Connor 2015; Blecking 2015; Fontain 2015; Spaaij 2014). 

 

En tydlig gränsdragning inom idrotten är den kring genus. Tolvhed (2012) menar att fysisk 

aktivitet länge har används som ett sätt att styra in människor i för deras kön ”passande” 
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roller. Det finns fortfarande tydliga barriärer kring genus inom drotten, men det är samtidigt 

en arena där genusnormer ifrågasätts. Genusgränserna kan se olika ut inom olika 

grupperingar. En undersökning av Spaaij (2015) visar exempelvis att det bland somaliska 

ungdomar i Australien fanns en uppfattning om att femininitet inte är kompatibelt med 

tävlingsinriktad idrott.  Det fanns också normer om hur kvinnor bör klä sig när de idrottar och 

vilka som får titta på. Uppfattningar likt dessa samt olika ekonomiska förutsättningar för 

flickor/ kvinnor och pojkar/män som idrottar kan leda till att flickor och kvinnor utesluts ur 

idrottsgemenskap (Tolvhed 2012; Spaaij 2015). Samtidigt kan idrotten leda till att andra, 

exempelvis etniska eller religiösa, gränsdragningar luckras upp. Den gemensamma 

identiteten, som deltagare i samma lag, fokuseras istället för den om olikhet, som tillhörande 

olika etniska grupper (Fontain 2015; Spaaij 2014).  

Harinen et.al (2012) har undersökt deltagandet i fritidaktiviteter bland ungdomar som de 

kallar multikulturella i Finland. De menar att tillhörigheten till andra i den egna åldern är 

extra viktigt för ungdomar och att utestängning från de grupperna ofta beskrivs som den mest 

fundamentala formen av social exkludering. Vanliga utestängningsmekanismer som beskrevs 

av ungdomarna var brist på kunskap och utestängning från informella nätverk. Dessutom 

tyckte många att det var svårt att börja på aktiviteter ensamma. Kände de någon som redan 

deltog kunde den personen skapa en trygghet och hjälpa en in i gemenskapen (ibid).  

Gränsdragningarna inom det civila samhällets idrottsaktiviteter skapas följaktligen genom en 

förhandling om inkludering och exkludering, mellan gruppen som vill tillhöra och gruppen 

som kan ge tillhörighet. De som inte tillhör ”ingruppen” från början stängs lätt ute, medan de 

som tillhör gruppen har tillgång till nya arenor kopplade till den gemenskap som de redan är 

en del av (Harinen et.al 2012; Spaaij 2014).  

2.3 Homogenisering av ”utgruppen” 
En viktig faktor för att migranter ska inkluderas i gemenskaper i länderna de flyttar till är 

uppfattningar hos medborgare, engagerade i det civila samhället och människor som arbetar 

med mottagande av migranter. Nedan beskrivs hur rasistiska förståelseramar försvårar för 

migranter och hur förenklade bilder av migranter skapar begränsningar och påverkar deras 

möjliga sätt att vara.  

I media och i politiska diskurser, i flera delar av världen, har migranter beskrivits som 

oförtjänta, falska och kriminella och som ett hot mot levnadsstandard, arbeten och välfärd. 

Dessa rasistiska förståelseramar är ett av de största hindren för att migranter ska inkluderas i 
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ett nytt samhälle (Alfrey, Jeanes, & O’ Connor 2015; Bhimji 2016; Blecking 2015; Butler 

2016; Fontain 2015; Spaaij 2015;Tazreiter 2010; Tsang 2015). Även bland människor som 

jobbar med mottagande av asylsökande kan det finns en förenklad syn på vilka som ingår i 

gruppen. Ghebrezghiabher och Motzafi- Haller (2015) har intervjuat kvinnor från Eritrea som 

har sökt asyl i Israel, och Kahn (2015) har intervjuat asylsökande muslimer i USA som har 

brutit mot traditionella könsnormer. De menar att den asylsökande ofta förstås som en 

genusstereotyp man och att detta skapar en blindhet för exempelvis hbtq-personer och 

kvinnliga asylsökande. Kahn (2015) menar att det är viktigt att se att gruppen är heterogen 

och att alla bär på sin egen historia. Faktorer som är viktiga för många, exempelvis 

möjligheten till religionsutövning och sammanhållning inom den etniska gruppen, kan 

samtidigt vara det som homosexuella eller kvinnor har flytt ifrån. I undersökningar från 

Finland och Australien (Harinen et.al 2012; Spaaij 2015) framgick det att fördomsfulla bilder, 

som den om restriktiva och begränsande föräldrar inom gruppen migranter, var starka hos 

många ledare i ungdomsverksamheten. Enligt ungdomarna själva berodde dock lågt 

deltagande inte på föräldrarna utan på intolerans och ovilja att mötas från ledare och från 

andra deltagare. Harinen et. al (2012) menar att förenklade bilder och diskurser om förväntat 

beteende är något som multikulturella ungdomar ständigt möter och måste bemöta och som 

begränsar deras möjliga sätt att vara.  

2.4 Assimilering genom det civila samhället 
Nedan beskrivs hur det civila samhället, ibland i samarbete med statliga instanser, har agerat 

och fortfarande agerar i uppfostringssyfte. Även i föreningar som inte aktivt vill styra 

deltagarnas beteende kan det finnas krav på anpassning för att bli accepterad. För att förhindra 

att människor tvingas till assimilering menar forskarna att ledarna i det civila samhället måste 

se och motverka utestängande normer.  

Tanken om det civila samhället som en möjlig väg till social kontroll har funnits i Sverige i 

alla fall sen arbetare började få lagstadgad semester och rätt till åtta timmars arbetsdag
14

. Då 

fanns en oro från myndigheter, politiker och folkbildare för att arbetarna skulle använda 

fritiden till ”dåliga aktiviteter” och att ”brottslighet, nöjeslystnad och sexuell frigjordhet” 

skulle öka (Eskilsson 2000, 38). Detta gjorde att mycket kraft las på att arbetarna skulle ägna 

sin fritid åt organiserade aktiviteter. Aktiviteter som idrott och friluftsliv skulle förbättra 

folkhälsan och göra människor glada, friska och harmoniska (Eskilsson 2000). Tanken om att 

                                                           
14

 I Sverige kom den första provisoriska lagen om åtta timmars arbetsdag 1919, 1938 kom den första 

semesterlagen som gav arbetare rätt till tre veckors betald ledighet per år (Eskilsson 2000, 35).  
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speciella gruppers fritid är en farlig tid som måste kontrolleras finns fortfarande. Agergaard, 

la Cour och Treumer Gregersen (2014) har studerat hur den danska regeringen har samarbetat 

med det civila samhället via programmet ”The prevention of extremist views and 

radicalization among young people”. Programmet innebär en satsning på fritidsaktiviteter i 

socialt utsatta områden. Forskarna menar att förväntningarna på deltagarna påverkar vilka 

ageranden som blir möjliga för dem. De ansåg att aktiviteternas mål inte främst var att 

deltagarna skulle ha roligt och träffa vänner - de skulle snarare vara hälsofrämjande, 

civiliserande och karaktärsformande. Deltagarna betraktas inom projektet inte som möjliga 

framtida medlemmar i idrottsföreningar utan som klienter och mottagare av välfärdsmedel.  

Även i verksamhet inom det civila samhället som inte är speciellt riktad mot utsatta grupper 

kan det finnas ageranden som indirekt tvingar människor till assimilering. Alfrey, Jeanes och 

O’ Connor (2015), Harinen et.al (2012) och Spaaij (2015) har studerat ungdomsidrott i 

Australien och Finland. De menar att det ofta finns oflexibla kulturella krav för full 

tillhörighet till föreningar. Kraven kan handla om exempelvis socialisering efter matcher eller 

dominerande alkoholkulturer. Tillhörigheten försvåras också av att krav ofta enbart läggs på 

migranter, genom exempelvis överseende med rasistiska glåpord men nolltollerans mot 

aggressiva utfall från dem som blir påhoppade. Ofta är idrottsverksamheten kravfylld och 

elitinriktat och dåligt matchad mot önskningar hos många ungdomar om mindre strukturerade 

aktiviteter och spontanidrott (Alfrey, Jeanes & O’ Connor 2015; Harinen et.al 2012). För att 

göra det möjligt att ingå i föreningslivet på andra sätt än genom assimilering eller etnisk 

segregering menar flera forskare att ledarna måste se och motverka utestängande normer, 

värderingar och rasistiskt bemötande (Alfrey, Jeanes & O’ Connor 2015; Harinen et.al 2012; 

Spaaij 2014; Tsang 2015).  

2.5 Socialt stöd och hjälp till stat och myndigheter  

Här beskrivs hur det civila samhället bidrar med praktisk hjälp till migranter och fungerar som 

ett socialt stöd. Forskarna menar att den typen av verksamhet gör mycket för att assistera stat 

och myndigheter. Det måste därför finnas mer stöd till de frivilliga och det civila samhällets 

positiva arbete måste synliggöras.  

Asylsökande befinner sig ofta i en utsatt situation med få möjligheter att bestämma över sina 

liv. Asylprocessen kan leda till hälsoproblem, isolering och sänkt självförtroende. Föreningar 

som är organiserade kring en gemensam etnicitet och humanitära organisationer är ibland 

inriktade på ett konkret och praktiskt stöd till asylsökande och nyanlända migranter. De kan 

hjälpa människor att få mat, husrum, språkstöd eller assistera i kontakter med myndigheter. 
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Genom arbetet fyller verksamheten upp luckor i välfärdssystem (Jones & Williamson 2014; 

Tsang 2015). Samtidigt menar Jones och Williamson (2014), som har studerat volontärer som 

arbetar med att stödja asylsökande i Glasgow, att arbetet kan leda till att volontärer är med om 

traumatiska händelser och känner sig maktlösa. De kan uppleva att de inte förstå sig på det 

invecklade och föränderliga regelverket kring asylprocessen eller inte har möjlighet att 

påverka situationer. För att människor ska orka, vilja och kunna fortsätta arbeta i den här 

formen av verksamhet är det enligt Jones och Williamson viktigt att det finns stöd inom 

föreningen samt från myndigheter. 

Tsang (2015) har studerat etniskt segregerade kyrkor på Jamaica, han menar att de också kan 

fungera som ett socialt stöd för medlemmarna. Samfundet blev, enligt Tsang, en trygg plats 

och gav medlemmarna en frizon från begränsande normer och rasism. Kyrkan skapade ett 

socialt nätverk där medlemmarna hjälptes åt med allt från att hitta jobb och boende till att 

översätta dokument. De som hade kommit till landet senast kunde få vägledning och tips från 

dem som varit där längre. Tsang menar att den här sortens grundläggande hjälp kan förenkla 

för migranter att göra sociala förflyttningar och att komma in i det nya samhället (ibid). 

Etniskt segregerade föreningar har kritiserats för att vara exkluderande och leda till att 

grupper sluts tätare samman, men flertalet forskare menar att man även måste se det sociala 

stöd och den avlastning för staten och myndigheter som dessa föreningar bidrar med (Alfrey, 

Jeanes & O’ Connor 2015; Spaaij 2014; Tsang 2015).  

Den presenterade forskningen har visat att det civila samhället kan skapa möjligheter till 

förhöjd livskvalitet och tillhörighet samt ge assistans åt stat och myndigheter. Den har också 

visat att verksamhet som bedrivs av det civila samhället kan skapa utestängning, bygga på 

stereotypa föreställningar och tvinga människor till assimilering. Möjligheterna och vägvalen 

för ledarna inom det civila samhället påverkas bland annat av diskurser om människors 

rättigheter och av olika former av statlig styrning. Detta kommer att tas upp i nästa avsnitt om 

teoretiska utgångspunkter.   

3. Teoretiska utgångspunkter 
Migration påverkar både migranterna och de samhällen de kommer till. Många teoretiker har 

undersökt och reflekterat över hur liberala demokratiska stater hanterar och borde hantera 

migration. Centralt för argumentationen är teoretikernas definition av rättigheter och vilket 

samhälle de anser att vi bör sträva emot. Argumentationen blir viktig för förståelsen av det 

civila samhällets verksamhet som involverar migranter eftersom den påverkar diskurser om 
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migranter som ledarna förhåller sig till.
15

 Demokratiska liberala staters styrningsmetoder och 

hur diskurser fungerar och kan analyseras är också viktiga för tolkningen av hur ledarna 

uppfattar sin position. En ökad förståelse av detta ges genom Michel Foucaults koncept 

governmentality och Chantal Mouffes och Ernesto Laclaus teori om diskurser. 

Governmentalitykonceptet och teorierna om rättigheter kommer att fungera som teoretiskt 

stöd i analysen. Diskursteorin kommer att vara den teoretiska grunden för analysen och dess 

begrepp kommer att fungera som analytiska verktyg.  

3.1 Mångkultur och rättigheter  

Charles Taylor (1995) anser att många konflikter om etnicitet, kultur och religion i 

västerländska liberala stater handlar om olika definitioner av rättigheter. Enligt honom menar 

förespråkarna för det han kallar likvärdighetspolitik att det finns universella principer för vad 

som är goda värden. Förespråkarna för det han kallar särartspolitik menar å andra sidan att 

dessa principer är falskt neutrala och är skapade av en dominerande kultur. Enligt Taylor har 

likvärdighetspolitiken sin grund i 1700-talets tanke om att varje individ har en inneboende 

autencitet som hen bör vara sann emot. Debatter med den tanken som utgångspunkt har lett 

till krav på medborgliga och socioekonomiska rättigheter, som ska ge alla samma möjlighet 

att utvecklas fritt. Den andra beskrivningen av rättigheter har enligt Taylor sin grund i det 

moderna identitetsbegreppet och handlar om allas rätt till erkännande. Enligt detta synsätt 

leder likvärdighetspolitiken till att en dominerande grupp, exempelvis vita män, får övertaget 

eftersom de har större makt och handlingsutrymme. För att få bukt med orättvisan krävs en 

särartspolitik. Grupper som tidigare har behandlats illa ska få extra skydd och ibland en 

positiv särbehandling. Det krävs hårda regleringar mot diskriminering och för representation, 

och att kulturer och identiteter respekteras lika mycket hos varje människa och kulturell 

gruppering. Taylor menar att vi i dagens mångkulturella samhälle är skyldiga varandra att 

utgå från att alla kulturer har ett värde och bemöta alla på ett öppet sätt. Han håller dock inte 

med om att slutsatsen därefter behöver vara att vi ger alla kulturer samma värde. 

Tariq Modood (2013, 1-20, 34-57) förespråkar det han kallar multikulturalism. Han menar att 

den förutsätter många liberala principer, men kräver att de är flexibla och förändringsbenägna. 

Multikulturalismen har enligt Modood fått skulden för exempelvis segregering. Han anser att 

slutsatsen är felaktig och att multikulturalismen istället är vägen förbi mångkulturella liberala 

staters kriser. Enligt Modood är rätten till erkännandet av olikheter och respekt för identiteter 

                                                           
15

 Presentationen försöker inte beskriva teoretikernas totala eller nuvarande position i frågan. Ett litet urval texter 

har använts för att fungera som exempel på olika hanteringar av det mångkulturella liberala samhället.  
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(särartspolitik) viktig. Genom det kan människor bevara identiteter kopplade till ursprung och 

diaspora samtidigt som lojalitet kan skapas för flera grupper och nationer. Genom att erkänna 

grupper, och inte enbart individer, kommer vi enligt Modood att tvingas bort från ett 

dualistiskt tänkande. Vi kommer att inse att det inte går att behandla alla grupper lika, men att 

vi ömsesidigt kan lära av varandra. Integration blir därmed något som måste ske från flera 

håll. Modood menar att många bilder av skillnader mellan grupper är grundade i en kolonial 

historia och nutid. Det leder till att skillnader enbart betraktas som något negativt och leder till 

stigmatisering, stereotyper och diskriminering. För att förändra de stereotypa bilderna måste 

vi enligt Modood värdera olikheter positivt. Det kräver att vi erkänner gruppers sociala 

verklighet, förstår solidaritet inom grupper och tillåter flertalet kulturella och religiösa 

praktiker. Modood menar att samhället inte ska tvinga fram förändringar av identiteter och 

kulturella praktiker och inte heller begränsa dem till den privata sfären.  

Susan Moller Okin (2002, 13-31) har en liberal utgångspunkt och ifrågasätter grupprättigheter 

och den multikulturalism som Modood förespråkar. Enligt henne är det en grundläggande 

liberal princip att grupprättigheter inte får övertrumfa individuella rättigheter. Hon menar att 

det sker om förtyckande traditioner accepteras. Moller Okin anser att försvararna av 

grupprättigheter fokuserar för mycket på skillnader mellan grupper och för lite på de inom 

grupper. Framförallt menar hon att visionen om jämlikhet prioriteras bort, bland annat genom 

att förtryck i den privata sfären ignoreras. Enlig Moller Okin kan den egna kulturen begränsa 

möjligheten till fria val minst lika mycket som om kulturen inte skyddas. Moller Okin menar 

att det finns könsförtryck inom alla kulturer men att de västerländska liberala kulturerna, 

genom ett juridiskt skydd mot diskriminering och en vision om jämlikhet, har rört sig längre 

bort från den patriarkala grunden än många andra.  

En annan kritik mot multikulturell politik
16

 kommer från Ruud Koopmans (2010). Han menar 

att multikulturalism kan vara dåligt för minoriteter och menar att dess förespråkare enbart 

fokuserar på rättigheter och erkännande och inte ser utfallet av politiken. Enligt Koopmans 

har länder som har fört eller för en multikulturalistisk politik en högre andel migranter utanför 

arbetsmarknaden och i fängelser och mer segregerade bostadsområden än de som har bedrivit 

en mer assimilationsinriktad politik. Det beror enligt honom på att stöd till exempelvis 

religiösa skolor och hemspråksundervisning leder till att människor söker sig till den egna 

gruppen. Koopmans menar att migranterna då inte motiveras till att lära sig nya språk eller 

                                                           
16

 Det vill säga politik som har gett stora friheter och mycket stöd till minoriteter, en hög tillgång till välfärd för 

alla och stora möjligheter att få medborgarskap (Koopmans 2010).  
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utbilda sig. Han är istället positiv till de så kallade samhällsintegrations-programmen
17

, som 

ställer fler krav på migranter. Programmen innebär ofta att medborgarskap och 

uppehållstillstånd kräver en motprestation, som att klara ett språk- eller samhällskunskapstest 

och att inte ha någon kriminell belastning.  

Den typ av politik som Koopmans föreslår har enlig Christian Joppke (2007) och Triadafilos 

Triadafilopoulos (2011) blivit verklighet i stora delar av Europa
18

. De är kritiska till politiken 

och varnar för att skenbart liberala argument används som försvar för en exkluderande politik. 

Joppke (2007) menar att åtgärder likt samhällsintegrationsprogrammen är sätt att hålla icke-

önskade migranter borta och är ett utfall av en makt- och disciplinfokuserad/ repressiv form 

av liberalism. Stater har enligt Joppke urholkats ekonomiskt på grund av globaliseringen och 

kan inte längre bidra med fördelningspolitik och offentlig välfärd. Därför tvingas individer 

och grupper att bli alltmer självständiga. Migrationspolitiken blir ur detta perspektiv något 

som hör ihop med arbetsmarknaden snarare än med nationalstaten i stort. Målet blir att skapa 

ett konkurrenskraftigt och sammanhållet samhälle, snarare än ett rättvist. Joppke menar att 

den repressiva liberalismen gör att balansen skiftar, från rättigheter till skyldigheter, och att 

rättigheter blir något som bara vissa har. Triadafilopoulos (2011) anser att grunden till den 

repressiva politiken delvis kommer från upplysningsliberalismens tanke om rationella och 

autonoma individer som en speciell version av det mänskligt goda. En följd av tanken har 

enligt honom blivit en snäv indelning av människor i kategorierna ”vän” eller ”fiende”. 

Triadafilopoulos menar att dessa tankar har införlivats i många liberala staters politik. Detta 

märks i rädslan för religiösa olikheter och terrorism och tanken om att västerländska liberala 

värderingar är hotade. Han menar att det här sättet att tänka kan skapa en falsk konsensus 

kring värderingar. Där människor påstår sig ha internaliserat ”rätt” värderingar och åsikter av 

rädsla för repressalier.  

Nancy Fraser (1995) skriver från en vänsterutgångspunkt och kritiserar den liberala 

välfärdsstatens möjlighet att skapa ett rättvist samhälle. Hon menar att kampen för 

erkännande av identiteter och kultur, kulturell-symbolisk rättvisa
19

 kan hamna i konflikt med 

krav på fördelning av resurser, socioekonomisk rättvisa. Fraser menar därför att vi måste 

komma fram till en väg där kamperna är förenliga. Dilemmat ligger i att kampen för 

                                                           
17

 På engelska civic integration programs.  
18

 Bland andra har Nederländerna, Belgien och Sverige, som tidigare bedrivit en multikulturell migrationspolitik, 

övergått till en mer kravfylld och assimilationsinriktad linje (Joppke 2007). 
19

 Fraser talar här om rättvisa men synen på rättvisa är kopplad till synen på rättigheter, kamp mot kulturell-

symbolisk orättvisa blir en kamp för kulturell-symboliska rättigheter.  
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erkännande, exempelvis inom hbtq-aktivism
20

, fokuserar på skillnader mellan grupper och vill 

uppvärdera det gruppspecifika. Kampen för socioekonomisk rättvisa fokuserar på tvärtom på 

likhet och vill överge uppdelningen som sådan. I uppdelning utifrån etnicitet och kön finns 

båda formerna av orättvisor. Kamperna handlar därför både om att överge och att få ett 

positivt erkännande av det gruppspecifika. Lösningen är enligt Fraser att ta in aspekten av 

bekräftelse eller transformering. Hon kritiserar det hon menar vara bekräftande insatser, 

exempelvis multikulturalism, den liberala välfärdsstaten, liberalfeminism och kulturfeminism. 

Fraser menar att dessa insatser korrigerar ojämlika utfall utan att förändrar den underliggande 

strukturen. Lösningen är enligt Fraser istället transformerande insatser, som socialism, 

dekonstruktion och socialistisk/socialdemokratisk feminism. Fraser menar att målet bör vara 

att förhindra statisk gruppindelning, så att intersektioner, nya koalitioner och nya identiteter 

kan bli möjliga. Hon ser dock problem med de transformerande insatserna, de ligger långt 

bort från vardagsproblem och handlar om att avvänjas från kulturella konstruktioner av 

intressen och identiteter.  

 Teoretiker skiljer sig åt bland annat genom vems perspektiv de menar ska stå i fokus, vad 

som bör betraktas som målet med samhället och med människors liv och hur vi bör definiera 

rättvisa och rättigheter. De svar de ger blir avgörande för hur de anser att ett mångkulturellt 

samhälle bör organiseras. Hur avgörs vilka synsätt som blir dominerande, och som det civila 

samhället och migranter därmed måste förhålla sig till? Nedan presenteras två teorier om 

detta.  

3.2 Governmentality 

Michel Foucault (1991b) menar att Europas befolkningsökning under 1800-talet ledde till ett 

behov av centralisering, vilket blev ett avgörande steg i bildandet av nationalstater. 

Styrningen inom de nya staternas förändrades, från feodalherrars kontroll till folkvalda 

regeringar
21

 (ibid). Foucault menar att det nya sättet att styra hör ihop med liberalismen, vilket 

han förstår som en politisk rationalitet, och dess kritik mot starka auktoritära härskare 

(O’Malley, Rose & Valverde 2006, 84). Han förklarar styrningen inom de moderna liberala 

staterna genom begreppet ”governmentality” vilket beskrivs som:  

[T]he ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, the calculation 
and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of power, which has 

as its target population, as its principal form of knowledge political economy and as its essential 

technical means apparatuses of security (Foucault 1991b, 102).  

 

                                                           
20

 Snarare gay-rörelsen än den nyare queeraktivismen.  
21 Det dröjde dock länge i många länder innan kvinnor och arbetare räknades som röstberättigade.  
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Governmentality är sammanbundet med tanken om att kontroll av människors beteenden och 

tankar behövs, inte enbart för att stärka staten utan för att det ligger i individers och i hela 

samhällets intresse (Foucault 1991b; O’Malley, Rose & Valverde 2006, 84-85). Foucault 

menar att de styrandes uppgift har förändrats, från att främst handla om att behålla makt och 

upprätthålla lagen till att handla om befolkningens välmående och kontroll över dem. I de nya 

uppgifterna ingår kontroll av relationen mellan människor och kontroll av individers vanor, 

beteenden och tankar
22

, samt hanterandet av deras otur och olycka. För att kontrollera 

befolkningen på det här sättet krävs kunskap om människor och gränser för vilka som ingår i 

befolkningen. Behovet av kunskap skapar i sin tur en nödvändighet av kategorisering, statistik 

och ett välfungerande byråkratiskt system. Kategoriseringen skapar ramar som medborgarna 

måste hålla sig inom för att betraktas som legitima (Foucault 1991b). För att befolkningen ska 

hålla sig inom de önskade ramarna används olika former av styrningsmekanismer, som 

subventionering, skatter, förmåner, utbildningar, lagar och bidrag (Dean 2010).  

 

Styrningsmekanismer kopplade till värderingar och tankar sprids via bland annat utbildningar, 

media och arbetsplatser och gör så att individer reglerar sig själva. Det skapas en slags 

uppförandekod där styrningen av det egna beteendet föregår styrningen av andras (Dean 2010, 

17-19). Genom govermentalitystyrning blir en välfungerande stat en stat som inte behöver 

bruka våld för att kontrollera befolkningen. Människor har internaliserat de dominerande 

värderingarna och kommer att veta hur de ska bete sig för att betraktas som legitima. Därmed 

anpassar de sig utan motstånd till ramarna (Foucault 1991b). Om individer eller grupper gör 

motstånd mot eller inte kan uppfylla kraven för legitimitet hamnar de utanför systemet. De 

kan exempelvis förlora förmåner, inte anses ha specifika rättigheter eller inte räknas som 

medborgare i samhället (Dean 2010). En styrningsmekanism som föreningarna i Kalix 

påverkas av är regleringar kring ekonomiskt stöd. Kommunen fördelar ordinarie 

föreningsstöd och det finns också en så kallad integrationsfond
23

. Genom att föreningar 

ansöker om dessa pengar och redovisar sina planer får kommunen uppgifter om medborgarnas 

förehavanden och kan rikta medel till de projekt som de betraktar som önskvärda.  

                                                           
22

 Det har länge funnits en kontroll över människors tankar och beteenden via kyrkans maktutövning, men 

Foucault menar att kontrollen förändrades i och med den moderna staten.   
23

 Detta beskrivs närmare under rubriken Styrningsmekanismer.  
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3.3 Diskursteori 

3.3.1 Diskurser och diskursiva fält  

Vi påverkas inte bara av styrningsmekanismer och governmentality. Foucault menar att vårt 

sätt att tänka och handla också formas av diskurser (Foucault 1991a, 72). En diskurs kan 

beskrivas som “a differential ensemble of signifying sequences in which meaning is 

constantly renegotiated” (Torfing 1999, 85). Grunden i diskursen är skapandet av mening. 

Diskursen hålls samman av regler som påverkar förståelsen av allt inom diskursen, hur det är 

möjligt för diskursen att förändras och hur den förhåller sig till andra diskurser. Reglerna 

avgör vilka handlings- och tankemöjligheter som finns inom diskursen och separerar 

diskurserna från varandra (Foucault 1991a, 53-54). Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har 

byggt vidare på Foucaults teori om diskurser. De skiljer sig från Foucault bland annat genom 

att de inte gör skillnad på det diskursiva och det icke-diskursiva
24

 (Torfing 1999, 91).  

Laclau och Mouffe menar att även det som inte har en fixerad mening är skapat av diskurser. 

Detta kallar de för det diskursiva fältet (Torfing 1999, 91). Enligt Laclau och Mouffe är 

allting kontingent, det vill säga alla delar av det sociala skulle kunna vara annorlunda. Det 

finns alltså inget i diskurserna och inga gränser runt dem som inte kan förändras (Winter 

Jørgensen & Phillips 2002). Osäkerheten skapar ett överskott på mening och gör att det alltid 

finns delar som inte ges en tydlig innebörd. Det är på grund av osäkerheten som det finns 

utrymme för politik och konflikt (Torfing 1999, 91-92).  

3.3.2 Tecken, moment, element och nodalpunkter  

Ett tecken är något som genom en social överenskommelse har kommit att representera ett 

specifikt ting och därmed ge det betydelse. Tecknen får sin betydelse genom olikheten till 

andra tecken. Inom diskurserna finns moment, tecken med en fixerad mening. I de diskursiva 

fälten finns element, tecken vars mening inte har fixerats och som därmed har flera möjliga 

meningar. Eftersom allting kan förändras är momenten aldrig helt fixerade, men diskursen 

skapar ett slags tillfälligt stopp för meningen. Extra viktiga tecken inom diskursen kallas för 

nodalpunkter. Det är tecken runt vilka de andra tecknen är organiserade. De andra tecknen ges 

mening genom deras relation till nodalpunkten (Winter Jørgensen & Phillips 2002). 

Nodalpunkter beskrivs av Laclau och Mouffe som tecken som ” tar på sig en ´universell´ 

strukturerande funktion inom ett visst diskursivt fält […]”
25

 (Laclau & Mouffe 2008, 26).  

                                                           
24

 De kommer närmre varandra i Foucaults senare texter då han går från ett arkeologisk till ett geneologisk 

tillvägagångssätt (Torfing 1999, 91). 
25

 Laclau och Mouffe talar här om nodalpunkter inom diskursiva fält. Jag kommer att tolka nodalpunkter likt 

Winter Jørgensen och Phillips (2002) som strukturerande tecken inom diskurser.  
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Nodalpunkterna är ofta begrepp med en oklar mening, det är det som möjliggör deras 

funktion (Torfing 1999, 99). Olika diskurser kämpar om att skapa mening genom att fixera 

nodalpunkterna (Winter Jørgensen & Phillips 2002). Ett exempel på en nodalpunkt är rättvisa. 

Det meningsskapande som är kopplat till tecknet inom exempelvis en multikulturell diskurs 

blir avgörande för hur andra tecken inom diskursen, som exempelvis migrationspolitik, ges 

mening. 

3.3.3 Antagonism och hegemoni 

Diskurser kan kollidera och samtidigt försöka ge olika mening åt samma element. Ibland 

medför det inga problem, eftersom diskurserna går att kombinera. När de inte går att 

kombinera uppstår en antagonism. Antagonismen hotar diskursen eftersom det som har 

uteslutits ur den riskerar att ta sig in och ifrågasätta den mening som har skapats i diskursen. 

Genom antagonismen blir det tydligt att meningsskapandet är en konstruktion som kunde ha 

varit annorlunda. Antagonismen kan lösas genom ett hegemoniskt ingripande som återskapar 

en entydighet. Hegemonin fixerar element i moment inom diskurser som har kolliderat 

antagonistiskt. Ett hegemonisk ingripande har lyckats om en diskurs får ensam dominans där 

det tidigare var konflikt. När det har hänt blir det återigen mindre tydligt att 

meningsskapandet bara är ett av flera möjliga (Winter Jørgensen & Phillips 2002, 47-48). Ett 

exempel på en antagonism är den om rättvisa. Som tidigare nämndes definieras tecknet inom 

den multikulturella diskursen. Andra diskurser, som den socialistiska och den liberala, vill 

också definiera tecknet, men på ett annat sätt. Fortfarande råder en konflikt om vad rättvisa är. 

Det har alltså inte skett något övergripande hegemoniskt ingripande.  

3.3.4 Subjektspositioner 

Människors olika ”roller” kallas inom diskursteori för subjektspositioner. 

Subjektspositionerna skapas i diskurserna. Olika positioner medför olika förväntningar på hur 

man kan och bör agera och vad som kan sägas. Individers subjektspositioner blir avgörande 

för deras identitet. Identitet blir därmed något socialt skapat och föränderligt, precis som 

diskurserna. Gruppidentiteter skapas på sammas sätt som individuella, de existerar inte förrän 

de har skapats i diskurser. Samma individ kan tillskrivas/ anta olika subjektspositioner i olika 

diskurser. När positionerna inte går att kombinera uppstår en social antagonism (Winter 

Jørgensen & Phillips 2002, 40-41). Ett exempel är att det i vissa sammanhang ses som 

omöjligt att vara troende och homosexuell samtidigt. En individ som identifierar sig med båda 

subjektspositionerna kan därmed tvingas att välja den ena. 
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De diskursteoretiska begrepp som har tagits upp i avsnittet kommer att användas i analysen i 

kapitel 6. En närmare beskrivning av hur de används ges i avsnitt 5.4, praktiskt analysarbete. 

Härnäst följer en presentation av utvalda styrningsmekanismer.  

4. Styrningsmekanismer inom Kalix kommun  
Det civila samhället i Kalix kommun påverkas av många styrningsmekanismer. Nedan 

presenteras några av de som har haft störst påverkan på verksamhet som involverar migranter 

under 2016. Dels delar av den ekonomiska styrningen, dels lagstiftning om migranters 

rättigheter
26

.    

4.1Ekonomiskt stöd till det civila samhället 
Här presenteras några av de alternativ som finns för föreningar, samfund och folkrörelser som 

vill söka pengar till sin verksamhet hos statliga institutioner. 

4.1.1. Regeringens etableringspaket  

2015 kom den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen med en ny strategi för 

”nyanländas etablering” sammanfattad i ett ”etableringspaket”. Målet beskrevs vara att 

nyanlända snabbare ska få arbete. I strategin lyfts fyra delar: jobb, utbildning, boende och 

mottagande samt det civila samhället (regeringen 2015a). Det civila samhället ansågs ha en 

”nyckelroll i etableringsprocessen” (regeringen 2015b). Regeringen menade att det civila 

samhället har möjlighet att motverka fördomar och skapa kontakt mellan nyanlända och de 

som bott i Sverige länge
27

 (regeringen 2015d). Man vill att kommuner tillsammans med det 

civila samhället ska arbeta för att skapa meningsfulla aktiviteter, som gärna ska innehålla 

samhällsinformation där jämställdhet och demokrati poängteras (regeringen 2015b). Flera 

verksamheter får ekonomiskt stöd för att anordna aktiviteter med nyanlända, bland annat får 

idrottsrörelsen 64 miljoner kronor årligen från 2016 och framåt. Verksamheterna ska riktas 

mot alla nyanlända oavsett ålder och kön. Regeringen menar att deltagande i en 

idrottsförening är en möjlighet till ”en grundläggande introduktion i föreningslivet för 

nyanlända” (regeringen 2015c).  

                                                           
26

 Styrningsmekanismerna förändras ofta, de som presenterar här är de som gällde vid den tidpunkten då 

intervjuerna genomfördes, det vill säga i oktober 2016.  
27 Idrottsministern Gunilla Carlsson och vice ordförande i kulturutskottet Gabriel Wikström (2015) påpekar att 

det civila samhället tidigare har stött upp den svenska välfärdsmodellen och menar att de därför kan göra det 

igen. De anser bland annat att idrottsrörelsen bygger på en tanke om allas lika värde och allas rätt att vara med 

och därför kan ha en inkluderande effekt.  
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4.1.2Pengar från länsstyrelsen och landstinget 

En möjlighet för kommuner att få pengar till arbete med så kallad etablering är att söka § 37a-

medel från länsstyrelsen. Dessa pengar kan användas för projekt som kommunen genomför i 

samarbete med det civila samhället. Pengarna ska användas till projekt som förenklar 

nätverksskapande. Exempel som tas upp på aktiviteter som stöds är bland annat 

flyktingguider, familjekontakter, språkträning och stöd till ensamkommande barn 

(länsstyrelsen 2016).  

Under 2016 hade Norrbottens läns landsting vad de kallade ”Mångkulturåret Norrbotten 

2016”. Genom det kunde föreningar få bidrag till projekt ”inom kultur och 

folkbildningsområdet riktat till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn” 

(Norrbottens läns landsting 2016). Syftet med aktiviteter och projekt som kunde få medlen 

skulle vara ”ett ökat deltagande och fler mötesplatser för de barn och vuxna som flytt undan 

krig och förtryck” (ibid).   

4.1.3 Kalix kommuns stöd till det civila samhället 

Kalix kommun delar varje år sen 2013 ut ett så kallat integrationsstipendium (Kalix kommun 

2014). Syftet med ”integrationsstipendiet” är att ”vara en sporre och symbol för framgångsrikt 

arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet” (Kalix kommun 2013a). 

Resultaten ska vara synbara och det ska ha skapats nya möjligheter för möten mellan 

människor med olika etnisk bakgrund (ibid). Kalix kommun har även något som de kallar en 

integrationsfond. I fonden finns tre miljoner kronor som kan sökas av företag, föreningar och 

organisationer. Pengarna ska användas till projekt under perioden 2016-2018. Fondens mål är 

att ”leda till förbättrad integration, utveckla integrationsfrämjande verksamheter, verka för att 

utrikes födda ges samma möjligheter som inrikesfödda” (Kalix kommun 2016a). Arbetet ska 

riktas både till nyanlända personer som har kommit till Kalix kommun och mot de invånare 

som bott där sedan tidigare (ibid). Kommunen har även ordinarie föreningsbidrag som kan 

sökas av alla föreningar som är verksamma i kommunen (Kalix kommun 2016b). 

4.2 Lagstiftning 

I lagstiftningen beskrivs vilka instanser som ansvarar för olika delar av asylprocessen samt 

vilka rättigheter migranter har. En konsekvens av ansvarsfördelningen blir vilka asylsökande, 

ensamkommande barn och kvotflyktingar som placeras i kommunerna.  

4.2.1. De nya migrationslagarna 

I november 2015 presenterade den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen förslag 

till nya migrationslagar. Målet med lagarna var att de skulle få asylsökande att söka sig till 
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andra länder inom EU istället för till Sverige. Planen är att lagarna ska gälla i tre år (Romson 

2015). Lagarna röstades igenom i riksdagen och började gälla den 20 juli 2016. De gäller 

dock för alla asylsökande som har sökt uppehållstillstånd efter den 24 november 2015 

(Forsblad & Sundberg 2016). De nya lagarna innebär bland annat att asylsökande beviljas 

tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd. De tillfälliga uppehållstillstånden gäller i 

tre år för flyktingar och i 13 månader för den som betraktas som alternativt 

skyddsbehövande
28

. Uppehållstillståndet förlängs om personen fortfarande bedöms vara i 

behov av skydd vid periodens slut. Det är möjligt att få ett permanent uppehållstillstånd för 

den som har ett arbete och anses kunna försörja sig själv (Migrationsverket 2016a).  

Lagen försvårar möjligheterna att återförenas med släktingar eftersom anhöriginvandringen 

begränsas (Migrationsverket 2016a). I och med de tillfälliga lagarna befinner sig Sveriges 

lagstiftning på EU:s miniminivå för asylsökandes rättigheter (Forsblad & Sundberg 2016).  

4.2.2. Rättigheter för asylsökande  

Under 2016 har Migrationsverket haft många asylansökningar att behandla, väntan på att få 

sin ansökan prövad har därför varit lång (Migrationsverket 2016c). Under tiden som 

utredningen pågår har alla som söker asyl har rätt till ett tillfälligt boende som ordnas av 

Migrationsverket. Den som väljer att ta den möjligheten måste acceptera att bo där de blir 

placerad och kan bli tvungna att flytta om det exempelvis ska göras plats för andra. De som 

istället ordnar eget boende får stå för sina egna boendekostnader (Migrationsverket 2016d). 

Under handläggningstiden ska asylsökande i första hand försörja sig själva, men de som inte 

har möjlighet till det kan få en så kallad dagersättning. Dagersättningen varierar beroende på 

ålder, familjeförhållanden, och boendesituation. Exempelvis har en ensamstående vuxen som 

bor på ett boende där mat serveras rätt till en dagsersättning på 24 kr per dag 

(Migrationsverket 2016e). Asylsökande kan ansöka om att få undantag från krav på 

arbetstillstånd. För att få jobba måste de även ha ansökt om ett så kallat samordningsnummer 

från Skatteverket; det gör att även den som inte har ett svenskt personnummer kan betala skatt 

och få sjukpenning. Det går att göra praktik under handläggningstiden, under förutsättning att 

Migrationsverket har skrivit ett avtal med praktikplatsen (Migrationsverket 2016f). 

Asylsökande barn har rätt att gå i skolan men vuxna får inte börja studera på SFI (svenska för 

invandrare) förrän de har fått uppehållstillstånd (Migrationsverket 2016g).  

                                                           
28

 De som har flytt från krig räknas som alternativt skyddsbehövande (Migrationsverket 2016b). 
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4.2.3. Olika instansers ansvar  

Ansvaret för människor som befinner sig i olika delar av asylprocessen ligger hos olika 

myndigheter. Migrationsverket
29

 har ansvar för de asylsökande: registrering, att utreda 

ansökningar samt att ordna med mat och boende. Landstinget har skyldighet att ge 

akutsjukvård och vård som aborter och tandvård till alla som befinner sig i Sverige, även till 

papperslösa och asylsökande, samt mer övergripande sjukvård till barn och unga. 

Länsstyrelsens uppdrag är att vara en övergripande samordnare. Den ska samverka med 

Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt med andra län för att 

mottagandet ska fungera. Länsstyrelsen förhandlar också med kommunerna om platser för 

ensamkommande barn och boenden för asylsökande. Kommunen har ansvar för 

ensamkommande barn och nyanlända som har fått uppehållstillstånd, och för 

evakueringsboenden i de fall då Migrationsverket inte kan lösa det (Länsstyrelsen Norrbotten 

u.å.).  

Kvotflyktingar, ensamkommande barn och asylsökande kommer till Kalix kommunen genom 

att de har blivit placerade där av ovanstående myndigheter. För de olika grupperna finns olika 

regelverk (Migrationsverket 2016b). Kommunen har förbundit sig att ta emot upp till 90 

ensamkommande pojkar mellan 15 och 17 år, minst 77 av dem ska kunna vara asylsökande 

ungdomar (Migrationsverket 2015b). I nuläget, januari 2017, har kommunen ansvar för totalt 

76 ungdomar
30

. Under 2016 kom 58 kvotflyktingar och personer som har kommit från 

anläggningsboenden till kommunen (Migrationsverket 2016h). Det finns även ett antal 

asylboenden inom Kalix kommun (Öberg 2015).  

Det finns som beskrivits ovan många styrningsmekanismer som påverkar det civila samhällets 

verksamhet och de migranter som kommer till Kalix kommun. Styrningsmekanismerna som 

har presenterats kommer att tas med i analysen i kapitel 6, för att förstå hur påverkan sker och 

vad de får för utfall. I nästa kapitel följer en redogörelse för val av metod och en beskrivning 

av hur det praktiska intervju- och analysarbetet har gått till.  

5. Metod 
Materialet har samlats in genom intervjuer och möten med engagerade i det civila samhället i 

Kalix. Nedan följer en beskrivning av varför intervjuer har valts som empiri, hur urvalet av 
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 Migrationsverkets närmsta kontor från Kalix ligger i Boden. Det finns även kontor i Gällivare, Pajala och 

Kiruna (Migrationsverket 2015a).   
30

 Mikael Jansson enhetschef för integrations- och arbetsmarknadsenheten Kalix kommun, e-postmeddelande 

den 19 januari 2017.  
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intervjupersoner har gått till och hur intervjusituationerna såg ut. Därpå följer en redogörelse 

för vilka etiska hänsyn som har tagits och en beskrivning av det praktiska analysarbetet.  

5.1 Forskningsintervjuer som huvudsaklig empiri  
Målet med arbetet är att genom diskurser studera meningsskapande. På grund av det föll valet 

av empiriinsamlingsmetod på kvalitativa forskningsintervjuer. Att samtala med en annan 

människa ger en uppfattning om personens subjektiva förståelse av en företeelse. Analyser av 

samtal kan öka förståelsen för människors meningsskapande. Samtidigt måste forskare som 

använder intervjuer vara medvetna om att det inte ger en objektiv helhetsuppfattning av 

människors liv (Glassner & Millner 1997, 103). 

För att få en djupare förståelse för meningsskapandet har jag valt att genomföra relativt få 

men långa intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, 129-130). Jag ville att intervjupersonerna 

skulle tala fritt och inte styras in i givna svar - därför var intervjuerna semistrukturerade. Det 

innebär att jag utgick från öppna frågor och hade följdfrågor förberedda. I situationer där 

intervjupersonen hoppade mellan ämnen strävade jag efter att hålla samtalet flytande och 

avslappnat, men följde sedan upp trådar utifrån intervjuformuläret. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide
31

, frågorna var skrivna på ett vardagligt språk och hade uppsatsens 

frågeställningar som utgångspunkt (ibid, 146-150). Intervjuguiderna hade samma grundfrågor 

i alla intervjuer, men frågorna anpassades efter vilken verksamhet som den intervjuade var 

engagerade i.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Kring detta finns det många val att göra 

och transkriberingen av materialet kan betraktas som en del av tolkningen. Eftersom arbetets 

syfte inte är fokuserat på det direkta lingvistiska meningsskapandet valdes en relativt enkel 

utskriftsform, där alla betoningar och pauser inte uppmärksammas (Peräkylä 1993, 201-207). 

Då de utskrivna intervjuerna inte redogör för stora delar av situationen fördes även en 

forskningsdagbok efter varje intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann 2009, 145). 

Material samlades även in under deltagande på tre möten. Detta material har inte spelats in, 

som under intervjuerna, utan sammanfattades genom anteckningar under mötets gång. På 

mötena satt jag med som observatör och hade inte någon styrande roll på samma sätt som 

under intervjuerna. På grund av detta behandlas möten som observationer (Bazganger & 

Dodier 1997, 12-13). Materialet därifrån kommer att förstås som ett förtydligande av 

kontexten som intervjupersonerna förhåller sig till.  
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 En grundintervjuguide finns bifogad i Bilaga 1. I den är föreningsspecifika frågor bortplockade.  
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5.2 Material och urval 

I Kalix kommun finns över 120 föreningar. De flest är idrotts- eller hembygdsföreningar men 

det finns även exempelvis religiösa samfund, studieförbund och kulturföreningar (Kalix 

kommun 2013d). För att avgränsa mitt urval gick jag igenom föreningsregistret och valde ut 

de som på något vis riktar sin verksamhet mot migranter. Bland dessa gjordes ett urval med 

målet att fånga upp ett brett spektrum av verksamheter. De utvalda organisationerna 

kontaktades och tillfrågades om de ville delta. Utöver det deltog jag på ett möte i augusti. Där 

fick jag kontakt med aktiva i det civila samhället och tips på andra engagerade. Detta kom att 

leda till att urvalet blev en blandning mellan ett strategiskt och ett praktiskt urval (Mason 

2002, 120-130).  

Totalt genomfördes nio intervjuer. De varierade i längd mellan en halv timme och en timme 

och fyrtio minuter. Fördelningen mellan intervjupersonerna blev jämn beträffade kön: hälften 

var kvinnor och hälften män (en av intervjuerna hade två intervjudeltagare). Även åldern 

fördelades relativt jämnt över ett spann på cirka 30 till runt 60 år. Två av de intervjuade var 

aktiva i byar strax utanför Kalix. Två av de intervjuade hade själva kommit till Kalix som 

flyktingar och var nu aktiva i det civila samhället. Förutom intervjuerna deltog jag även på tre 

möten som hade teman som låg i linje med ämnet för arbetet. Två av mötena var 

sammankallade av socialnämnden och ett ingick i ett visions- och demokratiprojekt om hur 

Kalix skulle kunna se ut år 2030.  

5.3 Etik och intervjusituationerna 
Allt materialet, utom anteckningar från ett av mötena, samlades in under en vecka då jag 

besökte Kalix. Under insamlingen av materialet och genom analysen har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Grundkrav på samhällsvetenskaplig 

forskning handlar om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav.  

Information gavs till de flesta intervjudeltagare via mejl några veckor före intervjuerna. De 

informerades om vad projektet skulle handla om och tillfrågades om sina möjligheter och 

vilja att delta. I mejlet fanns kontaktuppgifter till mig och min handledare och en uppmaning 

om att höra av sig vid frågor. Några av ledarna fick jag kontakt med först när jag befann mig i 

Kalix, de fick därför informationen muntligt. Samtliga intervjudeltagare informerades om 

möjligheten att ändra sig i efterhand och de inte behövde svara på frågor om de inte ville. De 

fick också information om att det färdiga arbetet kommer att delas med Kalix kommun och att 

det kommer att kunna användas för att förändra kommunens arbete. Alla intervjupersoner 
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tillfrågades var de ville att intervjuerna skulle ske
32

. Det ledde till att intervjuerna gjordes 

hemma hos intervjupersonerna, på deras arbetsplatser och på caféer.  

Kravet på konfidentialitet medförde problem i och med att Kalix är en relativt liten ort där 

många känner varandra. På grund av det har jag valt att inte ge deltagarna fiktiva namn. 

Personerna är så olika varandra att markering av egenskaper skulle göra det enkelt för dem att 

känna igen varandra, och för andra i Kalix att förstå vilka de är. I analysen kallas alla som har 

intervjuats för ledare, även om de har lite olika positioner inom sina respektive föreningar/ 

rörelser/ samfund. I citaten har speciella ord eller sätt att tala ändrats för att försvåra 

identifiering
33

. Citaten har översatts till svenska i de fall då intervjuerna gjordes på andra 

språk. Trots detta finnas en möjlighet att någon förstår varifrån uttalandet kommer. Samtliga 

deltagare är införstådda med och har sagt att de accepterar det.  

5.4 Praktiskt analysarbete 

I analysen av materialet tog jag hjälp av Winter Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning av 

hur Laclau och Mouffes diskursteori kan användas som analysverktyg. Jag utgick från 

frågorna: Vilka diskurser artikuleras i texten? Vilka meningar etableras och vilka utesluts? 

Vilka är nodalpunkterna? Definierar olika diskurser nodalpunkterna på olika sätt? Vilka 

meningar tas för givna över olika diskurser? Vilka grupper och subjektspositioner konstrueras 

diskursivt (ibid, 57-58)? Till detta la jag teorin om governmentality. Genom det hade jag med 

mig tanken om att det som kommer till uttryck kan vara påverkat av styrningsmekanismer och 

politiska mål. I användandet av governmentalitybegreppet inspirerades jag av Agergaards, la 

Cour och Treumer Gregersens (2016) artikel om ungdomar i socialt utsatta områden i 

Danmark. De undersöker med hjälp av subjektspositioner och governmentality hur deltagares 

positioner konstrueras i ett sammanhang där myndigheter, paraplyorganisationer och 

idrottsföreningar samarbetar utifrån det politiska målet att förhindra att våldshyllande 

ideologier fick fäste bland ungdomar.  

Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar att gränserna för en diskurs i realiteten är svåra 

att avgöra. Det finns mindre diskurser inom de större och ingen regel för hur breda de ska 

vara. De menar att diskursernas storlek bör avgöras i förhållandet till studiens syfte och att det 

krävs en beskrivning som visar att avgränsningen är rimlig. Avgränsningen bör göras genom 

att grunda förståelsen av diskurserna i tidigare forskning och teori, och samtidigt vara öppen i 
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 Detta för att intervjupersonerna skulle känna sig så avslappnade som möjligt under intervjutillfällena (Kvale & 

Brinkmann 2009, 79). 
33

 Jag är medveten om att detta tar det utskrivna materialet längre bort från det sagda, etiska övervägande kring 

konfidentialitet har dock fått väga tyngre (Kvale & Brinkmann 2009, 79). 
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tolkningen av empirin och beredd att omvärdera sina uppfattningar (ibid, 136-137). Genom att 

följa deras råd kom jag fram till två av diskurserna deduktivt, genom en teoretisk 

förförståelse: dessa var diskurserna om multikulturalism och om repressiv liberalism. Två 

av diskurser framkom induktivt, med utgång i empirin: dessa var diskurserna om att bevara 

bygden och om livskvalitet och medmänsklighet.  

Praktiskt gick analysarbetet till så att det transkriberade materialet skrevs ut, med breda 

sidmarginaler för anteckningar. Detta resulterade i ett intervjumaterial på 193 sidor och 14 

sidor mötesanteckningar. Det utskrivna materialet gicks igenom och jag markerade beskrivna 

subjektspositioner. De olika positionerna var: ledarnas egna positioner (P1), migranternas 

positioner (P2) och positioner som andra invånare i Kalix beskrevs anta (P3). Nedan ges ett 

exempel på denna kodning:  

Och då kom det ju en familj och först var de ju sådär väldigt annorlunda (P2). Det var ju som, vi var ju 

nyfikna (P1), och de var ju exotiska (P2), det blir ju så. [] det var ju många som var skeptiska (P3), och 

alltså, vad får de för pengar?  

I intervjuutsnittet ovan beskrivs migranter som några som till en början betraktades som 

annorlunda och exotiska. Det ”vi” som ledaren räknar sig till beskrivs som nyfikna. Medan 

andra kalixbor beskrivs som att de hade en skeptisk inställning. När jag gick igenom 

materialet på det sättet kunde jag identifiera ett stort antal subjektspositioner. Många av dem 

beskrevs på liknande sätt av flera intervjupersoner.  

Förutom subjektspositionerna markerades även olika former av styrningsmekanismer. Det 

handlade exempelvis om ekonomiska bidrag och påverkan av lagstiftning och regler. Jag 

markerade också begrepp som uppfattades som nodalpunkter, det var begrepp som 

resonemang kretsade kring. Argumentation sammanfattades i ord eller i korta meningar. 

Subjektspositionerna, argumentationen och de centrala begreppen tematiserades sedan utifrån 

hur meningsskapandet var möjligt att länka ihop. Utifrån detta började jag uppfatta diskurser. 

Jag gick sedan fram och tillbaka mellan det utskrivna materialet, kodningen, och diskurserna 

för att se vilka diskurser som fångade störst del av materialet och hur diskurserna var 

kompatibla med varandra. Ett exempel på detta är citatet nedan, där en intervjuperson 

beskriver vad hen anser vara målet med deras verksamhet:  

Eller utveckla lärande egentligen. Att de vill lära sig, att de vill lära känna, att de får lära känna, att hitta 

sammanhang och livslust. Framförallt det, livslusten! För många har det ju tungt (P2).   
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Begreppen lärande, sammanhang och livslust är centrala, och migranterna beskrivs som några 

som har det tungt. Begreppen och beskrivningen av migranters situation hör ihop med tanken 

om att människor ska få det bättre för sin egen skull, inget yttre mål, som ett välfungerande 

samhälle eller fler yrkesverksamma, beskrivs. Detta gjorde att citatet kom att tematiseras 

under diskursen ”livskvalitet och medmänsklighet”. Slutligen tog jag hjälp av teorin och 

tidigare forskning för att se hur de olika diskurserna befann sig i antagonistiska förhållanden 

till varandra. 

Nedan följer en beskrivning av de diskurser och subjektspositioner som har framkommit och 

en analys av påverkansfaktorer och konsekvenser av diskurserna.  

6. Analys  
Genom analysen har jag hittat fyra diskurser kopplade till det civila samhällets verksamhet 

som involverar migranter. Dessa är ”multikulturalism”, ”repressiv liberalism”, ”bevara 

bygden” och ”livskvalitet och medmänsklighet”. Alla intervjudeltagare förhöll sig till flera, 

ibland alla, diskurser. Nedan presenteras diskurserna var för sig. Först ges en beskrivning av 

diskursen och eventuellt direkt motstånd mot den. Därefter följer en beskrivning av möjliga 

subjektspositioner. Nodalpunkterna finns utskrivna i början av varje avsnitt men presenteras 

närmare i den avslutande delen
34

, där deras antagonistiska förhållande till varandra analyseras.  

6.1 Multikulturalism  
Nodalpunkter: Integration, kultur, rättigheter, rättvisa  

I diskursen är målet ett ”färgsprakande” samhälle, där en mängd högtider firas parallellt och 

alla tar del av varandras traditioner. Diskursen innehåller argumentation om att det skulle 

innebära en förbättring för individer och samhället om vi såg positivt på kulturella och 

religiösa olikheter och gav alla kulturer samma plats och respekt. Om vi lär av varandra och 

alla till viss grad anpassar sig efter varandra kommer ett välfungerande samhälle att skapas.  

I citatet nedan beskriver intervjupersonen vad hen anser är målet med deras verksamhet: 

Målet är att dela våra kulturer med varandra. Jag kan acceptera er kultur och ni borde 

acceptera min kultur. Men först måste vi ha kunskap om varandras kulturer, åt båda håll. Vi 

bor i Sverige så det kan vara så att vi kan saker om den svenska kulturen, mer än vad ni kan 

om vår kultur. Så när vi kommer med vår kultur till er är det lite som att vi delar vår kultur 

med er, våra vanor så att säga.  
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 Enbart nodalpunkter som finns i flera diskurser kommer att beskrivas närmre.  
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Intervjupersonens resonemang liknar här det som Modood (2013) för om multikulturalism. 

Verksamheten handlar om att ta del av kulturella praktiker från olika delar av världen och att 

lära av varandra genom möten. För att nå målen krävs att alla följer de ideal som Taylor 

(1995) vill se, om ett öppet och fördomsfritt bemötande.  

I citatet gör tal om ”svensk kultur” och ”vår kultur” att gruppidentiteter snarare än 

individuella identiteter blir centrala. Moller Okin (2002) menar att fokuseringen på det 

gruppspecifika gör att olikheter mellan grupper snarare än olikheterna inom dem blir synliga. 

Enligt henne gör det att den dominerande tolkningen av kulturer förstärks och att de med 

svagare positioner inom grupperingen inte får någon talan. Resonemang likt det ovan kan 

genom den tolkningen förstärka polariseringen av grupper, även om målet är att de ska mötas. 

Krav och önskemål som relaterar till diskursen handlar om särartspolitiska insatser och regler:  

Kommunen hjälper dem inte. Om de går till kommunen om vad som helst ”vi har det här 

problemet, vad ska jag göra?” Då säger de ”du måste fixa det själv”. För det är någonting 

normalt, svenskarna gör allting själv. De tänker inte på att den här personen är ny, […] han 

förstår inte. De tänker inte så, de säger ”fixa det själv, eller boka tid”.  

Argumentation i citatet ovan är den som särartspolitiska förespråkare enligt Taylor (1995) 

använder för att visa att likvärdighetspolitiken är falskt neutral. Intervjupersonen menar att 

kommunens förhållningssätt, att behandla alla lika, är orättvist eftersom det råder ojämlikhet 

mellan grupper. De som är uppväxta i Sverige vet hur systemet fungerar och hur de ska lösa 

olika problem. Nyanlända migranter saknar kunskapen och blir därför utelämnade. 

Ojämlikheten gör enligt intervjupersonen att migranter skulle behöva extra, särartspolitiskt, 

stöd. Genom resonemanget blir diskursen en kritik mot den syn på rättvisa som enligt 

intervjupersonen är hegemonisk i kommunen.  

Det finns inom diskursen en önskan om att verksamhet ska anpassas till olika grupper:  

 Tjejer [som har invandrat från Asien och Afrika] de går inte till gymmet. Om de ska gå till 

gymmet så måste det vara privat, bara för kvinnor, så därför kan de inte delta i ett öppet gym 

för alla. Det är ett stort problem. […] Jag har pratat med några från kommunen och vi 

försökte att ordna ett speciellt gym för kvinnor som är intresserade av att träna, men det 

fungerade inte. Så det är ett problem för kvinnor.  

Moller Okin (2002) kritiserar den typ av anpassning av verksamhet som föreslås i citatet 

ovan. Hon menar att det riskerar att ge ett rättfärdigande till traditioner som inte stödjer 

jämlikhetsideal. Även Spaaij (2015) anser att det kan vara negativt för jämlikheten att följa 

gruppspecifika krav kopplade till idrott. Kulturella grupper kan förmedla begränsande normer 

om hur kvinnor ska idrotta och vilka som får vara närvarande, och därmed förstärka 

gränsdragningar kring genus. Samtidigt poängterar flera forskare och teoretiker vikten av att 
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inte uppfatta de dominerande normerna som neutrala, i det här fallet att kvinnor och män ska 

träna tillsammans. Att göra det riskerar att stänga människor ute (Alfrey, Jeanses & O´Connor 

2015; Harinen et al 2012; Modood 2013; Spaaij 2014). Enligt intervjupersonen är det just det 

som händer, ”de går inte till gymmet”. Tolvhed (2012) menar att träning och idrott kan vara 

en arena där gränser kring genus kan ifrågasättas. Att utestängas ur idrottsgemenskapen kan 

därmed göra att kvinnliga migranter, och andra som skulle föredra att träna med enbart 

kvinnor, går miste om möjligheter att bredda sina subjektspositioner.  

Subjektspositioner 

Migranternas subjektsposition blir inom diskursen den som representant för en kulturell 

grupp. De förväntas visa upp och berätta om traditioner och kulturella utryck som markerar 

olikhet. Migranterna ses också som personer som på grund av sin grupptillhörighet kan 

behöva extra stöd. Ledarnas subjektsposition är den som samordnare och arrangör av 

aktiviteter där grupper kan mötas. De ska möjliggöra för migranter att genomföra kulturella 

och religiösa praktiker och att följa normer som inte är dominerande i Kalix. Ledarna blir ofta 

försvarare av målen inom diskursen och känner ett behov av att bevisa att de är realistiska. 

För samtliga (migranter, ledare, politiker och övriga Kalixbor) ställs krav på att vara öppna, 

respektfulla och tillmötesgående.  

Uppvisande av kulturella specialiteter ses som något som kan förena människor:  

Om vi bjuder dem och de ser vår kultur och vi bjuder på traditionell mat, te, allting. De 

kommer! När du bjuder folk så respekterar de det [...], de skulle tycka om det. Och även om 

de inte tycker om det så respekterar de det, de säger ”ja det här var ju bra”. Och samma sak 

till invandrarna, när svenskarna har speciella dagar och speciella grejer, om svenskarna 

bjuder invandrarna och de kommer och får se [...]. Tillsammans blir de ett stort samhälle som 

har respekt för varandra, som bryr sig om varandra, som känner mycket för varandra.  

I citatet ovan markeras det som är annorlunda mellan migranter och svenskar, och därmed 

olikheten mellan och homogenitet inom grupperna. Migranter får subjektsposition som 

exotiska och annorlunda och blir representanter för en kultur eller religion. Även om 

olikheten ses som något positivt, likt vad Modood (2013) önskar, är det inte självklart att 

subjektspositionen går att kombinera med andra positioner. Kahn (2015) menar att kulturella 

praktiker och grupptillhörighet som är viktiga för många också kan vara något som 

exempelvis hbtq-personer vill komma undan. I Kalix finns en uppdelning mellan projekt om 

hbtq-rättigheter och migranters rättigheter. Att de olika rättighetsfokuserade aktiviteterna inte 

kopplas samman kan leda till att sociala antagonismer förstärks/ skapas. Det kan leda till att 

personer som har velat komma bort från restriktioner inom den egna gruppen istället tvingas 

kvar i dem eller blir tvungna att välja bort den ena grupptillhörigheten (Kahn 2015). Ledarens 
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subjektsposition blir i citatet ovan den som samordnare som ska möjliggöra kulturella och 

religiösa praktiker och göra så att människor möts.  

Flera ledare tar upp exempel som ska bevisa att det är möjligt att ändra förståelsen av 

kulturella uttryck. De antar därmed en subjektsposition som aktiva försvarare av diskursens 

mål. Det handlar om att multikulturella aktiviteter har genomförts och att det har lett till att 

människor, även ledarna själva, har mjuknat upp, börjat hälsa på varandra och blivit vänner:  

Är det någon böneutropare på gång nu? Alltså det är så man tänker [när man hör musik man 

är ovan vid], för kulturen är så annorlunda eller vad man ska säga. Men när man sätter sig 

och har hört det några gånger, nu, jag har inga problem. Men från början hade jag svårt att 

känna ro.   

Intervjupersonen ovan menar att hens inställning till ”annorlunda” musik har ändrats genom 

att aktivt lyssna och sedan omvärdera det första intrycket. Det är den här inställningen som 

Modood (2013) menar ska ligga till grund för det multikulturella samhället. Argumentationen 

ställer krav på att människor ska vara öppna, ta till sig kunskap och våga och vilja mötas. Det 

är dock inte säkert att alla vill och kan agera som intervjupersonen. Att det finns hinder som 

aktiviteterna inom diskursen inte överbryggar märks då nästan alla ledare beskrev att det var 

svårt att få människor som är uppväxta i Sverige att delta i aktiviteterna. Svårigheterna kan 

delvis bero på att diskursen inte bemöter grundläggande problem som rasistiska 

förståelseramar (beskrivet av ex Alfrey, Jeanes, & O’ Connor 2015; Bhimji 2016; Blecking 

2015; Butler 2016; Fontain 2015; Spaaij 2015; Tazreiter 2010; Tsang 2015). Möjliga 

subjektspositioner finns därmed endast för dem som från början har en öppen inställning. 

6.2 Repressiv liberalism 

Nodalpunkter: Integration, kultur 

Inom diskursen är målet att bevara den kultur som har varit dominerande i Kalix sen tidigare. 

Migranter bör assimileras in i samhället och på så sätt förändra Kalix så lite som möjligt. För 

att nå målet kan det krävas styrningsmekanismer, dels tvingande åtgärder som att sprida ut 

människor från olika grupper, dels undervisning om dominerande normer och värderingar. 

Det finns en allmän medvetenhet om diskursen, vilket gör att alla ledarna förhåller sig och 

argumenterar i relation till den och att flera gör motstånd mot den. 

I citatet nedan menar intervjupersonen att människor borde spridas ut i samhället genom 

styrning: 

Det är just det här att man sätter alla på samma ställe och det blir ju lite sådär, ja de kommer 

ju aldrig att komma ut i samhället och integreras, om alla bor på samma ställe så blir det ju så 

att då håller de ju sig där. Och vi andra svenskar, vi håller oss här. Man måste ju in i vanliga 
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bostadsområden, ja men en lägenhet där och en lägenhet där, det är ju så man integrerar folk 

i samhället.  

Målet beskrivs här som ”integration”, vilket likställs med uppblandning. Resonemanget liknar 

Koopmans (2010) kritik mot multikulturalism och innebär en negativ syn på gruppsolidaritet. 

Intervjupersonen menar, likt Koopmans, att människor inte kommer att söka sig utanför 

gruppen av personer som har samma bakgrund som de själva. Därför behövs tvingande 

åtgärder, styrningsmekanismer, för att nå målet. Resonemanget blir en kritik mot det som 

intervjupersonen uppfattar som den rådande politiken, ”att man sätter alla på samma ställe”. 

Synen på hur människor agerar skiljer sig från hur det är i den multikulturella diskursen, där 

det finns en större tilltro till människors vilja att mötas.  

Inom idrotten beskrevs nyanlända migranters ovana av föreningskultur som ett problem: 

Men det är väl framförallt att haffa dem i yngre åldrar, så att de blir vana att vara i en klubb. 

Det är nog den största skillnaden, att det som kommer inte är vana vid organiserat 

föreningsliv, det är nog det framförallt.  

Många idrottsaktiviteter beskrevs som att de förutsatte att alla skulle vilja och kunna satsa på 

att bli bra inom idrotten. Deltagarna hade varit aktiva i flera år, vilket gjorde det problematiskt 

att ta in nya oerfarna spelare. Samma problematik såg Alfrey, Jeanes och O’ Connor (2015) 

och Harinen et.al (2012) i sina undersökningar från Australien och Finland. De menar att 

normer inom idrottsföreningar kan vara utestängande och leda till att ungdomar slutar med 

organiserad idrott. Gränserna för vilka idrottsaktiviteter riktar sig till är ett hinder mot 

regeringens (2015c) vision om att idrotten ska vara för alla, oavsett ålder och kön. Att 

ungdomar helst ska börja tidigt för att få en ”vana vid organiserat föreningsliv” innebär att de 

ska assimileras in i en redan existerande kultur. Målbilden stämmer överens med regeringens 

assimilationsinriktade vision om att idrottsföreningar ska fungera som ”en grundläggande 

introduktion i föreningslivet (ibid)”.   

Att få människor att mötas ses inom diskursen som något som kan kräva att de ”luras” ihop:  

Jag tror ju inte att man ska göra en så stor grej av att det är en integrationsgrej för då tror jag 

att man skrämmer bort många. Att man inte fokuserar så mycket på att säga att det är det, 

utan att man istället gör en aktivitet som är för alla, och då får man dit, ja […] både 

svenskarna och invandrarna i så fall.  

Ordet ”integration” betraktas här som ett hinder som gör att Kalixborna inte känner att 

aktiviteten riktas till dem. Att integration är något som enbart berör migranter är 

sammankopplat med den repressiva liberalismen. Om tanken att integration är en 

flervägsprocess skulle vara hegemonisk, som i exempelvis Modoods (2013) definition, skulle 

ovan nämnda sammankoppling inte finnas.   
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Subjektspositioner  

Inom diskursen har migranter en subjektsposition som assimileringsbara. De ska bevisa att de 

är ofarliga och anpassa sig efter sociala koder och värderingar. De har även en 

subjektsposition som representanter för gruppen migranter/asylsökande. Det ställs krav på att 

migranterna ska vara arbetsmarknadsinriktade och snabbt få jobb. Ledarna har 

subjektspositionen som lärare eller pedagoger. De ger tips på hur migranterna ska bete sig för 

att bli accepterad av Kalixborna och ”lyckas” i samhället.  

Ingen av de intervjuade föreslog några test för migranter, likt de samhällsintegrationsprogram 

som finns i andra europeiska länder (Koopman 2010). Däremot ställdes informella krav på att 

ta initiativ och att motbevisa fördomar: 

För det är du [som migrant] som har kommit hit. Om jag kommer till dig så måste jag 

presentera mig. Jag måste försöka lära känna dig. För jag är hos dig. Så det är det som 

invandrarna måste göra. En del gör det men en del de är blyga och de är lite rädda. 

I citatet har migranterna ansvar för att mötet mellan dem och ”svenskarna” ska lyckas. De 

betraktas som gäster, ”för jag är hos dig”, och ges därmed inte rätten att själva definiera sin 

plats i Kalix. Möjligheten att erbjuda en plats ligger hos dem som har bott i Kalix längre, 

vilket skapar en ojämn maktbalans. Subjektspositionen kräver av migranterna att de ska vara 

sociala och ta initiativ, vilket intervjupersonen menar utelämnar många. Att de som inte 

självmant tar plats ofta hamnar utanför gemenskapen kunde även Harinen et al (2012) se i sin 

undersökning från Finland.  

De flesta ledare upplevde att migranter har andra ramar att förhålla sig till än svenskar:   

[D]e här pojkarna uppfattar nog att de måste passa sig lite, de vill inte ha dåligt rykte och de 

vill heller inte att någon ska prata om en viss grupp av pojkar.  

I citatet beskriver ledaren att hen tror att framförallt ensamkommande pojkar känner att deras 

beteende granskas av människor runt omkring dem och att de upplever sig bli representanter 

för hela gruppen ”ensamkommande pojkar”. När vi kontrollerar varandra ser vi, enligt Dean 

(2010), mer eller mindre medvetet till att andra håller sig inom begränsande ramar och hjälper 

därmed till i styrningen av befolkningen. Att kontrollen och ”uppförandekoden” är extra 

sträng för ungdomar med migrantbakgrund påpekas även av Harinen et al (2012). Bland 

intervjupersonerna i Kalix var det främst de som själva var migranter som ställde öppna krav 

på andra migranter.  

Ledarna upplevde att de som var asylsökande och hade tillfälliga uppehållstillstånd var 

medvetna om och anpassade sig efter kraven för att få stanna i Sverige:  
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[D]e kan ju känna piska också. Att nu måste man ha ett jobb och en försörjning för att få 

stanna kvar efter de här 13 månaderna tänker de ju. Kan du inte försörja dig själv så åker du 

ut. Kan du inte försörja dig själv så får inte din familj komma. Och det kanske är både piska 

och morot på samma gång. 

Här menar intervjupersonen att människors beteenden begränsas av legitimitetskraven i de 

nya migrationslagarna (Romson 2015). Foucault (1991b) skriver att människor är medvetna 

om ramarna för legitimitet, i det här fallet kravet på att kunna försörja sig själv, och anpassar 

sig efter dem. Legitimitetskraven försvårade enligt ledarna verksamheten, eftersom de gör att 

många migranter har svårt att se mening i aktiviteter som inte har en direkt koppling till 

arbetsmöjligheter och uppehållstillstånd. Subjektspositionen för migranterna blir den som 

arbetsmarknadsinriktade och ”nyttiga”. Det är den som enligt Joppke (2007) uppstår genom 

en repressiv och kravfylld liberalism. Medborgarskap och uppehållstillstånd kopplas i de nya 

migrationslagarna till arbetsmarknaden och inte till rättvisa och rättigheter.  

Det kan uppstå konflikter grundat i att alla inte delar samma värderingar eller har kunskap om 

exempelvis demokrati:   

Jag tänker att vi får vara både väldigt öppna och vaksamma. Både på kroppsspråk, hur agerar 

vi? När vi hör saker så kan man ju inte bli jätteupprörd utan man måste säga ”ja men vad 

säger du? Berätta mer om hur du tänker”. För att någonstans så måste vi hjälpa dem med en 

teknik för att utveckla demokrati där alla kommer till tals. Så man får vara väldigt, jag får 

vara jätteuppmärksam på hur vi gör saker.  

I citatet tar intervjupersonen upp det som inom repressiv liberalism anses vara ett hot: icke-

demokrati och ovana att tänka kritiskt. Ledaren har målet att människor ska internalisera 

demokratiska värderingar och menar att olikheten i sättet att resonera måste bemötas genom 

att ledarna är öppna och eftertänksamma. Resonemanget blir en kritik mot repressiva taktiker, 

likt de som förespråkas av bland andra Moderaterna (2016) om straff för dem som inte tar del 

av ”svenska värderingar”. Ledaren antar istället för subjektspositionen som bestraffare den 

som pedagog och försöker ha med en förståelse för människors bakgrund i sitt bemötande. 

Detta gör att hen trots samma mål som inom diskursen, att alla ska dela specifika värderingar, 

undviker risken för en falsk konsensus, som Triadafilopoulos (2011) varnar för.  

6.3 Bevara bygden 

Nodalpunkter: Kalix, integration 

I diskursen är målet att Kalix som ort ska utvecklas. Migranter ses som en resurs som ska 

arbeta och bo kvar i området och möjliggöra att samhällsfunktioner får vara kvar. För att nå 

målet måste samarbeten på lokal nivå utvecklas. Styrningsmekanismer och legitimitetskrav 

ses främst som något som begränsar möjligheter. Några av de intervjuade beskriver 
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anledningen till sitt engagemang inom diskursen. Andra argumenterar i relation till den för att 

rättfärdiga sitt engagemang med migranter för andra Kalixbor och för kommunanställda.  

På mötet Vision Kalix 2030 beskrevs Kalix som en avbefolkningsort, där företagen behöver 

ny kompetent arbetskraft för att utvecklas. Samtalsledaren förklarade att det är fler människor 

som går i pension än som kan efterträdare dem och att migranterna genom detta har en viktig 

plats i det framtida Kalix. I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna hur migranterna 

också behövs för att Kalix ska få behålla viktiga samhällsfunktioner:  

[S]om Kalix är idag, […] när mina barn var små, det var ju skolklasser. Sen stängde skolan 

och alla har flyttat därifrån, det finns någon enstaka ungdomar som bor kvar [i ort utanför 

Kalix]. Likadant i Kalix […]. Istället för att alla bara far mot större städer, att det blir att vi 

har bra och välutbildat folk.  

Här beskrivs en känsla av att framtiden lokalt är hotad och en upplevelse av maktlöshet som 

uppstår när människor flyttar ifrån orten. Migranterna har för intervjupersonen och flera andra 

ledare lett till en ökad framtidstro. Resonemanget kan delvis kopplas till den marknadsdiskurs 

som Joppke (2007) beskriver, eftersom migranterna främst betraktas som personer som ska 

fylla en funktion. Samtidigt är det annorlunda i och med att Kalix som samhälle också är i 

behov av migranterna och måste uppfylla deras behov för att få dem att vilja stanna. 

Diskursen är en konsekvens av en situation som har påverkats av flera styrningsmekanismer; 

bland andra de som har gjort att migranter placerats i Kalix, de som bestämmer hur länge en 

byskola får finnas kvar och de som gör att människor väljer att flytta ifrån Kalix.  

Kommunen beskrivs som en institution som krånglar till arbetet som ledarna vill genomföra:  

De [pengarna] ska inte flyttas runt. Vad är det som säger att det är någon som får nästa år? 

De här pengarna, 3 miljoner, de behövdes i år, det är ju nu i början, alltså, ju tidigare som 

man kan skapa verksamhet som fungerar desto bättre. Men istället så försöker man flytta det 

bara. Flytta och flytta. Ansökningshandlingar som inte fanns och kriterier som är orimliga, ja 

men… 

I citatet ovan tar intervjupersonen upp kommunens ”integrationsfond” (Kalix kommun 

2016a). Hen ifrågasätter kommunens ramar för vilka föreningar som ska få stöd och menar att 

kommunpolitikerna och tjänstemännen inte är handlingskraftiga i sitt agerande och inte kan 

leverera önskvärd styrning. Genom argumentationen kritiserar ledaren det byråkratiska 

systemets effektivitet (Foucault 1991b). Intervjupersonen anser också att kommunen inte har 

förstått hur viktiga migranterna är för Kalix, eftersom de inte prioriterar tidiga insatser, det 

vill säga hur viktigt det är att bevara bygden. På grund av kritik likt den ovan har flera 

föreningar valt att inte söka pengar från kommunen. Istället har de sökt pengar från instanser 

som de upplever har färre krav och enklare processer, som Norrbottens läns landsting (2016). 
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Genom detta förlorar kommunen delar av sin kontroll över föreningarna och samordningen 

och effektiviteten riskerar att bli mindre.  

Samtidigt ligger hoppet, om att förbättra Kalix och att skapa en ljus framtid, på lokal nivå:  

För jag anser att kommunpolitik handlar om, i det här fallet Kalix kommunpolitik ska handla 

om Kalix kommun. Hur ska kommunen fungera? Hur ska allting bli så bra som möjligt för 

kommunmedborgarna? Det ska inte handla om vad Socialdemokraterna tycker i Stockholm, 

eller vad Moderaterna tycker i Stockholm. Utan ett samarbete på lokalplan, mellan alla 

partier. Men det fungerar inte så, utan det är partipiskor, […] och det fungerar inte för det 

finns ingen i Stockholm som vet hur det fungerar här. Det finns ingen i Malmö som kan sätta 

regler för hur Kalix ska sköta ett boende. För det vet inte hur det ser ut här, det är inte samma 

förutsättningar. 

 I citatet menar intervjupersonen att många beslut i realiteten fattas långt bort från Kalix och 

att politiker i andra delar av landet inte kan veta något om de lokala förutsättningarna. 

Foucault (1991b) menar att de styrandes kunskap om befolkningen är central för deras 

möjlighet att styra. Utan kunskap kan de inte veta vad befolkningen behöver. Utifrån 

förståelsen kan intervjupersonens resonemang ses som ett ifrågasättande av de styrandes 

legitimitet. Lösningen är, enligt intervjupersonen, att lokalpolitikerna ska identifiera sig 

främst som Kalixbor och inte som exempelvis medlemmar av ett visst politiskt parti.  

Subjektspositioner  

Migranternas subjektsposition är kopplad till deras kompetens. De är kunniga inom ett yrke 

eller duktiga idrottare. De har också subjektspositionen som möjliga medborgare och 

Kalixbor som kan göra så att samhällsfunktioner får vara kvar i Kalix. Ledarna har 

subjektspositionerna som koordinatorer mellan myndigheter och migranter och som 

handledare som ska hjälpa migranterna att förstå det byråkratiska systemet. Deras uppgift är 

att försöker se till att alla hamnar på den plats där de gör så mycket nytta som möjligt. 

Ledarna är också debattörer med målet att övertala Kalixbor om att migranterna är bra för 

orten.  

I citatet nedan berättar en intervjudeltagare hur hen anser att föreningar bör fungera som en 

länk mellan myndighet och migranter: 

Vi kan ha kontakt med Arbetsförmedlingen och berätta för dem att vi har utbildade 

människor. […] Vi kan hjälpa människor med många saker, att länka dem till rätt position, 

till rätt kontakt. Till exempel om någon vill registrera sig i en kö men inte vet hur man gör. 

Då kan vi ta hans uppgifter och gå med honom. Vi kan skicka någon som kan hjälpa till, 

någon som kan översätta, någon som kan vägleda honom.  

Ledarna har här subjektspositionen som personlig handledare. De ska ge migranter tips och 

hjälpa dem att förstå det byråkratiska systemet. De är även koordinatorer som ska 

sammanföra olika instanser och personer med varandra. En liknande roll har enligt Tsang 
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(2015) aktiva i etniskt segregerade kyrkor på Jamaica antagit. Han menar att hjälpen och det 

sociala nätverk som migranter fick genom kyrkorna förenklade vägen in i samhället för 

många. Jones och Williams (2014) har sett ett liknande arbete bland volontärer som jobbar 

med asylsökande i Glasgow. De anser att ledare inom det civila samhället behöver stöd från 

myndigheter för att orka och kunna arbeta med den typen av verksamhet (ibid). Bristen på 

stöd och samordning togs upp på båda mötena på kommunhuset. Flera ledare ansåg att 

kommunen borde göra mer för att stötta existerande verksamhet samt ta över ansvaret för 

delar av verksamheten. Nedan beskriver en intervjuperson sina tankar om sin position som 

koordinator och handledare: 

Jag skulle bli mycket, mycket glad om kommunen gjorde det istället för mig. För det blir 

lättare för dem och de har mer tid än jag har, de är så många människor och jag hinner inte 

hjälpa alla. 

Intervjupersonen ger här samma beskrivning som Jones och Williams (2014) ger ifråga om 

volontärarbetare. Hen känner att hen har bristande tid och resurser och ingen möjlighet att 

hjälpa alla som behöver hjälp. Kommunpolitikernas förklaring till varför de inte tar på sig 

uppgifterna, vilket intervjupersonen önskar, är enligt flera ledare att de tycker att de inte kan 

gå utanför ramarna för sina befogenheter, de har inte ansvar för asylsökande (Länsstyrelsen 

Norrbotten u.å.). Situationen påverkas genom det av styrningsmekanismer som lagar. 

Argumentet för att inte agera uppfattas av många av de intervjuade som svagt. Det civila 

samhället tog i flera fall på sig uppgifter som de menade föll mellan stolarna, de gjorde det då 

utan något formellt uppdrag och därmed med litet stöd. I Kalix är det långt till de 

samhällsfunktioner som det civila samhället assisterar de asylsökande i kontakten med, 

exempelvis ligger Migrationsverkets närmsta kontor i Boden (Migrationsverket 2015). Det 

gör att handledarpositionen blir krävande och att ledarna har mindre stöd i arbetet än de skulle 

haft om myndigheterna hade personal närmare orten.  

Migranterna ses inom diskursen som aktiva och kompetenta individer: 

Ut med dem i vårt samhälle. Många är ingenjörer, de är lärare, det är sjuksköterskor, de är 

läkare, de är pedagoger, alltså praktik. Vi drar in allting i kommunen, […] allting kostar för 

mycket, bland annat äldreomsorgen, man drar in tjänster. Man kan lägga in praktikanter […], 

när de väl förstår så är de ju väldigt välutbildade och vi kan ju dra nytta av dem.  

 Subjektsposition för migranterna blir här den som yrkeskunnig inom en särskild bransch. I 

relation till positionen finns en förväntan om att migranterna ska vilja och kunna stanna kvar, 

bosätta sig och arbeta i Kalix. Agergaard, la Cour och Treumer Gregersen (2014) menar att 

förväntan på människor påverkar hur de agerar. Att betrakta människor som kompetenta ökar 

därmed möjligheten att de också ska visa sin kompetens. Samtidigt kopplas migranternas 
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position samman med arbetsmarknaden, som inom den repressiva liberalismen (Joppke 2007), 

vilket gör att de som inte går att ”dra nytta av” riskerar att hamna utanför.  

Diskursen förhåller sig till en motdiskurs, den om att migranterna hotar bygden. Nedan 

beskriver en av ledarna hur hen ibland hör människor uttala sig negativt om migranter:   

[Andra människor kan säga]”Men då kommer de hit och tar våra jobb från våra unga”. Och 

jag känner så här, alltså ungdomarna får väl skaffa sig den erfarenheten och kämpa på som vi 

andra har fått göra. Man får ingenting. […], jag har inte fått något jag heller men vi har fått 

hitta vägar för att få det som vi har velat. Man kan inte bara stå och, det är ingen som kastar 

ett jobb på mig.  

Här förklarar intervjupersonen att hen ibland får försvara diskursen mot en rasistisk 

förståelseram om migration som ett hot mot levnadsstandard, arbeten och välfärden. 

Migranter och de som vill stödja dem tvingas ofta bemöta den här diskursen (Bhimji 2016; 

Tazreiter 2010, Tsang 2015). I och med motståndet tar ledarna ofta subjektspositionen som 

talespersoner för diskursen och tvingas att aktivt försvara den.  

6.4 Livskvalitet och medmänsklighet 

Nodalpunkter: Rättvisa, rättigheter, solidaritet 

Inom diskursen är målet att möjliggöra för alla som befinner sig i Kalix att leva ett gott liv. 

Kärnan i diskursen är empati och det finns en kritik mot andra diskurser eftersom de anses 

styras av andra värden och sträva mot andra mål. Legitimitetskrav ses som ett hinder mot att 

nå målet. De ekonomiska styrningsmekanismerna anses ofta vara för begränsade, dels i vad 

pengarna får användas till och dels i hur stora medel det civila samhället får.  

Ledarna känner en stark empati för människor som tvingas fly: 

Anledningen, eller drivkraften för mig mycket, det är att jag tänker såhär: hur skulle jag själv 

vilja ha det om jag var tvungen att fly och kom till Syrien? Eller om mina barn var tvungna 

att fly. Såklart att jag skulle vilja att någon liksom… var där.  

Intervjupersonen menar att hen och migranterna under andra omständigheter kunde ha haft 

ombytta roller. Genom resonemanget blir det en plikt att hjälpa människor som har hamnat i 

en situation som de själva inte önskat. Det blir också oberättigat med skillnad i legitimitet och 

därmed i rättigheter mellan människor. Samma tankebana beskriver Jones och Williams 

(2014) att volontärarbetare i Glasgow hade. Arbetet drevs av en vilja att förändra något som 

de ansåg vara orättvist och ett sökande efter mening.  

Flera av de intervjuade anser att de som har förutsättningar har en moralisk skyldighet att 

hjälpa andra:  
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Så även om de [kommunen] inte har det formella ansvaret så borde de ha det moraliska, det 

mänskliga, humana perspektivet, att se att det är viktigt att de som faktiskt vistas här i 

kommunen också har det bra. Kanske att de kunde ha någon form av språkträning, låta dem 

gå på SFI [svenska för invandrare] även fast man inte har fått sitt uppehållstillstånd. Eller ha 

någon annan form av språkundervisning för dem. Eller kanske bara åka ut på boendena och 

hälsa på dem och se vad de är för några. 

Enligt Foucault (1991b) är gränserna för vilka som ingår i befolkningen viktiga för den 

moderna statens styrning och kontroll. Människor som inte ingår i befolkningen hamnar 

utanför statens, och kommunens, intressesfär. Uppehållstillståndet blir genom detta ett 

kriterium för legitimitet och tillhörighet som asylsökande inte uppfyller.  Intervjupersonen 

anser att kommunen borde göra motstånd mot kriteriet genom att låta asylsökande gå på SFI. 

Diskrepansen mellan synerna på legitimitet leder till att det inom diskursen finns en stark 

frustration över statens, myndigheters och kommunens arbete och styrningsmekanismer.  

Ekonomiska begränsningar är ett hinder mot att genomföra aktiviteter kopplade till diskursens 

mål:  

Vi kan inte hjälpa alla med integration, för det kostar pengar. Vi bjuder på fikat och vi bjuder 

på kaffet, och […] vi har allt möjligt. Finns det inte pengar för att ta in de personerna [tränare 

och ledare], ja men då finns det ingen verksamhet. För en del går ju att göra ideellt men allt 

går inte att göra ideellt. Någonstans så kostar en lokal, eller ett kaffepaket, alla de här 

grejerna.  

 

Här betraktas rättvisa som socioekonomisk rättvisa, alla ska kunna delta i aktiviteterna oavsett 

ekonomiska resurser. Fraser (1995) menar att det för att på ett reellt sätt bekämpa 

socioekonomisk orättvisa behövs en förändring och en kritik av den underliggande strukturen, 

som har lett till orättvisan. Här blir det tydligt att hennes lösningar ligger långt ifrån 

människors vardag, vilket hon själv också beskriver. Det civila samhället får begränsat 

ekonomiskt stöd och är tvunget att anpassa sig efter ekonomiska ramar för att kunna 

genomföra sina aktiviteter. Ett ifrågasättande av den ekonomiska strukturen och fördelningen 

av ekonomiska medel medför risk att bli utan resurser och därmed förlora möjligheten att 

bedriva verksamhet.   

Ledare inom idrottsrörelsen i Kalix ser ett behov av att kunna träna för att det är roligt:  

Precis, för skojs skull. Så det [ett lag som inte satsade så hårt]skulle behövas. Det är ju sådant 
man ser, men det vet man ju inte om föreningen, de är väl inte intresserade för det blir ju en 

ren kostnad.  

Här riktas kritik mot den ekonomiska diskurs som intervjupersonen anser styr föreningens 

verksamhet. Välmående och att ha roligt anses av ledaren vara skäl nog till att ordna 

aktiviteter. Åsikten stöds av exempelvis Iwasaki (2007) som menar att en meningsfull frit id 

påverkar livskvaliteten. Kritik mot utestängningsmekanismen som elitsatsningar innebär har 
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även lyfts i forskning från bland annat Finland och Australien (Alfrey, Jeanes & O’ Connor 

2015; Harinen et.al 2012). 

Subjektspositioner 

Migranter, speciellt asylsökande, har enligt ledarna en subjektsposition där de på orättfärdig 

grund saknar legitimitet. I och med den nya lagstiftningen tvingas asylsökande in i en 

subjektsposition som handlingskraftiga och självständiga, utan att ges några möjligheter att 

klara av positionen. Migranterna har också subjektspositionen som aktiva utvecklare av det 

civila samhället. Ledarnas subjektspositioner är den som trygghetsskapare och som aktiva 

motståndare till handlingar som går emot diskursens mål.   

Asylsökande anses vara orättvist behandlade och offer för begränsningarna av legitimitet:  

Det ökar ångestnivåerna för dem, på människor som redan har hög ångestnivå. Vi skickar 

svenskar till psykologer men vad skickar vi dem till? Dem tar vi av legitimation, inkomst och 

boende, och bara ”ja sköt er själva”. Så psykiskt instabila människor som inte har någon 

möjlighet att få en förbättring egentligen, vad ska de leva för? 

 

Intervjupersonen anser att gränserna kring legitimitet som de nya migrationslagarna (Romson 

2015) medför är oberättigade. Hen menar att de leder till negativa konsekvenser genom att de 

tvingar in asylsökande och människor med tillfälliga uppehållstillstånd i en närapå omöjlig 

subjektsposition. De ska vara handlingskraftiga och självständiga, men fråntas alla 

möjligheter att vara det. Orättvisan poängteras genom att jämföra bemötandet av svenskar och 

asylsökande. Ledaren menar att många migranter inte klarar av kraven som är kopplade till 

subjektspositionen. De hamnar i en position där de enbart känner hopplöshet, på grund av de 

begränsade handlingsmöjligheterna, och misslyckande, för att de inte kan leva upp till kraven 

på handlingskraft (och t.ex. lära sig svenska, skaffa en utbildning och ett jobb). Genom att 

tydligt kritisera vad ledaren anser vara ett orättfärdigt agerande antar hen subjektspositionen 

som aktiv motståndare till handlingar som går emot diskursens mål.  

Ledaren har en subjektsposition som trygghetsskapare:  

”Jag ska gå nu, kan jag få en kram” kan en 17-18 årig flicka säga […]. Och då blir jag lika 
förvånad varje gång […]. Men då har de kommit för att tanka trygghet. För att sen kunna 

säga ”det är helt åt hundra med det där?” eller ”jag klarar inte av det där” eller ”hjälp mig 

med det här”. Och det gör att när våra invandrarpojkar ser det, då törs de också.  

Ledaren blir i citatet den som kan skapa en trygg plattform, i det här fallet för 

ensamkommande pojkar. Tryggheten kopplas samman med möjligheten och modet att ta plats 

och ger förutsättningar för att utvecklas. En liknande funktion såg Tsang (2015) att etniskt 

segregerade kyrkor på Jamaica fyllde. Inom organisationen kunde medlemmarna få en fristad 
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från normer och rasism. Där kunde de samla kraft och stödja varandra. Genom det hade de 

större möjligheter att bedriva kamp och lyckas i sitt liv utanför kyrkan.  

Migranterna ses också som aktiva utvecklare av det civila samhället:  

När migranter är involverade, då känner vi att det är vår organisation. Det är inte en 

organisation som är 100 procent svensk, [...]. När någon känner att det är hans organisation 

kommer han att känna att han har större inflytande. Han kommer att vara mer intresserad av 

att vara med.  

Här pratar intervjupersonen om vikten av att vara inkluderad. Alla som aktiviteterna riktas till 

måste vara med och besluta om vilka aktiviteter som behövs. Det handlar om att låta 

människor och grupper identifiera sig själva och uttrycka sina egna behov, något som 

Moodod (2013) menar är viktigt. Förväntan på migranternas engagemang skiljer sig från det 

inom de övriga diskurserna. Där ska de vara aktiva för någon annan; för att skapa förståelse 

för kulturer, för att assimileras in i samhället och för att vara med och utveckla bygden. Här 

ska de vara aktiva för att driva sina egna intressen. I resonemanget blir skillnaden mellan 

migranternas och ledarnas subjektspositioner mindre. Det skulle kunna leda närmre Frasers 

(1995) mål om att bryta statiska gruppindelningar och ge möjligheter till nya koalitioner och 

identiteter.   

6.5 Antagonismer  

Nedan beskrivs de nodalpunkter som befann sig i ett antagonistiskt förhållande till varandra 

och möjliga konsekvenser av antagonismerna. Samma tecken var aldrig nodalpunkt i alla 

diskurser. I de diskurser där tecknet inte fungerade som nodalpunkt beskrivs vilken mening 

momentet gavs. Kultur fungerade som nodalpunkt i två av diskurserna men diskuterades 

knappt alls inom de andra. Meningsskapandet beskrivs därför bara i de aktuella diskurserna. 

Nodalpunkterna rättvisa och rättigheter ligger så nära varandra att de presenteras 

tillsammans. Synen på rättvisa blir avgörande för vad rättigheter anses vara.   

6.5.1 Rättvisa/ Rättigheter 

Inom diskursen om multikulturalism finns en särartspolitisk syn på rättigheter likt den 

Taylor (1995) beskriver och Modood (2013) förespråkar. Specifika grupprättigheter och 

särskilt stöd behövs för att utjämna orättvisor, som anses bero på orättvisa omständigheter 

eller olika förutsättningar. Alla anses ha rätt att få sin religiösa och kulturella identitet erkänd 

och respekterad. Det ska finnas möjlighet att praktisera olika kulturer och religioner, och 

kulturella krav skall så långt som möjligt tillmötesgås. Rättigheter knyts till identifiering med 

grupper och det är gruppens olikhet till andra som gör att de ska ges speciella rättigheter. I 

diskursen om livskvalitet och medmänsklighet står definition av rättigheter nära den som 
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Fraser (1995) menar finns inom exempelvis klasskampen. Likhet poängteras och målet är att 

inte dela upp människor i grupper. Kritik riktas mot att rättigheter knyts till legitimitetskrav 

eller till socioekonomiska förutsättningar eftersom det ger människor olika rättigheter.  

Inom diskurserna repressiv liberalism och bevara bygden är rättigheter/ rättvisa ingen 

nodalpunkt. I diskursen repressiv liberalism ges momentet betydelse genom sin relation till 

integration (se nedan). Migranter gör sig förtjänta av rättigheter genom att bevisa att de tagit 

till sig värderingarna och beteenden som dominerar lokalt eller genom att bevisa att de inte 

var så annorlunda som de uppfattats som. Inom diskursen bevara bygden ges momentet 

betydelse genom sin relation till nodalpunkten Kalix. Migranter ges rättigheter eftersom de 

behövs för bygden och kan erbjuda något i gengäld. Momentets betydelse liknar den som 

beskrivs av Joppke (2007) där rättigheter kopplas samman med arbetsmarknaden.  

De olika sätten att ge mening åt tecknet kan försvåra för dem som har subjektspositioner 

kopplade till de olika diskurserna. Här finns konflikten som Fraser (1995) beskriver, där den 

ena förståelsen av rättigheter/rättvisa betonar skillnader mellan grupper och den andra 

likheten. Det kan göra att människor får svårt att förstå varandra, komma överens och 

samarbeta. Verksamheters mål och vägen dit kommer att skilja sig åt beroende på definitionen 

av rättvisa och rättigheter. Det finns också diskurser som inte betraktar rättigheter som en 

nodalpunkt. När rättigheter inte är en utgångspunkt utan blir ena delen av en uppgörelse, 

exempelvis kompetent arbetskraft mot rättigheten att vistas i orten/landet, blir 

förutsättningarna för det civila samhällets verksamhet och för migranterna annorlunda än när 

rättigheter/ rättvisa är grunden för verksamheten. Detta gör att konflikterna mellan 

diskurserna handlar både om vilken mening tecknet ska ges och hur centralt det ska bli för 

övrigt meningsskapande.  

6.5.2 Integration 

 I diskursen om multikulturalism liknar innebörden av och vägen till integration Modoods 

(2013) definition. Integration innebär samexistens. Människor från olika bakgrund och 

kulturella och religiösa sammanhang ska respektera varandra, ha kunskap om varandra och 

vara öppna för att lära känna människor från olika grupper. Det ska inte finnas några krav på 

att anpassa sig till en dominerande kultur, utan många möjliga livssätt ska existera samtidigt. 

Integrationen involverar alla och kräver att grupper till viss del anpassar sig efter varandra och 

att samhället möjliggör olika kulturella praktiker. Synen på människors vilja att mötas är 

positiv. Inom diskursen om repressiv liberalism liknar synen på integration den som beskrivs 

av Koopmans (2010) och Joppke (2007). Integration förstås som att migranter ska assimileras 
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in i majoritetssamhällets normer. Ansvaret för att integrationen ska lyckas ligger därmed 

framförallt på migranterna. Ett välintegrerat samhälle är ett där människor inte grupperar ihop 

sig efter kultur, religion eller etnicitet. Målet är att gruppsolidaritet kopplat till identiteterna 

ska bli svagare och att människor istället ska identifiera sig med en gemensam värdegrund. I 

diskursen bevara bygden innebär integration att människor ska hitta den plats där de gör 

mest nytta. Ett välintegrerat samhälle blir ett samhälle som kan locka till sig och behålla 

invånare och som därmed blir livskraftigt och kan konkurera med andra. Definitionen liknar 

den som Joppke (2007) beskriver, där integration kopplas till deltagande på arbetsmarknaden. 

Samtidigt blir innebörden annorlunda eftersom migranterna och integrationen ses som något 

som ligger i Kalix intresse. Därmed blir det inte enbart migranternas ansvar att integreras utan 

även samhällets ansvar att möjliggöra integration.  

I diskursen livskvalitet och medmänsklighet är integration inte en nodalpunkt. Momentet 

ges betydelse genom sitt förhållande till livskvalitet och rättigheter. Att vara integrerad i ett 

samhälle är att betraktas som legitim och ges rättigheter. Om individer inte ges möjlighet till 

legitimitet och rättigheter har de inte samma chans till en god livskvalitet. Ansvaret för 

integrationen läggs därmed på samhället och på dem som bott där sen tidigare och inte på 

migranten som individ. 

Mycket av både den föreningsdrivna och den politiska verksamheten som involverar 

migranter i Kalix beskrivs som att den har integration som mål. Vad detta innebär skiljer sig 

åt mellan diskurserna. Ska samhället sträva mot att bli mångkulturellt, ha en stark värdegrund 

som delas av alla, vara konkurrenskraftigt eller ge alla möjlighet att leva ett gott liv? Vilka 

som har ansvar för integrationen skiljer sig också åt mellan diskurserna. Är det samtliga 

boende i Kalix kommun, migranterna, institutionerna eller de som har bott i Kalix sen 

tidigare? Förståelsen kommer att påverka vilken verksamhet som rättfärdigas och vilken syn 

på migranter som stärks.  

6.5.3 Kultur  

I diskursen om multikulturalism är definitionen av kultur i stort överensstämmande med den 

som ges av Modood (2013). Kultur ses som något som skänker glädje och livskvalitet och 

skapar en samhörighet inom grupper. Genom kulturella praktiker, som musik, dans, mat, och 

firande av högtider, kan migranter behålla identiteter. Det är också något som kan visas upp 

för andra, förenkla möten och fördjupa förståelse mellan grupper. Kulturella och religiösa 

skillnader ses som något positivt som berikar samhället. Inom diskursen om repressiv 

liberalism ses kultur som något som kan skapa konflikter. Kultur ses inte främst som högtider 



Umeå universitet Sociologiska institutionen Petronella Tillö, ht 2016 

47 
 

och liknande, utan som värderingar och sätt att tänka och handla. Tridafilopoulos (2011) 

beskriver inslag i diskursen, som föreställningen om den rationella och autonoma individen 

som en god människa. Detta kopplas samman med ideal som kritiskt tänkande och att värna 

yttrandefrihet och ställs i motsats till en auktoritär kultur, där man menar att människor lär sig 

att okritiskt följa en ledare. De som inte lever upp till idealet ska lära sig det och målet blir en 

delad värdegrund. Exempel som har hittats i materialet på hur detta ska ske är att träna 

människor i att tänka kritiskt och tidigt fostra dem in i föreningskultur.  

Konflikten ligger i att kultur betraktas som två helt olika företeelser och att båda diskurserna 

till stor del bortser från det som den andra diskursen fokuserar. I diskursen om 

multikulturalism ses skillnader mellan grupper som något positiv. Problematik som kan 

uppstå i relation till skillnaderna, exempelvis olika syn på jämlikhet, hbtq-rättigheter eller 

beslutsfattande diskuteras inte. Diskursen om repressiv liberalism fokuserar negativa 

skillnader, vilket gör att man inte ser de positiva bidragen och förändringsmöjligheterna som 

kan komma med mångkultur. Det skapar också en risk att förutsätta en olikhet som kanske 

inte existerar. Diskurserna som inte ger kultur en central plats kan skapa större möjligheter för 

människor att identifieras sig med andra subjektspositioner än den som tillhörande en 

kulturell eller religiös grupp. Samtidigt finns en risk med att inte erkänna de kulturella 

positioner som faktiskt påverkar människors livssituation. Definitionen av kultur kommer att 

påverka vilka aktiviteter som det civila samhället genomför och hur olikheter tolkas och 

värderas.  

6.6 Slutsatser  

I arbetet har jag undersökt det civila samhällets verksamhet som involverar migranter i Kalix 

kommun. Genom detta har jag sett att det främst är diskurserna multikulturalism, repressiv 

liberalism, bevara bygden och livskvalitet och medmänsklighet som dominerar. De 

subjektspositioner som ledarna uppfattade var möjliga för dem själva och för migranterna 

skilde sig åt mellan diskurserna och innebar olika handlingsmöjligheter. Skillnaderna riskerar 

att leda till sociala antagonismer. Det går exempelvis inte att samtidigt vara representant för 

en minoritetsgrupp och assimileras in i en dominerande grupp. Samtliga diskurser påverkades 

av styrningsmekanismer. Möjligheten till ekonomiska bidrag satte gränser för vilka aktiviteter 

som var möjliga att genomföra och lagstiftning kring framförallt asylsökande påverkade vilka 

människor som betraktades som legitima.  

Exempel på motstånd från ledarna gäller den ekonomiska styrningen, där de i vissa valt bort 

bidrag som innefattat hårda eller krångliga krav. Ett annat exempel gäller motstånd mot 
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legitimitetskraven, där ledare och deras organisationer fyllt ut luckor där stat, kommuner och 

myndigheter inte assisterade migranter och att de kritiserat att kommunen anpassat sitt arbete 

efter begränsningar av vilka människor som betraktats som legitima.  

Nodalpunkterna rättvisa/ rättigheter, integration och kultur befann sig i ett antagonistiskt 

förhållande mellan flera av diskurserna. Exempelvis förstås integration i diskursen om 

multikulturalism som ett positivt markerande av gruppers olikheter medan diskursen om 

repressiv liberalism strävar mot likhet och assimilering. Antagonismerna kan leda till, och 

upplevdes redan leda till, svårigheter att samarbeta och förstå varandra för dem som förhöll 

sig till olika diskurser.  

Diskurser som dominerande det civila samhället verksamhet som involverar migranter i Kalix 

påverkar vilken verksamhet som kommer bedrivas och vilket samhälle som eftersträvas. 

Därmed påverkas vilka subjektspositioner som blir möjliga för migranterna och ledarna.  

7. Diskussion 
Nedan diskuterar jag en möjlig hantering av antagonismerna och hur den lokala kontexten kan 

ha påverkat studiens utfall. Jag ger också förslag till fortsatt forskning.  

På nationell nivå har en assimilationsinriktad politik dominerat migrationspolitiken de senaste 

åren. Via styrningsmekanismer görs försök att forma det civila samhällets verksamhet som 

involverar migranter till att följa den nationella linjen. Trots det har ingen diskurs blivit 

hegemonisk bland ledarna i det civila samhället i Kalix. Det visar att det finns möjligheter till 

motstånd mot starka nationella diskurser, som den nu dominerande om repressiv liberalism. 

Samtidigt gör avsaknaden av hegemoni att verksamheten präglas av motstridiga mål. Det kan 

försvåra samarbete eller till och med leda till att organisationer arbetar emot varandra eller 

betraktar de lokala politikerna som motsträviga.  

En målbild som många som engagerar sig i det civila samhället troligen kan enas kring är den 

som gett namn till den här uppsatsen ”Vårt mål är ju att få människor att må bra”. För att 

underlätta ett arbete som leder fram till det kan en diskussion kring de diskurser som har blivit 

synliga genom arbetet vara konstruktivt. Genom att lyfta upp och diskutera antagonismerna 

kring rättvisa/ rättigheter, integration och kultur kan frågan om vilka mål som är mest 

önskvärda förtydligas. Om samtal förs kring vilket samhälle invånare och aktiva i det civila 

samhället vill skapa på en lokal nivå och vilka värderingar de vill ska vara centrala blir det 

lättare att samarbeta och att upptäcka när ageranden går i andra riktningar.  
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Kontexten för den här uppsatsen har varit det civila samhället i Kalix kommun. Det gör att det 

inte är självklart att resultaten går att applicera på andra sammanhang. Kalix är en 

glesbefolkad kommun i norra Sverige. De flesta asylsökande, ensamkommande barn och 

kvotflyktingar som lever där har inte själva valt att söka sig till orten, utan har placerats där av 

myndigheter. Förutsättningarna för liknande verksamhet som den som har studerats i arbetet 

kan därför förväntas skilja sig åt mellan Kalix och till exempel en storstadskommun i södra 

eller mellersta Sverige. Trots det är det troligt att de diskurser och antagonismer som har setts 

i Kalix även existerar på andra orter. Diskurserna om multikulturalism, repressiv liberalism 

och medmänsklighet och livskvalitet handlar om grundläggande frågeställningar kring hur vi 

ska bemöta skillnader mellan människor och hur vi ska se på rättigheter och legitimitet. Dessa 

frågeställningar är inte unika för Kalix kommun. Det som kan antas vara mest 

kontextspecifikt är diskursen om att bevara bygden. För att studera hur den kommer till 

uttryck i andra orter krävs vidare forskning.  

Genom arbetet har jag fått en ökad förståelse för diskurserna som påverkar ledare i det civila 

samhället i Kalix. Samtidigt finns det mycket kvar att undersöka och flera frågor har lämnats 

obesvarade. Ett förslag till framtida forskning är att genomföra liknande 

intervjuundersökningar med andra aktörer, exempelvis migranter, invånare i Kalix som 

varken är migranter eller aktiva i det civila samhället eller politiker och tjänstemän som 

arbetar med migrations- och föreningsfrågor inom kommunen. Genom det skulle perspektivet 

förändras och det skulle vara möjligt att se på vilka sätt diskurserna som människor förhåller 

sig till skiftar mellan olika grupper. Det skulle också vara intressant att genomföra 

undersökningar i andra kommuner för att se hur/om de dominerande diskurserna skiljer sig åt 

och vad det kan bero på. Framförallt skulle det vara spännande att se hur diskursen om att 

bevara bygden ser ut i andra glesbygdskommuner.  

Undersökningar om liknande ämnen kan göras med andra teoretiska utgångspunkter, vilket 

skulle leda till andra analyser. Exempelvis skulle narrativa undersökningar kunna synliggöra 

individuella berättelser om migration i glesbygd.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Tack för att du vill vara med och bli intervjuad. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut, 

min handledare kan få ta del av transkriberat material. Jag kommer att anstränga mig för att 

det är innehållet som lyfts fram och inte vem som har sagt det, men Kalix är en liten ort. Det 

ni säger är viktigt så jag hoppas att ni tycker att det är okej. Du behöver inte svara på alla 

frågor, vill du inte svara så hoppar vi över frågan. Vi kan komma tillbaka till det senare om du 

kommer på något som du vill säga. Om det är något du vill att jag inte ska ha med eller som 

du vill ändra så går det bra att höra av sig efteråt. Troligtvis kommer jag att skriva två 

varianter av uppsatsen, en för universitetet och en för kommunen, jag kan skicka den färdiga 

uppsatsen när den är klar om du är intresserad.  

Intervjun bestå av några olika delar, de börjar med övergripande frågor. Sen handlar det om 

hur du ser på ditt engagemang, föreningens roll och om olika grupper inom föreningen.     

Öppningsfrågor 

 

- Hur länge har du varit engagerad inom ….? 

 

- Vad fick dig att gå med i föreningen? 

 

- Vad gör ni inom er förening?  

 

 

- Har du något speciellt område som du är 

särskilt intresserad av?  

 

- Samarbetar ni med någon annan 

förening/organisation?  

 

 
 
Hur stor är gruppen? Vilka är 
medlemmar? 
 
 
 

Varför just de aktiviteterna? 
 
 
Varför extra viktigt? 
 
 
Varför dem? Andra ni borde samarbeta 

med?  

 

Värderingar 

 

- Vad skulle du säga, eller har ni diskuterat 

inom föreningen, att målet är med er 

verksamhet?  

 

o Har ni speciella ledord som 

utgångspunkt i er verksamhet?  

 

o Hur ska människor påverkas av att 

vara delaktiga i er förening? (leda till 

något annat?) 

 

o Vad skulle du säga att du som ledare 

bidrar med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tänker du kring det? Bra val?  

 

 

 

Individer/samhälle.  

 

 

Ex: Egenskaper, bakgrund.  
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- Vad anser du att er förening bidrar med i 

Kalix (på vilket sätt påverkas samhället av att 

ni finns här)?  

 

- Hur är synen på er förening (bemötande)? 

 

 

o Har ni märkt något motstånd i Kalix 

mot ert arbete?  

 

Skillnad om ni inte fanns?  

 

 

 

Kommun/ myndighet/befolkningen 

(olika grupper). 

 

Från vilka? 

Hur har det märkts?  
 

Jämlikhet 

 

-  Vilka är det som kommer till era aktiviteter? 

 

o Skillnader i ålder, kön, inkomst, 

etnicitet?  

 

o Vad tror du är anledningen till den 

fördelningen? 

 

- Vad vill ni att aktiviteterna ska ge deltagarna? 

 

 

 

 

- Vilka är det framförallt som är aktiva med att 

organisera aktiviteterna?  

 

o Skillnader i ålder, kön, inkomst, 

etnicitet?  

 

o Vad tror du är anledningen till den 

uppdelningen?  

 

- Är det något som du tycker, eller som ni har 

diskuterat inom föreningen, bör göras för att 

locka människor från andra grupper? Ledare/ 

deltagare.  

 

 

Olika aktiviteter, olika människor? 

Problematiskt? Försöker ni förändra 

det? Hur? 

 
 

Diskuterat varför? (Köns)normer/ 

roller i olika grupper (machokultur?)?  
 
Ex: kontakter, lära känna andra, goda 

värderingar, kultur, förståelse? Olika 

kvinnor/män, nyinflyttade och de som 

bott länge? 

 
Problematiskt? Blandade grupper/ 

könsuppdelade? Försöker ni förändra 

det? Hur?  
 
 
 
 
 

 

 

Varför? Vilka? Vad borde göras? 

Vilka grupper vill ni nå?  

 

Migranter 

 

- Har ni aktiviteter som riktar sig speciellt mot 

nyanlända/asylsökande?  

 

o Varför har ni valt att starta aktiviteter 

som är riktade mot den gruppen? 

 

 

- Hur hade du trott att aktiviteterna skulle falla 

ut innan de startade? 

 

 

 
 

Var du med i diskussionen? Hur 

tänkte ni?  

 

Vilka? Svårt/lätt olika grupper? 

”kulturkrockar”?  

 

 

Diskussioner i gruppen innan? 

Vilka delaktiga i diskussionerna? 

Olika grupper, ensamkommande/ 

asyl/ kvot.  
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- Tänker ni annorlunda när ni planerar 

aktiviteter riktade till den gruppen än till 

andra?  

 

- Vad är det roligaste med att arbeta med 

personer som har kommit till Sverige 

nyligen? 

 

 

 

 

- Finns det någon särskilt konflikt som du har 

sett/hört kommit upp när ni har arbetat med 

nyanlända?  

 

o Vad tror du dessa konflikter grundar 

sig i (religion, kultur?)?  

 

 

- Har du blivit överraskad i det arbetet?  

 

 

- Vad skulle du vilja att utfallet blev av ert 

arbete med nyanlända/asylsökande?  

 

 

- Tycker du att kommunen/staten stödjer ert 

arbete?  

 

- Uppdrag/dialog från kommunen? 

 

 

- Vad anser du om förändringarna i och med de 

nya asyllagarna? Märks det av i ert arbete? 

 

Något särskilt som ni tänker på? 

 

 

 

Vad är det första ni vill förmedla till 

nyinflyttade? Viktigast att tänka på? 

Vad brukar folk säga är 

”konstigt”/ovant i Sverige 

(bra/dåligt)?  

 

 

Olika i olika grupper? Kvinnor/män, 

unga/gamla, bakgrund.  

 

 

Har ni tänkt på könsnormer/roller i 

olika grupper?  

 

 

Något som inte var som du tänkt dig 

innan? ”kulturkrockar”? 

 

språk, värderingar, nätverk, jobb, 

kultur? 

 

 

Bidrag (integrationsstipendium/ 

integrationsfonden/kulturstipendium)? 

Stöttning? Något du skulle vilja såg 

annorlunda ut? 

 

 

Vad tycker/tänker du om dem? 

 

 

Avslutningsfrågor 

 

- Hur skulle du vilja att Kalix förändras, om du 

fick måla upp en utopi för hur kommunen ska 

vara om tio år? 

 

- Är det något du vill tillägga, som inte har 

tagits upp?  
 

 
 
 
Tror du ni kommer dit? Vad krävs? 

Vad talar för/emot? Förändringar för 

de som är nyanlända/asylsökande nu?  

 
 

 

 

 


