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Sammanfattning 

Denna studies övergripande syfte är att studera hur personer som härbärgerar flyktingar 

ser på relationen mellan individers handlingar och hela samhällets ansvar för 

flyktingarna. För att uppnå syftet studeras tre mer konkreta frågeställningar; hur 

människor som härbärgerar papperslösa finner legitimitet för sin handling, hur de tror 

att andra människor i samhället ser på deras engagemang och vad de själva tycker om 

människor som inte är engagerade i detta. 

Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på Jürgen Habermas arbete för att 

begreppsligöra civil olydnad. I syfte att sätta in dessa i en förståelse hur informanterna 

ser på sig själva i relation till samhället används också Georg Simmels teoretiska tankar 

om samhället utifrån hans begrepp; kristallisering, dubbel kategorisering av människor 

och församhälleligande (vergesellschaftung). 

Som metod för att samla in studiens källmaterial används en tematiskt öppen intervju. 

Kodning och analys genomförs med så kallad databaserad kodning, som sedan med 

hjälp av identifierbara underteman (antingen förbestämda eller skapade av 

informanterna) försöker bena ut en tankestruktur hos informanterna som kan besvara på 

studiens frågor. 

Resultatet av studien visar att legitimeringen har två delar. En är att de bistår med akuta 

åtgärder som exempelvis tak över huvudet för människor i nöd, den andra är att de vill 

ändra "systemet" på längre sikt.  När det gäller den andra frågan, menar informanterna 

att de i många fall beskrivs som hjältar av andra. Den sista frågan kan delas upp i två 

delar. En del som gäller myndigheter, där informanterna har svårt att förstå hur de som 

arbetar med dessa frågor kan rättfärdiga/legitimera sina handlingar. Samtidigt tror de 

också att det går att förändra dem, genom att hjälpa dessa att tänka kritiskt. När det 

gäller den andra delen, andra i samhället, är de övertygade om att fler i samhället skulle 

bli aktiva om de faktiskt blev tillfrågade. 

Nyckelord 

Härbärgerare, civil olydnad, gömmare, migration, normer, institutioner, kristallisering, 

Simmel, Habermas
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Inledning 

Inledning 

Inom loppet av några dagar fick jag berättat för mig två diametralt olika historier om 

flyktingar under andra världskriget. Den första historien berättade min mormor och den 

handlade om hur hennes grannar (som hon hade som barn i Finland) gjorde allt de kunde för 

att slippa ta emot karelska flyktingar. Enligt historien gick de så långt för att hindra detta att 

de sågade hål i taket mellan första och andra våningen. Detta för att två rum skulle bli ett med 

högre takhöjd och de då skulle bli mer trångbodda. Om detta var den verkliga sanningen eller 

om historien fått en snöbollseffekt var min mormor ej säker på, hon var själv bara fem-sex år 

när det hände. 

Den andra handlade om en österrikisk politisk flykting som gömdes i Sverige under andra 

världskriget (Kallenberg, 2010). Den historien slutade i en tragedi då den som gömde 

flyktingen en morgon fick besök av någon slags säkerhetspolis som tog den gömde till ett 

interneringsläger i Långmora, i Dalarna och där personen sedan skickades vidare till rättegång 

och ådrog sig sjukdom. 

Det var dessa historier som fick mig att fundera över frågorna; Varför bestämmer man sig för 

att göra uppoffringen att härbärgera en ofta okänd människa? Varför bestämmer man sig för 

att göra allt i sin makt för att slippa? Hur ser man på sig själv och hur ser man på samhället? 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte 

Studiens syfte har varit att söka större kunskap om varför vissa människor väljer att 

härbärgera papperslösa och hur de ser på sig själva och på sin handling utifrån de klassiska 

sociologiska begreppen individ och samhälle. I ett bredare perspektiv handlar det alltså om att 

diskutera relationen mellan det egna ansvaret och det gemensamma ansvaret, något som 

skulle kunna kallas samhälleligt ansvar. När och var tar individer över ansvaret för något de 

anser vara samhället ansvar? När blir aktörers handlingar samhälleliga handlingar? 
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Frågeställningar 

Studiens övergripande frågeställning har varit: Hur ser personer som härbärgerar flyktingar på 

relationen mellan individers handlingar och samhället som helhets ansvar för flyktingarna? 

För att kunna besvara den har tre konkreta frågeställningar utarbetats: 

1. Hur legitimerar härbärgerare sina handlingar?  

2. Hur uppfattar härbärgerare att andra i samhället ser på deras engagemang? 

3. Vad har de för uppfattning om ”de andra”, det vill säga de som inte är aktiva i deras 

rörelse? 

Avgränsningar 

En studie med ett omfattande syfte som denna måste begränsas i tid och rum. Den första 

begränsningen är att studien inte har belyst frågor om personer som inte vill gömma 

flyktingar, i likhet med mormors grannar. 

Runt om gömda finns det också många andra som hjälper till (sjuksköterskor, psykologer, 

barnskötare, läkare, präster med flera), dessa faller dock utanför studiens ram. Även om de 

också är en del av att hjälpa gömda är det inte de som upplåter boendeyta åt de papperslösa 

och det är dem som uppsatsens har haft i fokus.  

För det första har studien begränsats till gömmare som varit tillgängliga i Stockholmsområdet. 

Det har varken funnits tid eller ekonomiska resurser för att studera om dessa personers syn på 

sitt engagemang skiljer sig mellan olika nationer eller olika regioner i ett och samma land. 

För det andra har studien, även detta främst på grund av arbetsekonomiska skäl tvingats 

utföras med ett minimum av intervjuer. Antalet intervjuer som har genomförts i studien är sex 

stycken. Det är dock ändå ett antal som gör att det varit möjligt att göra någon slags 

komparation mellan de olika informanternas utsagor. Hade det funnits mer tid hade det 

naturligtvis varit bra för studien om den innehållit ytterligare några intervjuer för att öka dess 

kvalité. 

Undersökningen har inte bara avgränsas geografiskt, fysiskt och i tid utan det har också 

isolerats fenomenologiskt. I denna studies har gömmande/härbärgerade betraktats som ett 

samhällsfenomen som skulle undersökas. Men eftersom det är ett så mycket omfattande 

fenomen med så många olika delar så har även själva fenomenet behövt avgränsas. 
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Fenomenet kan tänkas se ut som figur 1. Denna figur visar också vilka underfenomen av detta 

fenomen som den här studien har valt att undersöka. Studien har koncentrerat sig på de 

fenomen, mellanliggande- och underfenomen, som pekar i de gröna pilarnas väg enligt fig. 1. 

Fig. 1 – En schematisk bild över de fenomenologiska avgränsningarna 

Genom tidigare journalistiska undersökningar har man sett att det finns de som härbärgerar 

papperslösa men tar betalt för det. Det kan antingen ske genom att man hyr ut till papperslösa 

precis som man hyr ut till vem som helst dem (Mattsson, 2008: 21), eller genom att man och 

gör en bra profit på att hyra ut till dem (Mattsson, 2008: 24). Denna studie har inte undersökt 

dessa typer av härbärgerare, eftersom fokus i denna studie ligger på den osjälviska (att man 

inte får något tillbaka) upplåtelsen av boendeyta till en papperslös som bestämt sig att gå 

under jorden. 

Tidigare forskning på det mellanliggande fenomenet 1 (Vilka är de?) visar var informanter 

som kan tänkas besvara uppsatsens frågeställningar finns.  

Det är emellertid det mellanliggande fenomen 3 (Varför gör de det?) och dess tre stycken 

underfenomen som har varit fokus för denna uppsats. Naturligtvis finns det fler underliggande 

fenomen till alla dessa tre mellanliggande fenomen, men utifrån studiens syften har den enbart 

berört just dessa fenomen. 

Det bör också noteras att inom studiens underliggande fenomen har huvudsaklig fokus legat 

på nummer 2 (Hur uppfattar härbärgerare att andra ser på dem?). Detta för att underfenomen 1 
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(Hur ser de på sig själva och sin handling?) redan är undersökt i tidigare forskning. Men 

eftersom denna forskning nu har några år på nacken och för att få en vidare inblick i fältet har 

informanterna ändå utfrågas om det och det tas upp i studien.  

Gällande underfenomen nummer 3 (Vad har de för uppfattning om de andra?) är det delvis 

redan undersökt ifråga om hur gömmare uppfattar institutionerna (institutioner i bemärkelsen 

myndigheter som arbetar med migrations- och sociala frågor, alltså inte institutioner i 

traditionell sociologisk bemärkelse). Både Herbert & Jacobsson (1999) samt Karstensen 

(2002) har talat med sina informanter om detta. Dock diskuteras sällan andra individers roll i 

dessa undersökningar och polisen samt tjänstemännens roll diskuteras väldigt flyktigt. 

Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna komplettera bilden något. 

Det hade naturligtvis varit intressant att komparera informanternas tankar om ”hur de tror att 

andra ser på dem” med ett material som kan bekräfta eller dementera deras tankar. Tyvärr har 

inte funnits arbetsekonomisk tid funnits till detta i denna studie. 

Disposition 

Under avsnitt ”inledning” har inledning, syfte, frågeställningar samt avgränsningar 

presenterats för läsaren, sist har också arbetets disposition redovisats. Därefter följer avsnittet 

”teori och tidigare forskning” som tagit upp uppsatsens teoretiska utgångspunkter, tidigare 

forskning, begrepp och definitioner samt att frågeställningarna utvecklats. 

I avsnittet efter det, ”metod och material” har studiens urvalsprocess, samt vad urvalet 

innehåller redovisats. Här har även metoden som använts vid insamling och analys av 

studiens källmaterial presenterats. 

Därefter kommer ett kort avsnitt om kontexten som studien har ägt rum i. 

Sist, men inte minst har studiens resultat och slutsatser presenterats. I anslutning till det har 

även en kort diskussion förts, också kring förslag på eventuell framtida forskning. 



 

 5 

Teori och tidigare forskning 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte har varit att söka större kunskap om varför vissa människor väljer att 

härbärgera papperslösa och hur de ser på sig själva utifrån de klassiska sociologiska 

begreppen individ och samhälle. Teoretiskt söker den här uppsatsen därför finna en 

utgångspunkt som kan förklara handlingar av aktörer som utförs därför att de tycker att något 

samhället gjort är fel, och individens handling blir en reaktion emot det. 

Först bör dock en större bild skisseras upp. Något förenklat brukar man inom 

samhällsvetenskapen tala om två sätt att ser på hur relationen individ-samhälle är uppbyggt. Å 

ena sidan har vi den så kallade metodologiska individualismen som har sitt ursprung i 

ekonomisk teori och ser på hur enskilda individer tänker och handlar (Ahrne, 2007: 64). En 

typisk teoriskola här är rational choice eller på svenska den så kallade rationella 

handlingsteorin. 

Å andra sidan finns de så kallade strukturalistiska modellerna. De bygger något förenklat på 

att samhället redan finns när vi föds och att våra val i stor utsträckning är bestämda av den 

struktur vi befinner oss i. Därför måste samhället studeras som en helhet, inte som enskilda 

aktörers handlingar (Ahrne, 2007: 65). Det finns två huvudfåror inom strukturalismen, en som 

ser samhällsstrukturen som uppbyggd av koncensus och en som tvärtom ser att strukturen är 

byggd av konflikt (Ahrne, 2007: 66). 

I denna studie försöks en mellanväg mellan strukturalism och metodologisk individualism 

hittas. Här ses samhället som summan av ett samspel mellan enskilda aktörers (individer) 

handlingar, organisationers handlingar (och aktörers handlingar inom desamma) och att det 

utanpå det finns en struktur av normer och värderingar som påverkar aktörerna. Alltså som ett 

slags medelväg mellan de två grundfårorna, där relationen inte är invid-samhälle, eller 

samhälle-individ utan mera samhälle-individ-samhälle. 

George Simmel (1950: 11), tänkte sig samhället som detta: 

The large systems and the super-individual organizations that customarily come to mind when we 

think of society, are nothing but immediate interactions that occur among men constantly, every 

minute, but that have become crystallized as permanent fields, as autonomous phenomena. As they 
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crystallize, they attain their own existence and their own laws, and may even confront or oppose 

spontaneous interaction itself. 

Simmel menar alltså att samhället är något som ständigt skapas och dör genom interaktion 

mellan individer. Det betyder inte att bara för att någonting dör (alltså en viss social 

interaktion som är en del av samhället) måste det för den skull bli helt annorlunda nästa gång 

den uppstår. Det är i stället här utkristalliseringen kommer in i bilden, att det kan som Simmel 

skriver ovan ”konfrontera eller motarbeta interaktionen.”1 Kort sagt är varje social interaktion 

något nytt men dess utkristalliserade historia (eller institutionen som det också kan kallas) gör 

att det till stor del kommer likna tidigare interaktioner. 

Det är inte i Sverige olagligt att härbärgera människor som hotas av avvisning från landet 

(Angel & Hjern, 2004). I studie måste nämnas att det dock hos vissa informanter talas om 

handlingen, som att den vore olaglig.2 Dessutom bryter handlingen mot något som skulle 

kunna kallas en institutionaliserad norm i samhället och den går emot ett beslut som en 

myndighet fattat. Därför har studien också valt att använda en teori utvecklad för att förklara 

och analysera aktörers relation till och användande av civil olydnad.3  

Jürgen Habermas (1985) menar i sitt försök till teoriutveckling kring frågan om civil olydnad 

att det faktiskt är så att institutioner är resultatet av våra handlingar. Habermas skriver 

(Habermas, 1985: 95): 

Beacuse that institution is a human creation per excellence, the historical nature of its norms must 

not be forgotten. 

Således finns normer och historia inbyggt i institutionerna, normer och historia som påverkar 

deras struktur. I denna studies fall, hur beslut över vilka som har rätt eller inte rätt att stanna 

tas. Dels utifrån att de lagar som reglerar migration är så kallade formella institutioner men 

också utifrån olika tjänstemäns och juristers tolkningar av dessa, något som är så kallade 

                                                
1 Min översättning. 

2 Alla informanter (förutom den första personen som intervjuades) som däremot varit medvetna om att 

deras handling är laglig har fått frågan om de skulle utföra den även om den vore olaglig. Det var en av 

de saker som blev en lärdom vid genomläsning av källmaterialet. 

3 Naturligtvis kan man diskutera detta som det alltid finns andra normer, så som att man ska hjälpa 

varandra och så vidare. Däremot finns det ingen forskning på hur många som härbärgerar papperslösa 

och därför antar denna uppsats att det idag inte är en norm att ”ha okända människor boende hos sig”. 

Såldes är någon som har det, en normöverträdare. 
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informella institutioner. Institutionerna har sin bakgrund i och är en produkt av mänsklig 

aktivitet och historiska normer ur mänsklig aktivitet. 

I tidigare forskning inom uppsatsens område kan man konstatera att det bland härbärgerare 

(och även andra flyktingrörelseaktivister) ofta finns en syn på att myndigheternas beslut är 

osäkra, att de saknar ologiska och osäkra (Herbert & Jacobsson, 1999: 66). Det är således 

beslut av samhället som aktivisterna sätter sig emot genom egen handling. 

Att utföra en sådan handling så som Habermas beskriver den betyder inte att man inte 

accepterar samhället eller dess institutioner i stort. Det betyder inte att man behöver vara emot 

parlamentarismen, staten eller demokratin. Det enda det betyder är att man är emot hur vissa 

lagar utformats och agerar emot det. Det kan jämföras med tidigare (inte då, men idag) 

accepterade rörelser så som den amerikanska människorättsrörelsen på 1950- och 60-talet 

(Habermas, 1985: 108). 

Habermas text är skriven i en tysk kontext efter ett rebelliskt 1970-tal. Det betyder däremot 

inte att det inte finns stora delar i hans teori som inte går att applicera på svensk kontext och 

studiens fenomen. Nedan följer ett försök att visa hur den kan appliceras på denna studie. 

Habermas försök att teoriutveckla skall enligt honom själv ses mer som filosofiskt än 

juridiskt. Det enda skälet till att inte att acceptera civil olydnad bygger på en stat som är felfri 

och totalt moraliskt rättfärdig. Han menar att skälet till varför medborgare skall följa lagar och 

normer är inte för att de ska vara rädda för eventuella straff för lagbrott eller sanktioner mot 

normbrott, utan för att de faktiskt finner dem vara moraliskt rätt (Habermas, 1985: 101). 

Civil olydnad tenderar dock enligt dess kritiker till att ifrågasätta hela den demokratiska 

processen, men ifrågasätter Habermas; hur kan vi garantera att bara för att vi har en process 

för att bygga lagar att den processen är legitim (Habermas, 1985: 102). Majoritetsbeslut 

fungerar bara i vissa kontexter och måste hela tiden vägas mot bristen på information och tid 

för beslut (Habermas, 1985: 111). Bara för att man dessutom sätter sig mot en lag, en norm 

eller en regel betyder inte det att man är emot samhället som helhet. Legitimiteten ligger i att 

det handlar om den symboliska handlingen mot det man tycker är fel och är beredd att ta sitt 

straff för det. 

Ska social förändring uppnås måste den börja med någon ruckar i normerna och reglerna. Det 

var så apartheid krossades och det är så jämställdheten ökat. Här finns åter en koppling till 

den stora teorin. Samhället påverkar våra informanter (individer) som i sin tur påverkar 
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samhället som i sin tur påverkar individerna igen. Sakta men säkert kanske normerna bryts 

upp. 

Samma sak kommer fram i resultaten från den här studien. Informanterna är del av ett 

samhälle och de ställer sig inte utanför samhället. I stället vill de förändra samhället och andra 

individer i det. 

Forskningsläget 

För att samla in tidigare forskning har en litteratursökning gjorts. Dels på sökmotorn 

”uppsök.se”, som är en samling av uppsatser från svenska universitet och högskolor. Utöver 

det har en sökning på engelska sökord gjort i ”google schoolar” och här var målet att hitta 

internationell forskning inom uppsatsens område. 

Mer konkret har sökningarna gått till på så sätt att vissa ord, här kallade kärnord, i relation till 

uppsatsens områden har använts. Dessutom har de skrivits med asterisks för att bli så breda 

som möjligt och ta med så många böjningar av ordet som möjligt, eller med booleska uttryck 

för att avgränsas. De stora sökningar jag har gjort kan ses enligt tabell 1. 

Sökmotor Sökord Träffar Intressanta 

träffar 

Träffar vars 

som används 

Uppsök flykting* 250 7 4 

Uppsök göm* 88 74 2 

Google 

scholar 

hiding AND 

refugees 

68 8005 - - 

Tabell 1. Resultat av litteratursökningsprocessen. 

Avvägningen av vad som varit och inte varit intressant för denna uppsats har skett genom att 

texternas abstracts ögnats igenom. Denna första ursållning har namngivits med det som kallas 

“intressanta träffar” i Tabell 1. Här inryms allt som eventuellt hanterar gömda eller flyktingar 

och det har gått vidare till nästa sållning. 

                                                
4 En av dessa fanns inte som elektronisk resurs på sin institutions hemsida och har därför inte kunnat 

granskas djupare. 

5 Efter att ha ögnat igenom de 40 första träffarna lades sökningen åt sidan. Ingen av de första innehöll 

vad som kunde avgöras via sammanfattningen något om ”gömmare”. 
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Därefter har texterna i sin helhet snabbt ögnats igenom. De texter som behandlat det som 

skulle kunna anses vara intressant för uppsatsen (alltså på något sätt behandlar personer som 

“gömmer” och deras relation till samhället) eller som innehåller källor i sin tur verkar vara av 

intresse kallas “träffar som används”. Därefter har “träffar som används” ytterligare fått leda 

sökningen vidare genom källförteckningarna. 

Fördelar med detta sätt är att det ger en stor mängd material som forskaren kan hitta tidigare 

resultat i att lyfta in i sina egna studier. Det är dessutom ett slags strategiskt urval och följer 

ett systematiskt tänkande. Nackdelen torde vara att det finns en risk att man drunknar i 

material. Här gäller det alltså att ha tungan rätt i mun och inte sväva in på saker som är kanske 

är intressanta, men inte just för den aktuella studiens syften. 

På området gömda kan konstateras att det finns en relativt omfattande mängd forskning. 

Däremot finns tämligen lite forskat på (området bland) dem som härbärgerar gömda. Det som 

litteratursökningen resulterat i (förutom källor som kan förklara en juridisk och social 

kontext) är två verk. 

Det första (och troligen enda svenska) stora svenska forskningsunderlaget är Neils Herbert 

och Kerstin Jacobssons statliga offentliga utredning (Olydiga medborgare) från 1999. Det är 

en mer etnografisk undersökning av vem, och varför som gömmer papperslösa, och hur. Den 

innehåller även en komparation av likheter och skillnader med en annan grupp av aktivister 

som arbetar med civil olydnad och direkt aktion; nämligen djurrättsaktivister. Det är genom 

den offentliga utredningen som denna uppsats fått uppslag i var informanter för intervjuer går 

att finna. Den har även varit som en vägledning i vilka frågor denna uppsats fokuserar på, dels 

för att hitta nya vinklar och frågor som forskningen bör besvara, men även för att fylla ut 

kunskap inom områden där den utredningen lämnat en del tomma svar. Dessutom har den här 

uppsatsen delvis fått polemisera med ett begrepp som används där eftersom våra informanter i 

stor utsträckning vänts sig emot den befintliga begreppsapparaten och dess innebörd. 

Det andra stora vetenskapliga arbetet som finns om härbärgerare är en studie i 

socialantropologi från Köpenhamns universitet 2002 av David Karstensen (Passion og 

professionalisme; en antropologisk analyse af ”flyktingvenner”, de hjaelper og skjuler). I den 

studien har de resultat som den uppvisar om aktivisternas syn på exempelvis myndigheter 

jämförts med de resultat som finns i denna studies undersöknings källmaterial. 

En stor svaghet för denna studie har varit att Karstensens arbete kommit in rätt sent i 

utformandet av uppsatsen. Detta eftersom den inte fanns på ett på ett enda bibliotek i hela 
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Sverige6 och därför behövt beställas från Danmark, men tyvärr inte nått fram i tid för att 

kunna användas aktivt i utformandet av frågeställningar. Den institution som avhandlingen 

gjord vid (socialantropologen vid Köpenhamns universitet) kontaktades också för möjligheten 

att få tag på arbetet. De hade tyvärr inte kvar några exemplar för försäljning utan enbart för 

utlåning men detta måste ske genom ett svenskt bibliotek och dessutom via kungliga 

biblioteket i Köpenhamn. 

I övrigt råder det dessvärre brist på passande forskning inom området. Det finns flera studier 

på kandidatnivå som berör aktivister runt gömda, men de berör inte de som har papperslösa 

boende hemma hos sig i någon större omfattning. När dessa används har de i stället fått 

vägleda till källor kring kontexten. Ett annat problem med uppsatserna är de inte heller är lika 

granskade som artiklar och det är ytterligare ett skäl till att de inte har använts i någon större 

utsträckning. 

Begrepp och definitioner 

Papperslös/flykting – I denna studie har ordet papperslös använts för alla som kommer till 

Sverige och vill arbeta här eller få permanent uppehållstillstånd eller asyl men som fått avslag 

på det (eller som kommit hit och inte ansökt om det). Khosravi (2006: 284) menar att termen 

papperslös egentligen inte fungerar i den svenska kontexten, i stället bör ordet irreguljär 

migrant användas. Eftersom papperslös är ett så spritt ord både inom akademi och media har 

det dock använts ändå. Ibland har termen flykting använts. Denna benämning är en bristfällig 

term eftersom många av de personer som kommer inte har officiell flyktingstatus. I denna 

uppsats menas dock att oavsett om man är migrant av ekonomiska skäl eller politiska är man 

“på flykt” ifrån något. 

Gömd – Alla som inte har formell rätt att uppehålla sig i Sverige och som tagit beslutet att gå 

under jorden och därför gömmer sig från myndigheterna.. 

Härbärgerare/gömmare – En person7 som kortare eller längre tid valt att upplåta en boendeyta 

åt en eller flera personer som bestämt att gömma sig. I denna studie görs försöket att undvika 

                                                
6 Enligt http://www.libris.kb.se 2011-10-01 som är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma 

katalog. 

7 Naturligtvis kan också en organisation vara härbärgerare, organisationer som härbärgerare faller dock 

utanför den här studiens område eftersom den intresserar sig av gömmare på individnivå. 
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att använda ordet “gömmare” och i stället referera till våra informanter som härbärgerare,8 

alltså “personer som upplåter boendeyta åt papperslösa”. Skälet till det har varit att de flesta 

informanterna inte ser sig som gömmare, utan enbart som en person som hjälper papperslösa 

som bestämt sig för att gå under jorden. Under resultatavsnittet kommer även en diskussion 

om begreppet och informanternas tolkning av det lyftas. Däremot är ordet “gömmare” väldigt 

vanligt i den offentliga debatten varpå det finns en risk att ordet har använts i uppsatsen av ren 

slentrian.  

Individ – En aktör i samhället som genom sin interaktion med andra individer också skapar 

samhället. Det betyder inte att individen är grunden. Precis som samhället skapas av individer 

påverkar också samhället individerna genom tidigare utkristalliserade handlingsmönster. Det 

råder alltså ett slags växelverkan. 

Samhälle – Summan av individers och organisationers handlingar gentemot andra individer 

och organisationer. Samhället kan förändras av individerna men kan också vara den tvingande 

kraft som påverkar individerna i deras handlande. 

Institution – Ett socialt handlingsmönster med en förmåga att överleva och reproduceras över 

tid. Det finns formella institutioner som är lagar, förordningar och formella regler. Vidare 

finns det informella institutioner som är normer, sedvänjor och informella regler. 

Civil olydnad – Definierat under teoriavsnittet. 

Homofili – Begreppet används ofta i nätverksforskning för att visa att människor i hög grad 

umgås med de som är som de själva (Edling & Rydgren, 2007: 288-289), antingen 

åsiktsmässigt eller ekonomiskt. Även var du bor påverkar detta, alltså även om du umgås med 

människor som inte är som du, är det stor chans att du är grannar med dem i stället. 

Utveckling av frågeställningarna 

Eftersom arbetets syfte och frågeställningar är så vida bör de utvecklas. De fyra teman som 

avhandlats med informanterna har varit ”bakgrund” (vilka de är och hur kom de i kontakt med 

papperslösa, flyktingfrågor och så vidare), ”legitimering” (hur de legitimerar sin handling), 

                                                
8 Även detta ord kan ses som problematiskt. Vi vill dock mena att det är betydligt mer oladdat för våra 

informanter än ”gömmare” eftersom ”gömmare” i deras ögon är någon som är med och tar ett beslut om 

man ska eller inte ska gå under jorden. Det gör inte våra informanter. En härbärgera är i stället någon 

som öppnat sin dörr för en person som behöver ta över huvudet. 
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”andras syn på deras engagemang” (hur de tror att andra ser på deras engagemang) och 

”synen på andra” (vad härbärgerare tycker om andra i samhället). 

Det första temat behöver inte utvecklas eftersom det mer handlar om att dels bygga en kontakt 

med informanten och dels om att förvissa sig om att få en bredd i materialet. 

Det andra temat ”legitimering” bygger i mångt och mycket på en diskussion med 

informanterna om deras skäl till varför de tagit beslutet att låta en person bo hos dem. Frågor 

om hur de ser på civil olydnad, att bryta mot lagen och deras bild av migrationspolitiken 

kommer försöka vävas ihop till ett svar på frågan. Även diskussion om moral, ideologi och 

religion har berörts ytligt i intervjuerna. 

När det gäller frågan om ”andras syn på deras engagemang” har en diskussion med 

informanterna förts huruvida de tror att deras engagemang tvingar dem att försaka andra 

sociala relationer. Målet har varit att få svar på om detta beror på att det de gör ses av andra i 

samhället på ett sådant sätt att de tvingas hålla tyst om det. Kopplat till det har också en 

diskussion förts om hur och när de pratar om sitt engagemang, alltså vilka de berättar eller 

inte berättar för och varför. 

En fråga som förhoppningsvis kunnat besvara både ”hur andra ser och tänker om dem” samt 

”hur de ser på andra utanför deras fält” är frågan om; Varför fler inte är engagerade? När det 

gällt den första frågeställningen är även det kopplat till en eventuell acceptans för ett 

engagemang för gömda och ett härbärgerande av gömda. En hypotes är att om det är 

accepterat, varför är då inte fler aktiva? 

Att frågan om; Varför inte fler är engagerade? Kanske även kunnat besvara den sista 

frågeställningen har varit för att den kanske kunnat ge utsagor om andra utanför deras fält när 

de svarat på den. 

Till den sista frågeställningen; Hur de ser på de som inte finns i deras sociala fält? Den har 

också försökt att utvecklats till en diskussion med informanterna om hur de ser på att det är 

människor, precis som de själva, som tar och verkställer beslut om personer som söker 

uppehållstillstånd. Alltså poliser, politiker och tjänstemän. Detta var en något som kom efter 

genomläsning av insamlat materialet och undertemat byggdes ut efter det, vilket lett till att 

alla informanter inte fått prata lika mycket om det. Det har också varit intressant att prata om 

det eftersom dessa personer är länken mellan samhället och de som ska avvisas. Dessa 

personers handlingar är direkt avgörande för flyktingarna. 
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Om man diskuterar dessa två frågor (varför inte fler är aktiva och synen på ”människor som 

gör systemen”) med informanter finns möjligheten att de kommer att ge utsagor om ”de 

andra” eftersom de också måste relatera diskussion till någon som inte finns i deras rörelse. 

Det handlar alltså om försöket att utläsa och tolka utsagor om hur de talar om andra. 

Däremot är den övergripande frågeställningen något mer abstrakt och till stor del summan av 

åsikterna som framkommit av de andra frågorna. 

Målet har varit att ta reda på hur relationen mellan dessa individer konstrueras och 

rekonstrueras i relation till alla andra individer och alla andra individer på aggregerad nivå, 

alltså det som kallas för samhället. Frågorna om härbärgerares syn på andra, och andras syn 

på dem, tros också därför kunna komplettera bilden av hur dessa individer interagerar i 

samhället. I slutet att förs också en diskussion om hur deras engagemang bäddar för social 

förändring. 

Metod och material 

Urval 

Eftersom att härbärgera är en verksamhet som till viss del måste hållas hemlig – därför att de 

gömda som finns runt aktivisterna kanske hotas av avvisning – skulle möjligheten att kunna 

hitta ett urval bli svårt. 

Jag har sedan tidigare två vänner som härbärgerat papperslösa. Således började jag med att 

intervjua dem och de hjälpte mig sedan vidare med namn som jag kunde kontakta och som 

kanske kunde ställa upp. Denna urvalsprincip benämns oftast som ett (så kallat) snöbollsurval 

(Bryman, 2002: 115-116). Som en del i detta har jag även följt med en av mina informanter på 

bönestund och nattvard utanför migrationsverket för att få kontakt med andra 

flyktingrörelseaktivister. 

Fördelen med denna princip är att den för forskarens del är väldigt enkel, informant A leder 

till B som leder till C och så fortsätter det. Urvalsprincipen bygger dessutom mer på teori än 

statistik. Det går att göra ganska kvalificerade gissningar om att ett slumpmässigt urval inte 

skulle ge oss den kvalité i intervjuerna som eftersträvas, eftersom andelen 

flyktinghärbärgerare i befolkningen antagligen inte kan mätas i procentenheter. 
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Nackdelen med urvalet är att det kanske bara blir en del av alla som finns inom ett fält som 

blir källa. De vill säga att urvalet bara får informanter från en liten del av ett större nätverk av 

aktivister. I denna studie gjordes ett försök att minimera den risken eftersom de två första 

aktivisterna båda har två olika nätverk för sitt engagemang, den ena har frikyrkorörelsens som 

grund, den andra har en rent migrationspolitiskt och asylrättspolitiskt driven grupp som sin 

grund. 

Trots det försöket finns en övervikt av informanter som är aktiva i organisationen ”Ingen 

människa är illegal”. Även om två snöbollar startades var världen liten och det visade sig att 

flera av våra informanter är organiserade i flera nätverk och organisationer. 

En annan brist som hör ihop med det är att det saknas aktivister från organisationen FARR 

(flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd), som var den mest frekventa i Herbert 

och Jacobssons studie (1999). I den här studien har vi helt enkelt inte lyckats komma i kontakt 

med de som är aktiva där. 

Dessutom kan snöbollsurvalet med tanke på att engagemang i dessa frågor är belagt med ett 

visst hemlighetsmakeri ge forskaren ett godkännande i och med att det hela tiden går att 

referera till en tidigare informant vid nya informantkontakter. 

Informant Kön Ålder Sysselsättning  

1 Kvinna 50 Pastor  

2 Man 32 Redaktör  

3 Man 32 Butiksbiträde  

4 Man 29 Pastor  

5 Kvinna 28 Studerande  

6 Kvinna 18 Studerande  

Tabell 2. Redovisning av skillnader i informanter 

Siffran i tabellen ovan är en bara en kod som kan kopplas till källmaterialet och som bara 

uppsatsskribenten känner till. Syftet med att uppge kön, ålder och yrke är att visa att urvalet 

har en spridning. Informanterna är också aktiva inom olika organisationer, men det finns 

tyvärr en del organisationer som arbetar med frågan men som urvalet inte har några 

informanter ifrån (se diskussion om detta i diskussionsavsnittet). 
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Under själva resultatavsnittet kommer i stället fingerade namn att användas. Skälen till det har 

varit två, dels för att informanterna ibland uttalat känsliga saker eller kritik om sin 

organisation som inte skall kunna kopplas till dem. Det andra och främsta skälet har och göra 

med att tre av informanter idag har papperslösa boende hos sig.  

Här finns också en annan intressant spännvidd i materialet som bör framhävas. Tre 

informanter har härbärgerat, tre gör det i skrivande stund och av dessa har en av dem nyligen 

beslutat att öppna sitt hem åt någon som gått under jorden och behövt en plats att bo på. 

Således har den informanten ganska nya erfarenheter och det ökar spridningen i materialet. 

Material 

Uppsatsens empiri har samlats in genom djupintervjuer. Detta har skett med en så kallad 

tematiskt öppen intervju (Aspers, 2007: 137). Detta betyder att forskaren talar med 

informanten utifrån vissa teman som kan besvara studiens frågeställningar. Det har således 

inte vara inramade frågor som den intervjuade har svarat på utan mera bredare frågor inom det 

temat som forskaren pratar med den intervjuade utifrån. 

Fördelen med denna metod är att intervjupersonen inte kommer känna sig pressad att svara på 

direkta frågor. Det är inte minst viktigt inom ett område som denna undersökning då den 

verksamhet objektet håller på med inte är hemlig, om än inte olaglig. 

En annan fördel är att informanterna tillsammans med forskaren styr intervjun. I mer 

strukturerade intervjuer är det mycket en forskares vinkel av verkligheten som bygger upp 

frågorna. Här kan i stället informanten leda forskaren in på områden som denne kanske inte 

kommit in på tidigare men som är nödvändiga för att besvara studiens frågor. Det handlar om 

att följa samtalet och situationens logik (Aspers, 2007: 138). 

Nackdelar med metoden är att forskaren i efterhand kan inse att den inte fått svar på de frågor 

som finns bakom de teman som diskuterats med intervjupersonerna. Vid sådana händelser 

krävs helt enkelt en återkoppling till personen igen för att få svar på det som saknas, om det är 

möjligt. Det ställer dessutom krav på lyhördhet hos forskaren, eftersom informanten i denna 

typ av intervju har mer makt över var den går. Alltså bygger det på att forskaren tar upp de 

trådar som informanten lyfter är av intresse för studiens syfte exempelvis genom att fråga hur 

informanten kopplar ett visst svar till temat som diskuteras (Aspers, 2007: 139). 
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Intervjuerna har skett hemma hos informanterna eller på någon avskilt fik i Stockholm. De har 

spelats in på en telefon som fungerat som en diktafon. Alla informanter har fått erbjudandet 

att läsa sina intervjuer transkriberade och tre av dem har velat göra så. När dessa tre gjort det 

har endast en ändring genomförts och det var anonymiseringen av ett organisationsnamn. 

Informanterna har också erbjudits om återkoppling till dem med studiens resultat. 

Därefter har intervjuerna transkriberats. På grund av tidsbrist har transkriberingen skett 

väldigt enkelt, långa pauser har markerats med flera punkter eller radbrytningar medan korta 

pauser enbart markerats med komma eller punkt. Aspers (2007: 149) menar att det inte finns 

något enkelt svar på hur stor noggrannheten i en transkribering ska vara utan att det måste 

bestämmas efter kravet på hur stark evidens man är ute efter. I denna studie har den försvagats 

något i och med att de arbetsekonomiska förutsättningarna gjort att transkriberingens 

genomförts lite enklare. 

Kodning och analys av materialet 

Efter att intervjuerna transkriberats måste det till någon slags kodning av materialet. Dels för 

att det är alldeles för omfattande för att i sin helhet kunna hanteras i uppsats av denna nivå, 

men framförallt för att forskarens roll är att hitta de kvalitéer i materialet som behövs för att 

besvara frågeställningarna. 

Kodningen av materialet har skett tematiskt, dels utifrån de fyra teman som behandlats med 

informanterna (bakgrund,9 legitimering, andras syn på engagemanget, synen på andra), men 

också utifrån ett antal underteman. Det finns ett schema för kodningen i bilaga 1, detta för att 

förtydliga och illustrera det som beskrivs nedan. 

Först har materialet närlästs flera gånger. Ord och fraser som tros vara särskilt centrala 

markerats och noterats. Det har gjorts för att hitta underteman till dessa övergripande teman, 

alltså en slags kategorisering eller typologisering av de uttalanden som informanterna gjort 

eller frågor som tagits upp med dem i intervjuerna. Ett exempel: När syftet varit att få reda på 

vad informanterna tror att andra tycker om deras handlingar är det undertema som diskuteras 

”varför de inte tror att fler är aktiva”. Således har det redan innan intervjun skapats en kod 

eller snarare ett undertema att koda utifrån. 

                                                
9 Detta tema har i princip inte kodats, men det tas upp i texten eftersom det är ett av fyra teman som 

informanterna talat om. 
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Eftersom intervjun är tematiskt öppen och det då också handlar om att visa stort gehör för 

informanterna har emellanåt även deras utsagor fått bilda kodbara underteman. Ett sådant 

exempel är homofili. Visserligen har jag som forskare här döpt det temat, men det bygger på 

observationer i materialet där det framkommer att flera av informanterna pratar om att de har 

en umgängeskrets vars åsikter kan påverka hur de tror att andra i samhället ser på dem, alltså 

en slags homofili. 

Creeswell (2007) har gjort en typologisering av ansatser för kvalitativ forskning. Denna studie 

faller kanske enligt vissa tolkare av hans typologi i gränslandet mellan fenomenologi och 

grounded theory. Tittar man på kodningsschemat får man kanske känslan av det sistnämnda. 

Det betyder inte att så är fallet. Kodschemat bör i stället ses som ett sätt att bena ut fenomenet 

genom att strukturera observationerna för att visa på skillnader och likheterna i utsagorna. Det 

finns en bredd i materialet samtidigt som det finns många likheter. 

Men det finns en stor likhet med gounded theory och det är att den kodning som genomförts 

skulle kunna kallas en datastyrd kodning (Kvale & Brinkmann, 2009). Deras tolkning av 

datastyrd kodning är att forskaren kan skapa en kod utifrån sin tolkning av materialet (Kvale 

& Brinkmann 2009: 218). Det handlar om allt från normer och symboler till handlingar och 

uttalanden, i princip vad som helst. 

När det gäller själva kodningen för att besvara den övergripande frågan har den i mångt och 

mycket gått ut på att hitta utsagor i undertemana och relatera dessa till teorin för att nå svar på 

hur våra aktörer interagerar med andra aktörer och samhället som helhet. Alltså en slags 

aggregering av observationerna för att förklara dem i relation till teori. 

Ett lite mer konkret exempel på kodningen är hur informanterna ser på och pratar om 

undertemat ”synen på civil olydnad”. Här säger en av informanterna;  

När små barn har stora tomma magar, då får man bryta lagar. 

I relation till teorin finns här alltså en tydlig definition av hur informanten dels ser på vilka 

handlingar han/hon har rätt att utföra i vilket läge. Men också vad han/hon tycker om vissa 

lagar och normer (kopplat till en specifik kontext naturligtvis). Det handlar helt enkelt om att 

finna de meningsbärande enheterna i informanternas utsagor och som med hjälp av teorin kan 

förklara deras handlande och interaktion med andra i samhället. 

Till detta bör också läggas att en genomläsning av materialet skett efter nästan varje intervju 

(åtminstone varannan). Syfte med det har varit för att se om den kan utvecklas med fler frågor 

inom ett tema till nästa informant. Kanske har informant X sagt något som tidigare 
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informanter inte pratat om automatiskt. I sådana fall har också informant Y fått en fråga inom 

det området, ifall han/hon inte heller pratar om det. 

I fråga om själva analysen har det handlat om att tillsammans med kodningen, tidigare 

forskning och teori försöka hitta en systematik i utsagorna. Kvalitativ forskning handlar inte 

om att räkna observationer. Det handlar i stället om att hitta kvalitéer i ett material, att visa på 

likheter mellan informanternas utsagor men också att visa skillnader. Tycker en flera av 

informanterna något ska det naturligtvis göras tydligt i analysen, men det är lika viktigt att 

lyfta fram den kanske ensamme informant som tycker diametralt olikt de andra och varför 

han/hon tycker det.  

Det som denna uppsats försökt göra är alltså att bena ut ett socialt fenomen, inte för att 

primärt bygga en teori, utan för att försöka få en inblick i informanternas värld. 

Kontexten kring fenomenet 

I denna uppsats ligger fokus på de som huserar papperslösa. Men för att förstå varför 

människor hjälper papperslösa måste en kort redogörelse göras för att förstå kontexten. 

Det är svårt att uppskatta hur många som finns i Sverige idag utan att ha formell rätt att 

uppehålla sig här. En vanlig siffra, som många inom press och akademi använder enligt 

Khosravi (2006: 291-292), kommer från polisen 2005 och där talas det om 16 000. Det 

refererar till ärenden som migrationsverket överlämnat till polisen för avvisning.  

En nyare siffra, 18 000 uppgavs nyligen i media efter en granskning av P3 Kaliber (Inte rätt 

att stanna – men kan inte utvisas). Det handlar alltså om personer som väntar på att få en 

avvisning verkställd. Alla dessa går inte under jorden, polisen vet var många av dem finns 

men de kan inte avvisas av skäl kopplat till landet de ska avvisas till (Inte rätt att stanna – men 

kan inte utvisas). En del har också gett sig av utan att meddela myndigheterna. Samtidigt finns 

det antagligen en stor grupp papperslösa som inte ens anmält att de kommit in i landet. Det är 

således svårt att uppskatta hur många som finns här idag. 

En person som inte fått permanent uppehållstillstånd eller vars tillfälliga uppehållstillstånd 

eller arbetstillstånd löpt ut skall avvisas. Ofta används begreppet utvisning i media och andra 

vardagliga sammanhang för det. Det är en felaktig term. Utvisad blir bara den som tidigare 
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fått ett permanent uppehållstillstånd och genom brottslighet blivit av med det, innan de ansökt 

om svenskt medborgarskap. De kan då också dömas till utvisning. Men en person som enbart 

fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd blir avvisad (Angel & Hjern, 2004: 275). 

Alla dessa papperslösa är inte flyktingar på så sätt att de är politiska flyktingar, eller på flykt 

från krig och terror. Många av dem är på flykt från ekonomisk instabilitet. Eller rättare sagt är 

de här för att det finns arbeten. Arbeten där de i och för sig ofta tvingas jobba svart, ofta till 

löner under det normala och med arbetsdagar som är mycket långa och i övrigt behandlas 

sämre än annan arbetskraft (Khosravi, 2006: 297). Men arbeten som ändå gör att de kan 

försörja sig och ofta kan skicka hem pengar. De håller sig ifrån myndigheternas uppsyn och 

de har inte tillgång vård och omsorg på samma sätt som reguljära medborgare. 

Varför väljer då människor att gå under jorden? Skälen är många. När det gäller de som är här 

för att arbeta är det exempelvis för att de fortfarande vet att de är garanterade ett arbete här, 

om än med dålig lön så ändå med så mycket att de kan överleva, betala en hyra och dessutom 

skicka hem lite till släkten (Mattsson, 2008: 27). När det gäller dem som är på flykt från 

politiskt instabilitet gäller även där att de, även om de tvingas leva under enorma psykiska 

påfrestningar ändå är tryggare här än i ett land där de riskerar tortyr, förföljelse eller kanske 

till och med döden. 

Resultat och slutsatser 

Hur legitimerar de sin handling? 

I syfte att bena ut hur informanterna legitimerar sin analyseras två konkreta frågor 

(underteman): synen på fri invandring och synen på civil olydnad. Utöver det finns också en 

ytlig diskussion om moral, ideologi och religion, men det har inte varit ett specifikt 

undertema. 

Av samtalen kan det konstateras att det förenklat finns två sätt att se på hur informanterna 

legitimerar sina handlingar. Dessa två står inte i konflikt med varandra, det är i stället så att 

informanterna pratar om båda sätten, men att de, för att använda en metafor; är två grenar på 

samma träd. Det första handlar om att göra något här och nu. Det andra är att det finns tankar 

och handlingar hos informanterna som också handlar om att förändra systemet på sikt. 
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Gemensamt för alla informanter är att deras legitimering i stora drag handlar om huruvida de 

har resurser att bidra med något som samhället inte kan ge de gömda. Det handlar enkelt sagt 

om att de gömda behöver ett ställe att bo på och studiens informanter kan tillgodose dem med 

det. Exempelvis säger Erik så här: 

Så här var det liksom möjligt att göra någonting för de här människorna just då. Ehh, annars är det 

ju ofta väldigt diffust vad man kan göra. Ehh, men de här människorna behövde nånstans att bo och 

det hade jag, och jag kunde hjälpa just dom, just då, och det var ganska enkelt. 

Utsagor liknande den finns i princip i alla intervjuer. Så här säger Hanna: 

När du träffar en person som du ser, ehh, ehh behöver hjälp, ber om hjälp, och du faktiskt är i en 

position där du kan hjälpa, du kan avhjälpa problemet. I den här frågan var det ju tak över huvudet 

och mat /…/ så känns det som ett självklart steg att göra det du kan. 

När studien går in på frågan om civil olydnad och en diskussion om hur informanterna ser på 

detta i relation till sin legitimering låter svaret från Lena så här: 

Jag är, om jag ska göra en utomparlamentarisk aktion så gör jag den utifrån den klassiska 

nödvärnsrätten, de är som Joe Hill skrev ”när små barn har stora tomma magar, då är det rätt att 

bryta lagar /…/ Att höja aggressionsnivån med utomparlamentariska aktioner har aldrig lett till en 

positiv samhällsutveckling /…/ jag är beredd att göra många små, små oglamorösa, osexiga aktioner 

och så att säga ifrågasätta normsystemet i vardagen. 

Här finns alltså en tydlig koppling till teorin, det som Habermas (1985: 100) skriver: 

The premeditated transgression of individual legal norms without calling into question obedience to 

the rule of law as whole; it demands the readiness to accept the legal consequences of the 

transgression of those norms; the infraction by which civil disobedience is expressed has an 

exclusivley symbolic character-hence is derived the restriction to nonviolent means of protest. 

Alltså att ”sätta sina egen moraliska övertygelse över lagen utan att ifrågasätta lagar 

generellt.”10 Det är det Lena gör, hon tror inte på att det hon gör kommer starta en revolution, 

hon vill det inte ens, i stället likställer hon sin handling med nödvärn och då får man bryta lag. 

Tidigare forskning kan också bekräfta att handlingens eventuellt brottsliga karaktär inte är 

något som hindrar informanterna eftersom de anser sig utföra en medmänsklig handling 

(Herbert & Jacobsson, 1999; Karstensen, 2003). 

Inställningen återkommer hos flera av informanterna. Peter tar den till och med till en nivå 

högre av tydlighet i sin legitimering, han säger: 

                                                
10 Min översättning. 
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Får de inte gå i skola, då får vi se till att de får det ändå. Det handlar om att ”hitta sprickorna i 

muren”, att hitta de sprickorna i statens stenhårda mur 

Även om Peter har sin bakgrund i en mer statskritisk ideologi är tankarna om inte acceptera 

systemet som något totalt felfritt något som hela tiden kommer upp hos våra informanter. Erik 

talar om det hela som att staten faktiskt gör fel: 

Jag är inte en sån person som blir berörd, jag inte en sån som sätter in pengar till rädda barnen när 

det sker en hungersnöd. Utan jag tycker att det där får fan FN fixa, det där vi betalar skatt för, men 

här var det faktiskt så, ehh att staten hade fel. Det fanns inget sätt och, det här är konkret en massa 

människor som riskerar att bli mördade. För att myndigheterna bestämt att hit ska ingen komma. 

Ehh, det är ju, det fanns liksom inget annat sätt att hjälpa dom här människorna, och då tyckte jag att 

det var rätt att göra det. Öhh, och det ångrar jag liksom inte. 

Eftersom handlingen är juridiskt laglig i Sverige så är det också av intresse att veta om 

informanterna skulle utföra den även om den inte var det. Här är svaret ett tydligt ja. Skälet 

till att inte göra det ligger snarare i vilka resurser de själva sitter på och i vilken period i livet 

de befinner sig. Så här förklarar Peter det: 

Beror på vilken situation man är, befinner sig i livet, som nu när jag har två små barn så skulle jag 

tveka i att låta människor bo hos oss, medans den gången vi hade många som bodde hos oss så var 

jag barnlös, så det är ju en stor skillnad också, men när barnen blir äldre kan man ju tänka om.  

Tidigare forskning (Herbert & Jacobsson, 1999) har betonat det personliga mötet med 

flyktingar som viktigt för att ta beslutet. Visserligen uppger deras informanter att det ofta har 

det funnits en beredskap att hjälpa en medmänniska (Herbert & Jacobsson, 1999: 42) men att 

mötet ofta varit avgörande. 

I den här studien talar visserligen Hanna ovan om mötet, men ingen annan har gjort det. I 

stället är det hos denna studies informanter är det mer en fråga om något som vuxit fram i 

relation till deras moral och om de innehaft resurser till att hjälpa. Däremot finns hos 

informanterna en tro på att det personliga mötet kan få andra att hjälpa en medmänniska och 

detta återkommer under avsnittet om ”informanternas syn på andra utanför deras fält” i. 

När det gäller kopplingen till fri invandring är alla informanterna för det. Går man in lite 

djupare finns det två sätt som informanterna ser på det. En av dem är för fri invandring på ett 

filosofiskt plan, men är skeptisk till om det idag går att införa en totalt fri migration och är 

därför för en betydligt generösare politik idag. De andra är tydligt för det, även om vissa 

använder andra begrepp så som ”fri mobilitet” eller ”fri rörlighet”. Även här finns tankar hos 

informanterna om att det kan bli problem, men de menar att vinsten är betydligt större. Detta 



 

 22 

tolkas i studien som något som kan kopplas till legitimering av handlingen, framförallt på det 

större planet om tanken att förändra systemet och inte bara göra något ”här och nu”. 

Informanterna har en bild av vad de tycker är fel i samhället. Så här säger Peter: 

Jag tycker inte att, en ehh, en stat eller organisation ska dominera människors möjlighet till 

mobilitet. /…/ Sen är’e så klart om man flytt undan hot och våld vilket alla dom människor som jag 

har hjälpt så har man ytterligare ett skäl, men jag tycker inte att man behöver ha ett giltigt 

flyktingskäl eller ett giltigt asylrättsskäl för att man ska få förflytta sig. Det är ofantligt gammaldags 

att, att ägna sig åt att kontrollera människor på det sättet. 

Det betyder som tidigare nämnt inte att våra informanter är naiva i sin syn på vad fri rörlighet 

eller fri invandring skulle betyda i termer av utmaningar för samhället. Amanda 

problematiserar över bilden om Sverige som stat och dess kommuner skulle ha råd, men gör 

det med en tydlig politisk tanke om att hon inte tror på den teorin: 

Det är inte som att vi måste betala för dom på något sätt utan när invandrare kommer hit så bidrar ju 

dom till välfärden eftersom att dom arbetar, dom betalar skatt, dom startar upp nya företag vilket 

erbjuder nya arbeten till ännu fler människor. Så det är inte så att jobben, att det finns ett visst antal 

jobb i ett land och det är så och det inte kan komma in fler för då får inte folk jobb, utan jobb skapas 

ju av människor. 

Problematiken med frågan är också det som gör att en av våra informanter menar att han inte 

kan vara för fri migration i dag. Erik säger så här om det: 

Sen så är jag själv för reglerad invandring. /…/ Många av dom på, är ju för nån sorts fri invandring. 

Det är ju jag också, på ett sorts filosofiskt plan och värld. Men samtidigt är jag för att folk i det här 

landet och i den klass där jag kommer ifrån ska ha schyssta löner, att vi ska undvika rasism och att vi 

ska undvika lönekonkurrens mellan folk, mellan svagare grupper, och då är det viktigt att vi har en 

reglerad invandring. Helst mycket mer generös än idag.  

Det går alltså att se att det finns en politisk dimension i informanternas handlingar. 

Diskussionen om deras vilja att förändra samhället och andra individer i samhället på sikt 

återkommer under andra delar av resultatet. 

Hur tror de andra i samhällets ser på deras 

engagemang? 

Ett av de underteman som diskuteras med informanterna i relation till den här frågan, i syfte 

att i någon mån kunna beskriva deras uppfattningar om hur andra uppfattar deras 

engagemang, är hur och om de pratar med andra om sitt engagemang. En hypotes är att om 
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engagemanget ses som något felaktigt av samhället väljer också informanterna att vara tysta 

om det. Den hypotesen får emellertid inget stöd i dessa intervjuer, även om informanterna 

sällan talar om att de härbärgerar/at flyktingar. Enkelt sagt är de mycket restriktiva med vem 

de berättar för. När Hanna får frågan blir svaret så här: 

Jag pratar ju inte med folk i (arbetsplatsens namn) om att jag har någon boende hemma hos mig, Så, 

för att det är, det är en risk för honom. 

Ofta berättar de för de absolut närmaste. Så här säger Amanda om vilka hon pratar med: 

För mina allra närmaste vänner har jag berättat hur det ligger till helt enkelt. Jag har berättat om 

honom, inte om hans historia men om hans situation. Det skulle helt enkelt inte kunna gå, hur skulle 

jag kunna ta hem kompisar. 

Men generellt håller man tyst. Skälen till det är inte att man inte tror att det är allmänt 

accepterat (se längre ner i avsnittet). Det handlar i stället om att även om den/de som är 

boende hos dem inte lagt över sitt hela liv på dem är det ändå en fråga om människor som 

hela tiden lever med risken att hittas och avvisas. Alltså handlar tystnaden om respekten för 

deras val att gå under jorden. Erik förklarar: 

Det var liksom ett säkerhetstänkande kring dom. Att jag som, som faktiskt ju hade en familj att ta 

ansvar för i nån mening. 

Men när samtalet går in på en djupare nivå med informanterna märks också att det finns flera 

andra skäl till att inte prata om sitt engagemang. Skäl som både är kopplade till den de hjälper 

och till hur de interagerar med andra i samhället. Utifrån materialet kan tre djupare skäl till en 

ganska stor tystnad om engagemanget uttydas. En grupp talar inte om det för att de anser att 

det blir en stigmatisering av den som gått under jorden, alltså att personen inte hela tiden skall 

påminnas om att han/hon är gömd, utan i så stor utsträckning som möjligt skall kunna leva ett 

normalt liv. Så här säger Karl: 

Det handlar egentligen inte så mycket om att vi är rädda för att han ska bli angiven eller så. Utan 

mest om att inte, ehh, det handlar nog mest om att inte stigmatisera hans situation, utan att vi 

försöker ju göra det så, försöker göra hans liv så normalt och enkelt som möjligt. För hans egen 

skull. 

Lena däremot väljer att inte tala om det av ett annat skäl, hon menar främst att det inte är 

hennes historia utan den gömdes historia och även om hon hjälper honom/henne betyder det 

absolut inte att hon har rätt att beskriva eller berätta om dennes historia: 
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Jag överlåter åt dom som är huvudpersoner i de här förloppen att berätta, och vill dom ha mitt stöd 

att berätta så får dom det men det är inte min uppgift, det är inte min historia, det är inte min historia 

och jag förfogar inte över deras livsberättelse. 

En av informanterna har dock helt andra skäl till att inte öppet tala om sin aktivism. Han har 

tidigare föreläst om migrationspolitik och arbete med papperslösa och gjorde då en iakttagelse 

som fick honom att sluta tala om sig själv och i stället tala i vidare termer om sitt 

engagemang. Så här säger Peter: 

Många hade en stor beundran, jag upplevde att folk kände sig som underlägsna. Vilket gjorde att jag 

helt slutade prata om det, inte om gömmandet främst utan om mig som gömmare. Därför att jag 

märkte att folk i och med att dom hade beundran själva kände nån slags handlingsförlamning och var 

lite som att dom inte skulle klara av det, att de inte kunde ge något åt frågan, alltså jag kände det, jag 

säger inte att det nödvändigtvis var så. Därför slutade jag som sagt prata om det, därför att jag ville 

att folk skulle känna att de kunde göra något också 

När de får tala mer fritt om hur de tror att andra ser på deras engagemang är det ganska tydligt 

hos alla sex informanter att de menar att andra ser på dem med en viss upphöjd status. Ofta får 

de höra att deras engagemang för papperslösa/flyktingar i allmänhet och att ha någon boende 

hos sig i synnerhet är ”fint”. Hanna som arbetat främst med gömda barn säger så här:  

Folk generellt är så här ”Åhh vad fint, det är så fint” och speciellt jag som jobbar med barn så 

tycker ju folk att ”Åhh vad fint att jobbar med barn, och barn som inte har nånting och är 

papperslösa”. Det är så lätt för människor att känna att man gör en god gärning, att det är nått sånt 

fint, och gott och bra i det, samtidigt som då, samtidigt är man inte kritisk till den flyktingpolitik som 

finns. 

Även Amanda pratar om paradoxen i att uppröras över ett fall och inte se sammanhanget. 

Jag tror att många accepterar flyktingpolitiken men att dom egentligen tycker att det är fel. Som när 

dom här fallen dyker upp, som den där här familjen då är det ju, då många som bara ”vad är det som 

händer här, det är helt fel” men det, det är ju så Sveriges politik är och då reagerar dom bara över 

det enstaka fallet. 

Även om Amanda här pratar om politiken är det möjligt att tolka uttalandet som att det är en 

faktisk reaktion som kan betyda att informanternas tankar om hur andra ser på dem stämmer. 

De blir ofta hjälteförklarade. Så här säger Erik: 

Så i nån mening tycker jag att gömma, att gömma flyktingar ses ändå som en sån här, av politiska 

saker nånting som är hedrande för en människa, hög status kan man säga, ungefär som att ge ut en 

bok. 
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Däremot finns en stark medvetenhet hos informanterna om att de också riskerar att bedöma 

bilden av dem själva utifrån homofila förutsättningar.11 Hanna som ovan berättat om hur fint 

många tycker det är med hennes engagemang och framförallt det för barn säger så här i 

intervjun: 

Jag umgås med folk som är politiskt aktiva, eller aktivister på många sätt så det kanske inte är så 

konstigt att toleransen är lite högre. Men jag skulle ju säga generellt att jag upplever att, men sen 

kanske jag redan pratar med människor som jag vet på förhand är positiva till det här. 

Erik som ovan pratade om det hedrande reflekterar också själv över att det kanske är något 

som han sett utifrån sitt umgänge: 

Jag känner ju egentligen inga människor som inte är, inte är vänligt inställda mot invandrare eller 

som inte är, eller inte egentligen delar den här hållningen till flyktingpolitiken. 

Men det finns också det direkt motsatta exemplet. Peter säger i intervjun att han medvetet 

under sitt engagemang både i flyktingfrågor och andra politiska frågor i stor utsträckning inte 

har sina sociala relationer inom de organisationer och nätverk där han varit engagerad. I stället 

har han försökt skilja det politiska engagemanget från det sociala livet: 

Men en stor del av omgivningen beundrade och accepterade mitt engagemang, jag har ju dessutom 

ofta skiljt på mitt sociala och politiska liv, varpå de i mitt sociala liv inte varit bara politiska 

aktivister. 

Även om informanternas bild av hur de ses av andra kanske är knuten till en viss social 

kontext eller de nätverk de ingår i betyder det inte att bilden är fel. Enligt Simmel är ofta en 

människas bedömning av en annan gjord utifrån två delar. Dels utifrån en förenklad kategori, 

i detta fall härbärgerare/gömmare, men också att varje individ är unik. Informanterna är 

förutom gömmare/härbärgerare också Hanna, Peter och Erik och det handlar om en dubbel 

kategorisering av människor som vi inte kan frigöra oss från den första bara för att vi lär 

känna individen (Simmel, 1984: 74-75). Alltså borde andra människors relation till dem 

påverkas av om de gillade deras engagemang eller inte (de berättar trots allt för en del).  

Samtidigt behöver det inte alltid betyda att det man trott innan om kontexten är rätt. Karl 

säger så här exempelvis: 

                                                
11 De använder själv inte det ordet, det är en kategorisering som gjorts utifrån de utsagor de kommer 

med. 
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Och det är lite fascinerande på något sätt också kan jag tycka, nästan vart jag än vänder mig inom 

kristenheten, även där jag förväntar mig att de skall vara väldigt konservativa som kristna ofta är 

dessvärre, så just i den här frågan så möter jag allt som oftast en väldigt stor öppenhet. 

En annan fråga som informanterna fått tala om är varför de inte tror att fler är engagerade och 

hur många de tror är engagerade. Antalet engagerade kan ses som ett sätt att mäta om 

engagemanget är accepterat bland andra i stort. Det finns tre huvudsätt att se på deras svar 

här, och ibland talar informanterna om två eller alla tre av sätten. Det första är att det är 

betydligt fler än man tror som är engagerade. Det andra är att de inte får frågan. Det tredje är 

att samhället blir mer och mer privat och att människor är för rädda om det de har.  

Samtidigt tror flera av informanterna att de flesta vid ett skarpt läge inte skulle säga nej till att 

hjälpa och även här finns en koppling till att många inte får frågan. Det hela är alltså väldigt 

komplext på flera plan. Så här säger exempelvis Erik om frågan: 

Dom flesta får väl inte frågan. Jag vet inte hur många som behöver gömmas, och dom flesta som 

gömmer är säkert invandrare själva skulle jag tro. /…/  Men jag tror att fler skulle kunna hjälpa till 

om de fick frågan. /…/ Det är nån sorts hemlig verksamhet som ska ske utan myndigheternas 

kontroll, å då är det ju naturligtvis att varje kontakt är då en möjlighet men också en risk. 

Peter menar att det är betydligt fler än vad man tror som är aktiva, men också att själva 

härbärgerandet är otroligt komplext. 

Det är väldigt många som är aktiva. Men att låta folk bo hemma hos sig är svårt. Man har en sån 

enorm maktsituation, maktövertag. Du har makt över deras liv, plus att de kommer stå i enorm 

tacksamhetsskuld tycker det. Det är problematiskt. Men det finns enorma grupper människor som 

hjälper. Sjuksköterskor, kuratorer, läxhjälpare på bibliotek, budbilsförare som hjälper till med 

flyttar, rektorer som låter barn gå i deras skola. 

Hanna menar att det också handlar om hur samhället ser ut idag: 

Jag tänker att folk är ganska protektionistiska om sitt eget. Sitt eget boende, sin egen boendeyta, sitt 

eget hus, sin familj. /…/ Jag tror av dom svårare saker för många är ”ska jag lämna ifrån mig 

nyckeln till en person jag inte känner” delvis av den reaktionen, ”tänk om personen stjäl nått av 

mina saker, tänk om nått försvinner” och jag tror att folk har byggt in sig i nått slags materiellt 

välstånd där man också bygger ute andra människor, för att man har massa att skydda, man har 

massa egendom att skydda. 

En annan problematik är att det ofta är stängda nätverk som arbetar med frågan, att formen 

gör att få har kännedom om det. Det hela är ofta kopplat till säkerheten. Så här säger Karl: 
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För att vägarna dit är dolda. /…/ Det är ju dessutom inte som en organisation utan mer som ett 

nätverk i sin struktur, som bygger på relationer och kontakter och därför inte arbetar lika effektivt, 

kommunikativt som ett parti eller en folkrörelseförening kan göra. 

Vad har de för syn på de andra? 

Det här är troligen uppsatsens svåraste frågeställning. Detta för att om informanterna får 

direkta frågor som ”Vad tycker du om polisen?” eller ”Vad tycker du om dom som inte bryr 

sig om flyktingfrågan?” riskerar svaren att bli väldigt skruvade, dels utifrån vilka diskurser 

som finns i hur vi värderar våra medmänniskor, dels utifrån att informanterna kanske vill 

verka vara mer idealistiska än vad de kanske är. Här gäller det alltså att försöka hitta utsagor i 

hur de förhåller sig till andra, och hur de talar om andra i samtal om samhället i stort, utan att 

ställa den typen av direkta frågor. Bland annat har diskussionen med informanterna förts om 

vad de tänker om att det är ”människor – som du och jag” som arbetar med att fatta beslut i 

flyktingfrågan. Även frågan om ”varför fler inte är aktiva” har här kunnat ge utsagor om ”de 

andra”, alltså de som inte finns i informanternas fält. 

När det gäller synen på andra individer har informanterna där som tidigare nämnt stora 

funderingar över paradoxen i att uppröras över att enskilt fall och att inte se helheten för 

migrationspolitiken. Det som Hanna påtalade i citatet ovan tar också flera av de andra 

informanterna upp. Exempelvis menar Lena, att till och med finns de som tycker det är för 

mycket invandrare i Sverige kan bli tagna av ett enskilt fall: 

Alltså jag kan inte få ihop det här att människor å ena sidan kan generellt sett tycka att det är för 

mycket invandrare och det är jobbigt och så här va och sen kan bli väldigt tagna av ett enskilt fall. 

Samtidigt finns det hos samtliga informanterna en stark tro på människans godhet. Som 

nämnts tidigare tror flera av dem att, att om folk får frågan kommer få att säga nej. Detta är 

också kopplat till att de flesta aldrig träffat de gömda eller de som riskerar att kastas ut. Erik 

säger exempelvis: 

Jag tror att väldigt många människor till och med dom som röstar på sverigedemokraterna skulle 

kunna tycka att det i en väldigt, i ett väldigt skarpt läge skydda en syster eller bror så att säga, som 

riskerar att bli tagen av polisen eller bli utkastad och så. Jag tror att det finns ganska mycket 

medmänsklighet, men att det är ganska komplicerat och att det kräver en del saker. 

Som vi också kunde se i Peters uttalande i det förra avsnittet finns det ofta respekt och tilltro 

till de som arbetar inom vård och omsorg. Många hjälper alltså till men gör det dolt under 

ytan, och på andra sätt än att härbärgera. 
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När det gäller synen på myndigheter och beslutsfattare, och i det innefattas här både politiker, 

poliser och tjänstemän, finns det i princip bara en uppfattning. Dessa andra, som i viss mån 

skulle kunna ses som härbärgerares motståndare ses alltså inte ned på direkt. Det finns också 

en vilja bland informanterna att förstå hur och varför de handlar som de gör. Vidare finns en 

medvetenhet om att systemet gör dem till något informanterna tror att de inte vill vara. I 

Herbert & Jacobssons studie talar informanterna om systemet som ”stelt och byråkratiskt” 

(Hebert & Jacobsson, 1999: 66). Även i Karstensens studie (2002: 35) refereras till systemet 

som något ”omänskligt”. Att systemen kan sägas förstöra mänskligheten är något som 

Amanda säger så här om: 

Om man ställer den frågan, hur känner ni när, när ni tar en person och kör den till, kör den till 

flygplatsen mot dess vilja, och skriker och säger att den inte vill för att den inte kommer överleva i 

sitt hemland. Dom säger att dom stänger av att dom inte känner nånting och det var ju även i andra 

situationer när dom tar hand om en treårig tjej som förlorat sina föräldrar, då kopplar dom av och 

känner ingenting och jag tycker det låter ganska oroväckande, att poliserna i dagens samhälle inte 

känner. 

Karl, som också brukar vara med på blockader utanför ett av migrationsverkets förvar,12 

menar att det är så, och han har också hört att poliser tvingas gå i terapi för det: 

Efter dom här blockaderna så är det många poliser som behöver få terapi för att det är så otroligt 

påfrestande och jobbigt. Åhh ehh, och, alltså å ena sidan så, så, ja där kommer ju människan fram 

uppenbarligen, å andra sidan visar det på hur otroligt sjukt systemet egentligen är, när vi, agerar 

som vi gör. /…/ Det är en del av den här enorma hopplösheten man känner när man möter poliserna 

som verkligen överhuvudtaget inte går att resonera med utan det är bara dom här inövade fraserna 

och standarduttrycken och som man själv bara, längtar efter att få komma förbi och, vem är du 

bakom masken? Kan vi inte ta en kaffe liksom. 

När han säger det, gör han det nästan med ord från Simmel själv; att varje människa både är 

en del av något, alltså en social kategori; exempelvis polisen, politiker, brandmän eller 

militärer och så vidare. Men också att varje människa är unik (Simmel, 1984: 74) och trots att 

det påverkar vår bild vet Karl det och vill komma bakom den förenklade kategorin polis. 

Här finns dessutom en ytterligare koppling till Simmel (1950: 10) och det är att interaktionen 

mellan polis och aktivist utkristalliserats så kan den konfrontera och motarbeta den samma. 

Lite mer enkelt beskrivet, polisen kan välja att ta av sig masken, backa och låta aktivisterna 

hindra avvisningen, men situationen har sin historiska kontext, den är bunden av tidigare 

                                                
12 Förvar är namnet på den plats där personerna befinner sig i väntan på avvisning. 
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utkristalliseringen. Därför backar inte polisen, men kanske är det därför polisen måste gå i 

terapi, därför att individen (i det här fallet Karl) har påverkat dem. 

Något annat informanterna pratat om är att systemet är utformat på ett sådant sätt att det 

eftersom det är så tungt att arbeta på migrationsverket ska överbryggas genom en 

uppstyckning av processen. Informanterna säger också att det är lätt att bli dömande mot 

polis, tjänstemän och politiker eftersom de tycker att man har ett eget ansvar. Hanna är dock 

övertygad om att det går att ändra på det genom att hjälpa till med ett kritiskt tänkande, att få 

tjänstemännen att komma igång med just det: 

Jag tänker att migrationsverket som sådant är ju uppbyggt på ett sånt sätt, det är uppbyggt som en 

sån byråkrati att man har separerat alla moment i asylsökningsprocessen till små moment där olika 

människor har hand om olika delar. Det här gör man ju för, för att genomföra hela beslutet, att möta 

en människa, få dess livshistoria, utreda den och ge den avslag är ett alldeles för uppslitande för att 

en person ska klara av hela processen. /…/ Sen att döma, att döma dom, jag kan vara ganska 

dömande ibland, jag tycker att man har ett moraliskt ansvar men ja, också att man har olika 

förutsättningar för att, ehh, tänka krisiskt, men då kanske man måste hjälpa folk att tänka kritiskt. 

Även frågan om politikernas ansvar tas upp. Amanda talar om att hon skulle vilja veta hur de 

tänker: 

 Att politikerna ”vi tar dom besluten som ingen skulle klara av att göra”. Men det känns ju som att 

hur nödvändigt är det, att göra dom här besluten? /…/ Sen kan jag tänka mig att om att skulle sitta 

och diskutera det här med Tobias Billström /…/ jag skulle vilja ställa dom här frågorna och få svar 

på dom, hur han kan tycka att vi har mer rätt att bo här? Jag förstår inte vad han skulle ha för svar 

på det liksom. 

I Herbert och Jacobsson studie (1999) diskuteras synen på politiker med informanterna. Där 

talar de bland annat om paradoxen att politikerna talar om öppna gränser men samtidigt 

handlar för att inte vill släppa in flera i Sverige (Herbert & Jacobsson, 1999: 60). 

Andra resultat 

Gömmare som begrepp 

I nästan varje intervju som studien bygger på har det framkommit att begreppet ”gömmare” är 

något informanterna finner upplever som något problematiskt. Peter säger så här: 

Alltså man gömmer ingen. Utan, det är en person som har gömt sig och som ber om hjälp, och det 

man då gör är att man hjälper den personen att klara sitt liv som gömd. Men jag har aldrig upplevt 

att jag gömt nån. Jag har heller aldrig varit aktiv i att försöka få nån att ta nått sånt beslut” 
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Även Erik tar upp detta:  

Jag har ju inte låst dörren för polisen, jag inte gjort, jag har inte gömt någon. Dom har bott hos mig. 

Informanten Hanna får svara på frågan vad hon själv skulle vilja kalla det hon gör: 

När det kommer till att det bor en person hos mig, så är jag medmänniska. 

Både Hebert och Jacobsson (1999) använder ordet gömmare. I deras studie tar också en 

informant upp att begreppet är problematiskt (Hebert och Jacobsson, 1999: 50) men det gör 

författarna ingen utveckling av. Även Karstensen (2002) använder det danska ordet ”skyler” 

men tycks inte föra någon diskussion om ordet med informanterna. 

För informanterna i den här studien är ordet gömmare ofta synonymt med en direkt 

delaktighet i beslutet att gå under jorden eller med att gömma någon och inte låta den 

interagera med resten av världen.  

Hjälper man alla? 

I Herbert och Jacobsson studie framkom att informanterna inte kunde tänka sig att härbärgera 

någon de inte tror har en chans på ny prövning i domstol (Herbert & Jacobsson, 1999: 48). 

Även i den danska studien är det tydligt att informanterna inte hjälpt dem som de inte tror har 

en chans att få stanna (Karstensen, 2002: 77). Med utgångspunkt i mina personliga 

förkunskaper på området (eftersom jag känner två av informanterna) hade jag uppfattningen 

att det skett en förskjutning i den här frågan. Därför valde jag också att prova frågan ”Skulle 

du kunna gömma/härbärgerare någon du inte tror har en chans att stanna?” för att kontrollera 

detta. Uppfattningen visade sig stämma. Exempelvis säger Peter så här: 

Ja, absolut, och det är ju så som (organisationen) var organiserat och så som vår plattform sa att, sa 

då, så var den hjälpen vi gav hade absolut inget som helst med personen i frågas asylstatus eller 

livssituation /..../ Han från (landet där informantens boende är från) trodde jag aldrig skulle få 

uppehållstillstånd, vilket jag också sa till honom ”du kommer inte få det”/…/ men han ville ändå, och 

det är då hans val, då får man göra vad man kan. 

Nästan alla de andra informanterna är av samma åsikt. Exempelvis säger Karl: 

Om den personen har möjlighet att få asyl eller inte, det är ju, eller uppehållstillstånd, det är ju inte 

egentligen den aktuella frågan. Utan frågan är väl behovet snarare. 

Men den linje som presenteras i Herbert och Jacobssons utredning (1999) utrycks också. En 

av informanterna är främmande för att hjälpa en person som hon inte tror har en chans för en 

ny prövning, Lena säger så här: 
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Det värsta som finns är den här perioden av osäkerhet. Att göra någonting som bara förlänger den 

och inte kan sluta bra, alltså det finns, jag kan inte förstå vad liksom, var man får argument för att 

göra så. 

Slutsatser och diskussion 

Studiens informanter är i högsta grad politiska subjekt. Deras legitimering av sina handlingar 

vilar tydlig på två ben. Det ena är något som skulle kunna kallas för moral, och ansvar för 

andra människor. Det vill säga att de tillskriver sig en sådan moralisk uppfattning att om de 

har möjlighet och resurser att hjälpa en annan människa, så är det deras plikt. 

Det andra benet för deras handling (och det är här deras politiska subjekt blir som tydligast) är 

att de inte bara gör en direkt insats för någon som bestämt sig för att gå under jorden. De 

bedriver dessutom opinion för sina åsikter eller funderar åtminstone över hur de ska göra det.  

Opinionsbildande verksamhet är kanske egentligen en felaktig benämning. Det handlar om att 

sprida egna värderingar och en egen syn på samhället, bland annat inom de organisationer 

som informanterna tillhör men också gentemot andra organisationer och individer. Möjligen 

till och med till dem som direkt arbetar för att det system som härbärgerarna finner illa 

upprätthålls. 

När det gäller frågan om ”Hur uppfattar härbärgerare att andra i samhället ser på deras 

engagemang?” kan det enkelt konstateras att deras uppfattning om andras syn på dem är att 

det är med en viss upphöjdhet. De ses som hjältar, och även om det framkommer att kanske 

”paragrafryttare och högerextremister” inte gillar deras engagemang så är informanternas syn 

på att samhället i stort hjälteförklarar deras engagemang. Till detta bör det naturligtvis 

diskuteras om deras umgängeskrets påverkar, och slutsatsen är att så kan fallet vara, men det 

behöver nödvändigtvis inte vara så. Kontexten är viktig, men ibland är det man tror om 

kontexten också felaktig, Dessutom skiljer åtminstone en av informanterna på politiskt liv och 

socialt liv. 

Gällande den sista frågeställningen ”Vad har de för uppfattning om ”de andra”, det vill säga 

de som inte är aktiva i deras rörelse?” är svaret att det skiljer sig beroende på vilken del av 

samhället som diskuteras med informanterna. Diskuteras vård och omsorgspersonal finns en 

djup respekt för att de ställer upp och ibland, till skillnad från våra informanter, faktiskt bryter 

mot lagen. När det gäller poliser, tjänstemän och politiker menar informanterna att samtidigt 
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som ”systemen förstör dessa människor” har de ett ansvar för sina handlingar, men att de 

kanske också måste få hjälp med att tänka kritiskt. 

Slutligen och gällande frågan om andra individer i samhället så är de flesta av informanterna 

frustrerade över paradoxen i att de ser deras arbete ses som fint eller att många i samhället kan 

reagera mot ett enskilt fall men inte reagerar mot migrationspolitiken som helhet. Däremot är 

de övertygade om att fler i samhället skulle bli aktiva om de faktiskt blev tillfrågade. Att de 

skulle visa sin goda vilja och ställa upp för papperslösa om de utsattes för frågan, men att 

grunden är att de just inte utsätts för problematiken. 

För att återkomma till informanternas relation till samhället i övrigt vill studien här igen knyta 

an till det ena av de två tidigare nämnda benen, nämligen det om att påverka andra i 

samhället. Peter menar att i relation till hur andra ser på hans engagemang är argumentationen 

för det inte är särskilt svår: 

Får man prata om det i ett samtal där man kan berätta, dels hur det rent, rent juridiskt ligger till men 

också kanske prata om dom moraliska aspekterna av det och prata om den politiska verklighet som 

man befinner sig i så har jag aldrig varit med om att man har fortsatt argumentera mot det 

handlandet. 

Informanterna är politiska varelser som genom interaktion med andra försöker förändra 

samhället eller har tankar om hur de kan göra det. Hanna säger det väldigt tydligt, och det har 

citerats tidigare men är värt att ta upp igen: 

man också att man har olika förutsättningar för att ehh, tänka kritiskt, men då kanske man måste 

hjälpa folk att tänka kritiskt. 

Karl gör ett uttalande i samma riktning: 

Min övertygelse är att det här går inte att bryta igenom med stora apparater, med propaganda eller 

med våld, utan det här går bara att bryta igenom med att vara en människa själv, ett föredöme /…/ 

Att en sådan värld är möjlig liksom, den måste på nått sätt börja i mig och det måste börja i det lilla 

sammanhanget, det är min övertygelse. 

Här kan två kopplingar till hur Georg Simmel teoretiserar kring individ-samhälle göras. Det 

första är att samhället som skapelse hela tiden gör att individerna tenderar till att gå ifrån 

individualiteten. Samhället i allmänhet och organisationer i synnerhet tenderar att göra att 

människor inte ifrågasätter ett handlade de gemensamt kommit överens om (Simmel, 1950: 

32). De följer organisationens logik och de utkristalliserade formerna, precis som polisen och 

tjänstemännen gör, men de kan genom interaktion (interaktion är ju både att hålla med 
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varandra och mot varandra) naturligtvis ändras i hur de agerar. Individen påverkas av 

samhället, men individen påverkar också samhället. 

Det andra är att samhället är interaktionen, det är när vi interagerar med andra som samhället 

uppstår, eller det är rättare sagt då som församhälleligandet13 sker (Simmel, 1950: 9). 

Informanternas interaktion är lika mycket en samhällelig handling som många andra 

handlingar, oavsett om den försöker ändra kristalliseringen eller ej. 

Framtida forskning 

När det gäller förslag på framtida forskning talar flera av informanterna i denna studie om att 

de tror att en stor del av frågorna om hjälp till gömda löses av invandrare själva. Om deras 

aktivism inte på något sätt är organiserad (nätverksform som föreningsform) blir det därför 

svårt, i en studie med den ram som denna har, att leta efter informanter i den gruppen. Det är 

något den framtida forskningen borde undersöka. 

Målet har inte bara varit att med hjälp av teori förklara observationer utan faktiskt bena ut ett 

socialt fenomen som inte varit föremål för några stora undersökningar. Det är nämligen fråga 

om ett mycket intressant fenomen i och med att de som är engagerade i frågan bryter mot 

normer, normer som en tydlig majoritet av alla andra följer. Därför är också fortsatt forskning 

på området viktig. 
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