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Inledning

Aktivism kan vara en livsstil, ett nödvändigt ont, en professionell praktik, en 
hoppfull intervention och en effekt av att bara befinna sig i världen. Men vad vill 
det säga att arbeta för social förändring i det senmoderna och (post)pandemiska 
samhället? Vilka uttryck kan aktivism ta sig, vilka politiska utmaningar är mest 
akuta att adressera och hur ser relationer mellan akademiskt och aktivistiskt 
arbete ut? I denna antologi om aktivism och arbete för förändring i olika kontexter 
och på olika arenor presenterar vi nydanande forskning om aktivism och dess 
samhälleliga betydelser. Antologin innehåller såväl beskrivningar av nutida 
aktivistiska praktiker som reflektioner över vad aktivism kan innebära i termer av 
politisk och social förändring. Vår förhoppning är att bokens bidrag ska ge läsare 
underlag för att se nya sammanhang mellan olika aktivistiska dagordningar och 
uttryck inom och utanför akademin och vidga förståelser av vad aktivism är och 
kan vara. 
 Dessa ambitioner är också utgångspunkten i den seminarieserie om nutida 
aktivism och dess olika uttryck som organiseras inom Forum för genusvetenskap 
vid Mittuniversitetet och som utgör bakgrunden till denna antologi. Till 
seminarierna bjuds forskare och aktivister som är verksamma inom liknande 
områden in för att diskutera möjligheter för rättvis förändring och svårigheter 
i arbetet för att komma dit. Därmed skapas rum för samtal och gemensamt 
utbyte för såväl presentatörer som deltagare. Seminarieserien startades på 
samefolkets dag den 6 februari 2020 och hade då temat Queer samisk aktivism 
och samarrangerades med Stiftelsen Gaaltije som är samiskt kulturcentrum i 
Östersund. Detta första seminarium ägde rum i Stiftelsen Gaaltijes lokaler. Efter 
samtalet mellan Patricia Fjellgren och Elisabeth Stubberud som modererades av 
Anna Olovsdotter Lööv kunde publiken sitta ned och fika tillsammans. Det är 
dock det enda seminariet i serien som hittills ägt rum i den icke-digitala världen då 
corona-pandemin ganska kvickt efter det förflyttade seminariet till zoom.
 Seminarieserien är pågående med ungefär två tillfällen per termin och ett 
återkommande tema i seminarierna har varit frågor om relationen mellan plats 
och aktivism. Det har bland annat handlat om betydelser av geografiska platser 
och livsvillkor, en plats som ett utrymme i ett visst sammanhang, eller plats som 
symbolik i berättelser om olika kamper för social och politisk förändring. Några 
exempel är betydelser av stad, lands- och glesbygd i relation till bland annat 
hbtq-, senior- och asylrättsaktivism och betydelsen av den plats en kropp som 
inte följer normer för funktionalitet eller utseende (kan) tar upp i ett offentligt 
rum. Under det senaste seminariet i serien som ägde rum under hösten 2021 
samtalade klimataktivister och forskare om vilka mobiliseringsstrategier som just 
nu används i miljö- och klimatrörelser. Samtalet som inleddes under seminariet 
fortsatte efteråt i form av en dialog kring utformningen av en skylt som användes 
under en klimataktion; ett högst konkret resultat av ett seminariesamtal. Ett annat 
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konkret resultat av seminarieserien är den här antologin. Här har vi försökt skapa 
ett liknande rum för diskussion som i seminarierna, fast i bokform. Antologin 
ges ut i Forum för genusvetenskaps Working Paper-skriftserie, som, liksom våra 
seminarier, utgör en plats för utforskande samtal och prövandet av nya tankar.
 Antologins författare har olika utgångspunkter och hemvister. En del har 
deltagit i seminarieseriens samtal, medan andra har hittat till antologin genom att 
besvara den öppna inbjudan till att bidra med texter som gick ut under våren 2021. 
Vi är mycket glada över att kunna presentera en så blandad skara av både erfarna 
och nya författare som med väldigt olika perspektiv har närmat sig temat från olika 
håll och tagit sig an skrivandet på olika sätt. Det som förenar bidragen är dock att 
de handlar om aktivism som en kraft för förändring - som verkar för mänskliga 
rättigheter, demokrati, rättvisa och levbarhet för alla. Vi är väldigt glada för att 
dessa olika texter nu kan ta plats och föra samtal med varandra i en och samma 
bok.

Tre delar
Vi presenterar texterna i boken i tre tematiska avsnitt. Del ett fokuserar på hur 
aktivism kan göras och förstås. När kan/vill en kalla sig för aktivist och när kan 
det som görs benämnas som aktivism? Detta är frågor som berörs i kapitel 1 av 
Katarina Giritli Nygren och Karin Jarnkvist som beskriver hur människor som 
engagerar sig för flyktingmottagande på olika orter talar om sina erfarenheter. 
Studien visar hur människor rör sig mellan att vara socialt engagerade och att vara 
politiska aktivister och diskuterar diskrepansen i motståndet mot att benämna sig 
själv som aktivist, men samtidigt att utföra aktivistiska praktiker. I kapitel 2 skriver 
Lisa Ridzén, Emelie Larsson och Ida Sjöberg om hur de i arbetet med att skapa 
en ny universitetskurs behövt växa in i rollen som aktivister i akademin eftersom 
de för att motverka reproduktionen av koloniala normer och föreställningar ville 
förändra sättet som utbildning görs på. Att aktivism kan växa fram och ta form 
allt eftersom visar också Linda Berg Ottoson och Lisa Ångman i kapitel 3 där de 
samtalar med varandra om hur deras normbrytande relation och aktivismen den 
genererar växt fram och antagit olika former över tid.  
 I det andra tematiska avsnittet av antologin diskuteras strategier för aktivistisk 
mobilisering. I kapitel 4 diskuterar Hanna Bäckström Olofsson och Mikael Mery 
Karlsson vad aktivism i gränslandet mellan civilsamhälle och välfärdssamhälle 
kan innebära. De ger exempel från sina studier av rörelser för sexuella rättigheter 
kopplat till funktionalitet, samt av hjälparbete för utsatta EU-medborgare. Genom 
att reflektera utifrån sina olika, men jämförbara utgångspunkter argumenterar 
de för behovet av att förstå flera nyanser i berättelsen om civilsamhällets 
utveckling. De framhåller att det finns en övergripande bild av att en rad 
nyliberala förändringar flyttat över ansvar för den sociala välfärden, så kallad 
serviceproduktion, till civilsamhället. Men detta behöver inte innebära att 
aktivismen och arbetet för förändring avtagit eller tystnat; däremot har det skapats 
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nya arenor för aktivism och motstånd som behöver belysas och analyseras. 
En författare som visar på hur sådant motstånd kan göras är Tess Wappsell, 
som är funkisaktivist och projektledare i projektet ”Relationer som funkar” i 
Uppsala län. Tess har skrivit texten som utgör kapitel 5 i antologin och som 
heter ”Helvetesviruset”. Texten handlar om digitalt utanförskap för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning under tiden för corona-pandemin. Att 
skriva den här texten är en del av Tess aktivism för att synliggöra funkisfrågor 
genom att dela med sig av sina erfarenheter. I kapitel 6 skriver Elin Lundell om 
den utomparlamentariska vänsterns förkroppsligade aktivism och om rörelsens 
omsorgspraktiker som strategier för att hantera utsatthet för statligt våld. Texten 
lyfter fram viktigheten av att analysera hur aktivistiska omsorgsprocesser ofta 
skriver in sig i traditionella mönster av vård och omsorg och hur detta kan 
utmanas med syftet att mobilisera fler och andra än de traditionella aktivisterna. 
I kapitel 7 skriver Sara Nilsson Lööv om sina erfarenheter av att delta i, och 
åtalas för medverkan i en aktivistisk aktion mot Norges oljepolitik och om 
klimataktivistnätverket Extinction Rebellions mobiliseringsstrategier. I Saras text 
får läsaren ta del av hennes försvarsanförande under rättegången i Oslo samt 
ögonblicksbilder från aktionen och tiden i häktet. 
 I antologins tredje del diskuteras hur kamper på olika arenor kan länkas samman. 
I kapitel 8 skriver Sofia Smolle om digital transaktivism och de möjligheter den 
digitala arenan bidrar med i den transaktivistiska kampen. I kapitel 9 skriver Maja 
Sager, Emma Söderman & Vanna Nordling om att integrera teorier, metoder och 
kamper med utgångspunkt i migrationsrättsrörelser och migrationsforskning. 
I kapitel 10 länkar Kristin Linderoth samman kamper för arbetares rättigheter 
över gränser för både tid och rum och diskuterar Lesbians and gays support the 
miners-aktionen i Storbritannien på 1980-talet och kommunalstrejken i Sverige 
på 2000-talet. I antologins avslutande kapitel 11 diskuterar Vilma Nyberg 
civilsamhällets komplexa roll i upprätthållandet av samhälleliga funktioner i 
relation till både den omsorgskris, och den solidaritetskris som präglar Sverige 
efter 2015. 

Att samla kunskaper om aktivism kan decentrera 
tanke och handling
Som läsaren förstår ger bokens elva bidrag mycket olika svar på frågan vad 
aktivism är och hur dess relationer till akademin ser ut. Att dela olika slags 
kunskap, erfarenheter och syn på möjligheter och svårigheter är ett sätt att 
kontinuerligt förändra tanken och synen på vad som blivit till vedertagen kunskap 
och praktik över tid. Vårt arbete med seminarieserien, och i förlängningen 
den här antologin, är på så vis inspirerat av intersektionella rörelser och 
kunskapssammanhang. Både de texter som skapats av forskare och av aktivister i 
antologin handlar om att lyfta fram kunskap som finns inom sociala och politiska 
rörelser om att kämpa för levbara villkor på olika sätt. Detta är något som särskilt 
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varit viktigt i medborgarrättskamper och i Svarta feminister och Urfolksfeministers 
kamper (se till exempel Collins 2000; Green 2007). Kunskaper förmedlas mellan 
akademiker, poeter, konstnärer och aktivister och har varit avgörande för hur 
många av de rörelser som växer fram idag tagit form. De inspirerar till att ständigt 
decentrera tanke och handling som ett sätt att störa de maktcentra som sorterar 
kroppar och erfarenheter geografiskt, organisatoriskt och symboliskt. Collins 
(2000) beskriver hur betydelsen av Svart feministisk epistemologi kan ligga i dess 
förmåga att berika vår förståelse för hur underordnade grupper skapar kunskap 
som främjar både deras egenmakt och social rättvisa.

In such politics “one has no need to ‘decentre’ anyone in order to centre someone 
else; one has only to constantly, appropriately, ‘pivot the centre’ (Collins 
2000/2009: 289 med referens till Elsa Barkley Brown 1989).

Att hela tiden svänga, vrida, och vicka på vad som anses vara ”centrum”, 
mittpunkten, på ett lämpligt sätt kräver ofta stor uppfinningsrikedom. Här kan 
finnas lärdomar att dra från både mänskliga och andra organismers kamper. 
I sin studie av möjligheter till liv i kapitalismens ruiner tar etnografen Anna 
Lowenhaupt Tsing svampen matsutakes levnadsvillkor, där svampen är beroende 
av sina relationer till bland annat tallsläktet, som utgångspunkt för att reflektera 
över världens fortlevnad. Tsing betonar att det inte endast är svampen och träden 
som är beroende av relationer för sin fortlevnad, utan relationer, samarbeten och 
utbyten är nödvändiga för alla organismer. Vi behöver tillägna oss en blick som 
ser de relationer genom vilka våra gemensamma liv är uppbyggda, och vi behöver 
vårda dessa relationer. På samma sätt behöver aktivismer och aktivister en blick 
för att se och knyta band till varandras kamper för att skapa styrka och solidaritet.  
Seminarieseriens samtal mellan aktivister och forskare och antologins 
sammanförande av olika slags texter om aktivism är ett uttryck för en sådan 
förståelse av relationer, utbyten och gränsöverskridanden som grundläggande i 
kamper för social och politisk förändring. Antologin utgör en polyfon berättelse 
om aktivism där varje kapitel både utgör ett värdefullt bidrag i sig själv, och, 
genom att läsas i relation till olika andra kan bidra till nya förståelser av olika 
aktivistiska praktiker. Vi hoppas att antologin kan bidra till en nyfikenhet att följa 
nya oväntade trådar som decentrerar tanke och handling som kan bidra till nya 
gemenskaper och idéer att omsätta i handling. Med hopp om god läsning och 
inspiration till aktivistisk praktik hälsar vi dig välkommen till antologin!

Hälsningar,
redaktörerna Anna, Lovise och Angelika
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1. Socialt engagerad och/eller politisk aktivist?   
– en problematisering av ideellt arbete med 
flyktingmottagande i norrländska landsorter

Karin Jarnkvist & Katarina Giritli Nygren

Det är också ett sätt att stå upp för någon. Inte bara ta emot dem och omhulda 
dem på plats när de väl kommer till oss fysiskt utan också vara en röst för de här 
människorna.

Citatet ovan är hämtat från en studie av ruralt flyktingmottagande i två 
norrländska landsbygdskommuner, där en person engagerad i det ideella 
flyktingmottagandet beskrev hur han upplevde det ideella arbetet under och 
efter hösten 2015. Det som började med att erbjuda praktiska förnödenheter och 
sociala aktiviteter riktade till de flyktingar som anlände till orten, det som i citatet 
beskrivs som att ”omhulda dem på plats”, kom så småningom också att inbegripa 
viss opinionsbildning, vilket i citatet nämns som att ”stå upp för någon”. Vad är 
det egentligen för skillnad mellan att ”omhulda” och att ”stå upp för” någon och 
hur förhåller sig denna åtskillnad till det som ibland kallas för socialt engagemang 
respektive politisk aktivism? Dessa frågor gör citatet centralt för de teman som 
kommer att diskuteras i denna text, men det återkommer vi till lite senare, först ska 
vi beskriva den kontext utifrån vilken frågorna diskuteras. 
 Hösten 2015 var enligt många en anmärkningsvärd period vad gäller antalet 
asylsökande i Sverige. Mediala aktörer rapporterade flitigt om det stora antal 
människor som befann sig på flykt från krig och katastrof i sina hemländer. 
Sverige tog också emot ett stort antal asylsökande.  Runt om i Sverige togs initiativ 
för att välkomna människorna, organisera för mat och skydd och starta rörelser 
som syftade till att motverka den mer restriktiva migrationspolitik som kom att 
utvecklas i spåren av det stora mottagandet. I flera fall beskriver de som engagerat 
sig och försökt organisera lokala ideella initiativ att det var omöjligt att inte göra 
något, att bara se människor på flykt anlända utan att det fanns någon som ”tog 
emot”.  De lokala initiativen behövde, som de själva beskriver det, försöka bistå 
med det som myndigheterna inte kunde tillgodose (se t.ex. Schmauch och Giritli 
Nygren 2020). 
 Det finns en hel del forskning om såväl myndigheters som ideella organisa-
tioners arbete med flyktingmottagandet 2015 i Sverige (se t. ex. Zetterqvist och 
Hagström 2016, Lilja m. fl. 2019). De flesta studier har storstäderna i fokus (se 
t. ex. Povrzanović Frykman och Mäkelä 2019) och landsbygdsperspektiven är 
få. Dessutom behandlar de studier som finns sällan ideellt arbete. Det är detta 
arbete vi uppmärksammar i den här studien, i vilken vi analyserar berättelser 
om ideellt arbete i flyktingmottagning och integration i två norrländska 
landsbygdskommuner. 
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Syftet med denna text är att problematisera gränsen mellan socialt engagemang och 
aktivism med utgångspunkt i ideellt arbete. Bakgrunden är den distinktion mellan 
socialt engagemang och politisk aktivism som kommit fram i debatter om 
civilsamhället som välfärdsaktör (Jepsson Grassman och Svedberg 2005). Där 
beskrivs ideellt socialt engagemang ofta som ett slags praktiska handlingar 
riktade mot människor som har behov som välfärdsstaten inte ombesörjer, ofta 
förklarat som grundat i en humanitär och/eller trosbaserad medmänsklighet. 
Handlingarna är dock inte orienterade mot att förändra det politiska system inom 
vilket de utförs utan orienterar sig mer emot att hjälpa enskilda individer. Politisk 
aktivism däremot brukar beskrivas som de handlingar som orienterar sig emot 
att påverka, förändra eller protestera mot rådande regler och politik (ibid.).  Flera 
genusforskare har kritiserat denna förenklade uppdelning av politisk aktivism 
och socialt engagemang och menat att den vilar på en åtskillnad mellan privat och 
offentligt liksom mellan reproduktivt och produktivt arbete vilket feminismen 
länge strävat efter att överbrygga eftersom de många gånger av kvinnor utförda 
oavlönade arbetet ofta förbises i en sådan uppdelning (se t.ex. Pardo 1995, 
Kaminer 1984, Kaplan Daniels 1985). De berättelser vi fått höra om ideellt arbete 
med flyktingmottagande i de aktuella kommunerna gör tydligt att det inte är 
så enkelt att dra en skiljelinje varken mellan socialt engagemang och politisk 
aktivism eller mellan det privata oavlönade arbetet och det offentliga avlönade 
arbetet samt att det kan finnas en glidning mellan de olika begreppen i det arbete 
som utförs. Narrativen visar också att hur arbetet utformas beror på individuella, 
institutionella liksom platsspecifika förutsättningar.  Det empiriska materialet 
samlades in i ett större forskningsprojekt med inriktning på flyktingmottagande i 
glesbygd1. Även om projektet inte syftade till att fokusera specifikt på det ideella 
arbetet stod det snart klart att det inte gick att bortse från dess betydelse eftersom 
det i intervjuerna med professionella aktörer om det lokala flyktingmottagandet 
ständigt refererades till ett antal nyckelpersoner i ideella sektorn. Det var också 
svårt att bortse ifrån att flera av dessa nyckelpersoner var pensionerade kvinnor 
med lång erfarenhet av engagemang i religiösa samfund, föreningsliv och/eller 
studieförbund, där de beskriver att såväl kvinnosaksfrågor som flyktingfrågor 
varit centrala för deras engagemang. Intervjuerna visade också tydligt på platsens 
betydelse för hur flyktingmottagandet organiseras. Närmast följer en presentation 
av bakgrunden till vår studie, en kort redogörelse av metod samt studiens resultat 
och analys. Artikeln avslutas med en diskussion.

Bakgrund 
Modellen för välfärd i Sverige bygger på att offentliga tjänster bekostas av 
skattemedel men sedan ett drygt decennium tillbaka minskar den offentliga 

1  Ruralt flyktingmottagande – En ny strategi för mindre kommuners överlevnad? Konsten att hantera 
motstånd och arbeta för integration i lokalsamhället (FORTE 2016-00989) 
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sektorns roll som utförare inom välfärden. Även om det förr så starka 
föreningslivet i Sverige försvagats under senare år visar tidigare forskning att 
ungefär hälften av befolkningen arbetar ideellt för en organisation (Harding 
2012). Det finns numera en tydlig förväntan både från nationella beslutsfattare 
och från EU-politiker att privata och ideella organisationer ska ta en större roll 
som välfärdsaktörer. Mer helhetstänkande, mer service och större flexibilitet 
beskrivs som fördelar med förändringen (Nahnfeldt 2016, Gavelin et al 2010, 
MUCF 2016, s. 54). Skiljelinjen mellan vad som är ett offentligt uppdrag och vad 
som är ett ideellt initiativ är i vissa fall flytande och personer som har offentliga 
uppdrag som tjänstepersoner eller politiker ingår också i det ideella arbetet. 
Ideella organisationers produktion av välfärdsservice inom områden som vård, 
skola och omsorg har tagits upp på många håll (se t.ex. Reuter 2012) men ideella 
organisationer som aktörer i flyktingmottagandet på landsbygden har än så 
länge inte behandlats lika ingående. Studier av ideellas solidaritetsarbete och 
mottagningsaktiviteter för flyktingar synliggör hur praktiska handlingar kan 
vara inbäddade i en implicit kritik av det institutionella flyktingmottagandets 
brister (se t.ex. Feischmidt, Pries och Cantat 2019).  Dessa aktiviteter utförs allt 
som oftast av kvinnor och faller ofta under benämningar som ideellt socialt-, 
volontär- eller välgörenhetsarbete. De betraktas sällan som politisk aktivism och 
uppmärksammas därför sällan i offentligheten.
 Amy Blackstone (2004) hävdar att en konsekvens av distinktionen mellan 
socialt engagemang och politisk aktivism är att mycket av kvinnors aktivistarbete 
går obemärkt. I den studie hon genomförde av ideellt engagemang för 
bröstcancerpatienter beskrev ingen av informanterna sig som politiska eller 
aktivister även om de handlingar de utförde påminde väldigt mycket om det som 
de som kallar sig aktivister gör (ibid.). Maja Povrzanović Frykman och Fanny 
Mäkelä (2019) fann i sin studie att volontärer i Refugees welcome i Malmö i 
huvudsak beskrev sitt arbete som humanitärt men att de när de ombads reflektera 
över sitt engagemang i relation till det förändrade politiska klimatet i Sverige kom 
fram till att deras val att hjälpa flyktingar kunde tolkas som en politisk handling. 
Författarna hävdar att motviljan mot att inrama sitt arbete som politiskt kan förstås 
som en vilja att distansera sig från det polariserade politiska läget som förvandlar 
volontärarbete till politiskt engagemang. Pardo (1995) menar att kvinnor historiskt 
sett har använt sig av volontärism som ett medel för att bli engagerade i det 
offentliga livet och för att förändra och motstå sociala normer och institutioner 
(jfr Kaminer 1984, Kaplan Daniels 1985). Således kan vi genom att expandera våra 
föreställningar om dessa termer också ges möjlighet att analysera bidrag från 
organisationer som vi annars skulle kunna ignorera och förstå deras verksamheter 
på nya sätt.

Metod och material
Det empiriska material som den här studien bygger på är del av en mer 
omfattande studie om flyktingmottagande i glesbygdsområden, i vilken även 
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offentlig verksamhet är inkluderad. Projektgruppen har gjort intervjuer med 
representanter från verksamheter som på olika sätt arbetat med mottagande av 
flyktingar under perioden omkring år 2015, då ett stort antal flyktingar kom till 
Sverige. Såväl kommunal verksamhet som länsstyrelse, arbetsförmedling m.fl. 
men också ideella organisationer som exempelvis Rödakorset, studieförbund och 
kyrkliga samfund finns representerade bland intervjupersonerna. Den här texten 
fokuserar på ideella sektorn och inbegriper intervjuer med sju personer från ideella 
verksamheter. Några av de intervjuade har arbetat med mottagandet inom ramen 
för sin tjänst vid någon ideell organisation medan andra har arbetat helt oavlönat. 
Fokus för intervjuerna har dock legat på det ideella, oavlönade, arbete som gjorts 
inom organisationerna.
 De intervjuade bor på två små orter i glest befolkade områden i norra delen av 
Sverige vilka länge haft en negativ trend av minskad befolkning i kommunen. Ort 
1 har knappt 7000 invånare. Ort 2 har cirka 18 000 invånare. Båda kommunerna är 
så kallade anvisningskommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta ett 
långsiktigt ansvar för ett visst antal kvotflyktingar, ensamkommande barn samt 
andra asylsökande som fått uppehållstillstånd2.  Intervjuerna skedde hösten 2018, 
under en period då regeringen stramat åt flyktingpolitiken vilket lett till ett kraftigt 
minskat antal flyktingar till Sverige i stort men också till de aktuella orterna. 
Intervjuerna behandlade olika teman inom vilka intervjupersonerna hade stor 
frihet att tala fritt. De fick bland annat berätta om hur arbetet startade och hur det 
därefter har utvecklats, hur de ser på det arbete de utför i relation till de människor 
de möter, andra institutioner (såsom ideella organisationer och myndigheter) 
liksom samhället i stort. Här blev också den intervjuades syn på rådande 
flyktingpolitik synlig liksom personens förståelse av det arbete hen utför. Alla fick 
också berätta om hur det kom sig att de arbetade med flyktingmottagande i den 
verksamhet de fanns i. 
 Vi har gjort en narrativ analys av intervjuerna, i vilken den intervjuades 
berättelse är central (Johansson 2005). Genom användningen av narrativ metod 
har vi kunnat studera det ideella arbetet med flyktingmottagande som en process, 
från hösten 2015 och fram till hösten 2018 då intervjuerna skedde. I analysen 
av materialet har vi fokuserat på hur den intervjuade pratar om sitt arbete och 
engagemang i relation till andra människor, institutioner och samhället i stort. 
Genom att sätta den intervjuades berättelse i relation till det samhälle personen bor 
i, och de förutsättningar som finns där, har vi kunnat analysera platsens betydelse 
för det arbete som utförts. 

2  Ansvaret innebär att kommunen ska utreda personens behov, sätta in nödvändiga insatser, se till 
att personen får en bostad och att barn erbjuds skolundervisning. Avtalen om hur många flyktingar 
kommunen ska ta emot varierar beroende på hur stort behovet är samt hur många personer kommunen 
beräknas ha möjlighet att ta emot. Många personer som blir anvisade till en kommun bor kvar där i 
flera år, andra blir efter en tid anvisade till en annan ort eller flyttar vidare på egen hand och en del blir 
bofasta i kommunen. 
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Vi har vidare försökt förstå hur de som arbetar inom den ideella sektorn ser på 
sin roll och det arbete de gör genom att söka efter de olika narrativ varigenom 
det ideella flyktingmottagandet berättas och i vilken utsträckning, eller kanske 
snarare om och när, arbetet politiseras. Vi har därför strävat efter att förstå 
drivkraften bakom arbetet och hur det kommer sig att just de här organisationerna 
och människorna engagerar sig i flyktingmottagande. Utifrån detta har vi 
utmejslat tre narrativ om ideellt arbete som relaterar till privat/offentligt liksom 
socialt engagemang/politisk aktivism på olika sätt och i olika hög grad. De tre 
narrativen synliggör svårigheten med att tala om privat/offentlig respektive socialt 
engagemang/politisk aktivism som helt separata från varandra. Istället visar de på 
hur nära sammanflätade begreppen kan vara samt på en rörelse som kan finnas 
mellan dem.

Rörelser mellan socialt engagemang och politisk aktivism
I det här avsnittet presenterar vi de tre narrativ som framträder i intervjumaterialet. 
Narrativen synliggör olika former av ideellt arbete, där det sociala engagemanget 
är tydligt i samtliga narrativ. Narrativen är exempel på hur ideellt arbete kan 
skapas och utvecklas i mindre orter, som de här undersökta. Det första narrativet, 
Socialt engagemang i skuggan av offentligheten, karaktäriseras av ett arbete som i hög 
grad sker i kulisserna, bakom den offentliga debatten eller politiska scenen. De 
intervjuade uttrycker sig kritiskt till myndigheternas brister som välfärdsaktörer 
men deltar inte i den offentliga debatten och protesterar inte heller öppet mot 
den upplevt bristande välfärden eller den rådande flyktingpolitiken. Det andra 
narrativet, Socialt engagemang och samhällskritik, handlar om en rörelse från ett 
inledande praktiskt ideellt arbete mot en opinionsbildning och samhällskritik 
som uppkommer till följd av upplevda brister i välfärden och det officiella 
flyktingmottagandet. Det tredje narrativet, Aktivism med solidaritet i fokus, 
försöker bygga solidaritet och tar öppet avstånd ifrån och protesterar mot den 
flyktingpolitik som regeringen för. 

Socialt engagemang i skuggan av offentligheten 
Det första narrativet utmärks av ett starkt socialt engagemang som i hög grad 
sker i det dolda. Den upplevt bristande välfärden och samhällets oförmåga att 
visa medmänsklighet var den initiala drivkraften bakom engagemanget för 
många av de personer vi har intervjuat. Flera berättar om hur de såg ett behov 
i samhället och agerade på det. Handlingarna sker på något vis per automatik. 
Kerstin, en av initiativtagarna till den ideella organisation som stått för en stor del 
av mottagandet av flyktingar i Ort 1, berättar om hur själva organiseringen av det 
ideella arbete som hon kom att leda startade en kylig dag i slutet av december 2015.

Kommunen tar semester till jul. De stänger. Och här kom det då ungefär 100 
stycken i veckan före jul i foppaskor, utan kläder som passar vädret här. En 
busslast på hundra stycken som väller in. Ganska många också i kyrkan på 
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söndagen. Och sen så såg vi det här och vi tyckte liksom att ”Ja, vad kan vi göra?” 
(Kerstin, Ideell organisation)

Startpunkten för den organisation som Kerstin och hennes vänner bildade var en 
situation då välfärdens företrädare, som Kerstin beskriver i citatet, tog julledigt, 
samtidigt som en stor grupp flyktingar anlände till orten. Till skillnad från många 
som engagerar sig ideellt i Sverige var det i Kerstins fall inte känslan för en viss 
förening eller organisation som lockade (jfr Erickson 2012). Istället handlade det 
om själva sakfrågan, att hjälpa människor i nöd. ”Ingen gjorde någonting. Inga 
kyrkor, ingen gjorde nånting, och vi var tre stycken som kände att vi måste göra 
någonting!”, berättar Kerstin. Citatet synliggör de förutsättningar som gäller på 
många små orter, där såväl ekonomiska resurser som personer är få. Det är svårt 
att hävda att ”någon annan” ska göra arbetet. Istället har de vi intervjuat snabbt 
insett att om de nyanlända människorna ska få ett värdigt mottagande behöver de 
själva snabbt kliva in och organisera upp det. Kerstin såg sig som en av dem. 
 Det initiala engagemanget är dock inte alltid lika direkt som i Kerstins fall. 
Anna, som arbetar på en ungdomsgård som Svenska kyrkan driver med stöd från 
kommunen, ansvarar för ett projekt för nyanlända tjejer. Hon beskriver det initiala 
skedet såhär: 

Det hade ju börjat komma folk [asylsökande ungdomar] hit men vi såg ju inte till 
skymten av en enda tjej, vi såg bara killar som kom här och vi undrade ’jamen hur 
ska vi kunna få tjejerna att komma?’ (Anna, Svenska kyrkan)

Anna berättar om hur hon såg behov av en verksamhet som enbart riktade sig 
till tjejer för att, som hon beskriver i citatet ovan, locka tjejerna att komma till 
ungdomsverksamheten. Tillsammans med en kvinnlig kollega startade Anna ett 
projekt som riktade sig till asylsökande tjejer.  Projektet finansierades delvis som 
en studiecirkel och fick även medel från Länsstyrelsen. Så som Anna beskriver det 
hade initiativet till projektet inte primärt sin upprinnelse i en upplevt bristande 
välfärd utan snarare om en föreställd ojämställd situation bland nyanlända där 
tjejerna, till skillnad från killarna, enligt Anna inte gavs möjlighet av sina föräldrar 
att vara ute i samhället. Det ville Anna förändra. 
 Men när Anna får frågan om hur hon ser på kyrkans roll som välfärdsaktör i 
relation till myndigheterna riktar hon kritik mot kommunen, vilken hon anser 
är den som egentligen bör ta huvudansvaret för den verksamhet som nu kyrkan 
driver. 

Ja, jag kan ju tycka att kommunen både borde och har det ansvaret, för 
kommunen har ju det yttersta ansvaret för alla sina medborgare. Så att skulle inte 
[ungdomsgården] finnas, vad skulle det kosta kommunen? Mycket pengar tror 
jag, det tror jag. Jag tror att man sparar pengar på att erbjuda ungdomar den här 
verksamheten på olika sätt. (Anna, Svenska kyrkan)
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Anna talar här om ungdomsgården generellt och om alla ungdomar som 
samlas där, inte enbart de asylsökande tjejerna. Hon säger att hon önskade att 
ungdomsgården låg under myndigheters ansvar, så att Anna och hennes kollegor 
skulle kunna ta ett mer aktivt ansvar för ungdomar som behöver extra hjälp och 
stöd på olika sätt. Men eftersom ungdomsgården drivs av en ideell aktör är det 
inte möjligt. Anna uttrycker tydligt att hon upplever att kommunen brister som 
välfärdsaktör. Däremot höjer hon inte sin röst i offentlig protest mot detta. Istället 
jobbar hon vidare på det sätt hon ser är möjligt med att stötta såväl svenskfödda 
som asylsökande ungdomar, och särskilt de tjejer som hon anser inte tar plats i 
tillräckligt hög utsträckning.
 Kerstin har egentligen åldern inne för att vara pensionär men är fortfarande 
yrkesverksam. Också i sitt dagliga arbete som diakon har hon till uppgift att stötta 
människor i nöd. Men Kerstin tvivlade på att hon skulle få lov från sin chef att 
arbeta med flyktingmottagandet inom sin tjänst, och startade därför organisationen 
på egen hand, utanför tjänsten. Till sin hjälp har hon engagerat andra ideella i 
arbetet. 

Jag tycker om att ha frivilliga omkring mig och att vara liksom drivande i de här 
frågorna. Att engagera människor till att bli människor helt enkelt, medmänniska. 
(Kerstin, Ideell organisation)

Med tiden kunde Kerstin dock använda en del av sin tjänst för att arbeta med 
organisationen och hon har bland annat bjudit in nyanlända till stickcaféer och 
samtalskvällar i församlingens regi. I citatet ovan talar Kerstin om det ideella 
arbetet som ett sätt att bli människa, eller medmänniska som hon förtydligar. 
Medmänsklighet är enligt henne alltså något en lär sig; ett sätt att möta sin 
rädsla för den annorlunda; flyktingen (jmfr Malkkis 1996). Konsekvensen av 
Kerstins agerande och inställning till det hon gör blir att arbetet sker, åtminstone 
inledningsvis, utanför offentligheten och de etablerade institutionerna, vilket 
gör att det därmed på ett sätt osynliggörs. Efter hand blir dock den organisation 
som Kerstin startar väldigt etablerad och erkänd på orten som en viktig aktör 
i flyktingmottagandet och verksamheten knyts delvis till den församling som 
Kerstin är verksam i. Berättelsen gör tydligt hur privat och offentligt flätas 
samman. Det är svårt att säga vad som är privat och vad som bör betraktas som 
offentligt när en, som Kerstin, talar om ideellt arbete som en del av att vara 
medmänniska och samtidigt blir en tydlig profil i orten.  
 Liksom i många andra fall (se t. ex. Cantat 2019) är Kerstins och Annas 
berättelser om deras arbete med flyktingmottagande ett resultat av en upplevd 
humanitär brist och en medkänsla med de människor som flytt. Men istället 
för att skriva insändare eller demonstrera mot det upplevt undermåliga 
flyktingmottagandet från myndigheternas sida, vilket vanligen betraktas som 
uttryck för politisk aktivism (Blackstone 2004), går de till praktisk handling i syfte 
att möta de behov de ser. Varken Kerstin eller Anna beskriver själva sitt ideella 
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arbete i termer av politisk aktivism eller att det finns ett behov av att förändra det 
politiska systemet. Även om de uttrycker besvikelse gentemot myndigheterna 
fokuserar de på människorna i samhället, istället för på institutionerna. 

Socialt engagemang och samhällskritik 
Det andra narrativet karaktäriseras av en blandning av socialt engagemang och 
samhällskritik.  Det handlar i det här fallet om ett ideellt arbete som har sin grund 
i ett engagemang för att värna medmänniskan men som med tiden kommer att 
inkludera också påtryckande och samhällskritiska aktiviteter.  I vårt material 
representeras det här narrativet av det arbete med flyktingmottagande som 
pågår i en svenskkyrklig församling. Allt startade med att några pensionärspar i 
församlingen uppmärksammade att flera av de flyktingar som flyttat dit och som 
börjat delta i församlingens gudstjänster saknade mat och kläder. De hade också 
svårt att ta sig till och från kyrkan. Pensionärerna började bjuda flyktingarna på 
soppa efter gudstjänsterna. Snart startade de även en klädinsamling och skjuts till 
och från kyrkan. Verksamheten växte snabbt och församlingen anställde Martin 
som jobbade med samordning. Såhär berättar Martin om hur allt startade:

Man såg behovet. Det fanns inget annat som svarade upp mot det och då måste 
vi som kyrka gå in och ta det ansvaret för att ta vara på liksom människovärdet 
och värna om det och den svaga och utsatte och så som är mycket det diakonala 
tänket och som är en väldigt stor del av vår identitet som kyrka. (Martin, Svenska 
kyrkan)

Martin beskriver kyrkans verksamhet som ett svar på ett behov som inte fylldes 
av någon annan aktör i samhället. Han talar om arbetet som ett sätt att värna 
människovärdet och därigenom skapa identitet som församling. Församlingen 
är också på andra sätt aktiva och drivande i kommunens sociala arbete. De 
pensionärer i församlingen som startade verksamheten för de nyanlända hade 
alltså en organisation med mångårig erfarenhet av diakonal verksamhet att 
använda som ram för sitt arbet; e. En församling som gärna profilerar sig som 
välfärdsaktör. Ju mer församlingens anställda och medlemmar fick kontakt med de 
nyanlända, desto mer såg de vilka brister som fanns i flyktingmottagandet, berättar 
Martin. Församlingens anställda började därför att bedriva en del opinionsbildning 
genom att skriva insändare i dagstidningar och brev till myndigheter. 

… och ibland var vi ju liksom besvikna på hur det har skötts och så där och då 
har vi sätt att hantera det på, lite av opinionsbildning /…/ Det är också ett sätt att 
stå upp för någon. Inte bara ta emot dem och omhulda dem på plats när de väl 
kommer till oss fysiskt utan också vara en röst för de här människorna. Så att det 
har ju varit lite såhär insändare och brev till myndigheter och så och det har varit 
det långsiktiga arbetet i det men sen har vi gjort också det här kortsiktiga med 
att hjälpa till med advokatkontakter och läsa in oss på vissa ärenden. (Martin, 
Svenska kyrkan)
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Martins berättelse gör tydligt hur gränsen mellan privat och offentligt suddas 
ut i det ideella arbete som pensionärerna i församlingen startar. Från att ha 
varit ett individuellt och privat engagemang för enstaka gudstjänstbesökare 
blir verksamheten snabbt större med klädinsamlingar, soppluncher och så 
småningom också opinionsbildning. Samtidigt framträder också i narrativet 
maktrelationer mellan män och kvinnor inom gruppen volontärer. När exempelvis 
Martin berättar om församlingens arbete talar han både om praktiska insatser 
som klädinsamlingar och soppluncher men också om opinionsbildning och 
juridisk hjälp. Här blir det synligt hur arbetet genuskodas. Enligt Martin är det 
företrädesvis kvinnor som driver verksamheten med soppluncher medan männen 
står för myndighetskontakterna och juridisk hjälp till nyanlända. Det är också 
företrädesvis män som är anställda i församlingen som driver opinionsarbetet. 
Arbetet organiserades genom Martin, som koordinator för verksamheten. 
Därigenom fick det ideella arbetet en synlighet i offentligheten som troligen varit 
svår att skapa utanför den institutionella ramen. 
 Martin beskriver arbetet med flyktingmottagandet som ett sätt att ta plats 
i ett samhälle där medmänsklighet inte självklart praktiseras. Flera av de 
intervjuade porträtterar ett samhälle där välfärdsstaten ger vika och istället träder 
civilsamhället in för att fylla det tomrum som står öppet. I diskursen om det 
försvagade välfärdssamhället framträder det ideella arbetet som en motor i arbetet 
för medmänsklighet och kvinnor beskrivs ofta som drivande i detta arbete. 

Aktivism med solidaritet i fokus
Det tredje narrativet karaktäriseras av en aktivism där solidaritet utgör främsta 
grund för det ideella engagemanget. De som i vårt material tydligast uttrycker 
detta är Gunilla och Siv, vilka år 2015 arbetade ideellt med bland annat språkhjälp 
för flyktingar som redan fanns på orten. När allt fler flyktingar kom var kvinnorna 
snabba med att ansöka om pengar för att utveckla och tydligare organisera 
verksamheten. Vanan med projektansökningar hade de sedan länge. ”Vi är ju 
liksom projektmänniskor. Har väl inte gjort annat än sökt projektpengar för 
[internationell organisation]”, säger Gunilla och skrattar. Ett nytt projekt skulle 
inte enbart vara till hjälp för de flyktingar som kommit till orten utan innebar 
också att den internationella organisation som kvinnorna sedan tidigare var 
aktiva i fick ny energi. ”Den [internationella organisationen] hade gått i stå och 
behövde liksom lite upplivning”, säger Siv. För Siv och Gunilla blev arbetet med 
flyktingmottagande inte enbart en solidaritetshandling utan också en del av ett 
feministiskt projekt, där de aktiviteter som kvinnorna satte igång skedde inom 
ramen för en kvinnoorganisation.
 Kvinnorna ansökte om projektmedel genom Länsstyrelsen, vilken fördelar 
medel för olika integrationsinsatser, så kallade paragraf 37-medel. Kommuner, 
gärna i samverkan med en eller flera organisationer från civilsamhället, kan 
tilldelas medel. Gunilla berättar om hur ansökningen gick till.
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Vi fick veta om att det fanns nånting som hette paragraf 37 av pengar som ju 
egentligen delas ut till kommunens samarbete med civilsamhället men här har 
det väl varit motsatsen, att det är civilsamhället som har sökt det då, så har vi 
tagit kontakt med kommunen som har liksom skrivit under papperen. (Gunilla, 
kvinnoorganisation)

Sett från Gunillas perspektiv var civilsamhället drivande i arbetet med 
ansökningarna och därmed också i arbetet med integrationsverksamheten. 
Inställningen känns igen från Kerstins och Martins beskrivningar av hur 
civilsamhället agerade i en situation då myndigheterna klev tillbaka, eller i alla 
fall inte nådde ända fram. Uppfattningen att civilsamhället har varit drivande i 
arbetet med flyktingmottagande skapar en distans mellan ideella och myndigheter, 
där de senare positioneras som ”bladvändare” medan ideella positioneras som 
aktiva och ansvarstagande medmänniskor. Det här blir särskilt tydligt i Gunillas 
och Sivs samt Kerstins berättelser. Narrativet kan också tolkas som en slags 
protest mot myndighetsvärlden. När Gunilla pratar om hur civilsamhället, och 
inte kommunen, tar initiativ till olika aktiviteter och projekt för integration, 
positionerar hon civilsamhället som mer ansvarstagande än kommunen och andra 
myndigheter i välfärdsarbetet. Det är de ideella organisationerna, snarare än 
myndigheterna, som tar initiativen och driver arbetet framåt, enligt henne. Men 
hon använder sig av myndigheterna genom att ta del av de ekonomiska medel som 
de erbjuder. 
 Både Gunilla och Siv talar om solidaritet utifrån betydelsen medmänsklighet 
som drivkraft bakom deras engagemang men säger att solidaritet för dem också 
handlar om att agera politiskt. ”Det är ju inte bara hur man är internt utan även 
politiskt på nåt sätt”, säger Gunilla. Kvinnorna har bland annat medverkat i 
demonstrationer mot, i deras tycke, felaktiga utvisningsbeslut. Siv berättar om ett 
av demonstrationstillfällena:

Det var en stor demonstration när [högt uppsatt politiker i Sverige] var här 
och skulle tala i [litet samhälle] och det råkade vara samma dag som det var en 
landsomfattande protest mot utvisningar till Afghanistan av ensamkommande. 
(…) Det var på vintern, vi hade facklor och stod där utanför när [politikern] 
skulle tala och då var det 60–70 personer med i den demonstrationen. (Siv, 
studieförbund)

Sjuttio personer kan tyckas vara få personer men utifrån Sivs perspektiv, i det lilla 
samhälle där demonstrationen ägde rum, var det en stor uppslutning människor. 
I anslutning till berättelsen om demonstrationerna nämner kvinnorna också att 
de arrangerat en föreläsningsserie på biblioteket, vilken enligt dem var en del av 
projektets ambition att ”skapa mötesplatser mellan svenskar och nyanlända” och 
att ”öka kunskapen bland svenskarna om de länder som flyktingarna kommer 
ifrån”. Föreläsningarna har också varit ett sätt att ”höja blicken lite grann” och ”nå 
ut”, säger de. Flera av föreläsningarna har hållits på internationella kvinnodagen, 
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ett medvetet beslut från kvinnornas sida att synliggöra denna dag. Vid ett av 
dessa tillfällen inbjöds en muslimsk kvinnlig aktivist att tala.  Arrangemanget fick 
konsekvenser som Gunilla och Siv inte verkar ha varit förberedda på. Personal 
vid biblioteket, där föreläsningen skulle hållas, fick mejl med uppmaningar om 
att ställa in föreläsningen. ”Så hotade de att komma dit och filma alla som kom dit 
och de hotade att de skulle ta över och ställa en massa knepiga frågor och sådär”, 
berättar Siv, som också fick en bild på sig själv utlagd på sociala medier och en 
högerpopulistisk tidning skrev om föreläsningen på ett sätt som hon ansåg var helt 
felaktig. Kommunens krisgrupp kallades in och vakter var med vid föreläsningen 
men inget hände. ”Det var ett halvår före valet och jag vet inte om det liksom var 
mobilisering av den typen av krafter då inför valet och jag vet inte men...det var 
lite obehagligt”, säger Siv. Hon berättar att händelsen har påverkat henne på det 
sättet att hon efter den har blivit mer försiktig med hur hon uttrycker sig i olika 
sammanhang. 
 När Gunilla och Siv talar om att agera politiskt är det framför allt ambitionen 
att öka solidariteten i samhället som de talar om. Kvinnorna demonstrerar mot 
orättvisa utvisningsbeslut och arrangerar föreläsningar i syfte att skapa ökat 
engagemang för flyktingfrågor i samhället. Det är det politiska etablissemanget å 
ena sidan och människor i allmänhet å den andra som de har i fokus. Men deras 
berättelse visar hur en aktivitet som är tänkt att öka solidariteten mellan människor 
i ett samhälle plötsligt blir politiskt sprängstoff. De är några av många kvinnor 
som har upplevt hur (särskilt muslimska) kvinnor som tar plats i offentligheten 
väcker hat hos högerextrema grupper i Sverige. Oavsett om Siv och Gunilla menat 
det eller ej uppfattades uppenbarligen deras inbjudan av den muslimska kvinnliga 
aktivisten som ett hot av högerextrema grupper och kan därigenom tolkas som en 
protest mot dessa. 
 Siv berättar också om en känsla av otillräcklighet och säger först att aktiviteterna 
för de asylsökande ibland känns som ”konstgjord andning” eftersom de 
asylsökandes tillvaro är så oviss. Senare under intervjun tar hon tillbaka det hon 
sagt med motiveringen att alla insatser är bra om de innebär goda mänskliga 
möten men hon återkommer till känslan av otillräcklighet och säger: ” Man är 
otillräcklig och svenska samhället är definitivt otillräckligt. Myndigheter ska jag 
säga, inte samhället, myndigheter kanske.” Återigen gör sig den upplevda bristen 
i den svenska välfärden påmind. I Sivs berättelse finns en spänning mellan kamp å 
ena sidan och uppgivenhet å den andra, ett tillstånd som verkar vara vanligt bland 
personer vi intervjuat. 

Avslutande diskussion
Syftet med denna text är att problematisera gränsen mellan socialt engagemang 
och politisk aktivism med utgångspunkt i ideellt arbete.  Analysen av 
intervjumaterialet visar att den första fasen av flyktinghjälpen i mitten av 2015 
kännetecknades av ett brett spontant engagemang från ideellas sida, för att ge 
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skydd och materiellt stöd med avseende på mat, kläder och hälsofrågor. De 
ideella väntade inte tills de befintliga strukturerna blev aktiva utan tog de givna 
omständigheterna i ett lokalt sammanhang som en trigger för sitt engagemang. 
 Studien visar även att det ideella arbetet varken är entydigt frivilligt eller 
lönebaserat eller enkelt kan sägas vara antingen ett uttryck för ideellt socialt 
engagemang eller för politisk aktivism. Både Kerstin och Anna beskriver att i 
inledningsfasen var handlingarna främst av praktisk karaktär och handlade 
om att tillhandahålla praktiska förnödenheter men allteftersom de beskriver 
verksamheternas utveckling dyker andra aktiviteter också upp. Kerstin betonar 
medmänsklighet men i narrativet finns hela tiden en kritik mot myndigheterna, 
vilka hon anser inte gör tillräckligt för att hjälpa de nyanlända. Hennes arbete 
utvecklades från att vara ett privat engagemang till att delvis ingå som en del av 
hennes lönearbete och därigenom bli mer institutionaliserat och offentligt. Den 
organisation som Kerstin startade kom också att bli välkänd på orten som en del 
av ett betydande arbete med flyktingmottagande. Kritiken mot myndigheternas 
agerande blev däremot inte synlig. På så sätt skedde arbetet i det tysta, och fyllde i 
vad hon såg som luckor i det kommunala mottagandet i skuggan av offentligheten. 
Positioneringen känns igen från tidigare studier (se t.ex. Feischmidt, Pries och 
Cantat 2019) och kan betecknas som en slags humanitär aktivism som motiveras 
av en upplevd brist i välfärden (jfr Povrzanović Frykman & Mäkelä 2019). Det 
arbete som Kerstins och Annas är ett exempel på, som så att säga sker inom 
ramen för rådande ordning, riskerar såklart snarare att upprätthålla ordningen 
än att förändra den. Vi har också i intervjuer med myndighetsrepresentanter 
noterat att de ser just den typ av ideella insatser som en bärande del i det svenska 
flyktingmottagandet (Schmauch och Giritli Nygren 2021). Men det sociala 
engagemanget bygger på en samhällskritik som motiverar arbetet, vilket gör att det 
ändå, vill vi hävda, är en form av aktivism.
 Martins berättelse, som det inledande citatet till texten är hämtat från, visar 
hur det privata engagemanget i individers utsatthet kan ske parallellt med, eller 
utvecklas till att bli, en form av politisk aktivism, sådan den vanligen beskrivs. 
Till de ursprungliga aktiviteterna med klädinsamlingar, erbjudande av mat och 
skjuts till kyrkans gudstjänster kunde med tiden också adderas juridisk rådgivning 
och hjälp samt opinionsarbete i form av debattartiklar och brev till myndigheter. 
Vad som i och med detta skedde var att det aktivistiska engagemanget blev allt 
mer institutionaliserat eftersom det företrädesvis var anställda i församlingen 
som bedrev opinionsarbetet medan volontärerna agerade mer i det dolda. När 
opinionsarbetet skedde inom ramen för en institution blev det också ett sätt att 
profilera organisationen. Arbetet, såväl det humanitära som det mer politiska, 
motiveras med hänvisning till en lång trostradition och den uppgift som Svenska 
kyrkan enligt lag har, att verka för alla människor i det område som församlingen 
finns.  
 Gunillas och Sivs berättelse är den som tydligast sticker ut som medvetet 
politiskt aktivistisk eftersom de så tydligt positionerar civilsamhället som 
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överordnat myndigheterna och utför handlingar som vanligen associeras med 
politisk aktivism, som att demonstrera och anordna offentliga föreläsningar. 
Samtidigt visar även deras berättelse, i likhet med både Martins och Kerstins, hur 
ett privat engagemang, i Gunillas och Sivs fall ett engagemang för en internationell 
kvinnoorganisation, vävs ihop med ett offentligt engagemang för att stötta 
nyanlända. Gränsen mellan privat och offentligt är alltså väldigt luddig, om det ens 
går att prata om en sådan gräns. Den politiska aktivism som vi hävdar att Gunilla 
och Siv utövade var inte alltid så uttalad och kanske inte heller definierad som 
aktivism från de ideellas sida, men innebär i praktiken aktivistiska handlingar, så 
kallad gränsaktivism (Blackstone 2004). 
 Sivs och Gunillas berättelse vittnar om hur deras solidariska engagemang, 
oavsett deras egna avsikter, blivit föremål för populistisk politik. När Gunilla och 
Siv talar om att agera politiskt är det framför allt ambitionen att öka solidariteten 
i samhället som de talar om. De demonstrerar mot orättvisa utvisningsbeslut och 
arrangerar föreläsningar i syfte att skapa ökat engagemang för flyktingfrågor i 
samhället.  Följaktligen innebär den populistiska politiseringen att vissa aktiviteter 
i form av humanitärt arbete och medmänsklighet, förvandlas till omtvistade ämnen 
i offentliga debatter och beslut. Det lokala engagemanget kan politiseras på det 
sättet, men det finns också en slags avpolitiserande dynamik. De avpolitiserande 
tendenserna är alltså de genom vilka sådana potentiellt kontroversiella ämnen 
dämpas av en diskurs som framställer medborgarnas engagemang till stöd 
för flyktingar som en rent humanitär, till stor del teknisk och organisatorisk, 
angelägenhet, med den befintliga politiska och administrativa ramar till stor del 
som givna. Fleischmann och Steinhilper (2017) har i sin studie av volontärer inom 
flyktingmottagande ifrågasatt vad de kallar för myten om det opolitiska ideella 
arbetet. De menar istället att politik och humanitära insatser är intimt förbundna. 
Oavsett om volontärerna själva distanserar sig från det politiska genom att låta sitt 
ideella engagemang motiveras utifrån humanitära parametrar så befinner det sig 
inte utanför politiken, något som också framkommer i vår studie.
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skiljelinjen mellan olika former 
av engagemang är synnerligen svårdragen. Det ideella arbete som till synes 
enbart handlar om humanitära insatser kan vila på tydliga politiska ideologier 
och en samhällskritisk grund, ibland sker en rörelse mellan olika former av 
engagemang och ibland kan olika personer i en organisation anta olika positioner 
och utföra olika sorts arbeten. En kan tycka att det viktiga är det arbete som 
görs, inte hur arbetet kategoriseras. Ändå finns, inte minst inom forskningen, 
en tydlig åtskillnad mellan olika former av arbeten liksom olika positioner. En 
konsekvens av distinktionen mellan socialt engagemang och politisk aktivism är, 
som Amy Blackstone (2004) också hävdar, att mycket av kvinnors aktivistarbete 
går obemärkt. I den allmänna debatten, såväl som inom forskingen, får politisk 
aktivism större utrymme än det sociala engagemanget även om båda ofta är 
exempel på ideella arbeten. Troligen har detta en hel del att göra med skillnaden 
i genuskodning begreppen emellan, där politisk aktivism inte på samma sätt som 
socialt engagemang refererar till en feminint kodad omsorgspraktik. 
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Det är vidare tydligt i vårt material att inte enbart kön, utan även ålder har 
betydelse för det arbete som görs, precis som tidigare studier visat (Berglund m. fl. 
2005). Att en stor del av det ideella arbetet med flyktingmottagandet i de aktuella 
kommunerna vilar på ett fåtal pensionärers axlar synliggör hur skört det svenska 
välfärdssystemet är, eftersom det i hög grad är beroende av ideella engagemang, 
vilket i huvudsak äldre personer tycks anse sig ha tid med. Ålder, liksom 
exempelvis kön, torde också ha betydelse för vilken typ av arbete som görs liksom 
för hur länge det kan utföras. Vilka konsekvenser detta får för flyktingmottagandet 
i Sverige får framtida studier undersöka. 
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2. Akademisk aktivism genom en sommarkurs 
om Norrland: Decentralisering och 
dekolonisering av plats och kunskap 

Lisa Ridzén, Ida Sjöberg & Emelie Larsson

Akademiska diskussioner om aktivistisk forskning har förts inom flera olika 
discipliner och vetenskapliga fält och har ofta haft fokus på social orättvisa 
(Choudry 2013, s. 129). Genom att utmana kunskapsregimer har kritisk forskning 
varit viktig för sociala rörelser, men trots det finns det relativt lite forskning om 
hur forskare konkret bedriver aktivism inom akademin (Choudry 2018, s. 128–130). 
I detta kapitel vill vi bidra med detta genom att reflektera kring framtagandet av 
kursen Norrland: kritiska perspektiv på plats och makt som ges vid Mittuniversitetet. 
     Genom kursen har vi velat ta ett aktivistiskt grepp om den lokala platsen, med 
fokus på norra Sverige. På senare år har både allmänhetens och forskares blickar 
allt oftare kommit att riktas mot ojämlika livsvillkor och förutsättningar för att leva 
och bo på norrländsk landsbygd och i mindre städer (Enlund 2020; Eriksson 2010; 
Vallström & Vallström 2014; Öhman & Nilsson 2017). Forskningen har bland annat 
belyst hur platser konstrueras som mer eller mindre perifera i relation till olika 
centrum. Urbana normer formar inte sällan våra föreställningar om vad motstånd 
och aktivism är och hur det ser ut och framsteg, utveckling och social mobilisering 
kopplas ofta till staden (Giritli Nygren & Sandberg 2020 s. 3; Sjöstedt 2021). 
Motstånd på den mindre orten och gles- och landsbygder handlar därför delvis om 
att utmana urbannormativa diskurser (Lööv 2020). Genom vår forskning och den 
utbildning som bedrivs vid Mittuniversitetet vill vi stödja sådana processer, och 
framtagandet av kursen Norrland är förhoppningsvis ett exempel på hur detta kan 
göras. 
    I detta kapitel vill vi därmed reflektera över processen med att utforma en kurs 
om Norrland i syfte att bidra till att öka förståelsen av akademisk aktivism som 
process, samt visa på hur man inom akademins ramar kan verka decentraliserande 
och dekoloniserande. På kursen, som författarna till detta kapitel utformade 
tillsammans 2020/21, har vi velat ifrågasätta rådande kunskapsepistem – att 
kunskap är något “fast” som finns på universitetet och som ska spridas till andra 
(Dahl 2021) – och därigenom försökt tänka nytt kring utbildning. 
    Idén till kursen kom inte ur tomma intet. Diskussioner kring plats och 
makt i norra Sverige har aktualiserats i våra respektive avhandlingsprojekt, 
där vi fokuserat på bland annat ockupationerna av BB Sollefteå (Larsson 
2021), identitetsskapande och makt i förhållande till plats (Ridzén 2021) och 
nyliberaliseringen av norrländska städer (Sjöberg & Giritli Nygren 2021). I 
samband med ett gemensamt textseminarium för doktorander där vi alla deltog 
så började vi prata om möjligheten att starta en kurs som spänner över alla dessa 
områden. 
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Då vi i detta kapitel analyserar processen med att utforma kursen så har vi använt 
oss av några begrepp som varit betydelsefulla både under kursen och i vår 
forskning. För att få syn på hur våra egna erfarenheter format kursen samt varför 
vi alls upplevde det som nödvändigt att utveckla en sådan här kurs har vi använt 
den feministiska kulturteoretikern Sara Ahmeds (2006) begrepp anländande. Ahmed 
menar att hur människor anländer (fysiskt eller metaforiskt) till olika platser, och 
människors sätt att vara, påverkas av tidigare förkroppsligade erfarenheter och 
historier (Ahmed 2006, s. 40; Lööv 2014, s. 21, Sandell 2014, s. 254). Hur vi utformat 
kursen är därmed ett resultat av våra respektive anländanden till den; våra tidigare 
erfarenheter och vår bakgrund i kritisk och feministisk forskning.  
 Decentralisering och dekolonisering är begrepp som varit viktiga för att få syn 
på hegemoniska och förgivettagna föreställningar och tillvägagångssätt inom 
utbildning på universitetet. Inspirerade av Angelika Sjöstedts (2021) forskning 
om gruvmotstånd, där Sjöstedt invänder mot att staden och gatan skulle vara 
en given plats för motstånd, förstår vi vår kurs som en form av decentraliserat 
motstånd, både mot en generell förståelse av vad kunskap är, och var och hur den 
produceras. För att teoretiskt förstå hur kursen kan verka decentraliserande, har 
vi använt oss av teorier om centrum och periferi. Teorier inom detta fält har vuxit 
fram ur en relationell förståelse av urbana och ekonomiska centrum och det som 
i relation till dessa centrum kan sägas utgöra periferin (exempelvis Wallerstein 
1974). I en svensk kontext porträtteras landsbygder och dess invånare i norra 
Sverige ofta som omoderna, problematiska och välfärdsberoende, samtidigt som 
urbana områden positioneras som dess motsats; progressiva, självständiga och 
moderna (Eriksson 2008, Stenbacka 2011). Dessa diskursiva processer samverkar 
med geopolitiska strukturer och får reella konsekvenser för människors liv (Giritli 
Nygren och Sandberg 2020). Madeleine Eriksson (2010) menar att framställningen 
av Norrland och dess befolkning i negativa termer, som ”klagande” människor på 
en utdöende plats, kan förstås som en andrafieringsprocess. Den internaliserade 
negativa självbild många bosatta på norrländsk landsbygd bär med sig har sin 
förklaring i att landsbygden förstås och beskrivs genom en urbannormativ lins 
(Vallström 2014). I vår ambition att decentralisera kunskap ryms därmed en önskan 
om att vända på perspektiven, och låta norra Sverige och erfarenheter av att bo 
och verka på norrländsk landsbygd utgöra centrum för kunskapsproduktion- och 
inhämtning.   
 Vi har också haft en dekoloniserande ambition med kursen, där vi inspirerats av 
Sarah Hunt och Cindy Holmes forskning om hur man kan verka dekoloniserande 
i vardagen (2015, 156).  Hunt och Holmes skriver (2005, s. 159): “Decolonization 
involves actively challenging or disrupting systems of knowledge that do not fully 
account for the lives of Indigenous people, queer and trans people, and many 
others whose lives are erased through epistemic and material violence”. Hunt och 
Holmes (2005) menar att dekolonisering är något som är kritiskt i sin natur och 
som görs aktivt genom vardagliga praktiker. Att vara en aktivistisk forskare i den 
kontext vi befinner oss i – mindre städer och landsbygd på sydsamisk mark i södra 
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Norrland – innebär således att ha en dekoloniserande ansats med intentionen att 
synliggöra Sveriges koloniala historia och dess samtida konsekvenser, samt hur 
dessa koloniala diskurser samverkar med andra periferaliseringsprocesser. 
 Den norrländske landsbygdsbon (på kolonialiserad mark, bärandes på en 
bosättarhistoria) har förståtts som den ”interna andre” i en svensk kontext 
(Eriksson 2010) – en förståelse som dock riskerar att osynliggöra kolonialiseringen 
av Saepmie och dess samtida konsekvenser (Össbo & Lantto 2011, Ojala & Nordin 
2015). Att vara periferaliserad innebär alltså inte automatiskt att en individ 
enbart är underordnad, utan periferaliseringsprocesser innehåller många gånger 
motstridiga och komplexa maktstrukturer (Ridzén 2021). För att bättre kunna 
ta fasta på och synliggöra hur historien spelar roll för hur vi som icke samiska 
personer relaterar och “tar” plats har vi använt oss av konceptet bosättarkolonialism. 
Historikern Åsa Össbo (2020) beskriver bosättarkolonialism som en form av 
kolonialism där ursprungsbefolkningen inom ett landområde undanträngs och 
ersätts av ett nytt samhälle av bosättare. Detta kan yttra sig på flera olika sätt, från 
våldsam avfolkning till mer subtila lagmässiga reformer där ursprungsidentiteter 
visserligen erkänns men att det sker inom ramen för ett kolonialt tänkande 
(Wolfe 2006). Konceptet tar inte bara fasta på relationen mellan urfolk och 
staten, utan inkluderar även gruppen bosättare och deras roll i förhållande till 
kolonialisering och exploatering av urfolks land/rättigheter. Begreppet har hjälpt 
oss att begripliggöra dels den svenska majoritetsbefolkningens roll gällande 
reproducerandet av ett kolonialt tänkande generellt, dels våra egna bakgrunder 
som icke-samiska.  
 För att utforska olika sätt som kursen kan verka decentraliserande och 
dekoloniserande har vi använt oss av en (auto)etnografisk ingång – en metod 
som går ut på att använda sig av erfarenheterna av att skapa kursen för att kunna 
förklara och förstå vår kultur och samtid (Ellis, Adams & Bochner 2011). Ett 
exempel på material vi använt då vi analyserat våra erfarenheter är anteckningar 
från intervjuer och möten vi deltog i inför kursen. Dessa intervjuer och möten ägde 
rum med personer engagerade i frågor om Norrland och Saepmie och var ett sätt 
att decentralisera kunskap. Vi använde oss också av minnesarbete (Haug 1987) 
för att reflektera kring kursens tillblivelse och hur den relaterarar till personliga 
erfarenheter. Minnena nedtecknades på så vis att vi först bestämde ett “tema” – 
vårt anländande till kursen – och skrev individuella anteckningar kring det, varpå 
vi delade med oss av våra minnen till varandra och därpå tillsammans diskuterade 
hur våra tidigare erfarenheter och positioner i förhållande till norrländsk 
landsbygd och Saepmie kan tänkas ha påverkat kursens utformning. Utöver 
att vi kontinuerligt pratade och skrev till varandra (i mail och i en gemensam 
konversation i Messenger) hade vi två inplanerade möten avsatta för att diskutera 
minnes- och mötesanteckningar. Under det första mötet, som var tänkt att fokusera 
enbart på minnesanteckningar, kom diskussionerna att leda in på ett möte vi 
haft med en aktivist föregående dag, och det blev därmed ett möte där vi både 
reflekterade kring våra minnen och mötet med aktivisten, samt hur personens 
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erfarenheter påminde om saker vi själva upplevt och som minnena vi skrivit om 
berörde. Under det andra mötet, som ägde rum efter att vi genomfört samtliga 
(fem) möten med aktivister, diskuterade vi enbart dessa möten. Analysen mynnade 
ut i tre strategier för dekolonisering och decentralisering av kunskapsproduktion 
som vi använt i vårt arbete med kursen. Nedan redogör vi för dessa.

Våra anländanden till en maktkritisk kurs om Norrland   
Två av oss – Ida och Lisa – är uppvuxna på landsbygder i Västernorrland 
respektive Jämtland, medan Emelie är uppvuxen i en förort till Stockholm. Vi har 
alla tre valt avhandlingsområden som på olika sätt rör makt och plats i den del av 
Sverige som kallas Norrland, där vi utfört intervjuer och andra typer av fältarbeten 
i Västernorrland och Jämtland. Under vår tid som doktorander har vi därmed 
kommit att utveckla ett gemensamt intresse och engagemang kring frågor som 
berör plats och makt i norra delarna av Sverige – ett engagemang som varit både 
ideellt och en del av vår forskning. Under arbetet med kursen fanns det därmed 
både överlappningar och olikheter i våra erfarenheter, vår forskning och vårt 
engagemang, och vi kände att det var viktigt att diskutera dessa för att kunna bena 
ut hur våra anländanden till kursen har haft betydelse för dess utformning. 
 Minnena som minnesarbetet mynnade ut i synliggjorde att våra erfarenheter var 
uttryck för både perifera och priviligierade positioner i relation till de platser vi 
levt och verkat på. För de av oss med erfarenheter av att växa upp på landsbygder, 
var insikten om att befinna sig i en geografisk periferi närvarande i dessa 
anländanden till ett engagemang för frågor om plats och makt. Ett exempel som 
berördes i minnena var att ”växa upp med berättelser om byns numera svunna 
’glansdagar’ och om de olika husens tidigare verksamheter (som ett postkontor, 
ett konsum, en kiosk, en tågstation med tillhörande väntsal osv)” vilket skapade 
en medvetenhet om en plats varande och icke-varande. I förlängningen innebar 
det också en medvetenhet om den urbana blicken på de människor som bor på 
platsen, vilket satte igång funderingar kring hur det kan vara att leva och bo på 
en plats som betraktas som perifer och rural. En annan insikt om att befinna sig i 
periferi framkom i en minnesanteckning som speglade att bli medveten om andras 
(stadsbors) blick på platsen som en vuxit upp på. I anteckningen beskrevs hur 
bussen in till skolan (som låg i stan) benämndes som ”grisbussen” eftersom den 
avgick från de kringliggande byarna. 
 Idag bor två av oss i Sundsvall och en av oss i Hegled, en by utanför Östersund. 
I våra samtal blev det tydligt hur vi på olika sätt är formade av den urbana 
norm som ger mer status till urbana platser. Gemensamt för våra personliga 
upplevelser var att en ”urban blick” kom att forma de av oss som vuxit upp på 
landsbygd – hur vi förhöll oss till platserna vi vuxit upp på och människorna som 
bor där. Det kunde handla både om känslor av skam och frustration, men även 
stolthet och identitet. Vi upplevde båda att vi burit på – och delvis fortfarande 
bär på – en internaliserad urban norm, genom vilken de som stannade kvar på 
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platsen sågs som förlorare. Därmed har vi “alltid vetat” att vi skulle flytta ifrån 
platsen vi växte upp på. För en av oss handlade flytten till det urbana också om att 
hitta queera miljöer. Under uppväxten fanns det varken öppna queera personer, 
RFSL eller Pride och som bisexuell tonåring var utrymmet för begär utanför 
den heteronormativa ramen därför litet. Flytten från platserna vi vuxit upp på 
motiverades därmed dels av en urbannormativ utifrån-blick på platsen, dels av 
platsens subkulturella begränsningar och avsaknad av personer att identifiera sig 
med.   
 På senare tid har dock en frustration kommit att successivt växa fram hos oss 
gällande föreställningar om landsbygderna vi vuxit upp på – platser vi känner 
stark kärlek till och värme inför. Denna frustration har kommit att förstärkas av 
politiska beslut om nedmontering av välfärd och samhällsservice som försvårar 
möjligheten till goda liv på landsbygder i norra Sverige, som exempelvis 
nedläggning av myndighetskontor och sjukhusavdelningar, samt eftersatt 
infrastruktur. För en av oss har detta kommit att uttryckas genom ett engagemang i 
byalaget, som till exempel arbetar för att få en cykelväg finansierad av kommunen.   
 I samband med att vi började arbeta med kursen kom många av våra 
diskussioner att handla om att vi alla har en bosättarbakgrund och erfarenhet av att 
vara majoritetssvenskar på samisk mark. Denna position kan till exempel påverka 
i vilken utsträckning vi känner oss hemma på platser. Saker som vi tar för givet 
har samiska personer förlorat eller måste kämpa för. Även om den rasbiologiskt 
genomsyrade segregationspolitiken inte längre är lag så lever sociopolitiska 
konsekvenser av kolonialismen kvar. Detta har inte minst gjort att Sverige har fått 
mycket kritik internationellt för behandlingen av ursprungsbefolkningen samerna. 
FN:s kommitté mot rasdiskriminering och Europarådets ministerkommitté 
menar bland annat att samernas landrättigheter inte uppfyllts enligt kraven i 
internationella konventioner (UN Human Rights Committee 2009; Europarådets 
ministerkommitté 2018). På olika vis avspeglades vår position som icke-samer i 
våra minnesanteckningar, där en initial okunskap ibland var smärtsamt synlig. 
Ingen av oss hade några minnen av att vi fått någon djupare kunskap om 
Saepmie i grundskolan, men vi hade alla läst om kolonialism och kolonisering 
på universitetet. Medan en av oss fick lära sig specifikt om koloniseringen av 
Saepmie på en kurs på Umeå universitet, så började två av oss andra att reflektera 
kring dessa frågor efter att ha läst kurser om kolonialism som utbytesstudenter 
på universitet i Australien och Kanada. Kerstin Sandell (2014, s. 254) beskriver 
relationen mellan kroppslig erfarenhet och vetande på följande vis: “Jag påstår 
saker som inte är möjliga utan att de går genom och via min kropp som levt 
som lesbisk, svensk/vit, medelklass, styvmamma, forskare”. På liknande vis ser 
vi våra (o)lika positioner och bakgrunder som icke samiska landsbygds- och 
stadsbor, queer och hetero, medel- och arbetarklass, som grundläggande för viljan 
att utforma en kurs med fokus på plats och makt i Norrland. Viljan att förändra 
ojämlika maktstrukturer som vi på olika sätt “kroppsligt har känt” handlar därför 
delvis om ett sorts ”vetande utifrån oss själva” (Sandell 2014, s. xx).
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Att bryta med epistemiska vanor 
Relationsbyggande mellan akademien och personer, föreningar och organisationer 
utanför den beskrivs som en viktig del av akademisk aktivism och utformande 
av kurser och undervisning (Choudry 2013, s. 143–144). Att utveckla samarbeten 
och relationer med personer som på olika sätt har erfarenhet av de maktrelationer 
och periferaliseringsprocesser som är centrala för kursen var därför en viktig 
del i utformandet av den, dels i framställandet av kursmaterial, dels i syfte att 
decentralisera och dekolonisera såväl kunskapsproduktion som aktivism. Under 
arbetet med kursen har vi därför också haft en ambition att motverka epistemisk 
ignorans i form av förbiseendet och osynliggörandet av Sveriges koloniala historia 
på svenska universitet (Dahl 2021, s. 118). 
 Tidigt i processen med att utforma kursen kom vi att diskutera olika sätt att ”ta 
sig utanför akademien” – vi ville att fler än bara våra röster och perspektiv skulle 
höras. Det handlade därför inte om att inkludera andra röster utan om att själva 
försöka tänka annorlunda kring vad kunskapsproduktion kan vara. Vi har försökt 
att se på undervisning som en integrerande process där utbildning förstås som en 
lärprocess även för oss som undervisar. Kursen har därmed varit en möjlighet för 
oss att lära oss mer om historien bakom platserna vi bor och verkar på, och det är 
också en av orsakerna till att vi intervjuade och deltog i möten med personer och 
föreningar som jobbar med landsbygdsfrågor, samiska frågor och hbtqi-relaterade 
frågor. Under dessa intervjuer och möten blandades personliga erfarenheter med 
berättelser om motstånd, där resultatet blev fem textutdrag och videoinspelningar 
med berättelser som på olika sätt berörde kursens teman och som kom att varvas 
med kursens mer traditionella föreläsningar. 
 Det första mötet vi hade var med en representant från en sydsamisk 
organisation, som ställde frågor kring vilka vi tänkte skulle gå kursen. Han 
lyfte vikten av att utbilda allmänheten och rekommenderade oss att rikta oss till 
förvaltningskommuner för samiska i spridningen av kursen. Hans upplevelse var 
att många kommuner lever upp till1 lagens bokstav men inte längre. Därför ansåg 
han att tjänstemän borde gå kursen. Han tyckte också det var viktigt att värna det 
lokala samiska samhället och utmana en vanlig uppfattning om att samer bor långt 
norrut och att alla är renskötare. När vi hade avslutat mötet höll vi oss kvar vid 
frågan vi hade fått och de tankar den satte igång hos oss; vem riktade vi egentligen 
kursen till och vad ville vi med den? Behovet av ökad kunskap om den svenska 
kolonialismen och historiska och nutida (koloniala) övergrepp mot samer var som 
sagt något vi diskuterat då vi började tänka på kursen, men någonstans i processen 

1  Förvaltningskommuner för samiska är kommuner som åtagit sig att tillgodose vissa rättigheter 
gällande det samiska språket. Exempelvis har boende inom förvaltningskommuner rätt till förskola och 
äldreomsorg där de kan tala och bli bemötta av samisktalande personal. Både Sundsvalls kommun och 
Östersunds kommun, där Mittuniversitetets campus är belägna, är förvaltningskommuner för samiska 
(Sametinget 2022). 



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          29

kom det att frikopplas från kursens uppbyggnad och de uppgifter som studenterna 
skulle utföra under de tio veckor som kursen varade. Detta möte fick oss att gå 
tillbaka till våra tidiga diskussioner, och mer riktat börja fundera dels kring själva 
utformandet av föreläsningar och examinationsuppgifter, dels hur vi skulle sprida 
kursen.   
 Frågorna vi fick under mötet aktualiserade därmed behovet av (ökad) 
kunskap hos yrkesgrupper såsom tjänstemän och myndighetspersoner som 
jobbar med frågor om urfolksrättigheter, mark och kultur, i synnerhet i samiska 
förvaltningskommuner, men även hos oss själva och på universitetet. Med 
anledning av detta gick vi ut med information om kursen till samtliga norrländska 
regioner och samiska förvaltningskommuner. Vår förhoppning var att kursen 
dels skulle kunna ses som fortbildning, dels som ett sätt att lyfta in kritiska och 
dekoloniala diskussioner i den dagliga verksamheten inom dessa beslutsfattande 
myndigheter.   
 De möten vi genomförde med personer och föreningar verksamma utanför 
akademin hjälpte oss också att bestämma hur vi skulle rikta kursen. Under ett 
medlemsmöte med en organisation som bedriver landsbygdsfrågor i norra Sverige 
erbjöd sig medlemmarna att skicka material till oss. Det visade sig även att vi och 
personerna som deltog i mötet hade gemensamma bekanta, vilket visar hur våra 
uppväxter och nätverk på jämtländsk och västernorrländsk landsbygd kunde 
skapa en självklarhet i mötet med engagerade i dessa frågor. Våra positioner 
och bakgrunder samverkade och påverkade därför förutsättningarna för de 
utomakademiska inslag som ingick i kursen. Under mötena – och i utformandet 
av kursen – vävdes våra levda erfarenheter samman med våra positioner som 
forskare och lärare.  
 Mötesdeltagarnas engagemang tog sig inte enbart uttryck genom ett formellt 
engagemang, utan det kunde också handla om att “ta tillbaka” eller leva ut en 
identitet, såsom i fallet Patrik och Lina – ett samiskt syskonpar som en av oss 
intervjuade. Syskonen delade med sig av erfarenheter av att inte ha vuxit upp 
med en stolthet kring att vara same och att under uppväxten inte ha kunnat prata 
om det samiska. Under mötet berördes frågor såsom rätten att kalla sig same, och 
Patrik och Lina upplevde att göra just det kom med både rättigheter och ansvar.  
Detta visar återigen hur vi fick vägledning i vilka frågor kursen borde beröra. 
Intervjun med syskonen spelades in och blev ett inslag som studenterna fick titta 
på under kursen, och frågan om ”rätten” att kalla sig same blev föremål för en 
läslogg som studenterna skrev under kursens första del. 
 Sammanfattningsvis kom mötena med personer utanför akademien att fungera 
decentraliserande och dekoloniserande genom de berättelser och erfarenheter 
de bidrog med till kursen. De kom även att utmana våra egna berättelser 
och förståelser av platserna vi bor, verkar och har vuxit upp på genom att vi 
exempelvis började tänka på hur det hade varit att växa upp på dessa platser som 
same. Ytterligare en sådan aspekt var en fråga som flera av personerna förde på tal 
under våra möten: hur skulle vi säkerställa att den kunskap som studenterna fick 
med sig genom kursen bidrog till förändring i samhället?  
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Från kunskap till praktik: kursens bidrag till förändring
I den här delen analyserar vi hur vi genom kursen velat uppmuntra till praktisk 
decentralisering och dekolonisering genom nyttjandet av den kunskap som 
studenterna tar med sig. Tanken med kursen är att studenterna ska ges verktyg för 
att agera dekoloniserande efter kursens slut. Vi fokuserar här på hur studenterna 
ska kunna göra motstånd mot kolonialism och urbana normer både i arbetslivet 
och i vardagssituationer efter kursens slut.
 I utformningen av kursens examinationsuppgifter tog vi avstamp i Hunt och 
Holmes (2015) uppmaning att vända blicken mot sig själv och sin position i 
förhållande till såväl en plats som koloniala strukturer. Hunt och Holmes använder 
precis som vi ett autoetnografiskt grepp för att utforska “decolonization in the 
intimate spaces of daily life, particularly moments with family members and close 
friends” (2005, s. 156). De synliggör kolonialismens komplexa maktstrukturer 
och problematiserar därmed den dikotoma föreställningen om att makt är något 
man antingen har eller inte har. De synliggör på så sätt att personer kan vara 
perifera samtidigt som de är priviligierade utifrån normer om svenskhet/vithet, 
heteronormativitet och/eller plats. 
 Vi valde att inleda kursen med ett tema om Sveriges koloniala historia 
eftersom kunskapen om den och dess konsekvenser generellt är låg hos 
majoritetsbefolkningen (J:son Lönn 2017). Ett sätt att förändra koloniala 
maktstrukturer och motverka rasism är därmed att öka kunskapen hos 
majoritetsbefolkningen om dessa frågor. En del av detta är att göra fler och bättre 
universitetskurser som synliggör kolonialiseringen av Saepmie och hur rasism mot 
den samiska befolkningen idag kan se ut. För oss personligen har utformandet 
av kursen tillåtit oss att samtidigt utbilda oss själva, vilket knyter an till Hunt 
och Holmes (2005) devis om att vardagsnära praktiker kan ligga till grund för 
aktivistiska handlingar. 
 Här kommer också självreflektion in som ett viktigt verktyg för att 
omsätta kunskapen på kursen till praktik. Vi integrerade självreflektion i 
examinationsuppgifterna för att uppmuntra studenterna till att reflektera kring hur 
de själva är en del av upprätthållandet och reproducerandet av koloniala, urbana 
och heteronormativa maktstrukturer. Linda McDowell (1992) har konstaterat att för 
att kunna bedriva bra forskning behöver man lära känna sitt forskningsprojekt, sig 
själv och sig själv i relation till forskningsprojektet. Detsamma, menar vi, gäller då 
man vill bedriva aktivistiskt förändringsarbete; för att utmana och göra motstånd 
mot orättvisor som till exempel exploatering av naturresurser i norra Sverige, 
kolonisering av Saepmie och nedmontering av samhällsservice så krävs kunskap 
om den historiska och samhälleliga kontext som dessa är situerade inom. Denna 
kunskap kan inte enbart inhämtas från universitetet, som i många fall bidragit 
till centralisering och kolonisering, utan bör också komma från personer som 
själva bär på erfarenheter av dessa processer. Detta knyter återigen an till Dahls 
(2021) uppmaning om att utmana rådande kunskapsepistem för att i grunden 
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utmana maktordningar. Vi är därför övertygade om att båda dessa komponenter – 
kunskap om kontexten och en självmedvetenhet – behövs för att viktiga steg mot 
decentralisering och dekolonisering ska kunna tas. 
 För att återvända till den inledande delen av detta kapitel, där vi skriver att 
akademien är viktig för sociala rörelser, så illustrerar det här just detta. I slutändan 
försökte vi utforma en kurs som både personer med begränsad, och stor kunskap 
om och erfarenhet av dessa frågor skulle kunna gå. Vi ansträngde oss dock särskilt 
för att nå ut med information om kursen till samiska förvaltningskommuner. Att vi 
riktade kursen relativt brett kom att avspeglas i vilka som i slutändan läste kursen. 
Exempelvis fanns det i studentgruppen personer från södra Sverige som berättade 
att de aldrig tidigare hade läst och/eller tänkt på det ojämlika förhållandet mellan 
norra och södra Sverige, men som nu efter att ha läst kursen börjat reflektera kring 
och diskutera dessa frågor med personer i sin närhet. I studentgruppen fanns också 
samiska personer som menade att deltagandet i kursen bidragit till ett utforskande 
av den egna samiska identiteten. Deltog gjorde även personer som bodde på 
norrländsk landsbygd och som var engagerade i frågor kring plats och makt sedan 
tidigare. Några av studenterna var också engagerade i en aktivistgrupp med fokus 
på Norrlands inland och de delade med sig av forskning de tagit del av på kursen 
på sociala medier. Detta visar olika sätt som kunskap från kursen kan initiera 
självreflektion och användas för aktivism.  

Avslutande diskussion   
Aktivism associeras ofta till större urbana miljöer (Sjöstedt 2021). Genom att 
synliggöra maktrelationer och motstånd på perifera och icke urbana platser under 
kursen, avser vi att synliggöra att aktivism och motstånd dels tar sig olika uttryck, 
dels att förutsättningarna för motstånd ser olika ut på olika platser. Forskning visar 
att motståndskamper på den lilla orten ofta framställs som lokala angelägenheter, 
vilket bland annat visat sig kunna leda till svårigheter att mobilisera motstånd 
(Giritli Nygren & Sandberg 2020). Det har därför varit viktigt för oss att visa att 
motståndskamper som tar plats på svenska lands- eller glesbygder inte är isolerade 
från omvärlden, utan tvärtom är en del av sin samtid och formas av och samverkar 
med globala strukturer och diskurser som urbanisering och globalisering (Sjöstedt 
Landén & Fotaki 2018), och därigenom synliggöra de globala och nationella 
strukturer som reproducerar koloniala maktordningar och sociala orättvisor i norra 
Sverige.   
 Vi hoppas att fler akademiker ska vilja ta ett aktivistiskt grepp om den lokala 
platsen genom sin undervisning – inte bara undervisande personer på universitet 
geografiskt nära periferaliserade platser, utan även på universitet i “urbana 
centrum”. En viktig del i det arbetet tror vi är att ha en decentraliserande ansats 
genom att skapa relationer – alliera sig – med grupper och personer utanför 
akademin. En annan viktig del – i just en svensk kontext där okunskapen om 
svensk kolonial historia är utbredd inom majoritetsbefolkningen – är att anlägga 
ett dekoloniserande perspektiv för att kunna förändra de sociala orättvisor som 
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är följden av svensk kolonialism och framför allt fått stora konsekvenser för den 
samiska ursprungsbefolkningen. Avslutningsvis så är ytterligare en viktig sak vi 
reflekterat över under utformandet av denna kurs vikten av att som lärare vara 
nyfiken och se undervisningsprocessen som lärande inte bara för studenter utan 
även för oss själva – samt att återkommande ta ett kritiskt grepp om den egna 
positionen och fundera kring; hur hänger jag samman med det jag undervisar om?
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3. Relationsaktivisterna 

Linda Berg Ottoson & Lisa Ångman 
 
Allt började med skav. En tydlig känsla av att något gått fel, fastän det på ytan var 
så rätt det kunde bli. Vi levde båda i långa, stabila relationer; hade man och barn 
och fina hem och karriärer, och utåt fanns få tecken på att allt inte stod rätt till. I 
omgivningens ögon framstod vi säkert båda som både lyckade och lyckliga. Vi var 
kollegor, först, men blev snart goda vänner, och i våra samtal blev det tydligt att 
det här skavet var något vi båda kände.  
 Vi pratade mycket om att vi nog hade orealistiska förväntningar, och att det 
alltså var oss det var fel på; hur skulle vi annars tolka det att alla andra verkade 
vara nöjda med liv som på så många sätt liknade våra?  
 När vi till sist förstod, och erkände för oss själva, att vi blivit förälskade i 
varandra (vad det nu ens betyder att bli förälskad, mer om det lite senare) och 
lämnade våra respektive, väckte det inledningsvis starka reaktioner. Vi trodde att 
den här texten skulle handla om det; om att mitt i livet komma ut, om att möta och 
bemöta omgivningens reaktioner. Men ju längre tiden gick desto mer insåg vi att 
den texten kan vi inte skriva, i alla fall inte än. Visst kan vi reflektera något över 
andras reaktioner, men framför allt blir det här en text om att våga möta sina egna 
reaktioner. Om det som hänt inuti oss, och mellan oss, under ett par omvälvande 
år. En text om erfarenheter vi gjort, var för sig, och tillsammans. Om hur vi båda 
anade – och önskade – att en relation kunde se ut på andra sätt än vi dittills varit 
med om, och hur svårt det ändå var att göra praktik av de insikterna. Om hur djupt 
intrasslade vi alla är i ett nät av förväntningar och normer och idéer om hur det 
borde vara att leva i en kärleksrelation.  
 Det var lätt att tänka att det först och främst var normerna kring den 
heterosexuella kärnfamiljen som skapade det skav vi båda känt av. Alla 
förväntningar som följer med när man ska inordna sig i en färdig mall för ett 
liv, uppfylla en rad förväntningar kopplade till kvinna – man, mamma – pappa, 
förälder – barn, familj – släkt. Så någonstans trodde vi nog att det skulle bli enklare 
nu, bortom både kärnfamilj och heterosexualitet.   
 Men så blev det sannerligen inte; gång på gång kändes det istället som att 
vi nådde vägs ände, att vi stångade oss blodiga mot osynliga stängsel av hur 
man borde leva, hur man borde känna, hur allt borde vara. Men vad är det 
egentligen som säger att vi borde det ena eller det andra? Varifrån kommer de här 
föreställningarna och idéerna? Och inte minst: går det att komma bortom dem, 
göra sig fri från dem? 
 

Lisa: Jag växte upp i en småstad, och när jag var liten uppfattade jag det som att 
gränserna var väldigt tydliga. Såhär är man och såhär gör man om man är rätt. 
Allt annat är fel. Det fanns mycket lite av relativism och gråzoner, av å ena sidan 
å andra sidan. Jag lärde mig tidigt att man inte ska fundera eller problematisera 
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för mycket, för då kan man bli galen. Det var också en mycket homogen miljö. 
I princip alla människor jag mötte var vita, skötsamma, heterosexuella, gifta, 
husägare och arbetare. Det fanns en benägenhet att döma den som inte höll sig 
inom ramen; den som var lite för lite – eller lite för mycket. Även om jag inte hade 
ord för det när jag växte upp så tyckte jag att det där dömandet var obehagligt. 
Det var så tydligt att det behövdes så lite för att hamna på fel sida. 
 
Linda: Jag känner igen mig mycket i det. För mig var också kyrkan ett starkt 
påverkande sammanhang, med tydliga rätt och fel. Och tvåsamhet var alltid det 
eftersträvansvärda. Man ska vara ihop med någon, den som är ensam och singel 
är det lite synd om, och det är ett tillstånd som är ”i väntan på”. Det har gjort att 
jag känt mig som ett bättre, tryggare och roligare jag när jag varit i en relation. Inte 
alltid i själva relationen, men att vara i en relation gjorde att jag kunde slappna 
av på många sätt, när jag inte behövde vara på jakt efter någon att tycka om och 
någon som ska tycka om mig. Att försöka vara den personen som någon vill tycka 
om, det är rätt stressande. Har man väl en partner kan man åtminstone släppa på 
den stressen och pressen. 
  
Lisa: Ja, min uppväxt var också präglad av ett starkt tvåsamhetsideal. 
Heterosexuellt, förstås, det behöver knappast sägas. Som tjej var det att ”få” och 
”ha” en kille viktigt, och ett tecken på både normalitet och värde. Dessutom var 
det ett första steg mot alltings fullbordan: att ”sätta bo”, bilda familj och få barn. 
När det kommer till det här med att leva i en icke-heterosexuell relation, så var 
det rakt av något otänkbart, något icke-existerande Jag läste mycket feministisk 
litteratur under studietiden, och idén att man blir kär i en person och inte i ett 
kön var omedelbart tilltalande. Jag minns att jag började säga till mina kompisar 
att jag lika gärna skulle kunna bli kär i en tjej som i en kille. Men det var mer en 
teoretisk idé, i praktiken kunde jag inte ens föreställa mig att komma hem till Piteå 
med en flickvän istället för en pojkvän. Såhär efteråt kan jag tänka att jag nog varit 
intresserad av tjejer även innan du och jag träffades, men att jag sorterat bort och 
tolkat om de känslorna.  
 
Linda: Under årens lopp har det lagts så många lager ovanpå det som är jag: 
normer, förväntningar, könsroller, uppfostran, religion, stad och land, idéer om 
kroppen. Delar av det är förstås nödvändigt, barn behöver vuxnas vägledning, 
men var någonstans blir det fel? Var någonstans tar lagren över, de som från 
början skulle utgöra ett skydd och få oss att överleva? Varför accepterar vi en 
massa normer och idéer som håller oss fångna och gör oss ofria? Vi får tidigt lära 
oss att det är fint att kompromissa och kunna anpassa sig, men hur fint är det 
egentligen att kompromissa bort sig själv? 
 
Lisa: Det är väl också en stark förväntan på flickor och kvinnor, generellt? Att 
vara beredd att kompromissa och anpassa sig. Att se till vi:et före jaget, att vara 
uppmärksam på andras behov snarare än att ta hand om sina egna. Osjälviskhet 
blir något eftersträvansvärt som kvinna. Inte minst efter att man fått barn. Det är 
som att vi lärt oss att det är egoistiskt att tänka på sig själv, särskilt som mamma. 
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Och då kommer ju det dåliga samvetet direkt, om jag till exempel vill vara för mig 
själv när barnen (äntligen) somnat istället för att umgås med min partner. Och så 
gör man gång på gång avkall på det man själv behöver, för att undvika att såra sin 
partner. Det är som att man inte ser att man istället sårar sig själv. 
 
Linda: Jag tänkte länge att skavet handlade om att jag inte hade hittat rätt partner, 
men kanske handlade det mer om att jag gjorde på samma sätt i varje ny relation? 
För hur bra det än kändes i början, så kom skavet tillbaka. Hus! Bil! Barn! Planera 
semester, planera renoveringar, hushållskassa, ekonomi, middagar med andra 
familjer, lekparker, undvika simhallar. Jag började ta långa ensamma promenader. 
Egentid, det kändes så fult. Varför behövde just jag vara ensam så mycket? Varför 
fanns det inget kvar till att umgås efter att barnen somnat? Jag ville bara vara för 
mig själv, och fick dåligt samvete för det. Sex blev jobbigt, mest en press, och lust 
hade jag glömt vad det var. Har jag en egen lust? Hur ser den ut? Vad var det 
egentligen jag längtade efter?  
 
Lisa: Jag känner igen mycket av det där. Och så den förlamande känslan av att det 
måste vara mig det det är fel på, eftersom jag aldrig blir nöjd.   
 
Linda: Det är så mycket som hör till idén om Att Vara I En Relation, så 
mycket man ska vilja: hålla handen på stan, sitta nära i soffan, sova nära, ha 
sex regelbundet, hitta på saker med sin partner. Och det konstiga med just 
kärleksrelationer är att vi förutsätts vilja de här sakerna hela tiden. Nu är vi ihop, 
och då följer hela det här paketet med. Det är inga andra relationer som vi har en 
sån förväntan på. Som att ens relationsperson i just kärleksrelationen skulle vara 
en konstant person som alltid vill samma saker, som alltid har samma behov. Det 
blir lite som att man ägnar den största delen av tiden till att spela upp sin relation 
för omvärlden. Och för sig själv.  
 
Lisa: Jag agerade väldigt mycket så i början av din och min relation. Liksom 
fortsatte på den väg jag kände till: nu är vi ihop, och då borde vi vilja alla de 
här sakerna, hela tiden. Och jag kunde bli så frustrerad och ledsen om jag till 
exempel upplevde att du drog dig undan fysiskt. Det är en sån lättnad, nu, när 
jag på riktigt börjar förstå att vi inte har den förväntningen på varandra, att vi inte 
behöver ha den. Att ena gången vi ses kan fysisk närhet och lust ta stor plats, och 
en annan gång kan det vara samtalet, eller ett gemensamt projekt. Som att skriva 
den här texten. Att vi först och främst är två individer, och att vi i varje ögonblick 
möts där vi är just då. Att det får vara på olika sätt, och att ingenting behöver vara 
statiskt. Det är fortfarande nytt och ovant, men det ger mig en stark känsla av 
både frihet och närhet.  
 
Linda: Ja, frihet. Att både få känna frihet när det kommer till att hitta sina egna 
konturer, men också frihetskänslan i att vara en del av något större. Det har jag 
funderat mycket på förut, om det alls är möjligt att vara fri och samtidigt leva i en 
relation med någon? Kanske går det, om bådas konturer fått tid på sig att ritas lika 
starka. En jämlik frihet. En frihet från orealistiska förväntningar på vad den andra 
ska vara och bidra med.  
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Lisa: Vi har pratat mycket om det här med föreställningar om förälskelse och 
kärlek. Hur vi hela våra liv matats med idéer om hur vi ska träffa någon som 
gör oss hel, istället för att vi ska vara hela i oss själva. Och hur orealistiskt det är 
att kvinnor, som aldrig fått lära sig att ta hand om sina egna behov, ändå är de 
som förväntas göra merparten av det känslomässiga jobbet i den heterosexuella 
kärleksrelationen.  
  
Linda: Förälskelse ska, per definition, vara galen. Man kan inte äta eller sova, 
tänker på den andra hela tiden och undrar vad den tänker på och hur den känner 
och vad den vill. Själva icke-kontrollen och det nästan psykotiska tillståndet anses 
eftersträvansvärt; att man vill förlora sig själv i någon annan. Kan det handla 
om dopamin? En massa fritt fall-känslor, vars grad av intensitet bestämmer 
betydelsen av förälskelsen. Kommer den där ”can’t-eat-can’t-sleep”-känslan 
egentligen mest från oro och osäkerhet? Ett påslag vi lärt oss ska betyda lycka? 
Och sedan ska den där förälskelsefasen gå över i kärleksfasen. Vad betyder det? 
Vad är kärlek? Vad är det att ”vara kär”? Hur ska man veta det när man inte har 
en aning om hur man ska sköta relationen till sig själv?  
 
Lisa: Precis. Och det har vi aldrig riktigt lärt oss, inte på djupet, och aldrig på 
något hållbart sätt. För att det hela tiden har utgått från andra. Andras behov, 
andras förväntningar, andras bild av mig. Och det tycker jag är den stora 
skillnaden nu, även om vi har massor kvar att lära oss och förstå. Att vi utgår från 
jaget istället för från vi:et. Att det måste börja där; med att jag tar hand om mig 
och mina behov, och du tar hand om dig och dina. Att vi vågar sätta ord på våra 
behov och inte är lika rädda för att det är egoistiskt att göra det.   

 
Under tiden som vi skalat bort lager efter lager av normer och förväntningar, och 
försökt ta reda på hur just vi vill leva våra liv, så har vi förstås inte levt under en 
sten. Livet har pågått, och människor har reagerat och haft åsikter. För oss som levt 
större delen av våra liv innanför normen har det varit en påtaglig erfarenhet att 
berätta om sin nya partner och mötas av utsagor som ”Ja, homosexualitet, det är ju 
inget konstigt nuförtiden!” eller ”Ja du vet, jag känner flera homosexuella!”.  Det är 
respons som i sig är välvillig och positivt menad, men ändå så tydligt utpekande. 
”Ja du vet, jag känner flera heterosexuella!”, sa ingen, någonsin.  
 En annan vanlig respons är något i stil med ”Så mysigt det måste vara att vara 
två kvinnor!”. Det blir ett slags förminskande; två kvinnor som lever ihop, det 
måste per definition bli mysigt. Tända ljus och te och långa samtal, för inte kan väl 
två kvinnor vara arga eller kåta eller långsura? De flesta, men inte alla, reaktioner 
har varit högst civiliserade och vänliga. Några har dock känt sig manade att ”säga 
som det är”; att Det Här Med Det Lesbiska är äckligt och onaturligt. Vi har inte 
heller besparats frågan om vem som är mannen i vår relation. Att det möjligen är 
själva poängen att det inte är någon man i vår relation kan vara svårt att nå fram 
med.  
 Allt började med skav. Idag skaver livet avsevärt mindre, i takt med att vi mer 
och mer fått syn på oss själva och vad vi behöver. Ändå känns det som att samtalet 
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bara börjat, att det finns hur mycket som helst att lära sig och förstå, både om sig 
själv och om den man lever med. Ofta är det mest spännande, men minst lika ofta 
är det oväntat arbetsamt. Normerna och det förväntade är lite som en bekväm 
mysoverall. Ibland vore det skönt att backa tillbaka, att bara få krypa in i den där 
mysoverallen igen. Vara hetero och någorlunda nöjd och göra det som förväntas av 
en. Inte sticka ut, inte vara så synlig. Men det går inte; för även om vi inte alltid vet 
vart vi är på väg, så vet vi att vi inte kan gå tillbaka därifrån vi kom.  
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4. Aktivisten i välfärdssamhället 
– bortom röst eller service

Hanna Bäckström Olofsson & Mikael Mery Karlsson 

Omfattande forskning har de senaste decennierna pekat på ett pågående skifte 
i rollfördelningen mellan stat och civilsamhälle i Sverige, där civilsamhället 
tillskrivs en allt större och viktigare roll för utförandet av så kallade 
välfärdstjänster (Henriksen 2013; Wijkström 2012; Pérez & Herz 2014). ”Den 
svenska frivillighetssektorn håller på att förändra karaktär – effektiv produktion av 
välfärdstjänster på bekostnad av intresseorganisering i folkrörelseform”, som Anna 
Meeuwisse (1999, s. 29) uttryckte det i slutet av 1990-talet. Civilsamhällesforskarna 
Tommy Lundström och Filip Wijkström (1995) har beskrivit den här utvecklingen 
som en rörelse ”från röst till service”, det vill säga att civilsamhällets 
organisationer har gått från att arbeta med opinionsbildning för olika gruppers 
intressen, till att själva genomföra direkta sociala insatser. Utvecklingen har 
beskrivits som en avpolitisering av det svenska civilsamhället, i bemärkelsen 
att rörelser och ideella organisationer har gått från att ställa krav på staten till 
att staten ställer krav på att ideella organisationer ska ta över utföranderollen 
för välfärdsfunktioner (Wijkström 2012; von Essen 2019). Det handlar om allt 
från stöd till arbetslösa och integration av nyanlända till missbruksvård och 
social verksamhet för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Detta 
överlåtande av ansvar från staten till civilsamhället har beskrivits som en rörelse 
från en välfärdsstat till ett välfärdssamhälle (Hartman 2011).
 Parallellt med denna utveckling har nyliberala styrningsformer, med fokus 
på mätbarhet och effektivitet, etablerat sig i den offentliga sektorn, samtidigt 
som stora nedskärningar i välfärden genomförts (Schierup et al 2017). Dessa 
nedskärningar har, tillsammans med den ökade närvaron av personer utan 
uppehållstillstånd som helt eller delvis saknar sociala rättigheter i Sverige, skapat 
ett tomrum och ett behov av mer eller mindre akuta insatser från frivilliga (Pérez 
& Herz 2014, s. 16). Ökade förväntningar på civilsamhället i kombination med 
välfärdsstatens tillbakadragande är inte unikt för Sverige, utan speglar en generell 
utveckling i de flesta västerländska länder (Newman & Tonkens 2011).  
 Vi delar den övergripande bilden av att villkoren för civilsamhället i Sverige 
har förändrats sedan 1990-talet. Syftet med det här kapitlet är dock att visa på 
fler nyanser i berättelsen om civilsamhällets utveckling, för att också synliggöra 
nya möjligheter till aktivism och politiskt motstånd. Vi gör detta genom att lyfta 
fram empiriska exempel från våra respektive studier av två olika sociala rörelser 
under 2010-talet. De studerade rörelserna utgörs av funktionsrättsrörelsens 
sexualpolitiska arbete (Mery Karlsson 2020) respektive socialt engagemang för 
tiggande EU-medborgare (Bäckström 2020). De erfarenheter och praktiker vi 
stött på i dessa etnografiska studier kan sägas både bekräfta och utmana vad 
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vi uppfattar som en hegemonisk berättelse om civilsamhällets utveckling och 
avpolitisering, där direkta sociala insatser ställs mot röstbärande, volontärer och 
ideella mot aktivister (jfr Henriksen & Svedberg 2010).  
 Vi kommer därför i denna text att diskutera hur de studerade rörelsernas 
olika praktiker, som utbildningsinsatser, opinionsbildning och direkta sociala 
hjälpinsatser, påverkas av rörelsernas varierande relationer till myndigheter och 
andra offentliga aktörer, och hur denna dynamik utmanar bilden av att en ökad 
”service”-produktion alltid leder till minskat ”röstbärande”. Vår utgångspunkt 
är att civilsamhällets position och funktion inte enbart avgörs av vilka praktiker 
man utför, utan också av förhållandet mellan civilsamhället och offentliga aktörer. 
Vi kommer även att undersöka vad som händer med begreppsparet röst och 
service om praktikerna ses i ljuset av en annan analytisk distinktion; vad den 
kanadensiska sociologen Richard J. F. Day (2004) har kallat för kravställandets 
politik respektive handlingens politik. Den förstnämnda formen av politiska 
strategier och praktiker är inriktad på att föra fram olika gruppers intressen och 
kräva samhällsförändringar av politiker och andra makthavare. Handlingens 
politik, eller prefigurativ politik som det också kallas (se t.ex. Van de Sande 2015; 
Cornish et al 2016), handlar istället om att förena mål och medel. Man gör, så att 
säga, förändringen man vill se i världen själva, här och nu. Genom att betrakta 
både handlingens och kravställandets politik som olika former av aktivism kan vi 
få en bättre förståelse för de rörelser vi har följt och deras praktiker.  
 Härnäst följer en närmare introduktion till de diskursiva strider och materiella 
förändringar som berättelsen om civilsamhällets utveckling i Sverige aktualiserar. 
Vi går därefter in på vilka gråzoner och positioner mellan – och bortom – 
påverkansarbete (röst) och välfärdsproduktion (service) som framträder i de två 
sociala rörelser vi har studerat. 

Den ideologiska striden om civilsamhället 
Berättelsen om civilsamhällets utveckling från röst till service är sammanvävd med 
diskursiva strider om själva begreppet civilsamhälle, som när det introducerades 
i svensk offentlighet i slutet av 1980-talet väckte omfattande debatt (för översikt, 
se Trägårdh 2007). Förespråkarna, häribland arbetsgivarföreningens tankesmedja 
Timbro, menade att civilsamhälle var ett bättre och mer inkluderande begrepp 
än det vedertagna ”folkrörelser”, som de ansåg inte fångade upp mångfalden i 
det svenska föreningslivet och medborgerligt engagemang. Liknande argument, 
men på annan ideologisk grund, framfördes av debattörer på vänsterkanten och 
feministiska grupper (Meuwisse 1999). Andra på vänsterkanten kopplade dock 
begreppet civilsamhälle till en borgerlig förståelse av samhället, och varnade för att 
det skulle bidra till att underminera den allmänna välfärden och staten som garant 
för sociala rättigheter (von Essen 2019). Idag är termen civilsamhälle väletablerad 
och förefaller inte vid första anblick särskilt provokativ. Vi använder den också i 
detta kapitel som ett samlingsnamn för en social sfär för ideella föreningar, sociala 
och politiska rörelser och andra former av engagemang som formellt befinner sig 
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utanför såväl marknaden som staten. Debatten kring begreppet ”civilsamhälle” 
demonstrerar dock att definitioner av medborgerligt engagemang inte är neutrala. 
Den allmänna förståelsen av engagemang förändras över tid och är beroende 
av både samhälleliga faktorer och ideologiska föreställningar om vad som är ett 
önskvärt samhälle och en ideal medborgare (von Essen 2019).  
 Kritikerna av civilsamhällesbegreppet må ha förlorat striden om terminologin, 
men får kanske sägas ha haft rätt i sak: Termen introducerades, och har etablerats, 
samtidigt som en rad politiska beslut delvis förskjutit ansvaret för sociala 
rättigheter från det offentliga till ideella aktörer och vinstdrivande företag. 
Förändringar i kommunallagen 1991 möjliggjorde för kommunerna att överlåta 
åt andra aktörer att utföra välfärdsservice (Szebehely 2011) och olika modeller för 
formaliserade samarbeten på det sociala området har sedan dess utvecklats. I den 
offentliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle (Utredningen för ett stärkt 
civilsamhälle, 2016) fångas utvecklingen tydligt: Inte bara har termen civilsamhälle 
nu etablerat sig som den vedertagna beskrivningen av medborgerligt engagemang; 
ett uttryckligt mål är också att stärka civilsamhällets möjlighet att delta i den 
offentliga upphandlingen av välfärdstjänster.  

Civilsamhällets strukturella villkor och                                      
den universella (?) välfärdsstaten 
Förändringarna i civilsamhället handlar dock inte bara om vilka ord man använder 
för att beskriva engagemang i föreningslivet. De strukturella villkoren för det här 
engagemanget har även förändrats. Formella organisationer har sedan 1990-talet 
blivit svagare och i stället har civilsamhället blivit mer projektorienterat, inte minst 
på grund av nya finansieringsformer (Herz 2016). Ideella som deltar i en begränsad 
del av verksamheten under en kort tid, så kallade plug-in volunteers, blir vanligare 
(Henriksen 2013, s. 73). Utvecklingen går från formella medlemskap i föreningar 
till att människor blir ”prenumeranter på politik” (Papakostas 2012, s. 44).  
 Samtidigt hävdar vi att formuleringen ”från röst till service” ger en förenklad 
bild av hur medborgerligt engagemang har sett och ser ut i Sverige. Även om 
de politiska förväntningarna på civilsamhället att delta i produktionen av social 
välfärd är tydligare än någonsin förr, har frivilliga aktörer alltid i någon mån 
täckt upp för det offentliga på områden som ”fallit mellan stolarna”. Den svenska 
välfärdsstaten är känd för sin generositet och universalism, men omfattande 
forskning och politiska rörelser har påpekat att det svenska ”folkhemmet” aldrig 
varit så inkluderande som ryktet gjort gällande, varken genom historien eller 
idag. Personer som inte ansetts förtjänta av sociala rättigheter har nekats dem, 
och personer som setts som avvikare på grund av till exempel etnicitet eller 
funktionalitet har behandlats som andra gradens medborgare (se t.ex. Altermark 
2016; Schierup & Ålund 2011). Sverige har också fått internationell kritik för att 
man till helt nyligen inte garanterat grundläggande rätt till vård och skolgång för 
papperslösa migranter (Nielsen 2016). Sociala insatser i civilsamhället uppfattas 
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ibland som ett nytt fenomen, men när det gäller dessa och andra marginaliserade 
grupper, som våldsutsatta kvinnor, hemlösa och personer med missbruksproblem, 
har det offentligas insatser sällan räckt till (Linde & Scaramuzzino 2017).  
 Gemensamt för de två rörelser som vi studerat är att grupperna som kampen 
rör inte alltid har setts, eller ses, som en fullödig del av samhällsgemenskapen. 
Tiggande EU-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige har, även om 
de är EU-medborgare, juridiskt sett en begränsad tillgång till det offentliga 
välfärdssystemet (Bäckström 2020, s. 69). Många är också romer, som både i 
Sverige och andra delar av Europa länge betraktats som främlingar och som 
”inte-riktigt-européer” (Hepworth 2012, s. 437). Personer med normbrytande 
funktionalitet har historiskt sett förpassats till ”folkhemmets bakgård” 
(Ekeensteen 1968) genom att segregeras från övriga befolkningen och nekas 
grundläggande rättigheter. I och med införandet av Lagen om särskilt stöd för 
vissa funktionshindrade (LSS) på 1990-talet, har många med normbrytande 
funktionalitet fått möjlighet till ett mer självständigt liv. Det senaste decenniets 
åtstramningspolitik har dock gång på gång visat att den inkluderingen är skör och 
villkorad (Altermark 2017; Berg & Bylund 2014; Norberg 2019). Inkluderingen har 
heller aldrig involverat sexuella rättigheter (Bahner 2020). 
 De sociala rörelser vi har följt illustrerar därmed att tillgången till välfärd och 
sociala rättigheter alltjämt är villkorad. Välfärdssystemets logik verkar till och med 
förutsätta en viss grad av exkluderande gränsdragningar – hit, men inte längre (jfr 
Bäckström 2020). När den offentliga välfärden också utmanas av politiska krafter 
som förespråkar privatisering, marknadslösningar och individuellt ansvarstagande 
blir frågan om välfärdsstatens gränser än mer brännande. Grupper vars 
inkludering redan var skör riskerar att bli de första som puttas utanför. De rörelser 
vi har följt i våra respektive fallstudier – engagemang för tiggande EU-medborgare 
och för sexuella rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet – sätter 
båda dessa gränsdragningar i centrum.  

Sexuella rättigheter och funktionalitet: utbildningsprojekt      
och statlig styrning  
Mikael Mery Karlsson (2020) följer i sin avhandling grupper som arbetar för 
sexuella rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet. Grupperna kan 
delas in i tre kategorier: grupper med förankring i funktionsrättsrörelsen, grupper 
med förankring i den sexualpolitiska rörelsen och grupper med förankring i hbtqi-
rörelsen. Det är i skärningspunkten mellan dessa tre rörelser som studien befinner 
sig.  
 Gruppernas praktiker organiseras kring kunskapshöjande insatser, som att 
föreläsa eller anordna workshops för personer med normbrytande funktionalitet 
och/eller yrkesgrupper som möter personer med normbrytande funktionalitet. 
Genom att höja kunskapen om sexualitet och sexuella rättigheter vill grupperna 
skapa en samhällsförändring. I denna praktik finns en kontinuitet som sträcker 
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sig åtminstone tillbaka till 1960-talet då frågor om sexuell jämlikhet för personer 
med normbrytande funktionalitet lyftes upp av dåtidens funktionsrättsrörelse och 
sexualpolitiska rörelse. Den tidens sexualpolitiska funktionsrättskamp byggde 
i sin tur vidare på en sexualpolitisk upplysningstradition från 1930-talet. Det 
nya på 1960-talet var att även minoritetsgrupper stegvis började inkluderas i det 
sexualpolitiska arbetet (Lennerhed 1994). Kampen för sexuella rättigheter för 
personer med normbrytande funktionalitet har sedan dess alltid ramats in som 
något som ska hanteras främst genom kunskapshöjande insatser för personer med 
egen erfarenhet av normbrytande funktionalitet och de yrkesgrupper som möter 
dem i sin tjänst. Betydligt ovanligare har varit, och är, att ställa politiska krav 
på offentliga aktörer. I stället beskriver de grupper Mery Karlsson studerat sin 
verksamhet som att de gör förändring direkt för målgruppen genom att skapa den 
sexualundervisning de menar saknas i dag i skolor och välfärdstjänster specifikt 
mot personer med normbrytande funktionalitet. För att återgå till begreppen röst 
och service är det tydligt att den här verksamheten, ända sedan 1960-talet, ägnat 
sig åt serviceproduktion snarare än röstbärande.    
 Arbetet för sexuella rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet 
präglas också av en nära relation mellan civilsamhället och statliga myndigheter. 
Majoriteten av de grupper som bedriver en politisk kamp kring sexualitet och 
funktionalitet i dag finansieras av den statliga fonden Allmänna Arvsfonden. 
Arvsfonden tar hand om medel från dödsbon när det inte finns någon arvinge 
som är berättigad till arvet. Aktörer i civilsamhället kan ansöka om pengar för 
projekt riktade mot barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar 
(Arvsfonden 2019).  För att få medel från Arvsfonden behöver den som ansöker 
uppfylla vissa krav som är till synes brett formulerade, men har en direkt 
påverkan på de praktiker som grupperna formulerar. För att få finansiering 
behöver grupperna med nödvändighet utforma verksamheten efter mätbara mål 
som kan sammanfattas i ansökningar och utvärderas i rapporter till Arvsfonden. 
Verksamheten snuttifieras genom att projektfinansieringen kräver att projekten har 
ett start- och slutdatum. Därtill professionaliseras grupperna genom att projekten 
förutsätter hög projektledningskompetens (Mery Karlsson 2020, s. 292).  
 Det finansiella beroendet av Arvsfonden formar också vilka som utför projekten. 
Arvsfonden ställer krav på att de projekt som de finansierar har ”delaktighet 
från målgruppen” (Arvsfonden 2021, s. 280–290). I de intervjuer Mery Karlsson 
genomfört beskriver både tjänstemän och deltagare i de olika projekten detta 
som en strävan efter ökad inkludering av de marginaliserade grupper som 
projekten finns till för (Mery Karlsson 2020, s. 280ff). Samtidigt är det talande att 
de kriterier som vanligtvis används för att beskriva folkrörelser, så som exempelvis 
demokratiska medlemsstrukturer, inte är ett krav från Arvsfonden. Till skillnad 
från de som talat om folkrörelser som ”demokratiskolor”, platser där medborgare 
skolades in till att bli aktiva deltagare i politiken (Papakostas 2012, s. 47; Trägårdh 
2006, s. 232), handlar Arvsfondens krav på involvering av målgruppen inte 
nödvändigtvis om makt via medlemskap. Bland grupperna Mery Karlsson 
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(2020, s. 318) studerat beskrivs delaktighet mer i termer av referensgrupper där 
projektledarna pratar med målgruppen än som medlemskap som ger alla rätt att 
välja sina representanter och sin styrelse.  
 Genom finansiärernas krav på delaktighet behöver målgruppen dessutom 
definieras och avgränsas från andra. Kravet på att projekt ska involvera 
målgruppen riskerar att låsa fast gränsdragningen mellan vilka som tillhör 
denna grupp och vilka som inte gör det (Mery Karlsson 2020, s. 287). Med den 
feministiska sociologen Dorothy E. Smiths (2005, s. 199) ord kan uppmaningen 
att involvera målgruppen förstås som ett sätt att skapa institutionella kategorier. 
Inkluderingen skapar på så sätt nya grupper och nya gränser. Det säkerställer 
att den grupp som beskrivs som målgrupp får höras men kräver samtidigt att 
gränser dras mellan vilka projekten är till för och inte. Risken är att mottagaren av 
projekten behöver konstrueras som ”den andre”. En jämförelse kan här göras med 
en studie gjord av genusvetaren Diana Mulinari (1996, s. 210) där hon undersöker 
”kvinnocentrerade projekt” i syfte att motverka missbruk. För att kunna övertyga 
om projektens nytta behövde projekten skapa en kategori som verksamheten 
kunde rikta sig till: ”den missbrukande kvinnan”. Trots att projekten använde 
sig av feministiska begrepp förändrades innebörden av dessa begrepp från att 
handla om maktrelationer mellan kön till att snarare handla om relationer mellan 
grupper av ”de andra”. Missbrukande män som konstruerades som ”farliga” och 
missbrukande kvinnor som ”offer”. Liknande går att se i Mery Karlssons studie 
där projekt trots en crip-teoretisk ansats om att störa kategoriseringar behöver 
skapa kategorier mellan de som utför projekten och de som ges möjlighet att delta 
i projekten. Risken med kategoriseringen är att de låser fast gränsdragningar kring 
gruppen utan att faktiskt förändra maktrelationer kring vem som i praktiken har 
makten över projekten (Mery Karlsson 2020, s.  256, 286).  
 Arvsfondens krav på att projekten ska vända sig direkt till målgruppen stärker 
dessutom tendensen att verksamheten inriktas på serviceproduktion i form 
av kunskapshöjande insatser för direkt berörda snarare än att krav riktas mot 
politiker och det offentliga (Mery Karlsson 2020, s. 280–293). ”Kaj” som arbetar på 
Arvsfonden har ett tydligt svar på frågan om det går att söka pengar för politiskt 
påverkansarbete:  

Jag skulle säga att vi primärt inte beviljar medel till den typen av verksamhet. Det 
beror framför allt på att det inte i tillräckligt hög utsträckning uppfyller våra krav 
på överlevnad och delaktighet. Som jag tolkar det är lobbying något som i första 
hand riktar sig uppåt mot politiska beslutsfattare medan Arvsfondens projekt 
fullt ut ska rikta sig mot våra målgrupper, det vill säga ett helt annat fokus. (Mery 
Karlsson 2020, s. 288).   

Kaj på Arvsfonden framställer politiskt arbete som något som ”vänder sig uppåt” 
mot beslutsfattare istället för något som vänder sig ”direkt till målgrupperna”. 
Eftersom de finansierade verksamheterna förväntas vända sig till målgruppen 
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finns lite utrymme för utåtriktat påverkansarbete, vilket får avpolitiserande 
effekter (Mery Karlsson 2020, s. 288). Med sociologen Philip Selznicks (1984, s. 
13) begrepp kooptering går det att förstå en del av Arvsfondens styrning som en 
process av att innesluta aktörer i civilsamhället under statliga myndigheteters 
kontroll. Vissa subjektspositioner interpelleras som utförare av projekten och 
vissa som målgrupp, som förvisso ska ges möjlighet till deltagande, men inte 
nödvändigtvis i ett politiskt kravställande.  
 Samtidigt finns exempel på att just de kunskapshöjande insatserna kan användas 
som en arena för att formulera nya möjligheter till aktivism. Det finansiella stödet 
används i flera fall till att tillgängliggöra verksamheten för grupper som annars 
hade exkluderats (Mery Karlsson 2020, s. 319). Ideellt engagemang förutsätter 
ofta tid och resurser att lägga på verksamheten. I en funktionsmaktordning 
är avsaknaden av den tiden och de resurserna större bland personer med 
normbrytande funktionalitet. Med pengarna från Arvsfonden kan flera projekt 
anställa personer som annars hade haft svårt att delta i kampen (Mery Karlsson 
2020, s. 292f). Ibland kan den plattform som möjliggörs av Arvsfonden även 
användas för att ställa politiska krav kring frågor om sexuella rättigheter för 
personer med normbrytande funktionalitet. Exempelvis har en av föreningarna 
Mery Karlsson (2020, s. 289) följt använt den plattform Arvsfondsprojektet skapade 
för att kontakta politiker med krav på att göra det lättare för personer med 
behov av särskilt boende att flytta ihop. En annan förening har för Arvsfondens 
medel tagit fram en teaterföreställning om sexuella rättigheter som de framfört 
för politiker i riksdagen i syfte att göra ett politiskt påverkansarbete. Strax efter 
att Mery Karlssons studie avslutades gav Arvsfonden pengar till ett projekt som 
samlar och samordnar alla aktörer i civilsamhället som jobbar med sexualitet 
och funktionalitet. Ett av målen för det här projektet är att ”öka förståelsen” för 
frågorna bland myndigheter och beslutsfattare (Arvsfonden 2020). Genomgående 
är dock att praktikerna utformas efter relationer som bygger mer på konsensus 
med myndigheter än på polemik med staten (Mery Karlsson 2020, s. 276ff).  
 Även en verksamhet som utformas i nära samröre med offentliga aktörer kan 
ha samhällsförändrande anspråk, och samhällsförändrande potential.  Flera av 
aktivisterna beskriver hur de förändrats som personer (Mery Karlsson 2020, s. 
218–224). En person talar om att deltagarna i gruppen ”blivit bekräftade i stället 
för tystade” i sin sexualitet. Andra beskriver hur de fått bättre självförtroende och 
lärt sig att organisera sig tillsammans med andra. Med genusvetarna Mia Liinasons 
och Marta Cuestas (2016, s. 267) begrepp kan man se verksamheten som en del av 
en radikal bildning som ”omformulerar erfarenheter av förtryck till oppositionella 
erfarenheter”. Den radikala bildningen skapar nya subjekt genom kollektiva 
kunskaper som i högsta grad destabiliserar maktordningar, både kring vem som 
ses som ett sexuellt subjekt och vem som ses som ett politiskt subjekt.   
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Utsatta EU-medborgare: hjälparbete i samförstånd och som protest 
Erfarenheter från personer som engagerat sig för tiggande EU-medborgare i 
svenska kommuner under 2010-talet står i centrum för Hanna Bäckströms (2020) 
studie, som bygger på intervjuer med aktivister och volontärer från olika delar av 
landet. De 12 deltagarna kommer från åtta olika organisationer och representerar 
en spretig social rörelse. De utsatta EU-medborgarnas situation har föranlett ett 
omfattande engagemang från såväl Stadsmissionen, Röda Korset och olika kyrkor 
som från vänsterpolitiska, autonoma nätverk och nybildade Facebook-grupper 
utan politisk eller religiös anknytning. Bland de engagerade volontärer och 
aktivister som intervjuats finns följaktligen också olika problemformuleringar, 
strategier och praktiker, även om skiljelinjerna inte enkelt kan hänföras till 
organisatorisk eller ideologisk hemvist (se ex. Bäckström 2020, s. 232f).  
 Den offentliga utredningen Framtid sökes (Nationell samordnare för utsatta EU-
medborgare, 2016) presenterades under studiens genomförande. Här behandlas 
de utsatta EU-medborgarnas rättsliga och sociala situation i Sverige och utredaren 
presenterar ett antal rekommendationer till svenska kommuner. Som EU-
medborgare utan uppehållsrätt har de personer som reser till Sverige för att tigga, 
av vilka majoriteten är rumänska och bulgariska romer, mycket liten tillgång till 
sociala insatser, sjukvård och skolgång i Sverige och utredningen betonar vikten 
av att fortsätta begränsa detta. Man lyfter också fram vad man kallar för ”kraften i 
civilsamhället”, och uppmuntrar kommunerna till samarbeten med ideella aktörer 
(ibid., s. 73). Till denna kraft hör dock, enligt utredningen, bara de organisationer 
som själva tar på sig att utföra sociala insatser för de utsatta EU-medborgarna, 
till exempel genom att ingå samarbetsavtal. I andra delar av rapporten beskrivs 
aktivistgrupper som aktivt försöker förhindra avhysningar som problem (se ex. 
ibid., s. 48).  
 Den tvådelade beskrivning av civilsamhället som framkommer i den statliga 
utredningen liknar en vanligt förekommande uppdelning mellan apolitiskt 
volontärarbete och politisk aktivism, som känns igen i både forskning om och 
politik för civilsamhället (Evers & von Essen 2019; Henriksen & Svedberg 2010). 
Man antas syssla med antingen röstbärande eller service. Utredarens beskrivning 
av det ideella engagemanget för tiggande EU-medborgare ger dock en förenklad 
bild av vilka positioner som civilsamhällets aktörer kan inta och intar i relation 
till det offentliga och gällande lagstiftning. Civilsamhället framstår som antingen 
goda samarbetspartners eller besvärliga aktivister. Men bland de personer 
Bäckström intervjuat och deras organisationer kan en mångfald av praktiker 
skönjas. Såväl uttalat politiska nätverk som mer traditionella frivilligorganisationer 
och kyrkor ägnar sig åt opinionsbildning och försöker påverka lokal och nationell 
politik på området, inte minst för att kommunerna ska ta ett ökat socialt ansvar 
(Bäckström 2020, s. 197). Alla medverkande i studien är medlemmar i eller knutna 
till organisationer som, parallellt med påverkansarbete, erbjuder praktisk hjälp 
till de tiggande EU-medborgarna. En del driver härbärgen och matserveringar, 
andra samlar in och delar ut kläder och hygienartiklar eller erbjuder pedagogisk 
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verksamhet för barn och svenskundervisning. Till detta kan även läggas det 
informationsarbete och den individuella rådgivning som flera organisationer 
arbetar med, där man genom att föreläsa för svenska myndigheter, följa med på 
möten med socialtjänsten eller hjälpa till med jobbkontakter försöker värna om 
de tiggande EU-medborgarnas befintliga rättigheter och guida dem genom det 
svenska systemet.  
 I många fall är hjälpinsatserna något man har kommit överens om med 
kommunen att utföra och får ersättning för. Ibland saknas överenskommelse och 
man arbetar på egen hand, men i visst samförstånd med kommunen. I vissa fall 
är dock själva hjälpinsatserna något som problematiseras av kommun eller andra 
offentliga aktörer, som polisen. Det gäller till exempel härbärgen som drivs utan 
tillstånd eller att man hjälper till att bygga upp eller skydda boplatser på privat 
mark. Några deltagare reflekterade även över hur deras praktiska stödarbete 
kunde provocera andra invånare i lokalsamhället, som tyckte att organisationerna 
hellre skulle bry sig om svenska medborgares behov. ”Det är mycket det här vi och 
dem”, kommenterade till exempel Nina, som startat en Facebook-grupp där man 
samlar in och delar ut kläder, mat och andra förnödenheter (Bäckström 2020, s. 
198).  
 Dessa sistnämnda exempel demonstrerar att försök att påverka politiskt och 
direkta sociala hjälpinsatser inte bara kan existera parallellt, utan att den praktiska 
hjälpen i sig kan utgöra eller tolkas som en form av samhällskritik.  För de mest 
institutionskritiska utförarna (Bäckström 2020, s. 81) kan det direkta sociala 
engagemanget för enskilda, som att skydda en hotad boplats, uttryckligen också 
vara en form av motstånd mot vad man anser är en strukturell orättvisa. Att 
erbjuda mat, sjukvård och tak över huvudet till EU-medborgare utan uppehållsrätt 
eller andra papperslösa kan alltså i sig utgöra en mer eller mindre uttalad protest 
mot statens uppfattning om att grupperna saknar dessa rättigheter i Sverige. 
Insatserna kan därmed utgöra ett försök att ”väcka det offentliga samvetet” 
(Blennberger 1993, s. 44), ofta med förhoppningen om att staten så småningom 
ska ta över ansvaret. Flera deltagare är starkt kritiska till vad man kallar för 
välgörenhet, som man uppfattar som paternalistiskt och subjektivt. De ser sitt 
arbete som nödvändigt eftersom det offentligas insatser är så knapphändiga, men 
önskar egentligen att det inte skulle behövas. Många arbetar också parallellt för att 
kommunen ska ta över hela eller delar av det sociala ansvaret.  
 Sammantaget visar intervjudeltagarnas erfarenheter att en ökning av 
sociala insatser i civilsamhället inte per definition innebär ökat samarbete 
med kommunen. Praktiska hjälpinsatser för utsatta EU-medborgare kan också 
generera nya konfliktytor i relationen till kommunala och andra myndigheter, 
om de utförs i opposition mot en lagstiftning eller praxis som förnekar 
sitt ansvar för frågan. Även om en politisk kritik inte alltid är en eftersökt 
konsekvens från organisationernas sida, så kan det praktiska engagemanget få 
en ideologisk karaktär också för att själva omsorgen om andra uppfattas som 
ett ställningstagande till vilka som ingår i den sociala gemenskapen, som Ninas 
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exempel illustrerar. De direkta sociala insatserna, till synes apolitiska, blir en 
omförhandling av i grunden politiskt laddade gränser, som medborgarskap eller 
etnicitet. 
 Att direkt socialt engagemang i sig kan utgöra en form av kritiskt ”röstbärande” 
med politiska dimensioner har också uppmärksammats i ett flertal studier av det 
omfattande civila engagemanget för flyktingar i Europa under och efter 2015, då 
ett stort antal människor sökte sig till EU (se ex. Fleischmann & Steinhilper 2017; 
Sinatti 2019; Turunen & Weinryb 2017). Robin Vandevoort och Gert Verschraegen 
(2019, s. 4) kallar effekten, eller strategin, för subversiv humanitärism, som 
skiljer sig något från det man vanligen kallar för humanitärt arbete. En subversiv 
humanitärism får, skriver författarna, en politisk karaktär inte genom sin 
yttre form, utan genom handlingarnas ”implicita motstånd till det härskande 
socio-politiska klimatet”. Genom att erbjuda hjälp till flyktingar trots de egna 
regeringarnas motstånd, konstaterar författarna, så iscensatte man ”en annan social 
ordning” (ibid.).  
 Som Karin Jarnkvist och Katarina Giritli Nygren diskuterar i kapitel 1 i denna 
antologi, bör ett socialt engagemang för icke-medborgare, även i deras fall 
asylsökande som anlände till Sverige under 2015, inte ses som i grunden apolitiskt. 
Som Jarnkvist och Giritli Nygren påpekar kan föreställningen om att personlig 
omsorg om andra inte har någon offentlig eller politisk relevans, bekräfta en könad 
uppdelning mellan det privata och det offentliga. Intervjudeltagarna i Bäckströms 
studie bekräftar på ett liknande sätt vikten av att inte ställa personlig omsorg 
och direkta insatser för akuta behov mot en mer långsiktig strukturell kritik. Det 
blir närmast absurt, beskrev flera engagerade, att börja prata om systemfel och 
politikers ansvar när man står inför en individ med akuta hälsoproblem eller som 
behöver någonstans att sova. Ett direkt personligt ansvarstagande i den stunden 
kan inte enkelt likställas med en privatisering av det sociala problemet.  

Från röst eller service till gränsarbete och handlingens politik? 
De sociala rörelser vi har följt skiljer sig åt på många sätt, men illustrerar båda 
att välfärdssamhället förutsätter en viss grad av exkluderande gränsdragningar 
(jfr Bäckström 2020, s. 176). Båda våra fallstudier – om engagemang för tiggande 
EU-medborgare och för sexuella rättigheter för personer med normbrytande 
funktionalitet – sätter dessa gränsdragningar i centrum: vem är välfärden till 
för, vad ligger i begreppet välfärd, och vem bär ansvaret för produktion och 
förmedling? Nyliberala förändringar som privatisering och ökat individuellt 
ansvar gör dessa gränsdragningar än mer tydliga.  De sociala kamper vi har 
studerat kan därför ses som olika former av ”gränsarbete” (jfr Peterson 2020) som 
problematiserar välfärdssamhällets och medborgarskapets gränser. Personer som 
arbetar för tiggande EU-medborgares välfärd ifrågasätter gränser kring nationalitet 
och medborgarskap. Personer som engagerat sig för sexuella rättigheter för 
personer normbrytande funktionalitet problematiserar den ”folkhemmets 
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bakgård” (Ekeensteen 1968) som välfärdsstatens reglerande förväntningar 
producerar, där sexuella rättigheter alltför ofta villkoras med en funktionsnormativ 
kropp. Mery Karlssons (2020) fallstudie pekar på behovet att nyansera berättelsen 
om en utveckling från röst till service. Om vi bara tittar på praktiker kan vi se att 
det finns en kontinuitet genom att kampen för sexuella rättigheter för personer 
med normbrytande funktionalitet alltid artikulerats genom kunskapshöjande 
insatser. Men för att förstå den sociala rörelse Mery Karlsson studerat räcker det 
inte att se röst och service som skilda praktiker. Någonting har förändrats i det 
landskap civilsamhällesaktörerna navigerar i, även om det grupperna alltid arbetat 
med är någon form av kunskapshöjande insatser. För att förstå vad som sker 
behöver vi studera vem som ställer krav på vem: är det rörelserna som ställer krav 
på staten eller staten som ställer krav på rörelserna? Relationerna har betydelse för 
vad som sker i civilsamhället.  
 Vi konstaterade ovan att civilsamhällets position i förhållande till staten 
måste undersökas inte bara utifrån praktiker, utan som en fråga om relationer, 
där krav och förväntningar kan riktas åt båda hållen: Ett sexualpolitiskt 
kunskapsfrämjande kan i högsta grad destabilisera maktordningar, men snabbt 
avpolitiseras genom finansiärers indirekta styrning - även om denna syftar till att 
främja marginaliserade gruppers delaktighet. Direkt socialt stöd, som att driva 
ett härbärge, kan likaså utgöra en form av röstbärande kritik och kravställande, 
genom vilket man synliggör välfärdens gränsdragningar och skickar ett budskap 
till myndigheterna: det här är egentligen er uppgift!  
 Linjen mellan politiskt aktörskap och statlig kooptering på båda dessa arenor 
är dock tunn, och det finns i de studerade exemplen alltjämt en risk för att det 
praktiska arbetet – utbildningsinsatser respektive socialt stöd – bekräftar, snarare 
än problematiserar välfärdsstatens gränsdragningar, genom att man möjliggör 
det offentligas fortsatta frånvaro. För att förstå sociala rörelser och civilsamhällets 
villkor i en tid där det offentliga både drar sig tillbaka och ställer krav på 
”serviceproduktion” behöver vi därför undersöka såväl rörelsernas konkreta 
praktiker som deras relationer till statliga myndigheter. 
 Samtidigt väcker de studerade gruppernas engagemang och vår kritik av den 
skarpa distinktionen mellan röst och service också frågan om vad politisk aktivism 
eller motstånd egentligen kan vara. Är aktivism enbart och alltid att ställa krav på 
staten, eller motsvarande maktinstans? Kan direkta sociala insatser bara förstås 
som ”politiska” om de inkluderar ett mer eller mindre uttalat krav på att staten ska 
ta över verksamheten, vare sig det handlar om sexualupplysning eller ett härbärge? 
Vi vill avslutningsvis prova att röra oss bortom denna förståelse, som implicit 
tycks genomsyra både uppdelningen mellan röst och service, men även mångas 
vardagliga förståelse av politisk kritik.  
 Days (2004) distinktion mellan kravställandets politik (politics of demand) 
och handlingens politik (politics of the act) är här användbar för att vidga den 
möjliga innebörden av politisk aktivism. Vad Day kallar för handlingens politik, 
eller prefigurativ politik, har som teoretiskt begrepp och strategi sina rötter i en 
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anarkistisk idétradition (Van de Sande 2015), och används sällan för att analysera 
mer konventionella civilsamhällesorganisationers praktiker. Inom den autonoma 
marxistiska traditionen är det direkta handlandet som ”förebådar" (prefigures) den 
politiska samhällsvisionen däremot ett vanligt arbetssätt. Termen prefiguration har 
dock de senaste tio åren använts också för att undersöka en bredare flora av sociala 
rörelser som experimenterar med att hitta egna lösningar som ”fostrar alternativa 
och radikalt demokratiska praktiker” (Cornish et al 2016, s. 116). Melinda 
Beckwith, Ana-Maria Bliuc och David Best (2016) argumenterar till exempel för 
att community-baserade återhämtningsgrupper (recovery groups) för psykisk (o)
hälsa och missbruk kan förstås som en form av prefigurativ politik genom att de 
utmanar hegemoniska socialpolitiska föreställningar och individbaserade metoder, 
och istället erbjuder en alternativ gemenskap för nykterhet.  
 Även om inte allt som de grupper vi studerat ägnar sig åt kan kallas för 
”prefigurativt”, finner också vi perspektivet användbart för att upptäcka och 
undersöka politiska underströmmar och kritiska öppningar bortom direkt 
”kravställande” i dessa rörelsers praktiker. I någon mening gör båda rörelserna 
anspråk på en större samhällsförändring som går bortom den praktik de själva 
utför, samtidigt som den direkta sociala insatsen spelar en central roll för att ge 
dessa förändringar och visioner tydliga konturer. 
 I det här kapitlet har vi argumenterat för att vi behöver förstå flera nyanser 
i berättelsen om civilsamhällets utveckling från röst till service. Även om vi 
delar den övergripande bilden av att en rad nyliberala förändringar flyttat över 
ansvar för den sociala välfärden, så kallad serviceproduktion, till civilsamhället 
är det inte självklart att det leder till minskat röstbärande. Myntet har flera sidor: 
avpolitisering och nya arenor för aktivism och politiskt motstånd går hand i hand.  
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5. Helvetesviruset  

Therese Wappsell  

Jag heter Therese Wappsell och deltar i Ung i FUB. Riksförbundet FUB är 
en intresseorganisation som arbetar för och med personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF). Ung i FUB är riksförbundet FUB:s ungdomsnätverk.  

Jag har varit med i Ung i FUB sedan 2018.  
2020 började helvetesviruset Covid-19.  
Det innebar att Ung i FUB  
fick börja ha digitala träffar.  
 
För mig var det jobbigt  
och det blev en omställning.  
Det tar mycket mer energipinnar 
att ha digitala möten  
än att ha fysiska möten.  
 
När Ung i FUB blev digitalt 
hade jag många samtal med  
en av samtalsledarna över telefon.  
Då pratade vi om digitalt utanförskap  
och frustrationen över det 
digitala utanförskapet.  

Samtalsledaren uppmuntrade mig  
att skriva den här texten.  
Den här texten utformades  
efter mina känslor och tankar.  
 
Covid-19 är ett helvetesvirus som har  
påverkat hela världen med storm  
men framför allt slår den hårt  
mot personer med funktionsnedsättning.  
 
Jag heter Therese och har en  
lindrig intellektuell funktionsnedsättning  
vilket innebär att jag behöver tydlig struktur  
och information och stöd  
till att komma igång med uppgifter.  
Det blir jobbigt för mig när mina  
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stödinsatser som jag behöver ställs in  
och byts ut mot möten via telefon eller digitalt.  
Det är ett stöd som inte funkar för mig.  
 
Till exempel har möten med  
arbetslivskonsulenter blivit digitala  
eller via telefon.  
För mig funkar det bättre att träffas  
på riktigt, då är man mer öppen  
med hur man mår än om det är digitalt.  
 
Digitala möten tar energi, och  
vad är det som tar energi?  
Ibland händer det att datorer krånglar  
eller att det blir problem med ljud  
och dessa tekniska problem väcker  
en inre stress hos mig och  
ibland blir det så jobbigt att  
jag bara vill fly undan världen.  
 
Jag har energi för 100% 
men gör jag något som tar mycket tid  
tappar jag i % som en mobiltelefon.  
 
Jag vet att jag inte är ensam i det här.  
Personer med funktionsnedsättning  
är redan en utsatt målgrupp.  
Hur mycket till ska målgruppen orka  
och hur mycket mer ska målgruppen utsättas för?  
Ca 30%, det vill säga var tredje LSS-boende  
inom Uppsala kommun har tillgång till Wi-Fi enligt Funk-it, 
vilket är för mig en skrämmande siffra! 
 
Det är ett problem eftersom att  
personer som inte har tillgång till Wi-fi  
inte kan vara med på digitala möten  
och det blir  
ett digitalt utanförskap.  
 
Vi lever i en digital värld, 
det har blivit tydligare  
under pandemin.  
Ett digitalt utanförskap  
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är ett stort problem  
i en demokratisk värld.  
 
Hur är det egentligen att ha en  
funktionsnedsättning mitt i en pandemi,  
mitt i ett digitalt utanförskap? 
Ett utanförskap som innebär att  
våra träffpunkter och fritidsaktiviteter  
blir inställda och byts mot ett digitalt utanförskap?  
 
Aktiviteter som ställts in har till exempel  
varit många aktiviteter inom FUB:  
kryssningar, danser och Ung i FUB:s  
egna ungdomsforum.  
 
Det känns tråkigt att  
aktiviteterna har ställts in  
eftersom att man har sett fram emot  
att bo på hotell med FUB  
och att göra aktiviteterna.  
 
Det här aktiviteterna är viktiga  
eftersom att man får komma hemifrån  
och man får träffa nya vänner.  
Man får också träffa andra personer med  
intellektuell funktionsnedsättning (IF).  
 
Det är ett rent helvete med  
olika känslor som blandas i kropp och knopp,  
ett annorlunda liv fullt av ensamhet,  
psykisk ohälsa och digitalt utanförskap.  
Inom mig så finns en ilska  
som gör att jag bara vill skrika ut  
mot detta helvetesvirus  
och be det försvinna. 
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6. ”Ta sig till en plats där våldet sker och sätta 
sig emellan”:  Förkroppsligade erfarenheter 
av motstånd, repression och omsorg i den 
utomparlamentariska vänstern 

Elin Lundell 
 
”Om du går på en antifascistisk demo och snuten är taggad – då vet du att det 
förmodligen kommer att bli våldsamt” säger Iris vänd mot mig, Annelie, Audre 
och Louise.1 ”Och det är ju jobbigt, men då är jag inställd på det. Men de värsta 
gångerna har nästan varit när jag har tänkt ’vi ska bara hålla en liten banderoll, vi 
ska bara dela ut lite flygblad, det är helt lugnt’ och sedan blir det kaos!” 
 Vi sitter samlade runt ett bord i Annelies vardagsrum och har precis ätit 
linssoppa. Jag har blivit inbjuden för att hålla intervjuer med de fyra aktivisterna 
om deras engagemang i den mångfacetterade rörelse som brukar kallas 
för den radikala, autonoma, frihetliga eller – som jag väljer att kalla den – 
utomparlamentariska vänstern (Fitzgerald & Rodgers 2000; Peterson & Runyan 2005; 
Alvarez & Escobar 2008). 
 Denna rörelse klassas av svenska myndigheter som en av tre ”våldsbejakande 
extremistmiljöer” (Kaati 2018; Wennerhag m.fl. 2019). Det som kallas för “den 
vänsterextrema miljön” antas av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ha 
åtskilligt gemensamt med “den högerextrema miljön” och “den våldsbejakande 
islamistiska miljön” – bland annat övertygelsen att det svenska samhället behöver 
förändras genom våldsamma och olagliga metoder (Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE) 2020a, 2020b). I Säkerhetspolisens årliga rapport från 2019 
beskrivs ”vänsterextremism” som ett hot mot den demokratiska ordningen och 
associeras med ett användande av systematiskt våld, vapen och sprängämnen 
(Säkerhetspolisen 2020). 
 För Iris och de tolv andra aktivister jag har intervjuat är dock engagemanget i 
den utomparlamentariska vänstern mer associerat med att bli utsatt för våld av 
ordningsmakten än med att själv använda våld. Vidare har flera ledande forskare 
verksamma i Sverige ifrågasatt att politiska metoder som historiskt sett varit en 
metod i kampen för ökad demokrati, framställs som ”våldsbejakande extremism” 
av statliga myndigheter (Boréus m.fl. 2015; Sörbom & Wennerhag 2016). Jag 
kommer i detta kapitel hävda att den utomparlamentariska vänstern faktiskt 
utgör ett hot mot den svenska demokratin – men inte på grund av det våld som 
rörelsen förmodas använda utan på grund av att rörelsen genom direkt aktion 
och kollektiva konfrontationer avslöjar den mängd statligt våld som krävs för att 
upprätthålla den demokratiska ordningen. 
 
1 Alla namn på intervjuade aktivister är pseudonymer, valda av mig eller av aktivisterna själva. 
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Texten i detta kapitel bygger på ett antal djupintervjuer och fokusgruppintervjuer 
som jag genomförde med tretton aktivister ur den utomparlamentariska vänstern 
under våren 2019. Genom att analysera dessa intervjuer med hjälp av feministisk 
teori om motstånd och kroppslighet sätter jag ord på vad det är aktivisterna gör 
och varför detta uppfattas som hotfullt. Mitt syfte med detta är tvådelat. Dels 
önskar jag utmana bilden av den utomparlamentariska vänstern och dess politiska 
metoder som synonyma med ”våldsbejakande extremism”, dels vill jag lyfta fram 
och beskriva den förkroppsligade form av aktivism som kännetecknar denna 
rörelse. 
 Mina frågeställningar handlade ursprungligen om på vilket sätt de intervjuade 
aktivisterna använder sina kroppar som redskap i kampen för ett bättre samhälle. 
Under arbetets gång har jag dock förstått att den roll som kroppen spelar i den 
utomparlamentariska vänstern vida överstiger dess funktion som praktiskt 
verktyg. I detta kapitel beskriver jag den utomparlamentariska vänstern och dess 
politiska metoder genom att besvara frågorna: Vad kännetecknar de politiska 
metoder som de intervjuade aktivisterna involverar sina kroppar i? Hur påverkas 
de intervjuade aktivisterna av de kroppsliga erfarenheter de gör genom sin 
aktivism? Vika strategier använder de intervjuade aktivisterna för att skapa 
motståndskraft i relation till det våld de bevittnar och själva utsätts för? 
 Efter de inledande delarna av detta kapitel presenterar jag de aktivister som 
deltagit i studien och hur intervjuerna med dem har gått till. Jag beskriver därefter 
de teoretiska perspektiv som präglat analysen av dessa intervjuer. Resultatet 
av denna analys utgör andra halvan av detta kapitel. Analysen är uppdelad i 
fyra delar, varav de tre första delarna – Motståndet, Repressionen och Omsorgen – 
besvarar mina tre frågeställningar. I den fjärde och sista delen av analysen – Bilden 
av den utomparlamentariska vänstern – lyfter jag fram hur mina resultat utmanar och 
nyanserar svenska myndigheters beskrivning av denna rörelse. Kapitlet avslutas 
därefter med en sammanfattning av min analys. 
 Innan jag redogör för de intervjuer jag genomfört, och de aktivister som 
deltagit i dem, ger jag i de avsnitt som följer en kort introduktion till sociala 
rörelser i allmänhet och den utomparlamentariska vänstern i synnerhet. Jag ger 
också en bakgrund till varför jag finner det angeläget att studera aktivism ur ett 
kroppsmateriellt perspektiv.  

Gatans politik – om sociala rörelser och direkt aktion 
Sociala rörelser består, till skillnad från organisationer, politiska partier och 
föreningar, inte av medlemmar i ett register utan av deltagare i rörelsernas 
verksamhet (della Porta & Diani 2006, s. 26 f.). Vidare skiljer sig sociala rörelser 
från andra politiska grupper genom att de använder offentliga protester – såsom 
demonstrationer, manifestationer och aktioner – som sina primära politiska 
metoder. Donatella della Porta och Mario Diani (2006, s. 29) har därför beskrivit 
sociala rörelsers politiska praktik som gatans politik – ett begrepp som jag kommit 
att ta fasta på. 
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Parallellt med att många före detta sociala rörelser har transformerats till 
professionella civilsamhällesorganisationer där det är ett mindre antal anställda 
experter, snarare än en stor mängd frivilliga deltagare, som ger organisationerna 
deras legitimitet (så kallad NGO-ization, se Alvarez 1999; Lang 2016) fortsätter 
gatans politik att bedrivas av de sociala rörelser som motsätter sig denna 
institutionalisering (Fitzgerald & Rodgers 2000). En av dessa rörelser är den 
utomparlamentariska vänstern, som kan beskrivas som ett nätverk av löst 
sammanslutna grupper som i regel karaktäriseras av icke-hierarkiska interna 
strukturer, inte sällan är avsiktligt kortlivade och ofta präglas av en låg grad av 
insyn från det omgivande samhället (Wasshede 2010, s. 74; Jacobsson & Sörbom 
2015). 
 Samtidigt som aktivister inom den utomparlamentariska vänstern agerar utifrån 
en övertygelse om att social rättvisa är möjlig och önskvärd (Dixon 2014; Liinason 
& Cuesta 2016) förväntar de sig inte att den parlamentariska politiken ska skapa 
ett rättvist samhälle (Fitzgerald & Rodgers 2000). De förstår nämligen olika former 
av maktordningar som sammanflätade (Gould 2009; Wasshede 2010; Pellow 2014) 
och menar att statlig makt bygger på och förstärker såväl kapitalism, sexism som 
rasism (Hansen 2019, s. 49). Den utomparlamentariska vänstern tar därför politisk 
förändring i sina egna händer – företrädelsevis genom metoden direkt aktion, som 
innebär att aktivister gör ett ingripande i den materiella verkligheten för att själva 
skapa förändring här och nu (Graeber 2009; Maeckelbergh 2011).  
 Att jag använder begreppet utomparlamentarisk snarare än autonom, trots att det är 
ett begrepp som används av såväl statliga myndigheter som några av de aktivister 
som jag har intervjuat, beror till stor del på att begreppet utomparlamentarisk 
inkluderar fler grupper av aktivister än det senare (Hansen 2019, s. 50). När jag 
talar om den utomparlamentariska vänstern inkluderar jag all utomparlamentarisk 
aktivism som bedrivs av vänsterorienterade grupper. ”Den utomparlamentariska 
vänstern” är därmed inte nödvändigtvis ett begrepp som de aktivister jag har 
intervjuat själva identifierar sig med. Det bör således inte betraktas som en identitet 
utan som en analytisk kategori som används för att beskriva grupper av aktivister 
som använder likartade metoder och tillsammans utmanar den samhälleliga norm 
som säger att politik enbart bör bedrivas (inom)parlamentariskt.  

Kroppsmateriella perspektiv på aktivism 
Politisk teori och studier av sociala rörelser har tenderat att behandla 
politiskt engagemang som en rent intellektuell verksamhet (Wulff m.fl. 2015). 
Föreställningen om en binär uppdelning mellan intellekt och kropp eller förnuft 
och känsla – som inte bara bygger på att den ena utgör en motsats till den andra, 
utan också på att förnuftet och intellektet skulle vara överordnat kroppen och 
känslan – har länge ifrågasatts i genusvetenskaplig forskning och feministisk 
teoribildning (Liinason & Cuesta 2016, s. 27). Det är därför inte förvånande att det 
var feministiska forskare, som studerade köns- och sexualpolitiska rörelser av olika 
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slag, som var bland de första att undersöka den roll som känslor spelar i sociala 
rörelser (Wulff m.fl. 2015; Cuesta & Mulinari 2018).  
När känslor, vid den så kallade ”emotionella vändningen”, kom att bli en 
integrerad del av forskningen om sociala rörelser härleddes dock dessa till 
kognitiva, snarare än kroppsliga, processer – detta i syfte att föregå tendensen 
att tolka deltagare i sociala rörelser som ”irrationella” (Gould 2010). Denna 
överbetoning av känslors rationalitet innebar ett fortsatt fokus på aktivismens 
kognitiva aspekter. Därför råder det fortsatt en brist på forskning om den 
materiella kroppens roll i sociala rörelser (Sutton 2007, 2010; Hohle 2009; Yaka 
2017). 
 Inom den feministiska forskningen finns det förvisso en mängd studier som 
undersöker den förkroppsligade form av vardagsmotstånd (Baaz m.fl. 2018, s. 17 
ff.) som både medvetet och omedvetet görs när icke-normativa kroppar framträder 
i samhället (Bobel & Kwan 2011). Transkroppar, kroppar som rasifieras som icke-
vita, åldrade kroppar, kroppar med normbrytande funktionalitet, tjocka kroppar 
och olika slags kvinno- och femmeidentifierade kroppar gör alla motstånd mot 
samhälleliga normer ”genom sin blotta existens” (Wasshede 2010, s. 41) Den form 
av kroppsmateriellt motstånd som jag har valt att fokusera på i detta kapitel skiljer 
sig från detta vardagsmotstånd genom att vara medvetet, organiserat och kollektivt 
(Baaz m.fl. 2018, s. 17 ff.) samt baserat på kroppsliga handlingar snarare än på 
visuella eller funktionella normbrott. 
 Att jag valt att fokusera på just den utomparlamentariska vänsterns politiska 
metoder beror på att jag menar att denna rörelse synliggör att politik i slutändan 
alltid handlar om kroppar och deras överlevnad. Ett sätt att belysa detta är att 
beskriva den utomparlamentariska vänsterns metoder som contentious politics 
(Tilly & Tarrow 2015, s. 7 ff.), ett begrepp som på svenska har översatts till kollektiva 
konfrontationer (Pinto & Ericsson 2016). Jag menar att de temporära konfrontationer 
som uppstår när grupper ur den utomparlamentariska vänstern tar sin politik 
till gatan och möts av statligt sanktionerat polisvåld2 speglar en större, pågående 
konfrontation – eller konflikt – som handlar om varför staten skyddar vissa liv men 
långt ifrån allas (Dikeç 2017). 

Gatan som fält – att intervjua aktivister 
Detta kapitel tar sin utgångspunkt i en etnografisk intervjustudie (Davies 2008, 
s. 106) med tretton aktivister från olika grupper inom den utomparlamentariska 
vänstern, genomförda under våren 2019.3 Åtta av aktivisterna intervjuade jag i 

2  Att jag genomgående använder begreppet polisvåld snarare än polisbrutalitet beror på att jag menar att 
det senare framställer polisvåld som något acceptabelt så länge det inte övergår i brutalitet. Jag anser att 
gränsen mellan ”legitimt våld” och "brutalitet" är subjektiv och att en sådan gränsdragning alltid görs 
på bekostnad av dem som drabbas av det våld som anses vara befogat. I denna text förhåller jag mig 
därför kritisk till alla former av polisvåld. 
3 Intervjustudien genomfördes under arbetet med min masteruppsats ”Den olydiga kroppens politik 
- en feministisk studie av förkroppsligat motstånd i utomparlamentariska vänsterrörelser” som lades 
fram vid Södertörns högskola 2019.
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form av två separata fokusgrupper (Wilkinson 1998; Wibeck 2010) och övriga 
fem i form av djupintervjuer (Johansson 2005; Kvale & Brinkmann 2014). De sju 
intervjuerna pågick alla mellan 80–140 minuter, därmed har jag haft ungefär tolv 
timmar med inspelat material att arbeta med. 
 Eftersom den utomparlamentariska vänstern är en rörelse som är svår för 
utomstående att få insyn i (Hansen 2019, s. 141) har min egen bakgrund i rörelsen 
varit en resurs i kontakten med de aktivister som valt att delta i studien (Davies 
2008, s. 199; Allen 2017). Jag kom i kontakt med den utomparlamentariska 
vänstern i samband med att jag för tio år sedan flyttade till Stockholm från en 
mindre stad. Genom att engagera mig i asylrättsfrågor och delta i blockader 
vid Migrationsverkets så kallade ”förvar”4 lärde jag känna aktivister bosatta i 
Stockholm, men också aktivister som reste dit från andra städer i Sverige för att 
delta i aktionerna. I samband med detta började jag också engagera mig i den mer 
radikala delen av fredsrörelsen.  
 I mitt sökande efter aktivister att intervjua vände jag mig inledningsvis till 
personer jag träffat genom detta engagemang och bad dem att sätta mig i kontakt 
med andra aktivister – metoder som brukar kallas för tillgänglighetsurval och 
snöbollsurval (Thomsson 2010, s. 63; Wasshede 2010, s. 73). På så vis kunde de 
aktivister jag fick kontakt med inledningsvis intyga sitt förtroende för mig i 
kontakten med de aktivister de själva rekryterade till studien.  
 De tretton aktivisterna var vid tillfället då intervjuerna ägde rum aktiva 
i grupper inom den utomparlamentariska vänstern verksamma i fem olika 
städer i Sverige. I vilken mån aktivisternas urbana förankring speglar den 
utomparlamentariska vänsterns geografiska förankring eller en urban norm 
som gjort det lättare för mig att få kontakt med aktivister som håller till i 
städer låter jag vara osagt. Aktivisterna uppvisade en bredd med avseende på 
könsidentitet, socioekonomisk bakgrund och erfarenheter av rasism. Den yngsta 
av aktivisterna var i 20-årsåldern när intervjuerna genomfördes och den äldsta 
i 50-årsåldern. Tillsammans hade de erfarenhet av aktivism inom områden som 
asylrätt, antifascism, husockupationer, fackligt arbete, antimilitarism, djurrätt, 
klimaträttvisa, feminism och hbtqia-rättigheter. 
 Min vilja att förvalta det förtroende som de intervjuade aktivisterna givit mig 
innebar att intervjuerna med dem präglades av ett solidariskt förhållningssätt 
(Wasshede 2010, s. 59 ff., 80; Hansen 2019, s. 130). Jag har velat skapa utrymme 
för de intervjuade aktivisterna att själva berätta om sin rörelse och sin aktivism, 
bortom statliga myndigheters tolkningar och definitioner. Samtidigt vill jag 
respektera aktivisternas behov av anonymitet, och är därför återhållsam med vad 
jag berättar om de enskilda aktivisterna och de grupper de tillhör (Hansen 2019, s. 
145).  
 De namn jag använder när jag refererar till aktivisterna är pseudonymer som 
antingen är valda av dem själva eller av mig. Jag genomförde inledningsvis 
4  Jag skriver ”förvar” inom citationstecken eftersom det är vad Migrationsverket kallar dem. Jag anser 
dock att det är en missvisande term som jag inte vill bidra till att normalisera.
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separata djupintervjuer5 med de aktivister som kallas Sasha, Elisabeth, Leo, Emma 
och Anders.6 Den första fokusgruppen jag intervjuade bestod av Annelie, Iris, 
Audre och Louise, som föreslog att jag skulle referera till dem som Anarkisterna. 
Den andra fokusgruppen bestod av Maria, Rikki, Stina och Lina. Dem refererar jag 
till som Djurrättsaktivisterna. Deltagarna i respektive grupp kände varandra sedan 
tidigare (något som rekommenderas av såväl Thomsson 2010, s. 69 som Wibeck 
2010, s. 26) och var, eller hade varit, engagerade i samma utomparlamentariska 
vänstergrupper. 
 Alla intervjuer genomfördes på platser som valdes av deltagarna och med 
utgångspunkt i en intervjuguide där jag punktat upp teman som jag ville att 
intervjuerna skulle behandla, med förslag på frågor under respektive tema 
(Thomsson 2010, s. 124). Tre av djupintervjuerna genomfördes digitalt via 
videochatt och två på en sportbar. De båda fokusgruppintervjuerna genomfördes 
i två av aktivisternas hem. Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebar att 
mina frågor var öppna och att samtalet följde deltagarnas egna berättelser snarare 
än min intervjuguide (Davies 2008, s. 105).  
 Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av en 
tolkande, fenomenologisk analys (på engelska interpretative phenomenological 
analysis) (Smith & Osborn 2008). Denna analysmetod skulle kunna beskrivas som 
en form av tematisk analys (Braun & Clarke 2006, s. 78, 81), men skiljer sig från 
liknande metoder genom att fokusera på hur deltagarna själva tolkar sina liv 
och erfarenheter (Smith & Osborn 2008, s. 66). I de fall jag återger direkta citat 
ut det transkriberade materialet har dessa genomgått en varsam redigering för 
läsbarhetens skull. Förtydliganden som innebär att ett större antal ord har lagts till 
eller dragits från har markerats med hakparenteser. Sådant som aktivisterna har 
sagt med eftertryck har kursiverats. 
 Jag har erbjudit alla de intervjuade aktivisterna att hålla kontakten med mig 
under det fortsatta arbetet med studien, vilket några av dem också har gjort. 
Somliga av dem har läst och kommenterat mina utkast och några av dem kom 
till det seminarium om studien som jag bjöd in till under Stockholms anarkistiska 
bokmässa samma år som intervjuerna hölls.7 De aktivister jag har haft kontakt med 
har framför allt uppmuntrat mitt arbete, men också ställt en del kritiska frågor om 
min analys och kompletterat sina utsagor från intervjuerna. Studien kan således 
beskrivas som en form av aktionsforskning (Frisby m.fl. 2009; Genat 2009) och min 
önskan är att dess resultat ska vara användbart för den rörelse som detta kapitel 
handlar om. 

5  Djupintervjuerna genomfördes separat med ett undantag. Jag kom i kontakt med Anders under 
intervjun med Emma, och intervjuade honom strax efter intervjun med henne. Emma satt kvar under 
intervjun med Anders och gjorde ibland inlägg i samtalet, varför detta skulle kunna betraktas som en 
liten gruppintervju.
6  Utöver dessa personer hade jag under arbetets gång kontakt med ytterligare fyra personer som på 
grund av faktorer såsom tidsbrist och sjukdom i slutändan förhindrades från att delta.
7  Bokmässan ägde rum 1 juni 2019 på Midsommargården i Stockholm.
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Motståndets fenomenologi  
Jag har fördjupat min förståelse av de teman som jag genom den tolkande, 
fenomenologiska analysen identifierade i mitt intervjumaterial med hjälp 
av feministisk teori om kroppslighet och motstånd. Den teori jag valt att 
använda präglas även den av ett fenomenologiskt förhållningssätt som sätter 
aktivisternas personliga upplevelser och erfarenheter i centrum. Att utgå från ett 
fenomenologiskt perspektiv innebär en tilltro till människans förmåga att tillägna 
sig erfarenheter genom sina sinnesförnimmelser, samt att det är genom dessa 
mänskliga erfarenheter som vi kan nå kunskap om samhället (Bengtsson 2001, s. 
26).  
 Den feministiska fenomenologin har framhållit att samhälleliga strukturer 
skapar skilda livsvillkor för olika grupper av människor, och att det därmed 
inte är möjligt att tala om allmänmänsklig erfarenhet eller en allmängiltig 
kunskap sprungen därur (se exempelvis Beauvoir 1949/2012; Young 1990). Med 
det teoretiska ramverk som jag här kallar för motståndets fenomenologi söker jag 
med hjälp av Barbara Sutton, Cathrin Wasshede, Sarah Ahmed och Judith Butler 
beskriva och förstå de intervjuade aktivisternas erfarenheter av engagemang i en 
rörelse som beskrivs som ”extrem” och därmed som en avvikelse från vad som 
anses vara ett ”normalt” politiskt engagemang. I det avsnitt som följer beskriver  
jag dessa fyra teoretiska utgångspunkter närmare. 

Sätta kroppen på spel 
Barbara Sutton beskriver i Bodies in Crisis relationen mellan kropp och motstånd 
mot bakgrund av en empirisk studie om kvinnors förkroppsligade erfarenheter 
av förtryck och motstånd i Argentina (Sutton 2010). Sutton, som själv är född 
och uppvuxen i Argentina, visar hur den nyliberala politiken påverkar kvinnors 
kroppar, men också – vilket är det jag kommer att ta fasta på i detta kapitel – att  
det är med samma kroppar som dessa kvinnor gör motstånd mot denna politik.  
 Sutton bygger sin teori om förkroppsligat motstånd kring uttrycket poner el 
cuerpo som på argentinsk spanska beskriver ett särskilt sätt att använda kroppen. 
Sutton, som är verksam vid ett engelskspråkigt universitet, översätter inte 
begreppet utan skriver:  

Begreppet poner el cuerpo överlappar till viss del [engelskans] “to put the body 
on the line” och ”to give the body”, men som jag kommer att visa överskrider 
begreppet båda dessa uttryck. Vad gäller politiskt arbete betyder poner el cuerpo 
inte bara att prata, tänka eller begära; utan att verkligen vara närvarande och 
involverad; att sätta hela det (förkroppsligade) varandet i rörelse; att vara 
djupt engagerad i en social fråga och att anta de kroppsliga risker, det arbete 
och de krav som ett sådant engagemang kräver. Poner el cuerpo är en del av ett 
motståndsvokabulär i Argentina som understryker våra materiella kroppars 
betydelse för förändringen av sociala relationer och av historien (Sutton 2010, s. 
161 f., min översättning). 
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Poner el cuerpo syftar i dagligt tal inte enbart på politiska praktiker, utan på alla 
tänkbara handlingar i vilka utföraren investerar kroppen på ett sätt som gör att den 
riskerar att bli utsatt för konsekvenserna av dessa handlingar.8 Sutton använder 
dock begreppet uteslutande för att beskriva ett förkroppsligat motstånd.  
Med inspiration från en krönika av America Vera-Zavala väljer jag att översätta 
poner el cuerpo till ”att sätta kroppen på spel” (Vera-Zavala 2018). Jag menar att 
denna översättning rymmer Suttons beskrivning av förkroppsligat motstånd som 
en praktik som innebär både risktagande och utgivande (Sutton 2010, s. 172 ff.) – 
två dimensioner av motståndet som visat sig vara centrala även i erfarenheterna 
hos de aktivister jag har intervjuat. 

Stå upp mot interna motståndsnormer 
Cathrin Wasshede undersöker i sin avhandling Passionerad politik hur aktivister 
i utomparlamentariska vänstergrupper i Göteborg förhåller sig till köns- och 
sexualitetsnormer. Hon menar att det förkroppsligade motstånd som praktiseras 
av rörelsen påverkas av en motståndskultur präglad av machonormer som 
premierar våldsamma former av motstånd.  
 Rörelsen beskrivs av Wasshede som en kultur inom vilken motståndsnormer 
både upprättas och utmanas. En viktig del av rörelsekulturen är det ”vi” som 
konstrueras i relation till den makt som rörelsen gör motstånd mot, men Wasshede 
understryker att makt och motstånd även praktiseras inom rörelsen (Wasshede 
2010, s. 74). Wasshede utmanar således bilden av den utomparlamentariska 
vänstern som enig och enhetlig. 
 Mot bakgrund av detta menar Wasshede att det i teorin går att göra en grov 
indelning av den utomparlamentariska vänstern i två delar – dels ”den mer 
klasskampsbetonade delen av vänstern” och dels ”den mer feministiskt betonade 
delen av vänstern” (Wasshede 2010, s. 76). Den mer klasskampsbetonade delen 
av vänstern består, menar Wasshede, av syndikalistiska, anarkistiska och 
antifascistiska grupper medan den mer feministiskt betonade delen av vänstern 
består av feministiska, queera, antirasistiska grupper och djurrättgrupper 
(Wasshede 2010, s. 76 ff.). Det är enligt Wasshede framför allt inom den första delen 
som det råder en våldsromantiserande machokultur, något som även bekräftas av 
de aktivister jag har intervjuat. 

Störa den allmänna ordningen 
Sara Ahmeds Queer Phenomenology, som inspirerats av Maurice Merleau-
Pontys förståelse av kroppen som den punkt från vilken världen breder ut sig 
(Ahmed 2008, s. 8, 53), tar sin utgångspunkt i erfarenheten av att avvika från den 
heteronorm som samhället är orienterat kring (Ahmed 2008, s. 139). 
Just orientering – som i sexuell orientering – är ett centralt begrepp i Ahmeds 
fenomenologiska perspektiv. Orienteringar påbjuds, enligt Ahmed, av de rum vi 
8  Här vill jag passa på att rikta ett särskilt tack till min vän Marita vars förtrogenhet med latinameri-
kansk spanska hjälpte mig att förstå detta uttryck.
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befinner oss i och syftar till att orientera oss i ”rätt” riktning (Ahmed 2008, s. 129 
ff.). Ahmed använder metaforen straight lines för att beskriva hur det offentliga 
rummet formats av, och därmed påbjuder en orientering mot, heteronormativitet 
(Ahmed 2008, s. 12 ff., 67 ff.).  
 Queera kroppar och handlingar stör den ordning som det offentliga rummets 
orientering påbjuder genom att avvika från den. Dessa kroppar och handlingar 
tvingas därför tillbaka in i linje med vad jag här väljer att kalla den allmänna 
ordningen9 – med våld om så krävs (Ahmed 2006, s. 557; 2014, s. 3 ff.). Relationen 
mellan kroppar och rum skapar och upprätthåller således normativitet (Ahmed 
2008, s. 129 ff.). I det här kapitlet förstås den liberala demokratin som den 
linje från vilken de intervjuade aktivisterna avviker genom att hänge sig åt 
utomparlamentarisk aktivism. Genom att dyka upp på gatorna stör aktivisterna 
den allmänna ordningen och blir därför utsatta för statligt våld. 

Skapa offentliga sammankomster 
När Judith Butler presenterade sin numera välkända teori om att kön är 
performativt gjordes det med utgångspunkt i Merleau-Pontys och Simone de 
Beauvoirs fenomenologiska perspektiv (Butler 1988). Butler, som (rättvist eller ej) 
har kritiserats för att fokusera allt för mycket på språkets makt att konstituera den 
materiella verkligheten (Lennon 2014), har på senare år gjort vad som har kallats 
för en ”fenomenologisk vändning” (Walsh 2017) och därmed börjat intressera sig 
mer explicit för överlappningen mellan lingvistisk och kroppslig performativitet.  
 I Notes Toward a Performative Theory of Assembly placerar Butler kroppen i centrum 
för det politiska genom att visa hur kroppar hävdar en kollektiv och performativ 
rätt att finnas till genom att samlas på offentlig plats (Butler 2015, 2018). Vidare 
menar Butler att allmänna sammankomster10 i sig är ett ifrågasättande av den 
norm som hävdar att politiska krav bör verbaliseras skriftligt och muntligt – "de 
församlade kropparna ’säger’ att de inte är förbrukningsbara, trots att de kanske 
inte yttrar ett ord” (Butler 2018, s. 23).  
 Den kollektiva och kroppsliga performativitet som Butler beskriver tar, med 
inspiration från Michel Foucaults syn på biopolitik, sin utgångspunkt i prekaritet 
som en erfarenhet med potential att skapa allianser mellan grupper som inte har 
mer än sin utsatthet gemensamt (Butler 2015, s. 26 ff.). Med prekaritet menar 
Butler ett politiskt framkallat förhållande som innebär att vissa sociala grupper av 
människor blir mer utsatta för osäkra levnadsvillkor – såsom fattigdom, sjukdom 
och våld – än andra, och att dessa grupper inom ramen för en nyliberal ideologi 
betraktas som förbrukningsbara (på engelska disposable) (Butler 2015, s. 33 ff.). I min 
analys hävdar jag att även de intervjuade aktivisterna behandlas som förbruknings-

9  ”Den allmänna ordningen” är ett uttryck som jag lånar från Ordningslagen (OL 1993:1617).
10  Assembly har i den svenska översättningen översatts till ”offentlig församling” (Butler, 2018) men jag 
väljer att i detta kapitel använda begreppet ”allmän sammankomst” eftersom det är detta begrepp som 
används i den del av ordningslagen som reglerar den grundlagsskyddade mötes- och demonstrations-
friheten i Sverige (SFS 1993:1617 2 kap.).
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bara då de möts av statligt våld som en konsekvens av att de stör den allmänna 
ordningen. 

Gatans politik är kroppens politik 
I den analys som följer besvarar jag, med utgångspunkt i de intervjuer jag 
genomfört och med stöd av de feministiska teorier jag redogjort för ovan, mina 
frågeställningar om den utomparlamentariska vänstern och dess politiska metoder. 
Som jag redan konstaterat är gatans politik, för de aktivister jag har intervjuat, tätt 
förknippad med att bli utsatt för våld av ordningsmakten. I min analys beskriver 
jag vad aktivisterna gör med sina kroppar, hur de påverkas av de kroppsliga 
erfarenheter de gör och hur de hanterar den mängd våld de utsätts för på gatan. 
När jag gör det blir det tydligt att gatans politik för den utomparlamentariska 
vänstern också är kroppens politik. 
 Min analys är uppdelad i fyra delar, varav den första delen – Motståndet 
– beskriver vad som kännetecknar de politiska metoder som de intervjuade 
aktivisterna involverar sina kroppar i. Den andra delen – Repressionen – beskriver 
hur de intervjuade aktivisterna påverkas av det våld de utsätts för när de ägnar 
sig åt denna aktivism. Den tredje delen – Omsorgen – beskriver de strategier som 
de intervjuade aktivisterna använder för att skapa motståndskraft i relation till 
det våld de bevittnar och själva utsätts för på gatan. I den fjärde och sista delen 
konstaterar jag att den bild av den utomparlamentariska vänstern som framträder 
i min analys skiljer sig från den bild av denna rörelse som förmedlas av svenska 
myndigheter.  

Motståndet 
Spatial olydnad 
När de aktivister jag intervjuat beskriver sina erfarenheter av direkt aktion och 
kollektiva konfrontationer berättar de om ett motstånd som sällan behöver vara 
mer spektakulärt än att aktivisterna dyker upp tillsammans på platser där de inte 
är välkomna. Ibland är detta en fysisk plats bakom en låst dörr eller omgärdad av 
ett staket, som i Elisabeths erfarenhet av att frita djur från bondgårdar eller Sashas 
erfarenhet av antimilitaristisk aktion på industriområden där det tillverkas vapen. 
Andra gånger är platsen temporär och uppstår i samband med att aktivisterna 
dyker upp eller, snarare, när de blir ombedda av polisen att lämna platsen. Den 
förkroppsligade form av aktivism som kännetecknar den utomparlamentariska 
vänstern kan därmed förstås som en slags rumslig, eller spatial, olydnad där 
relationen mellan aktivisternas kroppar och den plats, eller gata, de framträder på 
är central (Anthias 2012; Hansen 2019, s. 360, 435). 
 I mina intervjuer med aktivisterna framträder tre mer eller mindre temporära 
”gator” som särskilt viktiga platser för kollektiva konfrontationer. Den första av 
dessa gator går utanför Migrationsverkets så kallade ”förvar” där Anarkisterna 
och flera av de aktivister jag intervjuat har deltagit i blockader mot deportationer 
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av människor som nekats tillstånd att vistas i Sverige. Den andra gatan löper 
längs det slakteri utanför vilket Djurrättsaktivisterna brukar anordna vakor för att 
uppmärksamma det lidande som djurindustrin orsakar. Den tredje av dessa gator 
är den gata på vilken nynazistiska organisationer givits tillstånd att demonstrera 
och där Anarkisterna och flera av de andra aktivister jag intervjuat har deltagit i 
antifascistiska motdemonstrationer. 
 Att aktivisterna dyker upp på dessa platser fyller flera funktioner. Maria, en av 
Djurrättsaktivisterna, nämner några när hon reflekterar över syftet med att hon och 
hennes kamrater dyker upp på gatan utanför slakteriet:
  

Det är ju dels att sätta press på slakteriet, att visa att vi dyker upp och vi kommer 
fortsätta dyka upp och vi ser vad som händer här. Och sedan är det ju också att få 
kontakt med djuren […] och finnas där för dem en kort stund innan de ska dö. Sen 
är ju den andra delen i manifestationen så att vi står med skyltar längs med vägen 
eller vart det nu är, och då är det ju för att uppmärksamma folk som åker och går 
förbi att här händer det. Det är här. Det här pågår här bakom väggen. (Maria)  

Genom att dyka upp utanför slakteriet omvandlar aktivisterna en plats för förtryck 
till en plats för konfrontation. De kroppar som samlas på platsen ”säger” det finns 
ett motstånd mot djurindustrin utan att aktivisterna behöver använda varken det 
skrivna eller talade ordet (Butler 2015, s. 25).  
 Detta kroppsligt förmedlade budskap riktas enligt Maria både till förövare, offer 
och allmänhet. Budskapet uppfattas även av ordningsmakten, som genom att dyka 
upp på samma plats bekräftar för aktivisterna att deras spatiala olydnad uppfattas 
som ett hot mot den allmänna ordningen (Ahmed 2008, s. 129 ff.). Därmed utsätter 
aktivisterna också sina kroppar för den fara som är förbunden med att visa 
olydnad gentemot staten – de sätter sina kroppar på spel (Sutton 2010, s. 148). 

Ställföreträdande motstånd  
Mycket av det motstånd som de intervjuade aktivisterna berättar om är riktat mot 
ett förtryck som de själva inte är direkt drabbade av. Både Djurrättsaktivisternas 
manifestationer utanför slakterier och Anarkisternas deltagande i deportations-
blockader kan förstås som vad Baaz, Lilja och Vinthagen (2018, s. 19) kallar för 
ställföreträdande motstånd (på engelska proxy resistance). Att söka upp förtryck och se 
det med egna ögon, för att sedan kunna berätta om det för andra, är centralt i båda 
fokusgruppernas berättelser om det som här kallas spatial olydnad.  
 Leo berättar att det var vid en deportationsblockad som han för första gången 
”såg saker i systemet jag hade tänkt innan men som inte hade sjunkit ner i kroppen 
[ännu]”. Genom att, som han själv förklarade, ”ta sig till en plats där våldet sker, 
och sätta sig emellan” skapades en förkroppsligad förståelse av det orättvisa 
system som han redan protesterade mot. Genom att sätta sina kroppar på spel 
för andras skull får de aktivister jag har intervjuat ta del av en verklighet som de 
annars inte hade haft tillgång till.  
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Lina och de andra Djurrättsaktivisterna menar att slakterier, och de djur som 
transporteras dit, hålls undangömda från samhället för att säkerställa möjlighet 
till fortsatt exploatering. På samma sätt hävdar Anarkisterna att Migrationsverkets 
”förvar”, där migranter som inte samarbetar med statliga myndigheter kan 
låsas i väntan på deportation, är belägna på platser i samhällets utkanter för att 
verksamheten där ska kunna pågå ostört. Enligt Emma, Anders och Anarkisterna 
blir det som händer vid Migrationsverkets ”förvar” bara synligt för dem som hålls 
inlåsta där och för de aktivister som tar sig dit frivilligt.  
 Utöver att med sina kroppar protestera mot förtryck söker aktivisterna kontakt 
med dem som drabbas av förtrycket i fråga och vittnar sedan om detta förtryck 
för andra. Aktivisterna använder därmed inte bara sina kroppar som ”redskap” 
i motståndet – de involverar, precis som de aktivister Sutton har intervjuat, sina 
kroppar i motståndet och låter sig bli påverkade av det (Sutton 2010, s. 172 ff.).  
 Genom att aktivisterna, för att använda Ahmeds terminologi, avviker från 
och stör den allmänna ordningen (Ahmed 2006, s. 557; 2014, s. 3 ff.) synliggör 
de också något som försvunnit ur synhåll för allmänheten (Ahmed 2014, s. 
173). Aktivisternas spatiala olydnad och ställföreträdande motstånd visar 
nämligen att staten, samtidigt som den skyddar vissa liv, behandlar andra som 
förbrukningsbara (Butler 2015, s. 14). När en aktivist blir misshandlad av en polis 
för att med sin kropp ha protesterat mot att människor deporteras från Sverige till 
länder där de riskerar att bli berövade sina liv menar jag att både aktivisten och 
migranten behandlas som förbrukningsbara i den svenska demokratins namn.  

En rörelse av kollektiva erfarenheter  
della Porta och Diani (2006, s. 20) menar att sociala rörelser består av informella 
nätverk där deltagarna delar en distinkt kollektiv identitet och är involverade i en 
konflikt med tydligt identifierade motståndare. Den kollektiva identitet de syftar på 
är inte nödvändigtvis något som existerar innan den sociala rörelsen tar form eller 
något som utgör en orsak till att aktivister söker sig till varandra – denna kollektiva 
identitet utvecklas nämligen i samband med att aktivister deltar i rörelsens 
verksamhet (della Porta & Diani 2006, s. 91 ff.). 
 Mot bakgrund av detta och mot bakgrund av vad de intervjuade aktivisterna 
berättar om sina erfarenheter vill jag påstå att rörelser som den utom-
parlamentariska vänstern hålls samman av gemensamma, kroppsliga erfarenheter 
av direkt aktion och kollektiva konfrontationer. Emma beskriver att hon kan 
uppleva en känsla av gemenskap och samhörighet med aktivister som hon ännu 
inte känner i samband med att hon deltar i en antifascistisk motdemonstration:  

Jamen till exempel att stå i kedja, eller stå tillsammans och titta åt alla håll och bara 
se jämlikar och kamrater […] Och att se, oavsett om det är [en äldre dam] eller en 
småbarnsmamma eller en student eller någon i black bloc11 – att det finns en sån 

11  Black bloc är en taktik som innebär att demonstranter klär sig i enhetliga, svarta kläder och täcker sitt 
ansikte för att enskilda individer inte ska kunna identifieras.
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jävla bestämdhet i ögonen och i kroppsspråket, […] som att det står no pasarán12 
i deras ögon liksom. Det är en sådan maffig kollektiv gränssättning! Och minsta 
gemensamma nämnare kan ibland vara väldigt häftig, vi kan vara helt olika – 
vissa kanske röstar, vissa kanske är anarkister vissa är kanske miljöpartister, 
bevare mig väl! Men att alla är så olika och att vi står där tillsammans, det är 
häftigt! (Emma) 

Genom att dyka upp tillsammans på gatan skapar aktivisternas kroppar vad Emma 
kallar för en ”maffig kollektiv gränssättning”, där aktivisterna enas kring en delad 
rumslig position och av ett delat kroppsspråk, snarare än av en delad identitet som 
föregår deras gemensamma uppdykande. Iris resonerar på ett liknande sätt när 
hon hävdar att hon kan uppleva denna kroppsliga gemenskap med vissa aktivister 
i en demonstration, baserat på att deras kroppsspråk sticker ut:  

Även om jag inte har en uttalad vängrupp13 – när det börjar hända saker så är det 
som att jag ser på vissa, som jag alltså inte är bekant med, alltså vissa som har en 
viss medvetenhet eller blick… Om snuten försöker göra något och så märker jag 
hur vissa rör sig… Ja, men vi blir liksom ett nätverk inom demonstrationen, utan 
att någon har sagt ”ska vi vara med i en grupp?”. För vi delar de erfarenheterna, 
och jag vet att om det händer något kommer de alla komma till min undsättning 
direkt! (Iris) 

Känslan av samhörighet handlar i Iris berättelse inte om vilka de andra aktivisterna 
är utan om vad deras kroppar signalerar. Enligt Iris rör aktivister som delar hennes 
upplevelse av att utsättas för polisvåld sina kroppar på ett särskilt sätt och har 
anammat en särskild blick. Det verkar som om upplevelsen av polisvåld har skapat 
en förkroppsligad medvetenhet som kommuniceras till, och känns igen av, andra 
som delar samma upplevelse. Aktivisternas blick spelar en viktig roll i både Iris och 
Emmas berättelser, och verkar vara en metod för kommunikation mellan aktivister 
i situationer där det inte är möjligt eller lämpligt att använda ord – Emma talar till 
och med om ögon som ropar slagord. 
 Gemensamma erfarenheter hos aktivister som dyker upp på samma plats, och 
kommunicerar dessa erfarenheter genom kroppsspråk, verkar med andra ord 
skapa en känsla av samhörighet och tillit aktivister emellan. Enligt Iris vet hon 
att de andra aktivisterna kommer att hjälpa henne om det behövs, baserat på 
vad deras kroppar berättar om sina erfarenheter. Jag menar att det Iris kallar ”ett 
nätverk inom protesten” och Emma ”en massiv kollektiv gränssättning” påminner 
om det som Butler (2015) kallar för ”kroppar i allians”. Denna typ av allianser 
behöver inte vara planerade, eller ens verbaliserade. De uppstår samma 

12  No pasarán är ett slagord som myntades under spanska inbördeskriget och som därefter fått spridning 
som ett allmänt antifascistiskt slagord. No pasarán kan översättas till ”de ska inte passera” på svenska.
13  En vängrupp är en mindre grupp som kommit överens om att hålla ihop och ta hand om varandra 
under och efter en demonstration, manifestation eller aktion.
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ögonblick som människor dyker upp tillsammans för att göra motstånd mot 
något som identifierats som ett gemensamt problem (Butler 2015, s. 24) – och 
bekräftas i Emmas och Iris exempel genom tyst, kroppslig kommunikation mellan 
aktivisterna. 

Repressionen 
Våldsmonopolet på gatan 
Det blev tydligt för mig under intervjuerna med aktivisterna att polisvåld – eller 
repression som flera av dem kallar det – utgör en stor och central del av deras 
gemensamma erfarenheter av direkt aktion och kollektiva konfrontationer. 
På gatorna utövas nämligen det statliga våldsmonopolet av polis och annan 
ordningsmakt genom ett direkt våld riktat mot aktivisternas kroppar. När 
aktivisterna gör motstånd mot sådant som staten betecknar som lagligt – att 
deportera människor ut landet, att behandla djur som varor eller att låta nazister 
demonstrera – blir de tvingade tillbaka in i den allmänna ordningen med ett våld 
av en väldigt explicit karaktär. 
 Aktivisterna jag intervjuat berättar hur de blivit slagna med batonger när de 
stått stilla med en banderoll och blivit bitna av polishundar när de suttit stilla på 
marken och vägrat flytta sig på polisens order. En av aktivisterna jag intervjuar 
har inte bara fått sina ytterkläder utan också sina underkläder sönderslitna när 
hon blivit bortsläpad av polis. En annan aktivist berättar att den blivit påkörd 
av en polisbil och ytterligare en att den fått en fraktur som en konsekvens av det 
polisvåld den blivit utsatt för. De allra grövsta exemplen på polisvåld som jag fick 
ta del av under intervjuerna väljer jag att inte återberätta eftersom det finns en risk 
att den intervjuade aktivisten identifieras. 
 Aktivisterna framhärdar i att dyka upp på platser för förtryck, och omvandlar 
dem till platser för konfrontation, trots den mängd våld de utsätts för. Detta kan 
förstås som att de genom sin spatiala olydnad och sitt ställföreträdande motstånd 
inte bara synliggör det förtryck av migranter och djur som sker i samhällets 
utkanter utan även synliggör hur staten behandlar kroppar som stör den allmänna 
ordningen genom att göra motstånd mot detta förtryck (Ahmed 2008, s. 12 ff., 
67 ff.) Att genomlida repression kan därför förstås som ett sätt att synliggöra 
den mängd statligt våld som krävs för att upprätthålla den svenska demokratin 
(Ahmed 2014, s. 173). 
 Nästan alla intervjuade aktivister uttrycker förvåning inför hur mycket våld 
polisen utsätter dem för när de dyker upp. ”Jag har sagt till några av dem, rent 
ut” berättar Annelie, ”Vad tror ni att vi är för några? Vi har inga vapen, vi är inte 
utbildade, många av oss är unga djävla tjejer utan muskler, vad tror ni om oss?”. Det 
är med andra ord inte bara stora grupper av aktivister, utan även mindre grupper 
av ”unga tjejer utan muskler” som delar ut flygblad och håller upp banderoller, 
som uppfattas som ett så pass stort hot mot den allmänna ordningen att polisen 
anser det vara befogat att ta till våld. 
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Jag menar att detta våld bekräftar att det inte krävs mycket mer än att aktivisterna 
dyker upp på platser där de inte är välkomna för att deras motstånd ska uppfattas 
som hotfullt. Mona Lilja bekräftar, med utgångpunkt i Butlers teori om allmänna 
sammankomster, att kroppar som samlas på offentlig plats i protest mot något 
påminner ordningsmakten om vad dessa kroppar är kapabla att göra när de gör 
motstånd tillsammans – och att de därför uppfattas som farliga oavsett vad de gör 
(Lilja 2017, s. 347; se även Sutton 2010, s. 172 ff.).  

Polisvåldet skapar aktivister 
Statlig repression har identifierats som en vanlig orsak till att engagemanget i 
radikala sociala rörelser avtar (Jacobsson & Sörbom 2015). De aktivister jag har 
intervjuat vittnar om att polisvåld också kan stärka aktivisters motivation till att 
fortsätta göra motstånd mot det system som legitimerar denna repression. Butler 
menar att kroppar som framför politiska krav i opposition mot staten hotar att 
beröva den dess legitimitet (Butler 2015, s. 83). När dessa kroppar möts av våld 
”säger” den ordningsmakt som på statens uppdrag utövar våldshandlingarna att 
de krav som kropparna ställer är illegitima och att de kroppar som ställer dessa 
krav är förbrukningsbara. Det polisvåld som aktivisterna utsätts för synliggör 
därmed att den allmänna ordning som våldet syftar till att upprätthålla kräver 
underordning (Ahmed 2014, s. 203).  
 Rikki berättar om den första gången hon deltog i en aktion och blev vittne till att 
en annan aktivist släpades bort från platsen:  

Det var en turbulent första gång […] men den fick nog mig att vilja stanna, när 
jag fick se i verkligheten hur våldsamma de kan vara mot någon som inte har 
gjort […] något mer än att stå där. Och de tog bara tag i honom och började släpa 
honom! Är det så man ska behandlas för att man går, eller liksom står på ett ställe 
där man inte, enligt dem, fick stå? (Rikki) 

Rikkis kamrater befarade att hon inte skulle våga följa med på fler aktioner än 
denna första, men effekten av att bevittna repression blev den omvända: hennes 
övertygelse om att motståndet behövs och hennes vilja att delta i det motståndet 
stärktes. Leo berättar att hans första erfarenhet av att utsättas för så grovt polisvåld 
att han var tvungen att få vård för sina skador gjorde honom både medveten om 
motståndets konsekvenser och fast besluten att fortsätta göra motstånd: 

Det tog ett tag innan det sjönk in… att sånt här kan hända. Men när det väl hade 
gjort det fanns det ingen återvändo. Jag är en grubblare och intellektuellt nyfiken, 
jag kan ändra mig… men [den här erfarenheten] satte sig i kroppen på ett sätt som 
gjorde att det inte gick att se en väg tillbaka [till ett liv utan aktivismen]. (Leo)  

Flera av de intervjuade aktivisterna refererar, precis som Leo och Rikki, till 
det tillfälle då de upplevde polisvåld för första gången som en vändpunkt i 
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deras politiska liv. Protesterna mot klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 och 
mot de nazistiska demonstrationer som ägde rum årligen i stockholmsförorten 
Salem i början av 2000-talet nämns i både fokusgruppintervjuerna och de 
enskilda intervjuerna som startskott för aktivisternas engagemang i den utom-
parlamentariska vänstern. De äldre av aktivisterna jag intervjuar nämner också 
händelserna i samband med protesterna mot IMF och Världsbankens toppmöte 
i Prag 2000 och EU-toppmötet i Göteborg 2001 som något som påverkat dem 
och deras engagemang. Just händelserna i Göteborg 2001, då polisen sköt 
skarpt och träffade tre aktivister, har beskrivits som en vändpunkt för hela 
(den utomparlamentariska) vänstern i Sverige – men ofta har fokus då legat på 
hur engagemanget avtagit eller antagit andra former efter dessa händelser (se 
exempelvis Jacobsson & Sörbom 2015). 
 De aktivister jag har intervjuat vittnar om att erfarenheter som dessa också 
kan stärka aktivisters engagemang. Efter att ha upplevt polisvåld med sina egna 
kroppar tycks de, uttryckt med Ahmeds terminologi, få en ny utgångspunkt 
från vilken de betraktar samhället och ser nya saker i det (Ahmed 2008, s. 8, 
53). Från denna nya utgångspunkt protesterar aktivisterna inte längre bara mot 
förtryck utan också mot hur statliga tjänstemän behandlar olydiga medborgare. 
Aktivisterna hävdar därmed inte bara människors och ickemänskliga djurs rätt 
att leva, och leva goda liv, utan också sin egen rätt att framträda på allmän plats 
i protest mot de saker i samhället de anser vara fel (Butler 2015, s. 97 ff.; Hansen 
2019, s. 112).  

Bli behandlad som förbrukningsbar 
Både Anarkisterna och Djurrättsaktivisterna berättar att deras erfarenheter av 
polisvåld har bidragit till att de har tappat förtroende för såväl ordningsmakten 
som staten. Elisabeth berättar att hennes erfarenheter av att delta vid 
deportationsblockader har format mycket av hennes syn på samhället, statens 
våldsmonopol och polisen i en mer anarkistisk eller antiauktoritär riktning. 
Genom att dyka upp vid Migrationsverkets ”förvar” har hon blivit behandlad 
av polisen på ett sätt som hon menar att hon – som rasifieras som vit och har 
medelklassbakgrund – aldrig annars skulle ha blivit behandlad på av statliga 
tjänstemän: 

Det är så tydligt att lagen och polisen försvarar majoritetens intresse, och när man 
börjar ställa sig på de svagas sida mer konkret så råkar man illa ut. Då tillhör man 
inte längre målgruppen vars intressen ska beskyddas. Jag hört många säga det, 
men eftersom jag själv har upplevt det kan jag skriva under på det. (Elisabeth) 

Jag vill understryka att det som Elisabeth ger uttryck för här – nämligen att hon 
på grund av sin samhälleliga position inte blev utsatt för polisvåld eller annat 
statligt våld innan hon började delta i blockader. När säger ”Jag är vit och har vuxit 
upp i områden där det inte är hög polisnärvaro […]. Under min uppväxt har jag 
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liksom inte sett poliser. Jag bodde i en liten by och polisen var inte där.” då ger hon 
uttryck för en liknande erfarenhet. 
 I ljuset av den internationella mobilisering mot rasistiskt motiverat polisvåld 
som går under parollen Black Lives Matter, som fick allmän uppmärksamhet i 
Sverige efter mordet på George Floyd i maj 2020, finner jag det nödvändigt att 
understryka att polisvåld drabbar många människor som inte ägnar sig åt något 
medvetet motstånd (Chernega 2016; Jämte m.fl. 2020). 
 Elisabeths och Sashas erfarenheter av att inte bli utsatta för polisvåld förrän 
de själva medvetet valde att störa den allmänna ordningen skiljer sig också från 
erfarenheterna hos några av de andra aktivister jag intervjuat. Emma berättar att 
hon växte upp i ”en förort som har väldigt dåligt rykte”, ett geografiskt område där 
människor behandlades som förbrukningsbara av staten enbart på grund av att de 
bodde just där. ”Det var mycket våld både hemma och på gatan” berättar Emma. 
”Det var en grej att åka ut och bråka och stöka med polisen, att ge igen.” 
 Att flera av de intervjuade aktivisterna blivit utsatta för polisvåld först när de 
själva sökt sig till platser för förtryck visar på ett privilegium. Genom att sätta sina 
kroppar på spel  i konfrontation med ordningsmakten utsätter sig dock Elisabeth 
och Sasha för risken att – åtminstone tillfälligt – förlora detta privilegium (Sutton 
2010, s. 172 ff.). Därmed får de en ny relation till staten och till statlig repression. 
I samband med att de själva blir utsatta för statligt våld på grund av något 
de gjort får de en förkroppsligad förståelse för att andra blir behandlade som 
förbrukningsbara av samma statsapparat enbart på grund av hur deras utseende 
eller bostadsort uppfattas. 

Omsorgen 
Omsorg som motståndshandling 
Jag har tidigare skrivit om den kroppsliga sårbarhet som blottläggs i samband 
med direkt aktion och kollektiva konfrontationer – både hos offren för det förtryck 
som aktivisterna protesterar mot och hos aktivisterna själva när de utsätts för 
polisvåld – och beskrivit denna sårbarhet som ett av den utomparlamentariska 
vänsterns främsta vapen (Lundell 2021). I detta kapitel utvecklar jag hur den 
kroppsliga sårbarhet som exponeras i mötet mellan aktivister och poliser manar de 
intervjuade aktivisterna att ta hand om varandra, och hur detta kan förstås som ett 
motstånd i sig. 
 Alla de aktivister jag har intervjuat framhåller på ett eller annat sätt att det 
behövs någon form av omsorg för att de själva ska orka framhärda i att göra 
motstånd och för att rörelsen ska hållas samman. Av de intervjuade aktivisterna 
är Djurrättsaktivisterna de som uttrycker sig mest positivt om graden av omsorg 
inom den egna gruppen. ”Vi gör så många grejer tillsammans – vi åker långt ihop 
och vi känner starka känslor tillsammans – vi är med om grejer ihop, och det blir 
på något sätt automatiskt att vi tar hand om varandra” berättar Maria. När jag 
frågar om det finns uttalade strategier för att ta hand om varandra inom rörelsen 
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tvekar de, men kommer sedan på att det faktum att de brukar äta tillsammans efter 
manifestationer kan betraktas som en omsorgsstrategi. ”Att man går och käkar 
ihop, och jamen talar om vad som har hänt, men ändå pratar om andra saker”, 
berättar Rikki. 
 Anarkisterna har också positiva erfarenheter av omsorgsstrategier inom den 
egna rörelsen. ”Om man åker fast till exempel”, säger Annelie, ”har vi ju en väldigt 
bra vana. […] Det är alltid någon som väntar på oss [utanför arresten]. Och det 
tycker jag är så djävla viktigt, och bra.” En annan omsorgspraktik de nämner är 
att delta vid rättegångar när andra aktivister står åtalade för något som hänt i 
samband med en direkt aktion eller en kollektiv konfrontation. Sasha berättar om 
hur viktigt det var för henne med den här typen av stöd när hon för första gången 
ställdes inför rätta: 

Här är en massa människor som är beredda att bry sig, ställa upp, hjälpa till, och 
som uttrycker att vi gör något viktigt tillsammans. […] Det var inte bara ”åh, de 
ger mig stöd, vad snällt” – utan jag fick en känsla av att det här är en grupp, en 
rörelse, några som är överens med oss om att […] det var viktigt att vi gjorde det 
här. (Sasha) 

”Utan de mer erfarna aktivister som tog hand om oss efteråt så hade jag inte 
varit kvar i rörelsen”, berättar Anders, som menar att omsorgen från äldre och 
mer erfarna kamrater var avgörande för att han skulle våga fortsätta efter att 
ha demonstrerat mot nazister för första gången. Det verkar med andra ord 
inte bara vara erfarenheter av våld i samband med direkt aktion och kollektiva 
konfrontationer som motiverar aktivister till fortsatt motstånd utan också den 
omsorg som aktivister visar varandra i samband med dessa erfarenheter. Jag 
menar därför att omsorgsarbete kan förstås som en motståndshandling som 
gör den utomparlamentariska vänstern mer motståndskraftig i mötet med 
ordningsmakten.  

Motståndets könsarbetsdelning 
Det omsorgsarbete som krävs för att enskilda aktivister ska stanna i den 
utomparlamentariska vänstern utförs enligt Anarkisterna, Leo, Emma och Anders 
inte av alla aktivister. Anarkisterna menar att omsorgspraktiker framför allt är 
utvecklade ”bland feminister och queers”, och Leo menar att det är grupper där 
kvinnor utgör majoriteten eller innehar de ledande rollerna som har de mest 
utpräglade omsorgs- och säkerhetsrutinerna. ”Det gör något med… Man tar 
hand om varandra, det påverkar jargong, hur man pratar och sådär. Som jag tror 
främjar hälsa och långsiktighet” berättar han och jämför med kulturen inom den 
antifascistiska miljön som han istället uppfattar som ”grabbig” och ”hård”. 
 Flera av de aktivister jag har intervjuat har erfarenheter av just antifascistisk 
aktivism. Både Anarkisterna, Leo, Emma och Anders menar att det framför allt är 
de aktivister som på grund av sina kroppars förutsättningar kan slåss, stå längst 
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fram vid konfrontationer med poliser eller nazister, kasta saker och skrika högt 
som har hög status i den antifascistiska miljön. Dessa aktivister, som Iris en smula 
nedlåtande refererar till som ”antifa-dudes”, deltar inte, om vi får tro de aktivister 
som jag har intervjuat, i någon större utsträckning i rörelsens omsorgsarbete. 
Däremot kräver de uppseendeväckande, antifascistiska aktionerna inte sällan 
att ett omsorgsarbete utförs av andra aktivister i rörelsen. Exempelvis i form av 
insamling av pengar för betalning av böter och/eller skadestånd. 
 Sutton (2010) beskriver, mot bakgrund av sin empiriska studie, att förkroppsligat 
motstånd består av två olika, men inte separata, delar: ”kroppslig närvaro i 
protester, […] och det mindre spektakulära, men viktiga, dagliga (förkroppsligade) 
aktivistiska arbete som innebär att gå på möten, arrangera evenemang, skriva 
pamfletter, samla in pengar, dela ut flygblad, organisera stödinsatser och bygga 
upp gemensamma resurser” (Sutton 2010, s. 175, min översättning). Vilka aktivister 
som ägnar sig åt de två formerna av förkroppsligat motstånd, och i vilken 
utsträckning, påverkas enligt Sutton av maktordningar baserade på bland annat 
kön och klass (Sutton 2010, s. 176). 
 Jag förstår det omsorgsarbete som aktivisterna berättar om som en del av det 
Sutton (2010) kallar för dagligt aktivistiskt arbete. Mot bakgrund av detta menar jag 
att den ordning som gör att ”antifa-dudes” kan ägna sig helhjärtat åt spektakulära 
och riskfyllda antifascistiska aktioner, och därför erhåller hög status i rörelsen – 
medan andra förväntas ägna sig åt det lägre värderade, dagliga arbete som håller 
rörelsen levande – är en aktivistisk version av en klassisk könsarbetsdelning. Med 
detta menar jag inte att aktivisternas könsidentitet nödvändigtvis avgör deras 
arbetsinsats eller status i rörelsen, men att heterosexistiska föreställningar om 
att kvinnor utför omsorgsarbete och män utför sådant arbete som kräver att de 
blir omhändertagna påverkar synen på omsorgsarbete och gör vissa personer – 
kvinnor, queers och feminister om vi får tro Leo och Anarkisterna – mer benägna 
att ägna sig åt detta. 
 
Machovänstern  
De intervjuade aktivisternas berättelser om omsorgsarbete blottlägger en intern 
hierarki som bygger på föreställningar om kön, men de visar också att denna 
könsmaktsordning i allra högsta grad är kopplad till vad aktivisterna gör och kan 
göra med sina kroppar. Louise konstaterar, samtidigt som de andra Anarkisterna 
instämmer:  

Det finns skitmycket statushierarkier inom den [utomparlamentariska vänstern] 
som handlar om vilka fucking kroppar vi har och hur det man gör värderas, utifrån 
vad man kan göra med den kroppen. […] Att vara redo att vara långt fram, att vara 
stark, att försvara sig, att kunna slåss – och det är bara vissa kroppar som kan göra 
det. (Louise) 
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Utöver att det råder en könsarbetsdelning i den utomparlamentariska vänstern, 
som gör att det dagliga aktivistiska arbetet värderas lägre än kroppslig närvaro 
i protester tycks relationen mellan maskulinitet, risktagande och våld skapa vad 
flera av de intervjuade aktivisterna refererar till som en machokultur. Om detta 
vittnar framför allt de aktivister som deltagit i antifascistiska grupper och aktioner 
– något som stödjer Wasshedes teoretiska uppdelning av den utomparlamentariska 
vänstern i en ”mer klasskampsbetonad del” (dit antifascistiska grupper räknas) och 
en ”mer feministiskt betonad del” (Wasshede 2010, s. 76).  
 Något som utmärker den mer klasskampsbetonade delen av vänstern är enligt 
Wasshede att det där ”odlas en machokultur som omhuldar våldsromantik, 
arbetarklassmannen som ideal och en slags ’manlig folklighet’” (Wasshede 2010, 
s. 77). Klasskamp knyts således till en särskild form av (arbetarklass)maskulinitet 
som manifesteras genom vad en av de aktivister Wasshede har intervjuat kallar 
för ”de riktiga machohandlingarna” (Wasshede 2010, s. 145). Wasshede beskriver 
detta koncentrat av manlighet som en parodi inom ramen för vilken aktivisterna 
både imiterar och överdriver den maskulinitet som utgör normen i det omgivande 
samhället.  
 Emma menar att det hon kallar för ”machosnubbigheten även spiller över 
på icke-män” som henne själv. Som ung hade Emma hög status för att hon var 
”tuffare än andra tjejer” och kunde slåss, men sedan en tid tillbaka engagerar sig 
Emma och Anders inte lika mycket med ”machovänstern, alltså snubbarna” längre: 

… för vi har sett den största förändringen göras genom gemenskap snarare – och 
vad det kan bidra till när människor som är så olika går samman. Det har skapat 
mer förändring än slå någon nasse eller snut på käften någonsin! Nu tackar jag 
visserligen inte nej till det heller, men… (Emma) 

Anders och Emma menar att de aktivister som de kallar för ”machovänstern” 
framför allt ägnar sig åt toppmötesprotester och konfrontativ antifascism medan 
”töntar”, ”gamlingar”, ”nördar” och ”tjejer” – grupper som de själva menar sig 
tillhöra – också prioriterar att bygga gemenskap och arbeta förebyggande. Jag 
menar att de genom att använda dessa begrepp för att beskriva sig själva och sina 
kamrater å ena sidan visar på den mångfald av människor de ser i sin rörelse och 
å andra sidan visar att de aktivister de refererar till som ”machovänstern” endast 
utgör en liten del av rörelsen.  
 Flera av de aktivister jag har intervjuat är överens med Wasshede (2010) om att 
det råder en machokultur i delar av den utomparlamentariska vänstern och att 
den präglas av en relation mellan maskulinitet, risktagande och våld. De bekräftar 
också att denna machokultur är mer utbredd i vissa grupper än andra och att den i 
någon mån påverkar alla aktivister, oavsett könsidentitet. 
 Min studie, och de aktivister som har deltagit i den, kompletterar Wasshedes 
resultat genom att lyfta fram att det råder en könsarbetsdelning i den 
utomparlamentariska vänstern som samspelar med, och förstärker, machokulturen 
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samt att machokulturen tycks vara starkt kopplad till individuella kroppars 
förutsättningar att delta i våldsamma konfrontationer. De aktivister jag har 
intervjuat beskriver kroppars storlek och styrka som sådana förutsättningar. Jag 
vill tilläga att våra kroppars funktionalitet och huruvida vi rasifieras på ett sätt som 
innebär en ökad utsatthet för våld i mötet med ordningsmakten också kan påverka 
våra möjligheter delta i våldsamma konfrontationer. 
 Medan machokulturen i den utomparlamentariska vänstern bygger på 
individuella kroppars förmåga att utföra ”de riktiga machohandlingarna” skapar 
de aktivister som jag har intervjuat i stället en kultur som betonar aktivisternas 
behov av omsorg och gemenskap. I denna gemenskap står inte den enskilda 
aktivistens förmågor i fokus, utan dess delaktighet i det gemensamma. Därmed 
är det inte bara relationen mellan aktivisternas kroppar och den plats, eller gata, 
de framträder på som är central vid de kollektiva konfrontationerna utan även 
aktivisternas relationer till varandra.  

Bilden av den utomparlamentariska vänstern 
Den machokultur som råder inom delar av den utomparlamentariska vänstern 
påverkar aktivisterna inom rörelsen, men den tycks också påverka det omgivande 
samhällets syn på den. När säkerhetspolisen beskriver den utomparlamentariska 
vänsterns politiska metoder som ”våldsbejakande extremism” och associerar 
rörelsen med systematiskt våld, vapen och sprängämnen (Säkerhetspolisen 2020) 
bekräftas och reproduceras samma machoideal som de aktivister jag har intervjuat 
positionerar sig själva i opposition till genom att tala om ”antifa-dudes” och 
”machovänstern” i raljanta ordalag. 
 Säkerhetspolisens årliga rapport från 2019 innehåller en illustration som hade 
kunnat vara en karikatyr av dessa grupper såsom de beskrivs av Anarkisterna, 
Emma och Anders. Personerna i den tecknade bilden är maskerade och bär alla 
mörka byxor och tröjor eller jackor med huvor. De bär på slagträn och flaskor, och 
några av dem kastar vad som ser ut att vara gatstenar. I de gliporna mellan deras 
byxor och tröjor skymtar vit hud.  
 Texten till vilken illustrationen hör handlar om ”allvarlig brottslighet 
som syftar till att allvarligt skada Sverige som stat och injaga fruktan i 
befolkningen” (Säkerhetspolisen 2020, s. 59). Det framgår inte vilken av de tre 
”extremistmiljöerna” som porträtterats, men det är tydligt att personerna på 
bilden är unga, vita män med våldskapital – en grupp som enligt de aktivister jag 
intervjuat har hög status i den utomparlamentariska rörelsen. 
 Jag menar att Säkerhetspolisen, och andra svenska myndigheter, genom att 
referera till den utomparlamentariska vänstern som ”våldsbejakande” och 
illustrera sina texter med bilder som dessa förstärker bilden av aktivisterna i denna 
rörelse som våldsamma ”antifa-dudes” som sätter skräck i samhället genom att 
kasta gatsten och slåss med tillhyggen. Min studie av den utomparlamentariska 
vänstern visar på en mer komplex rörelse som snarare präglas av sin utsatthet för 
polisvåld såväl som av den omsorg som aktivisterna visar andra och varandra 
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i ljuset av detta våld och av den svenska statens behandling av somliga liv som 
förbrukningsbara.  

Avslutande sammanfattning 
”Vi är som vilka som helst! Normala jobb och normala liv, så gott det nu går… Se 
vilka mjukisar vi är egentligen!” säger Emma till mig över det lilla bordet vi sitter 
vid i den än så länge folktomma sportbaren. Liksom övriga aktivister som deltagit 
i min intervjustudie utmanar Emma genom sin berättelse svenska myndigheters 
beskrivning av den utomparlamentariska vänsterns politiska metoder som 
”våldsbejakande extremism”. Jag beskrev inledningsvis detta som den ena delen 
av mitt syfte med att skriva detta kapitel. Den andra delen av mitt syfte har varit 
att lyfta fram och beskriva den förkroppsligade aktivism som kännetecknar denna 
rörelse.  
 Jag har mot bakgrund av etnografiska intervjuer med tretton aktivister ur olika 
grupper inom den utomparlamentariska vänstern, som analyserats med hjälp av 
feministisk teori om motstånd och kroppslighet, utmanat och nyanserat den bild 
av den utomparlamentariska vänstern som målats upp av svenska myndigheter. 
Genom att beskriva vad som kännetecknar den aktivism som de intervjuade 
aktivisterna involverar sina kroppar i, hur de intervjuade aktivisterna påverkas av 
det våld de utsätts för när de ägnar sig åt denna aktivism samt de strategier som de 
intervjuade aktivisterna använder för att skapa motståndskraft i ljuset av det våld 
de bevittnar och utsätts för på gatan träder en annan, mer mångfacetterad, bild 
fram. 
 Det som kännetecknar den aktivism som de intervjuade aktivisterna involverar 
sina kroppar i är att de genom spatial olydnad och ställföreträdande motstånd 
stör den allmänna ordningen. Aktivisterna berättar att det kan räcka med att de 
dyker upp på en plats där de inte är välkomna för att detta ska uppfattas som en 
motståndshandling av ordningsmakten. När aktivisterna dyker upp på en plats 
för förtryck – till exempel vid ett slakteri eller vid Migrationsverkets så kallade 
”förvar” – omvandlar de genom sin blotta närvaro denna plats till en plats för 
konfrontation.  
 De intervjuade aktivisterna berättar att de brukar utsättas för en överraskande 
stor mängd polisvåld när de dyker upp på platser där de inte är välkomna. Jag 
menar att detta bekräftar att aktivisternas spatiala olydnad uppfattas som hotfull 
av stat och ordningsmakt. Att delta i kollektiva konfrontationer och att utsättas 
för polisvåld tillsammans skapar särskilda relationer mellan aktivisterna, och det 
svetsar dem samman som rörelse. Jag menar därför att det är de gemensamma 
erfarenheterna av kollektiva konfrontationer, snarare än en gemensam identitet, 
som håller den utomparlamentariska vänstern samman. 
 De intervjuade aktivisterna påverkas även på andra sätt av de kroppsliga 
erfarenheter de gör genom sin aktivism. Genom att involvera sina kroppar i 
ställföreträdande motstånd får de ta del av en verklighet som de annars inte 
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hade haft tillgång till. De får en förkroppsligad förståelse för att andra individer 
behandlas som förbrukningsbara i den svenska demokratins namn. Samtidigt 
får de själva erfara den mängd statligt våld som krävs för att upprätthålla det 
demokratiska systemet. Flertalet av de intervjuade aktivisterna vittnar om att deras 
erfarenhet av polisvåld har motiverat dem till att fortsätta göra motstånd mot det 
samhällsystem behandlar dem själva, och de individer vars verklighet de tar del av 
vid ställföreträdande motstånd, som förbrukningsbara.  
 Strukturerat och spontant omsorgsarbete skapar motståndskraft i mötet med det 
våld som de intervjuade aktivisterna bevittnar och själva utsätts för. De aktivister 
som jag har intervjuat berättar att detta omsorgsarbete kan ta sig uttryck i att de 
äter middag tillsammans efter aktioner, väntar utanför polisarresten när någon har 
blivit gripen, deltar i rättegångar när andra aktivister står åtalade och samlar in 
pengar för att kunna betala varandras böter. Jag menar att detta arbete kan förstås 
som en form av dagligt aktivistiskt arbete av det slag som krävs för att en rörelse 
ska hållas levande och för att de kollektiva konfrontationerna ska vara möjliga att 
genomföra. 
 Flertalet av de intervjuade aktivisterna hävdar dock att det råder en könad 
arbetsdelning inom den utomparlamentariska vänstern. Denna arbetsdelning 
innebär att den grupp aktivister som i intervjuerna kallas för ”antifa-dudes” 
eller ”machovänstern” framför allt ägnar sig åt konfrontativa och spektakulära 
aktioner och inte åt det omsorgsarbete som krävs för att dessa aktioner ska vara 
möjliga. Detta innebär att dessa aktivister får mycket uppmärksamhet och tilldelas 
hög status, samtidigt som det dagliga omsorgsarbetet i hög grad utförs av andra 
aktivister.  
 Den könade arbetsdelningen härleds av de intervjuade aktivisterna till den 
machokultur som de menar råder i den utomparlamentariska vänstern. Denna 
machokultur, som bygger på en relation mellan maskulinitet, våld och risktagande, 
tycks inte bara påverka de enskilda aktivister som strävar efter att leva upp till 
machokulturens ideal utan hela rörelsen. De aktivister som jag har intervjuat gör 
dock motstånd mot denna machokultur genom att prioritera omsorgsarbete och 
annat förebyggande arbete som stärker relationerna inom rörelsen.  
 Jag menar att svenska myndigheter, genom att referera till den 
utomparlamentariska vänstern som ”våldsbejakande vänsterextremism” och på 
olika sätt associera rörelsen med våld, vapen och andra tillhyggen skapar och 
upprätthåller en bild av denna rörelse som bestående av i huvudsak våldsamma 
”antifa-dudes”. Min studie, och de aktivister som deltagit i den, visar på en mer 
komplex verklighet.  
 Genom att delta i kollektiva konfrontationer med utövare av det statliga 
våldsmonopolet på gatan gör aktivisterna sig själva sårbara för statligt våld 
och visar på så sätt hur lite som krävs för att en individ ska bli behandlad 
som förbrukningsbar i den svenska demokratins namn. Jag menar att det är 
den utomparlamentariska vänsterns förmåga att genom spatial olydnad och 
ställföreträdande motstånd avslöja den mängd statligt våld som krävs för att 
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upprätthålla den allmänna ordningen som utgör det huvudsakliga hotet mot den 
svenska demokratin.  
 
Ett stort tack till de aktivister som i detta kapitel kallas Anders, Annelie, Audre, Elisabeth, 
Emma, Iris, Leo, Lina, Louise, Maria, Rikki, Sasha och Stina – för det ni gör, för att ni gav 
mig förtroendet att intervjua er och för er tillåtelse att fortsätta arbeta med era berättelser. 
Tack också till Markus, Marita, Jonas, Alice och AK för att ni på olika sätt och i olika skeden 
har hjälpt mig i den långa process som lett fram till skrivandet av detta kapitel.
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7. Ett försvarstal i klimatkrisens tid 

Sara Nilsson Lööv 

Jag heter Sara Nilsson Lööv och är aktiv inom Extinction Rebellion. I vårt arbete för 
att påverka våra beslutsfattare till att agera på klimatkrisen med den kraft, och på det 
sätt, vetenskapen påkallar använder vi oss av olika metoder där fredlig civil olydnad 
är en framträdande del. Grunden till att vi använder oss av fredlig civil olydnad är 
den forskning som visat att detta varit en viktig del av tidigare snabba och fredliga 
samhällsomställningar (Chenoweth & Stephan 2011). Texten jag bidrar med här är en 
skildring av vad jag upplevde inför och under en aktion i Oslo sensommaren 2021, liksom 
av det rättsliga efterspelet. Texten består av en ram skriven av mig till denna antologi, och 
ett antal inlägg jag publicerade på Facebook i samband med aktionen liksom utdrag ur mitt 
försvarsanförande i Oslo tingsrätt.  
 
Tisdagen den 22:a september 2021 ställs jag inför rätta i Oslo tingsrätt. Jag står 
åtalad för brott mot den norska polislagen för handlingar jag, tillsammans med 
andra från Extinction Rebellion, genomfört i samband med klimataktionsveckan 
Nordic Rebellion strax innan det norska riksdagsvalet. Mer specifikt står jag åtalad 
för att i samband med en blockad i korsningen Karl Johan/Fredriks gate inte 
avlägsnat mig när polisen bett mig om det, utan istället fortsatt med aktionen som 
syftade till att sätta strålkastarljuset på Norges ohållbara oljepolitik. 
 Tisdagar brukar jag vanligtvis tillbringa på min arbetsplats, en vårdcentral 
i Malmö där jag arbetar som psykolog. Vid halv fem-tiden brukar jag hämta 
mina barn på förskola och skola. Tisdagen den 25:e augusti klockan halv fem 
sitter jag häktad i Oslo. Istället för att vara med mina barn ligger jag på en beige 
galonmadrass i en sex kvadratmeter stor cell och funderar på om jag snart ska bli 
släppt eller om jag ska få tillbringa natten där. 
 På morgonen innan aktionen skriver jag på Facebook några tankar om varför jag 
ska agera som jag gör den dagen: 

Vad skriver man på en skylt där man ska försöka förklara varför man under 
rusningstrafik sätter sig på en av de mest trafikerade gatorna över paradgatan 
Karl Johan i Oslo? 
 
Hur sätter man bäst ord på varför man kedjar fast sig där ihop med en annan 
småbarnsmamma? 
 
Jag väljer nog dessa ord: ”This is a well thought out act of desperation. I’m scared 
to death to sit here. But I’m even more scared for the future of my children due to 
human and governmental climate crises inaction. ACT NOW!” 
 
Tänk på mig idag vid klockan 11. 
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Och om du inte förstår min desperation så vill jag be dig att själv läsa 
sammanfattningen av IPCC:s senaste vetenskapliga rapport. (SMHI 2021)
 
Eller bara för en stund begrunda orden från FN:s generalsekreterare Antonio 
Guterres den 14:e augusti 2021: 
 
“This week’s IPCC_CH climate report is a code red for humanity. Only if we 
combine forces immediately, can we avert a climate catastrophe. There is no time 
for delay and no room for excuses. We need to Act Now.” 
 
Många människor här i Norge stödjer vad vi i Extinction Rebellion gör. Andra 
säger: 
 
”Vi måste vänta tills vi har alternativ till oljan” eller: ”Hur ska vi annars finansiera 
vår välfärd? Norge är ett dyrt land att driva”. ”Det är bättre att vi tar upp oljan än 
att någon annan gör det.” 
 
Delays. Excuses. 
 
Vi människor är så bra på att motivera ”business as usual” för oss själva. Särskilt 
om vi gör några små klimatvänliga handlingar vi kan klamra oss fast vid. Vi har 
gjort det så väl i snart 50 år. Nu har vi inte tid längre. Hur bra våra ursäkter än är. 
 
Norska staten har nyligen gett tillstånd till flera oljebolag att leta efter nya 
oljefyndigheter i Arktis. Bara det svenska bolaget Lundin Energy har fått 17 nya 
tillstånd. Ny olja ska utvinnas till 2070 (Regjeringen 2021). 
 
Den internationella energimyndigheten IEA slog tidigare i år fast att det inte finns 
något utrymme för exploatering av nya oljefält om vi ska klara Parisavtalet. Och 
de slog fast att alternativ finns (Interntional Energy Agency 2021).  
 
Norges statsminister Erna Solberg säger att Norge inte kommer att göra något för 
att påskynda processen med utfasning av olja (The Financial Times 2021).  
 
Egen personlig omställning är inte nog. Vi måste alla runt om i hela världen höja 
våra röster som medborgare. Särskilt vi i väst. 
 
Det är vad jag gör idag. 
 
Och likaväl som jag vet att jag fångar er uppmärksamhet, likaväl vet jag att jag 
fångar politikers uppmärksamhet. Tänk på mig idag klockan 11. Jag kommer vara 
rädd. Men jag kommer bära min rädsla som en krona. 

Rättegången, förmiddag 
Under inledningen av rättegången får jag och mina tre medåtalade vänner 
utrymme att förklara bakgrunden till våra handlingar. Efter att ha tackat rätten för 
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denna möjlighet att yttra mig börjar jag just med att beskriva kontrasten mellan hur 
en vanlig tisdag brukar se ut för mig, och hur den såg ut för mig den 25:e augusti. 
 Jag är sist ut att hålla mitt anförande. De andra hade redan givit en bakgrund 
till varför vi använde oss av just fredlig civil olydnad samt vad konsekvenserna 
av Norges oljepolitik blir och varför vi ser det som ett ansvar att nyttja den 
yttrandefrihet vi har till fullo genom att bokstavligen försöka lägga oss i vägen för 
“business as usual”. Jag väljer därför att avsluta med ett mer personligt anförande 
utifrån min roll som förälder och som psykolog. 
 Jag berättar hur jag har gått från att uppfatta klimatkrisen som ett avlägset hot 
som inte riktigt har med mig att göra, till att uppfatta klimathotet som något som 
i högsta grad kommer påverka mig och mina barns liv och som något jag faktiskt 
kan vara del i att påverka. Jag berättar att jag gärna skulle hållit en kort föreläsning 
om hur människans svårighet att korrekt bedöma risker, att agera när vi känner oss 
hjälplösa och svårighet att agera på hot som vi inte har direkt framför oss (Stoknes 
2015), bidrar till den bristande respons vi som mänsklighet hittills har kunnat 
uppvisa i relation till klimathotet. Jag säger sen att jag förstår att det inte finns 
utrymme för en sådan föreläsning i rättssalen. Jag försöker istället kort förklara 
att dessa mänskliga svårigheter att korrekt uppfatta och beteendemässigt svara an 
på klimathotet gör att jag ser aktioner som den vi utförde som en viktig del i att 
hjälpa människor att begripliggöra det klimatforskarna säger. Jag hänvisar till hur 
psykologförbund från över 40 länder gått samman och uppmuntrat psykologer att 
stötta människor i att ta sig an klimatkrisen genom “aktiv coping”6 och förklarar 
att det är vad jag gör när jag lägger mig där på Karl Johans gate. 
 Jag avslutar med att förklara mitt agerande utifrån min roll som förälder och 
säger: 

Jag gjorde det av kärlek till mina barn, Ellis och Lovi. Jag önskar så innerligt att 
de ska få växa upp i en värld där de om kanske drygt 20 år, någon gång mellan 
2040 och 2050, kan titta sig omkring och känna att de lever i en värld som de 
vill och vågar skaffa egna barn i. Jag önskar så innerligt att de ska kunna blicka 
framåt hela sin livstid, deras eventuella barns och barnbarns och barnbarnsbarns 
liv och känna tilltro till att det fortsatt kommer finnas förutsättningar för stabila 
samhällen, demokrati och trygga liv. Och om det nu är så att vi redan passerat 
gränsen för att detta är framtidsscenarier vi kan hålla för troliga, så vill jag att de 
ska känna att det finns vuxna omkring dem som ger allt de kan för att för att göra 
en sådan framtid möjlig. Som aldrig slutar kämpa för att göra världen så bra som 
möjligt, så länge som möjligt. 
 
Jag vill inte att de ska behöva uppleva en vuxenvärld som både larmar ”code red” 
och passivt står och tittar på medan möjlighet faktiskt fortfarande finns att styra 
om. 
 
Ni kan döma mig eller frikänna mig här idag. Ni kan ge mig vilka böter ni vill. 
Jag kommer acceptera min dom. Men jag kommer aldrig acceptera att vi som 
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mänsklighet står passiva medan tid fortfarande finns att förhindra de värsta 
konsekvenserna av den globala upphettningen. Medan tid fortfarande finns att 
faktiskt göra världen bättre. 
 
För jag vet att vi kan bättre än så. 

Aktionen 
Plötsligt ligger jag där mitt i allt. Min kropp, raklång på rygg, högst upp på den 
norska paradgatan Karl Johan. I bakgrunden reser sig slottet. Nedanför mig leder 
gatan rakt in i hjärtat av Oslo. 
 
Där på gatan ligger jag med armarna sträckta rakt ut åt sidorna. Armarna fast 
inuti tjocka plaströr. I rören vajrar och fästanordningar. Jag är fastkedjad med fyra 
andra personer. På Karl Johan. Jag har lite svårt att ta in att det sker på riktigt. 
 
Runt om mig hörs växelvis musik, växelvis tal från XR:s talespersoner. Poliser och 
fotografer går fram och tillbaka omkring mig. Andra aktivister, vilkas roll består 
i att ta hand om oss som kedjat fast oss, kommer titt som tätt fram och kollar till 
mig; ”Behöver du dricka? Vill du ha solkräm? Kliar det nånstans? Känner du dig 
ok?” 
 
Jag ligger mestadels med slutna ögon. Där, mitt i allt. Mitt i allt det som är tänkt 
att förskjuta det norska samtalet om vad som är rimligt gällande oljeutvinning. 
Det som ska se till att det överhuvudtaget sätts igång ett samtal kring vad som är 
rimligt gällande oljeutvinning. 
 
Bakom mig en lång banderoll. Den vi gick ut i gatan med för att spärra av. ”Vi tror 
på et liv etter oljen. Bryt oljemisbruket”. 
 
Utan min och mina medrebellers kroppar på gatan hade den banderollen inte fått 
någon uppmärksamhet. Inga fotografer hade dykt upp. Inga tv-kameror. 
 
Men nu är trafiken stoppad. Och vi är några människor som med våra kroppar 
och handlingar visar att allt inte är som vanligt längre, trots att det fortfarande ofta 
kan kännas så. Vi har en klimatkris och den är på riktigt. Business as usual, fast 
med nya ord som rättfärdigar, är inte längre ett alternativ. 
 
En XR-filmare kommer fram och intervjuar mig. Jag förklarar att jag ligger där för 
att jag vet att det är ett effektivt sätt att påverka politiker och politiken. Men att jag 
lika mycket ligger där för att påverka vanliga människor. 
 
Jag berättar om det klassiska socialpsykologiska experimentet där en 
försöksperson får sitta i ett väntrum där rök sprutas in under en av dörrarna in till 
rummet. Hur de flesta försökspersoner sitter kvar tills rummet är påtagligt fyllt 
med rök – om det finns andra personer i rummet som inte reagerar med synlig oro 
eller handling på röken. Och hur sannolikheten ökar mångfalt att försökspersonen 
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undersöker eller larmar om bara en enda av de andra personerna i väntrummet 
först tar röken på allvar och agerar. 
 
Jag förklarar att jag försöker vara den där personen i väntrummet som först reser 
sig upp. 
 
Jag fattade inte själv förrän en vän till mig reste sig upp. Sa upp sig från sitt jobb. 
För att lägga all tid på klimatarbete. 
 
Hon hjälpte mig se att det fanns ett hot att ta på allvar. Jag är henne djupt tacksam 
för det. Och det känns alltid lika surrealistiskt att tänka på att hela tiden när jag 
levde på mitt liv, som 20-åring, som 30-åring, som 35-åring, så fanns det andra 
som redan hade uppfattat röken och börjat agera. Medan jag satt där på min stol. 
Satt där och såg röken utan förstå den fulla innebörden av den, eller att det låg på 
mig att agera. 
 
Kanske kan min handling hjälpa andra att ta in att röken finns på riktigt, är farlig 
på riktigt, behöver bekämpas och hanteras av alla. 
 
Kanske kan min handling hjälpa andra att se att vi inte är maktlösa inför röken. 
Kanske kan den aktion jag deltar i idag få mediautrymme. Kanske kan den då 
komma att beskrivas på ett sätt så att den blir begriplig. Så att det framgår att det 
handlar om att få igång en proportionerlig respons på röken. 
 
Kanske, kanske kan det vi gör sätta något i rullning. Något som faktiskt leder till 
att det inte går att ge tillstånd för oljeutvinning till långt efter utsläppen måste 
ligga på noll, måste ligga på minus, utan att det ens blir en debatt om saken. 
 
Kanske kan det vi gör leda till att norsk oljepolitik förändras. Till att Norge kan 
bli ett land som kan utöva legitima påtryckningar på andra länder att minska sin 
oljeproduktion. Istället för att vara landet man kan peka på och säga ”Varför ska vi 
minska ner på vår oljeproduktion, när Norge som är så rikt utökar sin?”. 
 
Eller så blir vinklingen en annan. Och TT-fotografens bilder på mig, fastkedjad på 
Karl Johan, sprids över världen med en helt annan vinkling. ”Klipp er och skaffa 
er ett jobb”, som Fremskrittspartiets ledare, den fd olje- och energiministern, sa.7 
 
Eller så dör allt bara ut. Inget händer. Allt bara rullar på som vanligt. 
 
Men just där och då, liggandes på paradgatans kullerstenar, så rinner allt det av 
mig. Ett lugn som jag sällan känner infinner sig. Mer än vad jag gör just nu kan jag 
inte göra. Något som skulle kunna få mer effekt än det jag gör just nu kan jag inte 
göra. 
 
Jag tänker på mina barn, ger mitt allt och låter det som sker ske. Och medan det 
som sker sker, ligger jag där och njuter av solen i mitt ansikte. Temperaturen i 



90          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

luften är den behagligaste jag kan tänka mig. Solen smeker min hud. Jag gör allt 
jag kan bara genom att ligga där jag ligger. Och jag kan njuta av solens värme med 
en närvaro bortom den vardagliga. 
 
Poliser kommer fram. Sticker in en kamera på en lång böjlig pinne in i platsröret 
runt min högra arm. Försöker komma underfund med hur jag sitter fast, hur de 
ska få loss mig. 
 
De röda rebellerna i sina djupröda dräkter, vitmålade ansikten och outgrundliga 
blickar kommer sakta på led och skrider förbi. Våra blickar möts kort. 
 
Poliserna tar fram en borr och börjar borra i röret runt min arm. 
 
Och jag njuter av solen på min kind. 

Rättegången, eftermiddag 
Solen skiner också den dagen rättegången äger rum, men den når inte min kind 
inne i rättssalen. Däremot så nås mina öron av min försvarsadvokats anförande 
där han trycker hårt på vad Europadomstolen benämner som "the cooling effekt" 
och som handlar om effekten av staters ageranden - inför, under och efter att 
medborgare använt sin yttrande- och samlingsfrihet för att göra sina röster hörda 
– och hur det kan påverka sannolikheten att liknande yttringar ökar eller minskar. 
Vår advokat hänvisar till domar i Europadomstolen där vikten av att stater inte ska 
agera avkylande betonas (ref). I rättssalen är både åklagare, domare och försvar 
överens om att själva handlingen att blockera trafik för att göra sin röst hörd är 
tillåten. Brottet vi står anklagade för handlar endast om att vi inte flyttat oss när 
polisen bett om det. 
 Vår advokat argumenterar vidare för att det är extra viktigt att stater inte agerar 
avkylande i klimatfrågan då så många av de som kommer drabbas hårdast inte kan 
göra sina röster hörda; barn, människor i andra delar av världen och kommande 
generationer. 
 I slutet av rättegången får alla vi åtalade på nytt chans att yttra oss. Den här 
gången är det jag som inleder och jag väljer att knyta an till ”the cooling effect”. Jag 
fokuserar på likheten i argumentation hos individer som försöker förklara för sig 
själva och andra varför de fortsätter med ohållbara beteenden, och norska statens 
argumentation kring sin ohållbara oljepolitik. Jag börjar med att nämna några 
olika saker som inför aktionen fick mig att tveka om jag skulle delta eller inte; 
osäkerheten kring vilken effekt aktionen skulle få, hur människor i min omgivning 
skulle se på mig liksom vetskapen om att mitt agerande med stor sannolikhet 
skulle resultera i höga böter liksom många timmar i cell. Jag säger sen: 
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Två saker fick mig att välja att åka och medvetet utsätta mig för dessa risker: 
 
Att jag återkommande hör från ledande klimatforskare att det som ger dem hopp 
är det ökade engagemanget hos vanligt folk med starkare krav på regeringar att 
agera. 
 
Och att jag ser slående likheter i hur människor resonerar med sig själva för att 
rättfärdiga sina egna fossilutsläpp och hur jag hör den norska staten och norska 
och svenska oljebolag resonera. 
 
Man vet att människor ofta rättfärdigar sitt eget beteende med argument som: 
 
”Mina utsläpp är en så liten del” 
”Andras utsläpp är större än mina, det är de som borde ändra beteende” 
”Jag gör annat som är hållbart, därför kan jag fortsätta med det här andra som inte 
är det” 
 
Norska staten säger för att rättfärdiga sin fortsatta oljeutvinning och 
oljeprospektering: 
 
”Våra utsläpp är så små, bara 2% av det globala” 
”Det är de globala utsläppen som måste minska” 
”Vår olja är grönare än andras” (för att man tar upp den med solenergi och har 
klimatkompenserat för oljetunnorna). 
 
I den forskning jag är inläst på ser man att synliggörandet av dessa sätt att tänka 
– där vi förminskar våra egna utsläpp, lägger över ansvaret på den som är värre 
och förstorar upp små positiva saker som vi gör – gör det svårare för individen 
att fortsätta använda de argumenten för att rättfärdiga sitt beteende. Och chansen 
ökar att personen istället ändrar sitt beteende.8 
 
Jag vågar påstå att detta gäller även när staters och företags argumentation 
synliggörs. 
 
DET fick mig att åka och göra det jag gjorde. 
 
Nu ser vi att diskussionen om norsk oljepolitik har fått ny fart, och att 
påtryckningar nu kommer från andra länder också, där man ifrågasätter Norges 
sätt att argumentera. 
 
En viktig fråga här idag är därmed: ska det vara lätt eller svårt att göra sin röst 
hörd i klimatfrågan såsom vi gjorde och genom det rikta strålkastarljuset mot 
ageranden från nationer och företag som hotar mänskligheten? Ska detta vara 
något bara personer med en stabil ekonomi, som jag har, kan göra? 
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Mina medåtalade håller därefter sina slutanföranden. Vi tackar åter för att vi fått 
utrymme att yttra oss. Domaren förklarar att dom förkunnas inom en månad. 
Därefter reser hon sig och går ut. Alla vi andra i rättssalen reser oss och står still 
tills hon lämnat rummet. Sen går vi också ut ur rättssalen. Vi tackar vår advokat, 
som även tackar oss, sen beger vi oss vidare ut ur tingsrättsbyggnaden. Utanför 
möts vi av norska XR-aktivister med XR-flaggor, hurrarop och en stor banderoll 
som säger ”La olja ligge”. 
 Sent på kvällen hoppar jag på nattbussen hem till Malmö. På morgonen väntar 
den vanliga vardagen igen med patienter och förskolehämtningar. Och ökande 
globala utsläpp. 
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8. Transaktivism på sociala medier

Sofia Smolle

I det här kapitlet undersöker jag hur transaktivism tar sig uttryck i sociala medier. 
Det allmänna intresset för transpersoner1  har ökat markant de senaste 70 åren, 
inte minst i media. Det är dock först det senaste decenniet som vi ser tecken på 
mer positiv representation (Stryker 2017, s. 41). En förklaringsmodell för dessa 
förändringar fokuserar just på den digitala tidsåldern, under vilken tidigare 
osynliga och isolerade människor sammanlänkas och delar information på bland 
annat sociala medier (jfr. Stryker 2017, s. 42). Aktivister har historiskt sett försökt 
få tillgång till massmedia för att därigenom kommunicera med offentligheten, 
men synligheten har ofta varit begränsad, eftersom massmedia haft makt att 
bevilja eller avvärja försöken. På grund av detta har aktivister och sociala rörelser 
länge fokuserat på att utveckla egna plattformar för att kunna kommunicera med 
allmänheten och mobilisera sig (Poell & van Dijck 2015, s. 527). Här har sociala 
medier medfört stora möjligheter att sprida information, bidra till förändring och 
ge ökad tillgång till globala nätverk och kontakter. Tillgång till sociala medier är 
alltså en annan kommunikationsväg än den som historiskt sett har behövt beviljas 
eller villkoras. 
 Aktivism betraktas i kapitlet som något som framträder ur erfarenheter av 
förtryck, utanförskap och stimatisering och som ett resultat framkallar agerande 
från individer eller sociala rörelser. Till följd av brukandet av internet och sociala 
medier är det idag enklare att tillgodogöra sig information och kunskap på bara 
sekunder, och därtill ta ställning och ansluta sig till digitala och/eller icke-digitala 
sociala rörelser2  eller nätverk. Detta kallas bland annat ”digital aktivism” och 
syftar på användningen av digitala enheter i kampanjer för social och politisk 
rättvisa (Joyce 2010). 
 Syftet med detta kapitel är att utforska dagens svenska digitala transaktivism3  
för att identifiera vissa karaktärsdrag för den digitala transaktivismen. Frågor som 
varit behjälpliga för att uppnå syftet är: Vad kännetecknar den transaktivism som 
utövas på sociala medier i Sverige? Hur används sociala medier av transaktivister?

1  En person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det vid födelsen tilldelade könet. Trans 
(förkortning för transperson) kan också vara att bryta mot samhällets normer om kön och könsidentitet 
på olika vis, såtillvida att personen själv definierar sig om transperson. 
2  Sociala rörelser kan definieras som en skicklig social mobilisering och motståndsaktion, där gruppen 
opererar med politiska, sociala eller ekonomiska avsikter (jfr. Smith, 2015). 

3  Den aktivism som bedrivs för att transpersoner ska få ökad rättslig ställning i samhället samt för att 
motverka trakasserier, våld, diskriminering och osynliggörande som transpersoner är föremål för. 
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Digital aktivism
Aktivismen förknippas ofta med fysiska demonstrationer eller andra 
kraftsamlingar i fysiska rum och har till stor del förlitat sig på kollektivet, något 
som har kallats för collective action (Bennett & Segerberg 2012; Bennett & 
Segerberg 2013). Kollektiv organisering online kan även benämnas connective 
action och innebär att individer går samman och på digitala plattformar (George & 
Leidner 2019, s. 4). Connective action beskrivs av George och Leidner (2019, s. 5) 
som en nyckelkomponent för att förstå digital aktivism. Till skillnad från tidigare 
icke-digital aktivism kräver den digitala aktivismen inte ett stort antal deltagare, 
utan det är möjligt för ett fåtal att åstadkomma relativt stor påverkan genom rätt 
kanaler. Steinbock (2019, s. 2) framhåller att transrörelser har vuxit globalt under 
de senaste 20 åren tack vare digitala nätverk och närvaro online. Tillsammans har 
detta möjliggjort bland annat informationsspridning med politiska implikationer 
(Steinbock 2019, s. 2) och organisering och kommunikation (Sandoval-Almazan & 
Gil-Garcia 2014). 
 Digital aktivism i form av,till exempel clicktivism (ställningstagande genom att 
”gilla” eller dela ett inlägg)och hashtag activism (valda ord att märka inlägg med)  
har kritiserats för att den inte kräver särskilda åtaganden (Stache 2014; Yang 2016; 
Jackson 2016). Vissa menar till exempel att clicktivism kan ses som den lägsta 
formen av engagemang (George & Leidner 2019, s. 7). I det här kapitlet betraktar 
jag dock clicktivism som ett bidrag till att förstå transaktivistiska aktiviteter på 
sociala medier eftersom en stor volym av klick, ”gillanden” och delningar kan 
leda till en större legitimitet för det som förespråkas (George & Leidner 2019, s. 
7). Begreppet hashtag activism används för att illustrera fenomenet att visa sitt 
stöd för något genom att använda vissa hashtags, i syfte att ett visst budskap 
ska nå större spridning på sociala medier (Yang 2016, s. 13). Denna handling 
kan således bidra till en omfattande diskussion med stor spridning och kan 
möjliggöra förändring. Exempelvis hade taggen #blacklivesmatter år 2016 över 100 
miljoner delningar (Jackson 2016, s. 375), och denna siffra är betydligt högre efter 
uppmärksamheten, manifestationerna och demonstrationerna år 2020, som också 
kan ses som ett exempel på en kombination av collective och connective action.   

Material och metod
Sociala medier är särskilt viktiga för den digitala aktivismen (Sandoval-Almazan 
& Gil-Garcia 2014, s. 367; George & Leidner 2019, s. 4). I det här kapitlet 
undersöker jag textbaserade inlägg publicerade av enskilda individer, grupper 
eller organisationer/verksamheter på de sociala medieplattformarna Twitter 
och Instagram. Ambitionen har varit att tillgodogöra sig bredare insikter om 
transaktivismens former, där sociala medier kan förstås som ytterligare en arena 
att bedriva aktivism. Där finns möjligheten att sprida kunskap eller mobilisera 
för kommande fysiska event där aktivism kan äga rum liksom att göra motstånd, 
planer för motståndsaktioner. Men det blir även en plattform där hat tar plats 
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och sprids. På så vis ses inläggen på sociala medier inte som en helt annan typ av 
aktivism, utan som en del av den större aktivistiska verksamheten som utförs (jfr 
Selander & Jarvenpaa 2016; George & Leidner 2019, s. 1).
 Datainsamlingen påbörjades genom att två sökord och två hashtags valdes 
ut. Dessa var ”transaktivism” och ”transrättigheter” samt deras motsvarigheter 
i hashtags, det vill säga, ”#transaktivism” och ”#transrättigheter”. Därefter 
valdes de 100 mest populära (baserat på likes) inläggen ut på Twitter (4 februari 
2021) respektive Instagram (5 februari 2021) där de då 200 populäraste inläggen 
lästes av. När ett ord eller en hashtag dök upp i urvalet av inlägg upprepade 
gånger valde jag att utforska även dessa. Ett exempel på en sådan hashtag 
var ”#TranslagNu”, vilken också var den enda som kom att inkluderas i 
materialet. Varför datainsamlingen skedde på angivna datum var för att de inte 
sammanföll med någon särskild kampanj eller event, som skulle kunna påverka 
hur kommunikationen såg ut. Till exempel hade kommunikationen kunnat 
intensifieras under en Pride-vecka. I detta fall fångades alltså kommunikationen 
istället in en vanlig vardag.
 Det är värt att nämna att alla inlägg som förekom i sökresultatet inte tycks kunna 
förstås som transaktivism. Till exempel dök inlägg med negativa attityder mot 
transpersoner, eller med andra tydliga agendor, upp. Dessa inlägg fyller dock en 
viktig funktion då de bidrar till att illustrera samhälleliga och politiska diskurser. 
Därutöver visar de på hur diskussioner om transfrågor och hur olika former av 
motstånd ser ut. Därför har även dessa inlägg inkluderats i analysen, vilket till 
exempel illustreras i kapitlet vid beskrivningar av transfobi.
 Jag fattade dock ett beslut att inte involvera bildmaterial i kapitlet. Om någon 
text hade stark förankring i en bild har den antingen uteslutits ur materialet eller 
så har bilden beskrivits i ord. Beslutet innebar inte något större bortfall eftersom 
majoriteten av de inkluderade inläggen hade text som enkelt förstods utan 
bildmaterialet.  Materialet kom att bestå av 196 inlägg.
 Organisationer eller grupper omnämns i kapitlet men jag beslutade, trots 
det faktum att inläggen är offentliga, att utelämna namn på de privatpersoner 
som publicerat inlägg. Detta beror på att jag inte avsåg peka ut privata konton 
eftersom jag inte fått deras tillstånd att använda inläggen. Det finns en risk att 
de själva ändrar sina åsikter, raderar inläggen och inte vill kännas vid dessa i 
framtiden, varför det kan framstå som något problematiskt att de ska nämnas 
i ett kapitel. På detta nämnda vis är det en begränsning med metoden och 
materialet att inlägg på internet-plattformarna kan komma att revideras eller 
raderas. Det är därför relevant att ha i åtanke att det som fokuseras i kapitlet är 
inläggen såsom de existerade vid insamlingstillfället. Originalen finns sparade 
i programvaran Nvivo12, där all data fördes in och analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Metoden tillät mig att fokusera på vilka mönster såväl 
som variationer som fanns i det textbaserade materialet. Analysen resulterade i sex 
teman som presenteras i nästkommande avsnitt. 
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Transaktivistiska användningar av sociala medier
På sociala medier går det att urskilja olika former av eller sätt att bedriva 
transaktivism. Från analysen har några särskilda teman framträtt, vilka är talande 
för transaktivistiska användningar av sociala medier. Dessa teman fungerar som 
rubriker i avsnittet och är: Kritik, Reklam, Reaktion, Ideologi, Reflektion och 
Aktion.

Kritik
Ett återkommande sätt att bedriva digital transaktivism på sociala medier är 
att rikta kritik mot osynliggörande av transkampen, hur företag använder 
transrättigheter som en marknadsstrategi, hur transpersoners rättigheter 
fortfarande är begränsade med mera. Inläggen är särskilt återkommande i relation 
till Pride och andra transrelaterade event och årsdagar, vilket också kommenteras i 
materialet. 
 Flera inlägg på sociala medier beskriver hur transpersoner fortfarande saknar 
vissa grundläggande rättigheter i Sverige men att dagens Pride känns mer som 
ett firande av homosexuellas vunna rättigheter. Därtill riktar de även kritik mot 
hur företag använder Pride för att göra reklam för sin verksamhet. Detta kan 
kopplas till det som benämns som pinkwashing, vilket handlar om att profitera 
på andras – till exempel transpersoners – kamp. Med andra ord handlar det i 
sammanhanget om att företag deltar i Pride som en marknadsföringsstrategi för 
att inför allmänheten framställa sig på ett visst sätt som ökar deras försäljning. 
Bakom kulisserna är det däremot inte säkert att företaget faktiskt verkar för ökad 
representation eller stärkta rättigheter, vilket det riktas kritik mot på sociala 
medier av transaktivister. I ett inlägg på Instagram används bland annat taggen 
”#prideismorethanloveandcapitalism”, vilket kan ses som ett slags motstånd till att 
vissa aktörer gynnas ekonomiskt av Pride:

På förekommen anledning: Pride handlar inte bara om ”allas rätt att älska vem 
man vill”. Varje gång någon förminskar Pride till detta osynliggörs transfrågor 
och intersexfrågor. Och ibland handlar det inte om att älska: det handlar om att 
ligga/begära. Så nu när Stockholm Pride är i antågande, kanske kan du som ofta 
fokuserar på älska-biten istället testa att säga något i stil med ”allas rätt att vara 
sig själva”? Och kom gärna med förslag på andra formuleringar! #lgbtqiapride 
#transrättigheter #prideismorethanloveandcapitalism #pridewasariot #pride 
(Privatperson)  

Skribenten framhåller att bilden av Pride som ett firande av kärlek eller 
en marknadsföringsstrategi kan ses som ett sätt att osynliggöra kampen 
för transpersoners rättigheter. Inlägget illustrerar på så vis några särskilda 
utmaningar för Pride – att uppmuntra till och synliggöra kampen, aktivismen och 
eftersträvansvärda rättigheter. 
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Även Transgender Day of Visibility (TDOV) kommentaras i materialet. 
TDOV infaller 31 mars årligen och är en dag som syftar till att synliggöra vad 
transpersoner har åstadkommit globalt trots utmaningar i form av transfobi 
och cissexism4  (Trans Student Educational Resources u.å; Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 
rättigheter [RFSL] 2017). I samband med TDOV 2020 har en privatperson 
publicerat följande på Instagram: "Vi vill ha en ny världsordning, vi vill ha 
respekt, rättigheter och frihet. En plats där en får andas, skratta, gråta. Där 
en inte behöver göra hål på sin hud för att släppa ut allt en blivit blåst på 
#transgenderdayofvisibility”. Inlägget är illustrativt, med ett tydligt budskap som 
indikerar att transpersoner ännu inte till fullo kan åtnjuta sina grundläggande 
mänskliga rättigheter likväl som att det är en målsättning med aktivismen. 
Sammantaget belyser författaren problem, utmaning, målsättning och konsekvens 
i ett kort inlägg under TDOV, och synliggör sin del av ett större sammanhang med 
hashtaggen #transgenderdayofvisibility. 
 Många inlägg på sociala medier efterfrågar kamp och uppror för att åstadkomma 
mer förändringar för alla inom HBTQIA+-communitiet. Det är möjligt att utläsa 
upplevelser av att det upproriska, eller kanske med andra ord den aktivistiska 
biten, liksom viljan till förändring har gått förlorad. Däremot vad den verkliga 
förändringen skulle vara eller innebära tycks i viss mån vara diffus och varierande. 
För att exemplifiera beskrivs förändring återkommande som en slags självklar 
mållinje, utan att vidare förklara vad som finns på andra sidan målsnöret. Inläggen 
på sociala medier ger dock en viss ledtråd vad gäller förändringens innehåll, där 
ökad synlighet likväl stärkta rättigheter för transpersoner fokuseras särskilt.

Reklam
Ett annat sätt att handla transaktivistiskt på sociala medier är att förespråka och 
göra reklam för kommande event,  föreläsningar, debatter och anordnade samtal. 
Exempelvis delas länkar med tillhörande text, så som ”Missa inte detta!” för att 
den som ser inlägget ska kunna klicka sig vidare för mer information. Detta görs av 
både privatpersoner, som vill sprida information om eventet till sina nätverk, och 
av offentliga organisationer, som vill nå ut till medlemmar eller kunder. Genom 
att göra detta kan den som delar väcka uppmärksamhet och engagemang för ett 
visst event samt bidra till en slags potentiell mobilisering av engagerade personer. 
Reklamen i sig (t.ex. ”Missa inte detta!” med en tillhörande länk) kanske inte 
väcker särskilt mycket känslor eller vilja till aktivism hos de som ser inlägget men 
det är möjligt att det sår ett frö för framtida collective-/connective action. Det skulle 

4  Uppfattningar eller antaganden om att cispersoners (vars biologiska, juridiska, mentala och sociala 
kön är linjärt/samma) könsidentiteter och könsuttryck är mer legitima än vad transpersoners könsiden-
titeter och könsuttryck är. 
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exempelvis kunna möjliggöra för fler att hitta till eventen och ta del av budskapen. 
Bland annat kan det göra att de som ser inlägget skapar sig en viss bild av aktören 
som anordnar eventet eller publicerar inlägget. Detta möjliggör för en viss aktör 
att sprida kunskap, sitt budskap och uppmuntra till aktivistisk aktion. Däremot 
har även aktören möjlighet att inför åskådarna framställa sig som mer sympatisk, 
aktivistisk, engagerad och öppen än vad som är fallet, enbart genom att dela/göra 
reklam för kommande händelser och event. Således kan denna typ av reklam av 
transaktivistiska aktioner och kunskapshöjande inslag vara effektiv då det har 
möjlighet att nå ut till människor och väcka engagemang, men även verka till 
fördel för aktörer, så som företag, som gynnas av att på sociala medier framställa 
sig som investerade i transfrågor.

Reaktion
Transaktivistiskt ”reaktions-arbete” är återkommande i sociala medier, där 
aktivister reagerar på samhälls- och dagsaktuella företeelser. Exempelvis har en 
privatperson publicerat följande inlägg på Twitter: ”Idag jämförs transaktivism 
med mördarsekter på ledarplats i DN. Det påstås även att ungdomar ’rekryteras’ 
till att bli trans, och transcommunityt beskylls för att leda människor i döden. På 
ledarplats står detta alltså... Riktigt vidrigt.” Detta är således en direkt reaktion på 
något som aktören sett i en dagstidning. Utifrån inlägget är det tydligt att personen 
reagerar med att ställa sig i stark motsättning till den illustrationen som ges i 
inlägget. 
 En annan privatperson skriver i reaktion på en annan företeelse på Twitter 
”Sådant här som påminner mig om hur viktig transaktivism är. Ytterligare 
en transsyster torterad och mördad.” Den transaktivistiska reaktionen, som 
manifesteras genom inlägget, framstår som att den ämnar synliggöra vikten av 
transaktivism. Vidare visar inlägget på relationen mellan individuella situationer 
och kollektiva handlingar – en individ har blivit mördad och därför behöver 
något göras kollektivt digitalt eller fysiskt (till exempel i form av demonstrationer, 
kunskapsspridning, insamling av underskrifter, brev till politiker, debattartiklar 
etc.) för att hindra att ytterligare en individ blir mördad. Med andra ord illustrerar 
exemplet connective action med möjlighet till collective action när budskapet 
sprids. Tilläggas bör att det självklart finns vissa läsare som potentiellt negligerar 
betydelsen av aktivism eller enbart ställer sig i motsättning till argumentet. Utöver 
detta finns det även individer som läser och kommenterar något som visar på 
sympati, men som möjligtvis inte engagerar sig vidare i frågan på sociala medier. 
Däremot förekommer det naturligtvis en potential även i detta, som då kanske 
undgår att noteras på sociala medier, eftersom de individerna kan fortsätta sprida 
budskapet och bedriva transaktivistiskt arbete i mer fysiska former.
 Sammantaget går att det konstatera att en väsentlig del av det digitala 
transaktivistiska arbetet handlar om att reagera och respondera för att således 
skapa ytterligare reaktion. Denna digitala transaktivistiska spiral har vidare 
möjlighet att med hjälp av reaktioner bygga en starkare digital kollektivitet.  



100          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

Uppmaning till reflektion och förståelse
Som vi många gånger hört förut är det personliga politiskt (Stryker 2017, s. 3; 
Strömstedt & Sander 2017, s. 58). Det synsättet tillämpas återkommande på 
sociala medier där det tydligt går att urskilja paralleller mellan det privata och 
det politiska, samt hur det används som digital transaktivistisk strategi för 
att nå ut med sitt budskap och uppmana till reflektion. Till exempel använder 
transaktivister sina egna eller andras kroppar, identiteter och erfarenheter för att 
reflektera, förstå och förklara ojämlikheter på sociala medier. En person har skrivit 
på Twitter: 

Min kropp är som en stereotypisk kvinnas på vissa sätt o på andra sätt inte. 
Kampen för den kroppen jag har har inget kön, men det hat den i vissa avseenden 
möter är sexism. Svårare än så är det inte. Gamla tankesätt ligger kvar och gror 
som ogräs […] Förstår ni? Det är feminism och transaktivism ihopflätat. Nån jävla 
gång måste vi sluta hata kvinnor. JAG VET att dysfori gör ont men det gör ont för 
alla med bröst att få dem sexualiserade. pls. stay strong. (Privatperson)

En personlig berättelse kring en persons egen kropp kan dels bidra till att 
personen som publicerat inlägget reflekterar utifrån potentiella händelser eller 
reaktioner och dels bidra till att läsaren av inlägget kan börja reflektera utifrån 
det som uppmärksammas. Som exemplet illustrerar kan reflektionen innefatta 
hur feminism och transaktivism inte står i kontrast till varandra, utan snarare 
kan ses som sammanflätade. Genom att använda den personliga berättelsen och 
visa på egna erfarenheter av att utsättas för hat och sexism bidrar inlägget till att 
läsaren har möjlighet att relatera till, sympatisera med och närma sig en förståelse 
för transpersoneners erfarenheter och upplevelser samt potentiell medföljande 
problematik. Sammantaget kan en digital transaktivistisk strategi ses som den 
egna reflektionen på sociala medier som kan uppstå vid publiceringen av inlägg 
liksom själva uppmaningen till reflektion, där individer använder kropp, identitet 
och erfarenheter för att väcka intresse eller bidra till ökad förståelse kring möjlig 
problematik hos de som läser inläggen.

Ideologi
Det framträder olika ideologiska förståelser och synsätt vad beträffar kön och 
trans på sociala medier. Ideologi är även något som aktivt uppmärksammas 
när ”motståndare” porträtteras, vilka då är individer eller grupper med andra 
ideologiska uppfattningar än de egna. Olika inlägg illustrerar även hur ideologi 
används av olika parter för att producera eller reproducera vissa förståelser av 
världen. Nedan ges ett exempel på detta, där transfobi särskilt uppmärksammas:

Transfobi är att tvångsköna. Transfobi är att anta att alla människor är cis-
personer. […] Transfobi är att osynliggöra och förneka transpersoners existens i ett 
historiskt perspektiv. Transfobi är ett strukturellt förtryck. Transfobi är våld.[…] 
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– Transkamp är klasskamp. Transpersoner utsätts för samma patriarkala förtryck 
som cis-kvinnor. – Transkamp är feministisk kamp. Transpersoner flyr undan från 
våld och förtryck världen över. – Transkamp är en kamp för en värld utan gränser. 
Transpersoner utsätts för rasism, exotifiering och sexualisering. – Transkamp är 
antirasistisk kamp. […] – Transkamp är en kamp för att överleva. Vi är här för att 
Ta Natten Tillbaka – men transfobin försvinner inte när morgonen gryr, så… DÖ 
CIS-VÄLDET, DÖ! (@transaktivism på Instagram som återger ett tal som hölls av 
Cis-semester under ett event). 

Transfobi kan beskrivas som en starkt negativ syn på transpersoner grundad i 
ideologi, värdering eller uppfattning (RFSL 2021). I inlägget beskrivs flera olika 
sätt som transpersoner utsätts för transfobi på samt hur detta kan ta sig i uttryck. 
Men det är även möjligt att urskilja ett motstånd i relation till transfobi – ofta 
ett defensivt sådant – där aktivister behöver försvara sig mot transfobi liksom 
försvara den egna kampen. I detta kapitel vill jag inte tillägna de transfoba 
rösterna alltför stort fokus men ett exempel på hur ett inlägg, med istället offensiva 
motståndstendenser, kan se ut på sociala medier är följande: ”Män döljer sig 
under parollen transrättigheter för att invadera kvinnors omklädningsrum och 
utmanövrera kvinnor i sportsammanhang. Det finns bara två kön och du föds 
man eller kvinna. Man kan inte byta kön. Punkt slut” (Privatperson, Instagram). I 
inlägget beskrivs alltså ett synsätt på transpersoner som förstärker idén om den cis- 
och könsbinära uppdelningen. Motståndsstrategin som används av personen som 
står i ideologisk kontrast till transaktivismen skapar och förstärker en potentiell 
hotbild mot majoritetsbefolkningen (cis-personer). Vidare har en person publicerat 
ett inlägg på Instagram som visar på ett annat ideologiskt synsätt samt motstånd 
till transfobi:

Är det transfobi att säga att Ove, 56, som hela livet levt som man men nu kommer 
ut som transkvinna, inte har samma erfarenheter som en cis-kvinna? Nej, men 
det är transfobi att som följd av detta säga att transkampen inte ryms inom 
feminismen, eller att säga att Ove när hon nu kommer ut inte kommer att drabbas 
av patriarkatet. Jag tror att den binära könsuppdelningen och patriarkatet kommer 
från samma rötter - cis-mäns vilja att få mer makt och därför förtrycka oss andra. 
Som resultat drabbas den som inte är cis-man av båda delarna […]. (Privatperson)

Inlägget är ett exempel på hur digital transaktivism kan bedrivas, där inlägget 
kan förstås som ett ideologiskt motstånd utifrån att det dels exemplifierar hur 
transfobin kan ta sig i uttryck och dels pekar ut patriarkatet som problematiskt. 
 Upprepade gånger på sociala medier nämns olika grupper som ideologiska 
motståndare till transaktivismen, så som nynazistiska grupper. Även feminister 
som exkluderar transpersoner uppmärksammas och de benämns som Terfs, vilket 
är en akronym för Trans-Exkluderande Radikal Feminist (Trans-Exclusionary 
Radical Feminist) (Stryker 2017, s. 169). En person beskriver Terf på Instagram såhär:
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Terfar är översittare som klär ut sig till feminister för att maskera sin 
internaliserade misogyni. De för en ideologi som hämtar inspiration ur samma 
patriarkat de själva påstår sig kämpa emot […]. De menar att vi enbart kan 
existera utifrån biologi, och att det inte går att fly undan från det hur vi än gör 
[…]. (Privatperson)

Inlägget kan till stor del förstås utifrån det som beskrivits ovan i termer av 
transfobi, det vill säga att transrättigheter på något vis skulle innebära ett ”hot” 
mot cis-kvinnor. Personen som skrivit inlägget visar på det paradoxala i detta 
påstående genom att hävda att de ”feminister” som påstår det har en internaliserad 
kvinnofientlig syn. Liksom i tidigare citat belyser även detta inlägg att biologi är 
ett återkommande argument Terfs använder för att ogiltigförklara transpersoners 
erfarenheter. Inläggets läsare kan med enkelhet förstå att den som skrivit inlägget 
tar avstånd från denna typ av exkluderande ”feminism”.    
 Slutligen, i detta avsnitt har ideologi och motstånd lyfts fram särskilt för att 
belysa den stora del av transaktivismen som ägnas åt att på sociala medier 
bemöta realiteter såsom transfobi och exkludering – vilka i sig kan tolkas som 
digitalt motstånd av mer offensiv karaktär. Ytterligare är det värt att nämna det 
motstånd inom motståndet som existerar, där transaktivister behöver försvara och 
legitimera transaktivismen i sig, eftersom att själva grunden till transidentiteten 
och därtill förtrycket undermineras och ifrågasätts av motståndare. Transaktivister 
bedriver självklart inte enbart defensivt motstånd på sociala medier, utan många 
tecken finns på att det digitala motståndet även är passivt emellanåt genom att 
bara uppvisa existens eller synliggörande, eller offensivt vid till exempel diverse 
digitala aktioner. Däremot innehar transaktivister automatiskt en slags defensiv 
position, genom att de utsätts för transfobi, stigma, exkludering, hat och hot, till 
skillnad från ”cis-väldet” som inte ifrågasätts eller behöver bedriva en kamp för 
sina rättigheter. 

Aktion
”Det är därför viktigare än någonsin att vi gör det vi kan! Vi måste tvinga 
Sverige att stå i framkant med Transrättigheter!” har en privatperson skrivit i ett 
inlägg på Twitter. Just vad personen reagerar på vet jag inte men budskapet är 
återkommande – att vi alla måste hjälpas åt för att stärka rättigheterna och förbättra 
situationen för transpersoner. För att Sverige ska komma dit arbetar transaktivister 
flitigt med att via digitala forum påverka och utmana normer, strukturer, politik 
och lagstiftning. Att skilja dessa åt är svårt eftersom de är nära sammanlänkade, 
men nedan ges exempel på hur aktion utifrån respektive område kan se ut på 
sociala medier.
 Normer omnämns i många inlägg, till exempel hur normer begränsar 
människors livsval samt hur normer aktivt behöver uppmärksammas för att 
förändring ska kunna ske. Ett sätt att utmana normer kan vara att själv inte 
upprätthålla och reproducera normer, vilket en kan illustrera genom att till 
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exempel dela bilder eller texter som visar på hur en inte följer dessa. En person 
har till exempel delat en bild på Instagram som i viss mån kan anses avvika från 
normer om femininitet och kroppsbehåring. Till bilden har personen skrivit 
”Den här bilden har all rätt att existera. Och det har jag också. #noshaveforever 
#transisbeautiful #girlslikeus #tjejersomoss #transaktivism #genderfluid 
#nonbinary” (Privatperson). Inlägget är alltså ett exempel på hur normer 
kan utmanas genom bild- och textmaterial, på sociala medier. Den som tar 
del av inlägget bjuds in i ett personligt utrymme (i detta fall en fysisk person 
fotograferad) som öppnar upp för andra att känna samhörighet med, relatera till 
och inspireras av. Det är även tänkbart att denna typ av aktivism – som utmanar 
normer och förväntningar om kroppens utseende och funktion – kan bidra till en 
ökad normalisering av olika slags kroppar. Det, med andra ord en normalisering 
av olikheter, tycks även vara en typ av förändring som eftersträvas. 
 Vidare beskrivs olika strukturella problem, så som våld mot och stigmatisering 
av transpersoner, i sociala medier som en uppgift för transaktivismen att agera 
mot. När strukturella problem uppmärksammas går det att se hur följden blir 
att människor kommer samman på bland annat sociala medier. Ett inlägg på 
Instagram ser ut såhär:

I tider där transpersoners rättigheter hotas eller inte respekteras vill vi som är 
yrkesverksamma inom svensk litteratur med detta brev visa vårt stöd för alla 
transpersoner i Sverige och världen över. Detta brev är inspirerat av liknande 
brev publicerade i Storbritannien, USA och Kanada. Vi som undertecknar detta 
brev är alla yrkesverksamma inom svensk litteratur som författare, förläggare, 
illustratörer, redaktörer, lektörer, dramatiker, översättare, agenter, journalister, 
bokhandlare, bibliotekarier eller inom litterära institutioner. Vi tror alla på ordets 
makt och vill med våra ord därför säga: Transkvinnor är kvinnor. Transmän 
är män. Icke-binära är icke-binära. Transpersoners rättigheter är mänskliga 
rättigheter. Alla transpersoner förtjänar jämlik behandling och respekt. Alla 
transpersoner ska ha rätt till vård utifrån behov. Transpersoners pronomen ska 
respekteras. Ni är betydelsefulla och älskade.  #transrättigheter #transgender 
#transrights (Privatperson)

I inlägget ovan agerar yrkesverksamma inom svensk litteratur i text för att 
uppmärksamma, därtill möjligen utmana, hur strukturella faktorer drabbar 
transpersoner. I detta fall krävs inte mycket mer än att ett flertal yrkesverksamma 
personer undertecknar brevet för att det ska bli en slags kollektiv aktion. 
Ytterligare noterade jag vid genomförande av denna studie att hashtaggen 
#TranslagNu användes flitigt i sociala medier. RFSL som är den största HBTQI-
organisationen i Sverige publicerade följande inlägg på Instagram:

HÖG TID FÖR EN NY #TRANSLAGNU. Vi vill att lagen delas upp i två: en 
som sänker åldersgränsen och gör det enkelt att ändra juridiskt kön, och en 
som handlar om den könsbekräftande vården. - Det finns ett nästan helt färdigt 
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lagförslag. - Det finns en majoritet i riksdagen. - Det finns ett stort behov. Vi 
kan inte vänta längre. På lördag demonstrerar vi digitalt tillsammans med @
rfslungdom , @fpessverige och @transammans för en ny #TranslagNu, var med du 
också! Länk till eventet hittar du i bion.

Inlägget är ett typexempel på hur digital aktivism kan bedrivas – där ett 
existerande problem identifieras, varpå kollektivets betydelse understryks och 
dess ställningstagande uppmanas. Då andra gillar och delar (clicktivism) inlägget, 
publicerar egna inlägg med hashtaggen och genom att människor sluter upp för att 
delta i en online-demonstration, exemplifieras även connective action i en digital 
praktik. Det sociala nätverk eller sammanhang som uppstår via sociala medier är 
således mer beroende av den symboliska konstruktionen av ett gemensamt ”vi”, 
likaså dynamiken som ingår i connective action, än av de fysiska organisationerna 
som anordnar eventet och uppmanar till deltagande (jfr. Bennett & Segerberg 2012, 
s. 748).

Avslutande reflektioner
I detta kapitel har jag beskrivit och analyserat ett axplock av dagens svenska 
digitala transaktivism genom att belysa hur den tar sig i uttryck på sociala 
medier. I följande avsnitt förs en diskussion kring resultatet med hjälp av de 
olika formerna av digital transaktivism som har presenterats i kapitlet, vilka är: 
Kritik, Reklam, Reaktion, Reflektion, Ideologi och Aktion. Dessa olika typer av 
digital transaktivism kan ses som gemensamma karaktärsdrag för transaktivismen 
på sociala medier men även som delar av en modell som beskriver hur digital 
transaktivism bedrivs på sociala medier. För att fokusera på det senare ringar dessa 
olika delar in hur digital transaktivism ser ut på sociala medier i Sverige. Vissa 
transaktivister är engagerade i en av dessa medan andra aktivister använder flera 
av strategierna i sin digitala transaktivistiska verksamhet. 
 Reklam framstår ofta som oladdad och neutral, vilket sällan skapar debatt, 
men har potentialen att resultera i connective action om många tar del av 
budskapet, medverkar i event och sedan engagerar sig. Pinkwashing är något som 
transaktivisterna aktivt vill motverka, samtidigt som de vill att flera personer, 
verksamheter och företag ska engagera sig i transrelaterade frågor. Det uppstår 
således vissa svårigheter och dilemman eftersom det inte alltid är helt tydligt 
hur företagen engagerar sig i frågorna bortom den aktuella kampanjen. Strategin 
är därför att på kritisk väg uppmärksamma allmänheten på rådande fenomen 
som har negativ inverkan på transpersoners livsvillkor för att fler ska kunna ta 
ställning. 
 En stor del av den transaktivistiska förhoppningen vad beträffar digital reaktion 
(individuell eller kollektiv) tycks vara att klargöra missförstånd och exponera 
missinformation samt därtill öka förståelsen för missförhållanden. 
Det personliga används för att uppmuntra till politisk reflektion, där i detta fall 
kontrasten (eller icke-kontrasten) mellan feminism och transaktivism fokuseras. 
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Något som belystes särskilt i relation till detta var transfobi, där sociala medier 
har möjliggjort för människor att sprida denna i högre grad än tidigare, och ibland 
förtäckt av ”feministiska” argument. En digital transaktivistisk strategi är på grund 
av detta att bemöta öppen, liksom dold, transfobi. Bland annat görs det med hjälp 
av inlägg som avser uppmärksamma när feminister exkluderar transpersoner samt 
hur transkamp och feminism inte står i motsättning till varandra. Denna form av 
transaktivism är inte lika lättillgänglig som exempelvis strategierna kring Reklam 
eller Reflektion, eftersom det ibland kräver en teoretisk förförståelse, och kan 
därför tänkas tilltala de som redan besitter kunskap eller ideologiska motståndare.
 Mer organiserade handlingar som sker till följd av uppmärksammade orättvisor 
och/eller ökad förståelse. Ett exempel på denna form av digital transaktivistism är 
arbetet med hashtaggen ”TranslagNu” som fått ökad spridning under tiden för 
författandet av kapitlet. Denna aktion är, till skillnad från en stor del av den övriga 
transaktivismen, avgränsad till ett specifikt område – att förändra en särskild 
lag. Den digitala demonstrationen är ett bra exempel på när collective action, i 
detta fall att aktivismen sker efter en organisations instruktion och ledning, möter 
connective action – som i större utsträckning präglas av självorganisering (Bennett 
& Segerberg 2012, s. 755 ). #TranslagNu är således ett tydligt exempel på när mer 
formell och institutionell aktivism möter fristående aktivism, samtidigt som icke-
aktivister kan delta och bidra genom hashtag activism och clicktivism. Dessa typer 
av digitala manifestationer är inte alltför vanliga inom svensk transaktivism och 
möjligtvis hade aktionen inte sett ut på detta vis om vi inte befann oss i en global 
pandemi. Covid-19-krisen och diverse medföljande restriktioner har självklart 
påverkat möjligheten att bedriva aktivism fysiskt och kreativa digitala lösningar 
har varit nödvändiga att utforska när vi inte längre har fått mötas på samma 
vis som tidigare. Oavsett är det tänkbart att manifestationer via sociala medier, 
liknande de som berörde en ny könstillhörighetslag, har möjliggjort för personer 
som inte vanligtvis har möjlighet att delta, på grund av till exempel sjukdom 
eller geografiska avstånd till större städer, har kunnat göra det. Aktion kan på 
olika vis tilltala både invigda aktivister och personer som tidigare inte engagerat 
sig, men det beror till stor del på hur stor spridning exempelvis den digitala 
manifestationen får, genom bland annat Reklam.
 Sammantaget går det att konstatera att transaktivism på sociala medier kan 
se ut på en variation av vis och många använder sina röster i obekväma digitala 
forum, där de möts av en hel del motstånd. Vidare har sociala medier skapat ett 
utrymme för gemene hen att effektivt involvera sig i politiska frågor och göra sin 
röst hörd och ibland är aktivismen endast ett klick bort, som när det handlar om att 
dela eller gilla ett inlägg – clicktivism. Denna typ av deltagande leder kanske inte 
till en global reformering av det politiska läget, däremot möjliggör det en ökning 
av reflektion och connective action (jfr. George & Leidner 2019). Transaktivistiskt 
motstånd formas och omformas således till stor del av det cisnormativa samhällets 
motstånd mot aktivismen, transpersoner och transrättigheter. Frågor som uppstår 
till följd av detta är: Bemöts offensivt motstånd från samhället mest verksamt av 
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passivt, defensivt eller offensivt transaktivistiskt motstånd på sociala medier? Kan 
transaktivister fritt röra sig mellan dessa olika typer av motståndsstrategier eller 
påtvingas dessa utifrån det motstånd de upplever?
 I skrivande stund utmanas förgivettagna föreställningar om transpersoner på 
sociala medier samtidigt som kunskap och information sprids och kollektivet 
växer. Detta sker exempelvis genom att aktivister bemöter dagsaktuella nyheter, 
missvisande uttalanden och pågående politiska debatter på sociala medier samt 
delar information för fler att ta del av. Ju fler som ansluter sig och kan dela 
budskapet, desto större chans att förhoppningsvis åstadkomma förändring, i form 
av stärkta rättigheter och ökad synlighet, för transpersoner.
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9. Migration, aktivism och teoriutveckling 
 
Maja Sager, Emma Söderman & Vanna Nordling 

I den kritiska gräns- och migrationsforskningen uppmärksammas att gränskontroll 
inte är något som enbart utspelar sig vid faktiska geografiska gränser utan 
snarare ska förstås som en uppsättning processer som genomsyrar alla samhällets 
arenor. Precis som många andra kritiska traditioner, som critical race-teori, 
feministisk teori eller queerteori, har fältet en genealogi som är djupt förankrad 
i gräsrotsrörelser. Fältet har utvecklats i migrationsrättsrörelser, i antirasistiska 
rörelser, i urbana rättviserörelser, i fackföreningsrörelser och i olika möten 
mellan, och kombinationer av, dessa. Det är förankrat i rörelser också i ordets 
andra bemärkelse: rörelse som mobilitet. Gränser förstås inom fältet som ett 
repressivt svar på människors rörelse och migranters villkor förstås som formade 
i spänningsfältet mellan rörelse och staters kontroll av denna. Störst fokus inom 
fältet har legat på migration mellan det globala Syd och det globala Nord. 
 Vi är själva kopplade till det här fältet genom både forskning och aktivism och vi 
delar med fältet en utgångspunkt i att kunskap och analys utvecklas tillsammans 
med migranter och andra aktivister i rörelser snarare än genom endast akademisk 
kunskap (Nordling, Sager & Söderman 2017). I den här texten vill vi lyfta fram 
några av fältets centrala begrepp och teoretiker och understryka dess förankring i 
rörelsernas praktiska organisatoriska arbete. Det är en text som handlar om gränser 
och motstånd mot gränser, men också om kunskap och kunskapsproduktion. 
Fältet av kritiska studier av migration och gränser är idag under snabb tillväxt, och 
i det sammanhanget tycker vi det är viktigt att synliggöra denna centrala genealogi 
av teorier formulerade i och genom kamp för migranters rättigheter och mot 
gränskontrollens mekanismer. 
 Inom kritiska gränsstudier är det civila samhället och gräsrotsrörelser av/för 
migranter och migranters rättigheter en av de arenor som behöver utforskas. 
Det är en viktig uppgift att kritiskt fundera över hur strategier, argument, 
finansiering, former av organisering och protester också är gränsprocesser och att 
uppdelningar mellan migranter och mellan migranter/medborgare på olika sätt 
sker i dessa processer – i förhållande till resurser, aktörskap och representationer 
kopplade till vem som anses ha rätt, vem som uppfattas som värdig (i betydelsen 
att förtjäna, göra sig förtjänt av – se engelskans deserving) och vem som uppfattas 
som sörjbar (Picozza 2021, Maesti & Monforte 2020, Squire 2015, Fassin 2007). Vi 
har i vårt arbete bidragit till denna slags analyser och menar att en kritisk blick 
mot de sociala rörelserna är och bör vara centralt inom fältet. Samtidigt riskerar 
ett alltför ensidigt utifrånperspektiv att avskilja eller osynliggöra den kritiska 
migrationsforskningens genealogi som djupt förankrad i just aktivism och rörelser. 
I en fas av att fältet expanderar hastigt är det viktigt att komma ihåg att dessa 
sammanhang, som förvisso kan fungera som arenor för gränsprocesser, också är 



F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P          109

arenor för motståndspraktiker. Många centrala teoretiska och analytiska bidrag har 
sin startpunkt i rörelser för migranters rättigheter och den komplexitet som präglar 
dessa rörelsers vardag och strategier (de Genova 2005, Anderson 2000, Mezzadra 
2015).  
 I en svensk kontext är migrationspolitikens och migrationsrättsrörelsens vardag 
viktiga sammanhang för forskningen att hämta sitt syre och sina frågor från, inte 
minst efter att riksdagen sommaren 2021 infört den nya migrationslagstiftning som 
permanentar den restriktiva “undantagspolitik” som förts sedan 2015, samtidigt 
som migrationsrättsrörelserna är extremt marginaliserade i debatten. Denna 
text syftar till att synliggöra hur forskning och centrala begrepp inom kritiska 
gräns- och migrationsstudier i många fall är rotade i aktivistiska rörelser och 
tanketraditioner som växer ur rörelsens praktik. 
 Texten är uppbyggd som följer. Först ger vi en kort översikt över det fält vi 
förhåller oss till och dess centrala interventioner. Därefter fokuserar vi på tre teman 
som alla varit centrala i teoriproduktionen på detta fält, och som alla utvecklats 
och diskuterats inom sociala rörelser. Vi ger exempel på några sammanhang och 
erfarenheter som format fältets konceptualisering av dessa teman: 1) Vardagliga 
gränser; 2) differentiering och kategorisering av medborgare/icke-medborgare; 3) 
deportabilitet och arbete. Genom en djupdykning i dessa teman vill vi belysa hur 
erfarenheter, strategi- och begreppsdiskussioner inom sociala rörelser varit centrala 
för utvecklingen av forskningsfältet. 

Kritiska migrations- och gränsstudier  
Precis som många av våra kollegor inom fältet kritiska migrations- och 
gränsstudier, har vi träffat varandra genom vårt engagemang för migranters 
rättigheter. Detta gäller även de nätverk av forskare som vi är del av, många har 
bakgrund i aktivism för och tillsammans med migranter i prekära situationer, 
en del har egen erfarenhet av migration eller flykt. Internationellt kännetecknas 
fältet av att erfarenheter från dessa rörelser bildat fonden för några av fältets 
centrala interventioner. Många teoretiska bidrag på fältet är direkt framväxta ur 
migranters och sociala rörelsers erfarenheter av kamp för migranters rättigheter. 
Centrala bland dessa är analyser av gränsprocessers differentierande effekt 
(Anzaldúa 1987, de Genova 2005, Mezzadra 2015), analyser av godtyckligheten 
i migrationsregleringen (Fekete 2011, Stierl 2012) samt analyser av hur 
avhumanisering och uppdelningar utifrån uppfattningar om värdiga / ovärdiga 
migranter (deservingness) präglar migrationkontrollens och gränspolitikens logiker 
(Anderson 2013, Fassin 2007, Khosravi 2010). 
 När vi blev aktiva i rörelser för migranters rättigheter i början på 2000-talet, 
var forskning kring irreguljär migration, irregulariserade migranter, och gränser 
fortfarande i sin linda bland forskare baserade i Sverige. Våldet och komplexiteten 
i hur migranter kontrollerades fanns dokumenterade i andra sammanhang än 
inom akademin. Journalistiska och organisationsbaserade aktörer skrev viktiga 
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böcker för att granska konsekvenserna av politiken (Bexelius 2001, Norström 
2004, Rosengren 2009, Vestin 2002, 2006, Öberg 2007). Det fanns internationell 
forskning att hämta inspiration från, exempelvis forskning om sans papiers kamp 
mot kriminalisering av migranter i Frankrike (Balibar 2004), om papperslösas 
mobilisering för rättigheter i USA (de Genova 2002, 2005), om kamp mot 
deportationer i Storbritannien (Fekete 2005), och om protester mot den våldsamma 
behandlingen och interneringen av migranter i Australien (Magner 2004, Mountz 
2011). 
 Under de senaste åren har forskningsfältet växt och utvecklats och dess närhet 
till sociala rörelser är inte alltid självklar. För att synliggöra rörelsernas roll inom 
teoriutvecklingen kommer vi nedan att gå in på tre områden där centrala begrepp 
vuxit fram genom eller i nära samröre med aktivistisk mobilisering. 

Vardagliga gränser 

To survive the Borderlands 
you must live sin fronteras 
be a crossroads  
(Anzaldúa 1987, s 195 

Den feministiska forskaren Gloria Anzaldúa har om någon visat oss hur livet på 
gränsen, i faktisk och symbolisk mening, är en erfarenhet som kan bli ett verktyg 
för att transformera språket och perspektiven på land, nation och tillhörighet. 
Som latinx och feminist baserad i USA korsades hennes liv av många gränser. 
Hennes bok Borderlands/La Frontera. The new Mestiza (1987) blandar personliga 
och kollektiva erfarenheter, poesi och akademiskt skrivande, och framställer 
gränsländer som en plats, ett utrymme för såväl förtryck som motstånd och som 
skapande av något nytt.  
 Genom erfarenheter av migranters kamper, och av kunskapen formulerad 
bland de som kategoriserats som irreguljära, formulerades teorier om gränser. 
En utgångspunkt för dessa teoretiska resonemang är att gränser inte avskiljer 
eller absolut separerar på det sätt som ordet kan ge sken av. Gränser är istället 
vardagliga intersektionella processer som i sammanhang av mänsklig mobilitet 
sorterar, försenar/snabbar på, och kategoriserar människor utifrån ekonomiska 
resurser, rasistiska hierarkier och nationalitet. Ett pass från “rätt” land, pengar 
eller vithet skapar en snabbhet, med lätthet kan vissa personer passera en gräns, 
man kan säga att gränser upphört existera för dessa. Större delen av världens 
befolkning har istället villkorad tillgång till den resurs som mobilitet allt mer 
kommit att utgöra globalt (Balibar 2002, Anderson et al 2012). En person utan pass 
tvingas betala dyra pengar för att passera en gräns, blir kriminaliserad (“illegal”) 
och riskerar att förlora sitt liv. En person som rasifieras som icke-tillhörande kan bli 
ifrågasatt vid gränsen oavsett medborgarskap.  
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Således ska ordet vardaglig inte förstås som att gränsgöranden är mindre allvarliga, 
utan som att gränser, inklusive dess dödliga konsekvenser, skapas och upplevs 
i och genom vardagliga relationer, handlingar och platser. Gränserna mellan 
Mexico/USA och EU:s yttre gränser har fått mycket uppmärksamhet av såväl 
akademiker som aktivister (UNITED 2021, Squire 2015, 2016) där aktivistiska 
nätverk på olika sätt bidragit till att rädda liv i Medelhavet och stötta migranter 
längs deras farofyllda resvägar (Stierl 2016, Sandusky 2017). Kritiska gränsstudier 
lyfter fram att gränser inte korsas, utan uppstår som ett svar på rörelse; “we didn’t 
cross borders, they crossed us” (Djampour 2018). Detta skifte av perspektiv är 
viktigt eftersom det framhåller att de gränsmekanismer som sorterar, kategoriserar 
och differentierar mellan människor (“migrant”, “flykting”, “papperslös”, 
etcetera), etableras som svar på människors rörelse och/eller kamp för att få 
stanna. Det vill säga, utövandet av rätten till rörelse, kommer före kontroll 
och kategorisering. Genom att skifta perspektiv på detta sätt av-naturaliseras 
nationalstatliga gränser, och dess konstruerade natur synliggörs. Rörelser för 
migranters rättigheter har dessutom bidragit till att synliggöra migrationers 
historiska kopplingar, inte minst genom slagorden “we’re here because you 
were/are there”, med vilka migrationers koppling till kolonialism och nutida 
maktrelationer etablerade under denna tid sätts i centrum (Patel 2021, se även 
Hansen & Jonsson 2015).  
 Att se gränser som skapare av förtryck men att samtidigt se att det går att skapa, 
om än tillfälliga, utrymmen för motstånd och solidaritet är något som genomsyrar 
rörelser som agerar för att ifrågasätta gränser och för att göra motstånd mot dessa. 
No Borders-rörelsen exempelvis, initierades i ett sammanhang av aktivism mot 
EU:s restriktiva kontroll av migration under 1990-talet. Förutom att innehålla en 
kritik av gränser och dess konsekvenser för de som kategoriserats som oönskade 
migranter, finns det inom ramen för denna rörelse även en antikapitalistisk och 
antirasistisk kritik, samt en kamp för alla människors rätt till fri rörlighet (”freedom 
of movement”). Tillsammans med rörelsens radikala framtoning, med aktioner 
baserade på civil olydnad och kamp mot deportationer, ägnar sig även dessa 
rörelser åt praktiker som kan kopplas till mindre systemkritiska rörelser. Till 
exempel arbetar många rörelser med ett smalare fokus på enbart asylrätt, påverkan 
kring enskilda regler och praktiker inom asylmottagandet, för “integration” av 
migranter, exempelvis genom språkcaféer, sjukvårdsinsatser, och juridisk hjälp 
med asylprocessen eller med arbetstillstånd. I spänningsfältet mellan dessa olika 
former av engagemang och prioriteringar, mellan systemkritik och vardagligt 
stöd i gränslandet, mellan olika behov och krav från migranter som drabbas på 
olika sätt, genereras konflikt och oenighet, men också fördjupad förståelse och 
kunskap om gränsers komplexitet. Genom den här typen av engagemang blir det 
synligt hur gränsgörande sker i vardagen där gränser för vissa personer är ständigt 
närvarande: i sjukvården när personnummer efterfrågas, på arbetsmarknaden 
där papperslöshet innebär att sälja sin arbetskraft till undermålig lön och att 
arbeta under osäkra villkor, i skolan där elever i papperslöshet inte kan få betyg 
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inrapporterade officiellt, på gatan där risken för “slumpmässig” kontroll av ID 
av polis alltid villkorar ens närvaro (se till exempel antologin Irreguljär migration i 
Sverige, Sager et al 2016). 

Differentiering och kategorisering av medborgare/icke-
medborgare 
Forskare inom kritiska migrations- och gränsstudier har även analyserat 
“migranten” som figur, ofta med utgångspunkt i erfarenheter från kamper 
om rättigheter oavsett legal status. De har lyft fram hur kategorin migrant 
associeras till negativa föreställningar utifrån kategorier som klass, “ras” och kön 
(Anderson et al 2012). Exempelvis beskrivs ofta även människor som är födda 
inom det land där de bor utifrån sin familjs historia som “andra generationens 
invandrare”. Konstruktioner av “migranter” som de som avviker från en i övrigt 
homogen nation riskerar dessutom att bidra till nationalism och reproducerar 
föreställningen om nationalstaten som en naturlig utgångspunkt och plats för 
människors sociala liv. Även om kritiska migrationsstudier analyserat just denna 
problematiska konstruktion, samt även problematiserat dikotomierna medborgare/
migrant eller medborgare/icke-medborgare, så finns en inneboende risk att just 
genom migrationsstudier bidra till att befästa migranten som konstruktion bara 
genom att använda begreppet “migrant” (se diskussion mellan Dahinden och 
Anderson 2021). Detta kritiska perspektiv handlar inte enbart om migranten 
som konstruktion utan även om att kritiskt granska kategoriseringar av och 
uppdelningen mellan arbetskraftsmigration, flyktingmigration, “ekonomiska 
migranter”, flyktingar och asylsökande (Malkki 1995). Det handlar även om att 
analysera hur kategoriseringar överlappar och förskjuts. Den senaste trenden 
i svensk migrationspolitik, att allt mer villkora uppehållstillstånd (oavsett 
skyddsbehov) till prestation på arbetsmarknaden, bidrar till exempel också till en 
vidare uppluckring mellan kategorierna “arbetskraftsmigrant” och “asylsökande” 
(Mezzadra 2015)  
 Användandet av kategoriseringar i mobiliserande syfte har många gånger 
inneburit svåra och ambivalenta diskussioner inom sociala rörelser. Vi menar att 
erfarenheter från denna typ av processer genom engagemang, tvärtemot vad som 
ibland hävdas, kan bidra till en nyanserad förståelse. Den inneboende spänningen 
mellan att å ena sidan vilja dekonstruera och/eller arbeta för en kategoris 
upphörande, och å andra sidan ta hänsyn till att kategoriseringar har långtgående 
konsekvenser för människors liv och möjligheter, återfinns inom många av de 
rörelser som vi samarbetat med (Nordling et al 2017, Nordling 2017, Sager 2015, 
Söderman 2019). 
 Aktivism och rörelser för social förändring är förstås samtidigt arenor där 
identitetskategorier formuleras och gränser dras kring communities. Rörelser 
kan på så sätt riskera att reproducera logiker och strukturer som de är kritiska 
mot. Som exempel kan detta ske i kampanjer som understryker individuella 
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asylsökandes särskilda egenskaper, språkkunskaper eller hårda arbete. Det 
handlar om former av retorik som i enskilda fall kan vara framgångsrika genom 
att de hjälper personer som hotas av deportation, men som likväl reproducerar 
gränsernas logik och uppdelningarna i mer eller mindre respektabla, värdiga eller 
sörjbara människor. Vår poäng är dock att erfarenheter av detta dilemma bär med 
sig en potential till insikter om gränsprocessers komplexitet och om behovet av att 
tänka tvärs över de kategorier som migrationsregleringen skapar och struktureras 
efter. Kort sagt, teoretiska perspektiv på kategoriseringar som är centrala i den 
kritiska migrationsforskningen har i många fall initialt artikulerats i rörelsernas 
egna handfasta erfarenhet av att försöka navigera dessa logiker.  

Deportabilitet och arbete 
Ett centralt område för kritisk migrationsforskning är att studera hur kopplingar 
mellan migration, arbetsmarknad och rasism formar migranters livssituationer 
men också arbetsmarknaden i stort. Ett begrepp som specifikt adresserat 
kopplingar mellan vardag, arbete och papperslöshet är deportabilitet, eller 
utvisningsbarhet (Holgersson 2011). Begreppet deportabilitet fångar hur själva 
hotet om, eller ”möjligheten” att bli utvisad, formar migranters situation och 
därmed de sociala arenor de rör sig på. Socialantropologen Nicholas de Genova 
(2002, 2005) utvecklade begreppet under flera års fältarbete där han arbetade med 
undervisning i engelska för Latinxs på fabriker och communitycenter runtom 
i Chicago och samtidigt bodde i kvarter präglade av migration från framförallt 
Mexico. Begreppet är formulerat i en nordamerikansk kontext, men har senare 
kommit att användas även i andra geografiska sammanhang. Det sätter bland 
annat fokus på hur migrationsreglering skapar prekära livssituationer som 
utnyttjas av arbetsgivare och bidrar till att forma arbetsmarknadens relationer i 
stort.  
 En forskare som studerat migrationsreglering i relation till arbete och facklig 
organisering är Bridget Anderson. Hennes bok Doing the Dirty Work? kom ut 
2000 och drog upp centrala linjer för ett kritiskt och feministiskt tänkande om 
hur arbetsmarknadsstrukturer, könsarbetsdelning och migrationsreglering (både 
via asylsystemet och via reglering av arbetskraftsmigration) samverkar och 
formar människors positioner både på arbetsmarknaden och i förhållande till 
medborgarskap. Den var skriven utifrån ett gediget fältarbete men också utifrån 
Andersons deltagande i organisationen Kalayaan, en brittisk fackföreningsliknande 
organisation för migrantarbetare inom hushållssektorn. Andersons akademiska 
arbete har även senare fortsatt utvecklas parallellt med arbete i nära kontakt med 
fackförbund, migrantorganisationer och juridiska aktivister.  
 Andersons analys av hur arbetsgivares begär efter flexibilitet på 
arbetsmarknaden samspelar med migration och gränser för medborgarskap 
visar på en potential till att förstå villkoren för olika exploaterade grupper som 
sammanlänkade istället för att, som ofta sker i den offentliga debatten, ställa 
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dem emot varandra (Anderson 2013, 2018). Hon påpekar att migrantarbetare 
och osäkert anställda medborgare har många gemensamma intressen och att 
arbetarrörelsen därmed har mycket att vinna på att alliera sig med rörelser som 
arbetar för migranters rättigheter. Erfarenheter från sociala rörelser fungerar i 
detta sammanhang som ett sätt att närmare förstå och analysera migration, men 
den teoretiska analysen plockas också upp av aktivisterna. Anderson hjälper oss 
att se kopplingar mellan migration, arbetsmarknad och rasism genom såväl ett 
akademiskt arbete som ett arbete i nära kontakt med sociala rörelser.  
 I det svenska fältet har teoriutveckling och argument kring arbete och migration 
för många aktivister kommit till liv genom debatter kring fackföreningars 
förhållningssätt till papperslösa arbetare. Under tidigt 2000-tal förekom 
diskussioner om detta i såväl LO (exempelvis utmärkte Byggnads sig med en 
ökänd kampanj där migrantarbetare porträtterades som “billiga” genom att posera 
som underklädesmodeller) som i Syndikalisterna där man hämtade inspiration 
från hur systerorganisationer i södra Europa organiserade även papperslösa 
migranter. Begreppet ”prekaritet”, som beskriver vissa gruppers utsatthet, 
introducerades för oss minst lika mycket genom den syndikalistiska rörelsen och 
den syndikalistiska pressens diskussioner om solidaritet mellan prekära arbetare 
oavsett medborgarskap, som genom den akademiska debatten om dessa. Med 
utgångspunkt i de rörelser vi var aktiva i deltog vi på möten och diskussioner 
mellan asylrättsrörelsen och den syndikalistiska fackföreningsrörelsen – dessa 
diskussioner har varit viktiga som startpunkt för våra och flera andra forskares 
bidrag till framväxten av ett fält av kritiska gränsstudier i Sverige (se t ex Moksnes 
2016, Sager 2011). Människors mobilitet och sättet de drabbas av gränsprocesser 
följer inte kategorier såsom migrantarbetare, flykting, asylsökande, etc. De 
organisatoriska och praktiska svårigheter som grupper och personer möter, 
synliggör och bildar grund för att kunna förstå och analysera hur migrantarbetares 
villkor är tätt sammankopplade med hur flyktingmigration regleras. 

Avslutning 
Att vara aktiv i rörelser för migranters rättigheter och samtidigt forska inom dessa 
områden menar vi kan öppna upp för en ingång där erfarenheter från engagemang 
ger möjlighet till att skriva fram mer nyanserade analyser (se Mulinari och 
Sandell 1999). I denna text har vi lyft fram några centrala teman inom kritiska 
migrations- och gränsstudier och försökt visa hur begrepp och argument på olika 
sätt växt fram ur/i samklang med aktivistiska sammanhang. Vi har på detta sätt 
synliggjort kopplingen mellan aktivism och teoriutveckling, samt visat på vikten 
av att hämta näring från de perspektiv som utvecklas i praktisk organisering för 
migranters rättigheter, speciellt i en samtid av allt mer restriktiv och repressiv 
migrationspolitik. Medan det är relativt lätt att utifrån ett “rent” teoretiskt 
och akademiskt perspektiv dra upp linjerna för hur migrationsrättsrörelser 
reproducerar problematiska representationer och villkor för gemenskaper, har vi 
belyst hur kunskapen inifrån denna arena trots detta genererat centrala teoretiska 
och analytiska poänger.  
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I dialog med kollegor inom fältet kritiska migrations- och gränsstudier och i 
sammanhang av No Borders-aktivism har vi i denna text försökt närma oss den 
komplexitet som i stort sett alltid närvarar när aktivister praktiskt försöker påverka 
samhället. Samtidigt har vi försökt bidra till att formulera motstånd mot en allt mer 
restriktiv och repressiv migrationskontroll.  
 Vi ser en risk i att koppla bort fältet från dess aktivistiska rötter då detta kan 
innebära en urvattning och professionalisering där akademisk kunskap ses som 
objektiv och kunskap baserad på aktivism och/eller egen migrationserfarenhet 
ses som en “naiv” eller illegitim källa. Ett allt för distanserat förhållande till 
praktiken/aktivismen riskerar att kunskap osynliggörs och approprieras. Den 
kritiska migrationsforskningen har i stora delar vuxit fram ur aktivismen. Detta 
motsäger inte att det krävs en ständigt pågående självrannsakan – snarare bidrar 
de aktivistiska rötterna till att synliggöra den komplexitet som fältet brottas med.  
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10. Att kämpa tillsammans är att förändras: 
Aktivism och solidaritet i Kommunalstrejken 
2003 och den brittiska gruvstrejken 1984–1985

Kristin Linderoth 

Även om vi förlorade var det en framgång för vi gick inte ner på knä – vi 
kämpade. Många tusen människor kan se sig själva i spegeln och veta att de 
kämpade (Dai Donovan, gruvarbetare, citerad i Tate 2017, s. 242 [min översättn.]).

En strejk gör att man blir stark. Alltså det stärker individerna, det stärker 
kollektivet och det stärker individerna i kollektivet väldigt mycket (Lena, 
vårdbiträde och kommunalare, citerad i Linderoth 2020, s. 255).

Den brittiska gruvstrejken 1984–1985 och den svenska Kommunalstrejken 
2003 är två på ytan väldigt olika historiska händelser. Arbetskonflikterna 
ägde rum i olika länder, inom olika arbetsmarknadspolitiska modeller, under 
olika tidsperioder. Gruvarbetarna jobbade med kol och kommunalarna med 
människor. Gruvstrejkens syfte var att försöka rädda en industri från nedläggning, 
Kommunalstrejken handlade om löner och om strävan efter erkännande av 
kommunalarnas viktiga arbete. Motparten i gruvkonflikten var den brittiska 
staten1, företrädd av en konservativ regering under ledning av Margaret Thatcher. 
Kommunalarna var också offentliganställda, men arbetsgivarna var framförallt 
politiker från samma arbetarrörelse som de strejkande själva tillhörde. Medan 
gruvarbetarna var ett homogent mansdominerat arbetarkollektiv som associerades 
med styrka och stolthet var kommunalarna ett kvinnodominerat och brokigt 
kollektiv, bestående av många olika yrkesgrupper. 
 Gruvfacket hade strejkat upprepade gånger, och på 1970-talet hade en sådan 
strejk till och med bidragit till att den dåvarande konservativa regeringen 
förlorat valet (Kelliher 2014, 2021; Hughes 2012). Kommunal, å andra sidan, hade 
genomfört väldigt få konflikter under efterkrigstiden, och hade under decennier 
förväntats stå tillbaka i avtalsrörelser av hänsyn till besparingar i välfärden 
(Linderoth 2020). 
 Med sin strejk för att rädda hundratusentals jobb blev gruvfacket en nationell 
symbol för kampen mot Thatcherismen i mitten av 1980-talet. De strejkande 
backades upp ekonomiskt, socialt och politiskt av olika solidaritetsgrupper, bland 
annat  Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), som är en av aktörerna i 
fokus för den här texten (Kelliher 2014, 2021; Tate 2017). 

1  Kolgruveindustrin förstatligades 1947, när Labour-partiet hade regeringsmakten. 
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Kommunalarnas strejkkrav hade visserligen ett stort folkligt stöd, men det 
omsattes aldrig i några konkreta solidaritetsaktioner och i realiteten var Kommunal 
ganska ensamma under sin strejkkamp (Linderoth 2020). 
 Trots alla dessa olikheter – och fler hade såklart kunnat nämnas – finns det 
ändå väsentliga beröringspunkter mellan de båda arbetskonflikterna, om fokus 
riktas mot de deltagandes egna erfarenheter av strejkaktivism. Det är sådana 
erfarenheter som står i centrum för den här texten, vars syfte är att utforska hur 
människor som deltar i strejkaktivism påverkas – individuellt och kollektivt 
– av att kämpa tillsammans med andra. Det gör jag genom att undersöka 
vilken betydelse solidaritet och aktivism fick för subjektivitetsförändringar i 
den svenska kommunalarbetarstrejken och i den brittiska gruvstrejken – i det 
senare fallet specifikt i samarbetet mellan gruvarbetarfamiljer i södra Wales och 
Londonavdelningen av stödgruppen LGSM. Jag analyserar utsagor om respektive 
strejk från de som själva var med, där fokus ligger på deras beskrivningar av, och 
reflektioner kring, hur strejken påverkade dem och andra. 
 Berättelserna om Kommunalstrejken kommer från djupintervjuer jag gjorde 
med fackligt aktiva kommunalare 2012 – 2016, och är tidigare publicerade i min 
doktorsavhandling som ligger till grund för delar av kapitlet (Linderoth 2020). 
Citaten från gruvarbetare och medlemmar av LGSM är i huvudsak hämtade från 
den brittiska journalisten och författaren Tim Tates bok Pride (2017) och från en 
längre intervju jag gjorde med LGSM-aktivisterna Martin Goodsell och Brett Haran 
via Skype sommaren 2018, i min roll som frilansskribent2. Brett och Martin har 
godkänt att intervjun nu används i detta sammanhang.
 Kapitlet är disponerat så att jag i nästa avsnitt kort presenterar den amerikanska 
sociologen Rick Fantasias forskning om subjektivitetsförändringar i strejker, 
specifikt hans begrepp solidaritetskulturer (1988). Därefter fokuseras först 
den brittiska gruvstrejken och sedan den svenska Kommunalstrejken, genom 
bakgrundsbeskrivningar av respektive konflikt och analys av berättelser från 
deltagande aktivister om hur strejkerna påverkade dem och andra. Slutligen 
argumenterar jag för att strejkaktivism har potential att förändra uppfattningar, 
värderingar och mänskliga relationer, när det kollektiva handlandet skapar nya 
behov och möjligheter (Fantasia 1988; Briskin 2007; Granberg 2016; Barron 2009; 
Linderoth 2020), och att sådana processer i gruvstrejken och Kommunalstrejken 
kan förstås genom begreppet solidaritetskulturer (Fantasia 1988). 

Kollektivt agerande och subjektivitetsförändring 
Den amerikanska sociologen Rick Fantasia har med sin bok Cultures of solidarity, 
en studie av tre arbetskonflikter i USA på 1970- och 1980-talen, gjort en viktig 
intervention i den teoretiska diskussionen om subjektivitetsprocesser i kollektivt 
agerande. Hans utgångspunkt är att medvetande inte är ett statiskt attribut eller 

2  Se Linderoth, Kristin (2018). “Skapa samsyn med andra”. Flamman, 4 augusti. http://flamman.se/a/
skapa-samsyn-med-andra [21-11-07]. 
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en ägodel som man ”har”, utan en aktiv kulturell process som är komplex och 
skiftande, och som skapas och förändras genom social aktivitet (1988, s. 107). Hur 
de som deltar i en strejk uppfattar sig själva och vad de gör är med andra ord inte 
givet på förhand, utan kan ändras, i en process av meningsskapande. Fantasia ser 
den kollektiva kampen som en kulturell förändring där något nytt uppstår; en ny 
dimension av verkligheten framträder. 
 För att konceptualisera det som uppstod mellan arbetarna i de arbetskonflikter 
han studerade använder Fantasia begreppet solidaritetskulturer (cultures of 
solidarity), vilket han definierar som ”[…] kulturella formationer som uppstår 
i konflikter, och som skapar och upprätthåller solidaritet i opposition mot den 
dominerande strukturen” (1988, s. 19 [min övers.]). En solidaritetskultur formas av 
det samhälle den uppstår inom, men utgör samtidigt en utmaning mot det rådande 
systemet, eftersom solidaritet utgör en antites till de värderingar om individualism 
och konkurrens som alstras i kapitalismen (1988, s. 72, 237). Begreppet används 
för att kunna studera ett brett spektrum av kulturella praktiker som genereras 
i arbetsplatskamp och en solidaritetskultur måste inte innehålla vissa exakta 
element eller se ut på ett visst på förhand definierat sätt. Fantasia lyfter fram ökad 
politisk medvetenhet, vidgade möjlighetshorisonter och insikt om kollektivets 
styrka som möjliga beståndsdelar, men exakt hur en solidaritetskultur ser ut 
varierar mellan olika arbetskonflikter, tidsperioder och kollektiv. 
 Solidaritetskulturer ska inte förstås som något som uppstår med självklarhet 
bara för att vardagen ”störs” av en exceptionell situation, som en strejk. Inom 
alla grupper av arbetare finns motstridiga intressen och interna skiktningar 
som inte underlättar sammanhållning (Chibber 2017; Brenner 1988; Mulinari & 
Neergaard 2004; Kelliher 2021). För att en solidaritetskultur ska bli möjlig krävs en 
kombination av gynnsamma förutsättningar och ett aktivt och medvetet handlande 
från de som deltar i en konflikt. En solidaritetskultur är inte heller nödvändigtvis 
bestående och leder inte alltid vidare. Snarare har solidaritet ofta en ömtålig, 
fragmentarisk och defensiv karaktär (Fantasia 1988, s. 23). Men just det faktum att 
solidaritet inte är en självklarhet, gör att det blir särskilt intressant att studera när 
det trots allt uppstår i kollektiv mobilisering. Ett sådant historiskt tillfälle var den 
brittiska gruvstrejken i mitten av 1980-talet, som står i fokus i nästa avsnitt. 

Gruvstrejken 1984–1985
1970- och 80-talen var en tid av tydligt artikulerade klassmotsättningar i 
Storbritannien, vilket bland annat manifesterades i flera stora arbetskonflikter i 
den statliga kolgruveindustrin. I början av 1970-talet var fackföreningsrörelsen 
stark och de strejker som kolgruvarbetarna genomförde 1972 respektive 1973–1974 
bidrog till att den konservativa regeringen förlorade makten (Hughes 2012; 
Kelliher 2021). När de konservativa med Margaret Thatcher i spetsen bildade 
regering 1979 var arbetarrörelsen försvagad, den ekonomiska krisen i landet hade 
satt stopp för en långvarig och stark högkonjunktur och kapitalet hade inte längre 
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råd med en arbetarklass som strejkade och krävde mer av kakan. De konservativa 
ville istället omvandla det brittiska samhället i en nyliberal riktning, genom att 
banta välfärdsstaten, sänka skatterna, ge mer makt åt privata företag och mindre 
stöd till statliga industrier (Fuchs 2016).
 I vägen för detta stod de stora fackförbunden i den offentliga sektorn, inte 
minst gruvfacket National Union of Mineworkers (NUM). Gruvsamhällena var 
sedan många decennier tillbaka generellt röda fästen, som präglades av lokal 
sammanhållning och stark klassolidaritet (Beynon & Hudson 2021). När Tories 
gick in för att kraftigt underminera fackförbundens samhällsinflytande, stod 
gruvfacket överst på listan. Regeringen införde lagar som skulle göra det svårare 
för fackförbund att organisera strejker, bland annat kunde fackens ekonomiska 
tillgångar beslagtas om man genomförde en strejk som av regeringen ansågs 
olaglig (Kelliher 2014).
 Ett internt dokument författat av den konservative parlamentsledamoten 
Nicholas Ridley 1977 (den så kallade Ridleyplanen) beskrev steg för steg hur de 
statliga industrierna ”som mer och mer drivs för de som jobbar i dem” skulle 
tvingas bli konkurrenskraftiga och att ”anläggningar så småningom måste läggas 
ner och människor sparkas”. Sedan skulle industrierna styckas upp i mindre 
enheter ”för att bryta de offentliga fackens makt”, ”underlätta för arbetaren 
att koppla belöning till den egna insatsen” och ”möjliggöra privatisering” och 
därefter säljas ut som små aktieandelar till allmänheten, för att göra ”varje man till 
kapitalist” (Final Report of the Policy Group on the Nationalised Industries 1977, 
s. 1, 12, 16, 20 [min översättn.]). I Ridleyplanen förutspåddes att arbetarrörelsen 
genom strejker skulle försöka göra motstånd mot den successiva nedläggningen 
av de statliga industrierna. Skulle en strejk utlysas i kolindustrin planerade 
regeringen ett helt batteri av åtgärder för att försvaga dess effekter och försvåra 
tillvaron för gruvarbetare och deras familjer. Några av de planerade åtgärderna var 
att lager av kol skulle byggas upp i förväg, gruvarbetares familjemedlemmar inte 
skulle kunna ansöka om socialbidrag och att en stor, mobil polisenhet skulle tränas 
upp och utrustas för att användas mot gruvarbetarna (ibid., s. 24–26).  

Inre fiender
Från våren 1983 till våren 1984 lade Thatcher-regeringen ner 23 kolgruvor med 
21 000 förlorade jobb som resultat. I mars 1984 annonserades nedläggning av 20 
gruvor till med ytterligare 20 000 anställda. Som ett svar på detta lade gruvarbetare 
i Yorkshire och Skottland ner arbetet. Strejken – som hade gruvfackets stöd – 
spred sig sedan till fler ställen och blev till slut nationell (Tate 2017). När strejkens 
omfattning var som störst deltog 80 procent av kolgruvarbetarna (Kelliher 2021, s. 
4). Gruvstrejkens omedelbara mål var att pressa regeringen till att inte genomföra 
nedläggningsplanerna. Det var gruvarbetarnas jobb och försörjning som stod på 
spel. Men det handlade inte bara om att rädda gruvindustrin, utan även om att 
bevara det kollektivistiska sättet att leva som präglade gruvsamhällena (Kelliher 
2021), om att försvara facket och arbetarrörelsen mot regeringens angrepp och 



122          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

i förlängningen om att förhindra den politiska utveckling Thatcher-regeringen 
eftersträvade (Tate 2017).
 Åtgärderna som regeringen planerat att använda för att försvåra för de 
strejkande genomfördes. Polisen satte upp vägspärrar, fordon stoppades och 
genomsöktes, människor förhördes om sin politiska tillhörighet, tidningar 
konfiskerades, hus genomsöktes och polisvåld mot strejkande gruvarbetare och 
deras supporters var inte ovanligt (Clews 2012). Thatcher hade gjort det klart 
att strejken skulle slås ner till vilket pris som helst, och stämplade de strejkande 
arbetarna som ”mobben” och ”den inre fienden” (Milne 2014a). Utöver att neka 
gruvarbetarnas partners och barn ekonomiskt bistånd konfiskerade staten också 
gruvfackets ekonomiska tillgångar. I oktober 1984 hade alla NUM:s pengar 
beslagtagits. Syftet var att svälta ut gruvarbetarna, och på det sättet pressa 
dem tillbaka till jobbet.  Det fungerade också som ett sätt att avskräcka andra 
fackförbund från att vidta sympatiåtgärder (Tate 2017; Kelliher 2014). 

Beroende av stöd
Den svåra ekonomiska situationen innebar att insamlingar och matpaket till 
gruvbyarna blev en central del i stödarbetet för strejken. Eftersom deras tillgångar 
beslagtogs kunde de fackliga avdelningarna inte själva ta emot några pengar. 
Därför etablerades lokala stödgrupper på många gruvorter, ofta bestående 
av fackligt aktiva eller Labourmedlemmar. Men arbetarrörelsen var inte lika 
stark som den varit under gruvstrejkerna ett decennium tidigare. Medan 
stödet till gruvarbetarna under 1970-talet till stor del hade kommit från andra 
fackförbund som genomfört sympatistridsåtgärder, var man nu beroende av 
ett solidaritetsarbete som bedrevs även utanför arbetarrörelsens traditionella 
organisationer (Kelliher 2014). En bred solidaritetsrörelse växte fram och hjälpte 
till att hålla strejken igång under ett helt år. Inga samlade uppgifter finns om den 
totala omfattningen av arbetet, men bara i London fanns grupper i varje stadsdel 
(Kelliher 2021, s. 5). 
 Förutom arbetarrörelsens traditionella organisationer handlade det bland annat 
om feministiska grupper, kommunister, anarkister, kulturarbetare, organisationer 
för svartas rättigheter, studenter och många andra. En betydelsefull feministisk 
solidaritetsaktör var det nationella nätverket Women Against Pit Closures, som 
bestod av kvinnogrupper framförallt baserade i gruvsamhällen. De jobbade 
både med att öka den politiska medvetenheten om strejken och med att hjälpa 
gruvarbetarfamiljer socialt och ekonomiskt (se t.ex. Sutcliffe-Braithwaite & 
Tomlinson 2018; Spence & Stephenson 2009). En annan aktör, som det skrivits 
mindre om men som blev välkänd internationellt genom dramakomedifilmen 
Pride (2014), är Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM).  

Repression och diskriminering 
För att förstå varför LGSM bildades måste bilden av 1980-talets politiska landskap 
i Storbritannien fördjupas. Det var nämligen inte bara arbetarrörelsen som 
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betraktades som ”inre fiender” av regeringen – den hårdföra antifackliga politiken 
gick hand i hand med repression mot minoritetsgrupper som sågs som avvikande 
eller samhällsomstörtande. Det gällde såväl svarta medborgare som feministiskt 
aktiva kvinnor och icke-heterosexuella (Skeggs 2014). 
 Under 1960- och 70-talen hade kampen för sexuellt likaberättigande gjort vissa 
framsteg, bland annat genom avkriminaliseringen av sex mellan män över 21 
år som genomfördes 1967.3 Men sexuella relationer mellan män under 21 år var 
fortfarande förbjudna, och Thatchers regering avfärdade kravet på en sänkning av 
den sexuella myndighetsåldern för sex mellan män till 18 år (Tate 2017). Oavsett 
ålder var sex på offentliga platser (inklusive miljöer som hotellrum) förbjudet och 
det var inte tillåtet för två män att ha sex om en tredje person var närvarande. 
Polisen gjorde ständiga tillslag mot barer, gayklubbar och offentliga toaletter, men 
även mot homosexuellas bostäder. Om två män hade sex i en bostad där även en 
tredje person befann sig kunde de gripas (Tate 2017). Polisen använde sig också av 
provokatörer – civilklädda poliser som låtsades flörta med homosexuella män för 
att sedan kunna sätta dit dem. LHBT-rörelsens4  tidningar stoppades och polisen 
genomförde räder mot bokaffärer (Tate 2017; Kelliher 2021). Människor kunde 
dessutom avskedas från sina jobb på grund av sin sexuella läggning (Tate 2017). 
Media bidrog starkt till stigmatiseringen av homosexuella män, genom att referera 
till AIDS som ”den homosexuella pesten” (gay plague) – ett straff för omoraliskt 
leverne – och stämpla homosexuella män som ett hot mot samhället (Clews 2014; 
Tate 2017). 

Lesbians and Gays Support the Miners
LGSM bildades efter att aktivisterna Mark Ashton och Mike Jackson börjat 
samla in pengar till gruvarbetarna i samband med Pridemarschen i London i juli 
1984. Gruvstrejken hade då pågått i fyra månader, och flera av de grundande 
medlemmarna i LGSM hade redan samlat in pengar till gruvarbetarna 
genom engagemang i Labourpartiet, sina respektive fackförbund och olika 
vänstergrupper. Bakom valet att nu kanalisera engagemanget för gruvstrejken 
i den nystartade gruppen, där sexuell läggning var den centrala gemensamma 
nämnaren, fanns flera skäl. För en del var syftet med verksamheten att överbrygga 
splittringar inom arbetarklassen. Genom att skapa band till gruvarbetarna 
hoppades man att saker som sexuell läggning skulle bli mindre viktigt, och det 
man hade gemensamt istället skulle hamna i fokus. ”Vårt stöd för strejken kommer 
inte bara ur att vi är homosexuella, men ur att vi [och gruvarbetarna] tillhör samma 
klass”, skrev man till exempel i en insändare (Kelliher 2021, s. 136 [min översättn.]). 
Det fanns, som Martin Goodsell i LGSM säger, ”en känsla av att arbetarklassen 

3  Sex mellan kvinnor var aldrig kriminaliserat. För heterosexuellt sex var samtyckesåldern 16 år. 
4  LHBT är en direktöversättning av engelskans LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans), som är det be-
grepp LGSM-aktivisterna själva använder. 
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var en positiv kraft och en kraft för förändring” (intervjuad av mig 180725 [min 
översättn.]). Solidaritetsarbetet för strejken sågs också som ett sätt att utmana 
medelklassdominansen i LHBT-miljön i London. Gruppen vände sig främst till 
lågbetalda och arbetslösa homosexuella och lesbiska, snarare än att, som Mark 
Ashton själv uttryckte det, ”försvara en privilegierad minoritet av homosexuella 
medelklassmän” (Kelliher 2021, s. 136 [min översättn.]). 
Beslutet att starta LGSM grundade sig dessutom på igenkänning – att man baserat 
på egna erfarenheter av diskriminering kunde se och förstå gruvarbetarnas 
utsatthet: 

Jag såg definitivt en parallell mellan hur vi, som lesbiska och homosexuella 
män, porträtterades i tidningarna – som avvikande, ett hot mot det ”normala” 
samhället – och vad gruvarbetarna nu utsattes för av den Toryvänliga pressen. De 
attackerades på ett sätt som vi var vana vid. […] Jag kände instinktivt att jag ville 
göra gemensam sak med dem (Brett Haran, LGSM, citerad i Tate 2017, s. 120 [min 
översättn.]).

Ett annat skäl var den strategiska betydelse som gruvfacket ansågs ha för den 
politiska utvecklingen i landet. Mark Ashton från LGSM beskrev det som att 
solidaritetsarbetet syftade till att ”försvara rätten att organisera sig och försvara 
försvarsorganisationer”, så som fackförbund (LGSM 1986 [min översättn.]). 
Gruvfacket sågs som den aktör som stod mellan Thatcher och en total omvandling 
av det brittiska samhället, och gruvarbetarnas kamp betraktades därför som 
ett indirekt värnande även av olika minoritetsgruppers rättigheter: ”Om 
gruvarbetarna förlorade skulle den konservativa regeringen ge sig på alla, och vi 
skulle vara en lätt måltavla” (Clive Bradley, LGSM, citerad i Tate 2017, s 141 [min 
översättn.]).
 Även själva arbetssättet i sig var en del av dragningskraften. I LGSM fanns en 
stark betoning på görande – verksamheten kretsade kring insamlingsarbetet och 
inte kring abstrakta ideologiska diskussioner. Ville man vara med och påverka 
gruppens inriktning behövde man delta aktivt i insamlingsarbetet. Det var 
ett sätt att organisera sig som skiljde sig från tidigare erfarenheter av politiskt 
engagemang: 

Ibland gick man på möten på 80-talet och det kunde vara intressant, men sen när 
man gick hem så tänkte man att det mest var en massa teoretiserande. ’Vad är det 
vi gör egentligen? Hur omsätter vi en del av den här teorin till praktik?’ Vi gick på 
demonstrationer hela tiden, men till viss del kändes det som att man gick för att 
det var det man gjorde då, och sen var demon över och bara de mest dedikerade 
fortsatte driva frågan och alla tänkte att nu har vi gjort vår plikt. Men med LGSM 
handlade det om görande, som sedan utvecklades till den fantastiska resa som 
det var att flytta fram positionerna för LHBT-frågan i Storbritannien (Brett Haran, 
LGSM, intervjuad av mig 180725 [min översättn.])
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Naturligtvis var det inte alla LHBT-personer i London som stöttade gruvstrejken. 
Enligt Mike Jackson från LGSM var de som tjänade ekonomiskt på regeringens 
politik ganska nöjda med Thatcherismen. De hade materiell möjlighet till en 
livsstil som skyddade dem från trakasserier och rädsla (Kelliher 2014, s 252). Det 
fanns också kritik mot LGSM:s solidaritetsarbete från LHBT-personer som stod 
till vänster politiskt, kritik som handlade om att man såg gruvarbetarna som ett 
kollektiv där homofobin var utbredd. En vanlig invändning när LGSM drog igång 
sitt arbete var ”Vad har gruvarbetarna gjort för oss?” eller ”De skulle aldrig ställa 
upp för oss”. I tidningen Capital Gay svarade LGSM kritikerna:

Många kommer att säga att gruvarbetarna är mot homosexuella, men om de ser 
oss aktivt stötta dem, visa solidaritet med dem, kommer deras attityder att ändras. 
Det kan snart komma en dag när människor som gruvarbetarna kommer till vårt 
försvar (’Support the miners’, annons i tidningen Capital Gay 20 juli 1984, citerad i 
Tate 2017, s 140 [min översättn.]).

LGSM bildades alltså ur aktivism i arbetarrörelsen, i syfte att bidra till 
upprätthållandet av gruvstrejken. Genom sitt stöd till gruvarbetarnas kamp 
hoppades man också kunna stärka medvetenheten om sexuellt likaberättigande i 
vänstern och arbetarrörelsen och intresset för socialism och arbetarkamp i LHBT-
kretsar. 

Solidaritetsarbetet
I Londonavdelningen av LGSM var omkring 50 personer aktiva, och runt om i 
landet bildades under året successivt tio andra lokalgrupper. På hösten 1984 bröt 
sig några medlemmar ut och startade Lesbians Against Pit Closures (LAPC), som 
en reaktion på mansdominansen i LGSM. LAPC organiserade drygt 20 kvinnor, 
som samlade in pengar till gruvarbetarna på kvinnoseparatistiska arrangemang i 
London och sedan skickade pengarna vidare till en strejkstödgrupp med kvinnor i 
Nottinghamshire (LGSM 2015).5  
 LGSM i London tog kontakt med den lokala strejkstödgruppen i gruvområdet 
Dulais Valley i södra Wales. De strejkande och deras familjer hade det mycket 
svårt ekonomiskt, eftersom deras avdelning av gruvfacket varit en av de första 
som fått sina tillgångar beslagtagna (Kelliher 2014, 2021). Under de nio månader 
som återstod av konflikten bedrev LGSM ett omfattande insamlingsarbete i 
London till Dulais Valley i Wales. Genom att skramla med insamlingsbössor 
utanför bokaffären Gay’s the Word, på gaybarer, klubbar och politiska evenemang, 
samt ordna loppmarknader, lotterier och en stor välgörenhetskonsert med det 
legendariska namnet Pits and Perverts6  lyckades man få ihop 20 000 pund 

5  Andra kvinnor fortsatte att vara aktiva i LGSM och det hände att grupperna organiserade arrange-
mang tillsammans (Kelliher 2021, s. 137). 
6  Översatt till svenska ’Gruvor och Pervon’, en drift med den mediala nidbilden av lesbiska och homo-
sexuella (Tate 2017). 
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och kunde stå för en betydande del av de utgifter som Dulais Valley hade 
(Kelliher 2021, s. 124). Att pengarna inte bara samlades in av LHBT-personer, 
utan också donerades av dem, var viktigt. Det möjliggjorde diskussioner och 
ökad medvetenhet om gruvstrejken i LHBT-miljön i London, samtidigt som det 
signalerade till människor i Dulais Valley att solidariteten inte bara kom från 
medlemmarna i LGSM utan från ett bredare kollektiv (Kelliher 2021). 
 LGSM deltog också i demonstrationer och konferenser, ställde upp som 
strejkvakter och genomförde flera resor till Dulais Valley där de och gruvarbetarna, 
gruvarbetarnas familjer och andra aktiva i det lokala stödarbetet lärde känna 
varandra och knöt starka band. När Pits and Perverts-konserten gick av 
stapeln reste en delegation från Dulais Valley till London för att vara med, och 
gruvarbetaren Dai Donovan talade från scenen om hur LGSM bidragit till en större 
medvetenhet bland gruvarbetare om LHBT-frågor och rasism mot svarta (Tate 
2017; Kelliher 2021; Clews 2012). I nästa avsnitt utvecklar jag hur denna och andra 
förändringar beskrivs av personer från Dulais Valley och LGSM. 

Förlust, men medvetandeförändringar
I mars 1985, efter ett års strejk och stora sociala och ekonomiska umbäranden 
i gruvsamhällena, röstade gruvfackets medlemmar om huruvida man skulle 
fortsätta strejka. En majoritet röstade nej. Gruvarbetarna fick återvända till jobbet, 
och regeringens planer på gruvnedläggningar genomfördes. I det hänseendet kan 
gruvstrejken ses som ett massivt nederlag för arbetarrörelsen och människorna i de 
före detta gruvbyarna runt om i landet betalar fortfarande priset för den nyliberala 
strukturomvandlingen, genom fattigdom, hög arbetslöshet och höga ohälsotal 
(Beatty, Fothergill & Gore 2019; Beynon & Hudson 2021).  
 Ändå beskriver aktivister både i LGSM och i Dulais Valley de 
subjektivitetsprocesser som strejken satte igång som en viktig framgång. En central 
beståndsdel av dessa processer var det lärande som skedde i strejken, och den 
ökade medvetenhet som blev resultatet. Flera forskare har framhållit att strejker 
kan vara viktiga arenor för kritisk kunskapsproduktion (Gago & Mason-Deese 
2019; Fantasia 1988; Schmitz 2011; Linderoth 2020). Lärande ses här inte som en 
separat aktivitet där individer ska ta emot kunskaper och passivt kontemplera, 
utan som något som sker genom aktivt deltagande i gemensam praktik (Köpsén 
2008; Cox & Nilsen 2014; Gago & Mason-Deese 2019). Stephanie Chambers från 
LGSM berättar att hon genom engagemanget i LGSM gick från att sitta tyst på 
möten till att bli mer självsäker. Hon beskriver också hur strejken ökade hennes 
kunskaper om politik:

Det påverkade mig jättemycket. Det öppnade mina ögon och fick mig att förstå 
hur Thatcher plockade isär landet. Innan jag åkte till södra Wales hade jag ingen 
aning om hur saker och ting hängde ihop. Men när jag förstod det blev jag väldigt 
arg (Stephanie Chambers, LGSM, citerad i Tate 2017, s 275 [min översättn.]).
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Att andra grupper också behandlades illa av polisen var en insikt som strejken 
bidrog till både hos LGSM och hos gruvarbetarna. Gruvfackets ordförande Arthur 
Scargill kommenterade att ”polisens taktik i den här konflikten har visat tydligt för 
oss vad svarta och asiater i Storbritannien menar med ’polistrakasserier’” (Kelliher 
2014, s 249 [min översättn.]). Det blev också uppenbart att medierapporteringen 
om strejken var kraftigt negativt vinklad (Tate 2017). Människor som stod 
strejkvakt kunde uppleva något under dagen, för att sedan komma hem på kvällen, 
slå på tv:n och få höra en helt annan berättelse om vad som utspelat sig där de 
själva varit. Det egna deltagandet i strejken och stödaktiviteter gav en mer kritisk 
inställning till nyhetsrapporteringen:  

Om staten kallade oss för ”den inre fienden”, vad sa det då om andra grupper 
som vi, under många år, fått höra samma sak om? Kanske var de som vi? Kanske 
behandlades de orättvist? Kanske var det som sas om dem lögn? Vårt perspektiv 
ändrades dramatiskt (Sîan James, aktiv i stödarbetet i Dulais Valley, citerad i Tate 
2017, s. 136 [min översättn.]).

För flera medlemmar i LGSM var det en omvälvande upplevelse att kunna vara 
öppna med sin sexuella läggning i en traditionell arbetarklassmiljö, och bli 
respekterade och omtyckta. Brett Haran beskriver hur resorna till Dulais Valley 
blev ett sätt att äntligen kunna få ihop den egna klassidentiteten och den egna 
sexuella läggningen till en fungerande helhet: 

Det var inte lätt att vara homosexuell om man hade arbetarklassbakgrund, måste 
jag säga. Ingen var hemsk, det är min erfarenhet, men det var inte lätt att förlika 
sig med eftersom man hade vuxit upp med tron att arbetare inte kunde vara 
homosexuella. När vi växte upp träffade vi inte folk som var öppet homosexuella, 
de som var på TV var komiska. Politiskt kände jag en stark koppling till 
mina arbetarklassrötter, men när det gällde sexualitet var det svårt. Men vår 
erfarenhet av att åka ner till Wales och träffa gruvarbetarna och deras familjer 
– Vi åkte dit som öppet homosexuella, det fanns inga tvivel om vad vi var – vi 
var homosexuella och vi var lesbiska. Frågan var på bordet. Efter de inledande 
mötena så förstod folk att oavsett vad de haft för förutfattade meningar så var 
vi precis som dem. Vi brydde oss om samma saker, och vi strävade efter samma 
sak. För det mesta handlar nedbrytandet av barriärer om att få folk att komma 
samman. Det har varit svårt att få folk att mötas, ofta har det varit väldigt lite 
kontakt mellan olika grupper (Brett Haran, LGSM, intervjuad av mig 180725 [min 
översättn.]).

Naturligtvis är det svårt att veta vilken betydelse LGSM-aktivisternas närvaro 
hade för attityder kring homosexualitet i Dulais Valley – kanske skulle 
människors uppfattning ha förändrats successivt ändå, med den allmänna 
samhällsutvecklingen. Men flera berättelser om vad som kom ut av samarbetet 
lyfter fram en ökad öppenhet och acceptans som ett viktigt resultat. Dai Donovan 
menar att man började prata om andra saker än man gjort tidigare:



128          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

Jag är helt övertygad om att LGSM:s närvaro i våra dalar förändrade våra 
lokalsamhällen. När man levde där kändes det inte nödvändigtvis som att det 
var stängda samhällen, men man kan definitivt säga att samtalen inte skulle ha 
handlat om hälsofrågor för LHBT-personer (Dai Donovan, gruvarbetare, citerad i 
Tate 2017, s. 269 [min översättn.]).

Konkret märktes den påverkan LGSM haft på Dulais Valley under Pridemarschen 
i London sommaren 1985, några månader efter att strejken avslutats. Ungefär 80 
gruvarbetare och medlemmar av gruvarbetarfamiljer reste till huvudstaden för att 
delta i paraden, där de tågade tillsammans med LHBT-aktivister under LGSM:s 
och gruvfacket NUM:s banderoller. Det var första gången ett fackförbund deltog i 
en Pridedemonstration i Storbritannien (Kelliher 2014). 

Politiska framgångar
NUM kom också att spela en avgörande roll för att sprida och normalisera krav på 
LHBT-rättigheter i den brittiska arbetarrörelsen: 

Jag tror att det är sanningsenligt att säga att LGSM placerade socialism på den 
sexualpolitiska agendan i den lesbiska och homosexuella miljön i London. Men 
samtidigt placerade vi sexualpolitik på den fackliga agendan och gruppens 
existens konsoliderade mycket av det arbete som lesbiska och homosexuella hade 
gjort i arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen under många, många år (Nicola 
Fields, LGSM, i All out! Dancing in Dulais 1986 [min översättn.]).

På Labourpartiets partikongress 1985 behandlades ett förslag om att partiet 
skulle ställa sig bakom lika rättigheter för homosexuella och heterosexuella. 
Partiledningen yrkade avslag, men förslaget röstades igenom med stor majoritet 
vid en votering, tack vare stödet från gruvarbetarfacket och andra fackförbund. 
Även Trade Union Congress (TUC) – den brittiska motsvarigheten till LO – antog 
samma år en liknande resolution (Kelliher 2014, Tate 2017). Därefter kunde 
progressiva krafter i partiet börja arbeta för en verklig implementering av den 
antagna policyn, som så småningom banade väg för partnerskap och äktenskap, 
efter att Labour återfått regeringsmakten 1997. Brett Haran beskriver det som 
”ett stort kliv framåt för kampen för sexuellt likaberättigande i Storbritannien” 
(intervjuad av mig 180725 [min översättn.]). 
 Det var dock ingen spikrak väg dit. Efter att ha besegrat gruvarbetarna 
fokuserade Thatchers regering ännu mer på sexualitetsfrågor, moral och vad 
man såg som hot mot kärnfamiljen, vilket historikern Matt Cook (2007) menar 
fungerade som avledning från den höga arbetslösheten och lågkonjunkturen i 
den brittiska ekonomin. Ett av de mest uppmärksammade politiska besluten på 
området var när man i kommunallagen införde ett förbud för lokala myndigheter 
att stödja något som skulle kunna främja homosexuella relationer. Det innebar 
i praktiken att homosexualitet inte ens fick omnämnas i skolundervisning. Den 
brittiske historiegeografen Diarmaid Kelliher menar att detta var en attack både 
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på lesbiska och homosexuella och på lokala Labourstyren som var progressiva i 
sexualitetsfrågor (2014). 
Enligt Kelliher (2014) kan försämringarna för sexuella minoriteter under andra 
halvan av 1980-talet tolkas som en bekräftelse på LGSM:s farhåga att utsattheten 
för LHBT-personer skulle öka om strejken förlorades. LGSM fick visserligen 
stöd från gruvarbetarna i södra Wales i sitt engagemang mot ändringen i 
kommunallagen, men paragrafen avskaffades ändå inte förrän år 2003. Först år 
2001 blev samtyckesåldern 16 år för både heterosexuellt och homosexuellt sex. 
Gruvfacket var en engagerad allierad, men efter nederlaget i strejken en försvagad 
och decimerad sådan. Som Kelliher (2014) påpekar går det inte att veta hur 
reformtakten skulle ha sett ut om strejken vunnits och gruvorna blivit kvar, men 
det är rimligt att anta att gruvfacket hade varit en starkare aktör och att stödet 
därför hade fått mer effekt. Däremot ökade utrymmet väsentligt i arbetarrörelsen 
generellt och i fackföreningsrörelsen specifikt för att driva frågor om sexuellt 
likaberättigande. 
 Efter att ha lyft fram de effekter LGSM:s strejkaktivism fick för gruvfackets 
agerande i sexualpolitiska frågor är det värt att poängtera att LGSM aldrig 
villkorade stödet till Dulais Valley (Kelliher 2021). Brett Haran menar att det var 
viktigt för dem att inte ställa motkrav, men att det samtidigt innebar att det de 
gjorde var något av en chansning:

Vi åkte dit och gav dem vårt villkorslösa stöd, och vi hoppades också – antar 
jag – att vårt engagemang skulle kunna tända en vidare förståelse för frågor som 
angick LHBT-personer i det brittiska samhället. Men vi sade inte ’Vi kommer bara 
att ge er pengarna om ni förbinder er till X,Y,Z.’ […] Ingen av oss kunde föreställa 
oss att den första kontakten med gruvarbetarna i södra Wales, och deras familjer, 
skulle leda till att National Union of Mineworkers, som verkligen hade varit ett av 
de mer traditionella – man skulle kunna säga macho – fackförbunden – kort efter 
strejkens slut, helhjärtat skulle engagera sig för LHBT-rättigheter i Labourpartiet. 
Man kan inte veta sånt. Men det skulle aldrig ha hänt om vi inte hade tagit de 
där kontakterna från början (Brett Haran, LGSM, intervjuad av mig 180725 [min 
översättn.]).

Att gruvfacket kom att bli en viktig aktör i kampen för sexuellt likaberättigande 
ska inte förstås som att gruvarbetarna på ett mekaniskt sätt betalade tillbaka 
en skuld till LGSM. Det handlade om en solidaritetskultur, där det ömsesidiga 
stödet växte fram organiskt under strejken och fortsatte att utvecklas när den 
tagit slut. Ömsesidigheten i relationen mellan gruvarbetarna och LGSM fanns 
även i den påverkan som samarbetet hade på de som deltog. Det var inte bara 
gruvarbetarfamiljernas fördomar om homosexuella storstadsbor som utmanades 
– Londonaktivisterna fick också sina förutfattade meningar om arbetarklassen på 
små orter motbevisade, när de upptäckte att människorna i gruvsamhällena inte 
bara var öppna för nya bekantskaper och perspektiv, utan att de också var politiskt 
skolade och erfarna aktivister. 
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Jag återkommer till LGSM och gruvarbetarna i kapitlets avslutande 
diskussion, men först ett nedslag i svenskt 2000-tal och den största – och mest 
uppmärksammade – välfärdsstrejken som ägt rum i Sverige hittills. 

Kommunalstrejken 2003
Kommunals yrkesgrupper har befunnit sig i centrum för både uppbyggnaden, 
omvandlingen och nedmonteringen av den offentliga välfärdssektorn i Sverige 
(Ekdahl 2010). Under 1990-talet innebar nedskärningar, intensifiering av 
arbetet och eftersläpande löner en kraftigt försämrad arbetssituation för många 
kommunalare. När avtalsrörelsen 2002 inleddes hade känslan av att hela tiden 
få stå tillbaka vuxit hos kommunalarna under lång tid. Nu hade man fått nog 
och ville försöka få till rejäla löneökningar. Målsättningen var att lönegapet 
mellan Kommunals yrkesgrupper och industriarbetarna skulle utraderas under 
en fyraårsperiod. I förhandlingarna krävde Kommunal ett löneutrymme på 5,5 
procent och höjda lägstalöner till 14 000 kronor i månaden för vuxna arbetare 
(Linderoth 2020). 
 De intervjuer jag genomfört med fackligt aktiva kommunalare visar att kravet 
på höjda löner hade en tydligt materiell dimension. Högre lön betyder att man inte 
måste vända på varje krona, och att man kan leva ett bättre liv. Men intervjuerna 
har också tydliggjort att det fanns en dimension i lönekampen som handlade om 
status, synlighet, yrkesstolthet och mänskligt värde. Önskan om att bli erkänd och 
synlig som utförare av ett viktigt arbete hade en avgörande betydelse för viljan att 
gå ut i strejk och för de förväntningar kommunalarna hade på strejken. Strävan 
efter erkännande bottnade i en långvarig erfarenhet av att bli osynliggjorda och 
ignorerade, med jobb som inte värdesattes. Att kämpa för högre löner var också ett 
sätt att försöka få erkännande för välfärden som samhällsmodell. Kommunalarna 
tolkade det låga värde deras arbete tillmättes som ett uttryck för en undervärdering 
av välfärden och av välfärdsbrukarna. Högre löner för kommunalarna sågs 
därmed som ett verktyg för att säkerställa bättre kvalitet i välfärden. Arbetsgivarna 
avfärdade Kommunals krav som orealistiska och oansvariga, med argumentet 
att kommunernas och landstingens ekonomi redan var ansträngd. Kravet om 5,5 
procent sågs som ett hot mot samhällsekonomin och mot den modell där industrin 
bestämmer ramarna för vilka löneökningar som blir möjliga. 
 Förhandlingarna kantades av att kommunalare runt om i landet genomförde 
demonstrationer, namninsamlingar och andra aktioner för högre löner, iklädda 
röda jackor med texten ”Vi tar fajten” på ryggen. Trycket från medlemmarna var 
hårt på att förbundet inte skulle ge sig utan ta strid för kraven även om det innebar 
att man behövde gå ut i konflikt. Den 8 april 2003 varslade Kommunal till slut om 
strejk, och det första varslet trädde i kraft 23 april. Kommunal lät strejken rulla 
i vågor mellan kommuner och yrkesgrupper, för att påverkan på allmänheten 
skulle bli mindre. Den sista strejkvågen skulle pågå tills en uppgörelse nåddes 
och för att sätta ytterligare press på arbetsgivarna hade fackförbunden Seko och 
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Transport varslat om sympatiåtgärder. De hann dock aldrig träda i kraft, eftersom 
den sista vågen bara pågick i två dagar, innan Kommunal den 28 maj kom överens 
med arbetsgivarna och strejken blåstes av. Då hade 86 000 offentliganställda 
kommunalare från många olika yrkesgrupper varit uttagna i konflikt. 
 Uppgörelsen omfattade en halv miljon offentliganställda kommunalare. 
Istället för ett löneutrymme på 5,5 procent att fördela i de lokala förhandlingarna 
blev det som arbetsgivarna ville att vissa yrkesgrupper prioriterades. Vård och 
omsorgspersonal fick 5 procent första året, och barnskötare fick 5 procent andra 
året. För övriga yrkesgrupper blev utrymmet lägst 2,6 procent för 2003 och 
lägst 2 procent för 2004. Kommunal hade krävt att lägstalönerna skulle höjas 
till 14 000 kronor i månaden och fick igenom det, men bara för de som hade 
yrkesförberedande gymnasieutbildning och minst ett års sammanhängande 
erfarenhet i yrket (Linderoth 2020).
 Huruvida överenskommelsen med arbetsgivarna var en seger eller inte för 
kommunalarna blev föremål för mycket diskussion, både inom organisationen 
och i media. Många lokala företrädare för Kommunal var kritiska mot 
att förbundsledningen valt att godta budet och blåsa av strejken innan 
sympatiåtgärderna hunnit träda i kraft. Men trots att det nya avtalet inte var 
vad många hade hoppats på, och trots det abrupta slutet på strejken, pratar de 
kommunalare jag intervjuat om strejken som en omvälvande upplevelse, som 
fortfarande väcker starka känslor. I nästa avsnitt lyfter jag fram hur solidaritet, 
sammanhållning och kampanda växte fram under strejken, och påverkade de som 
deltog. 

Sammanhållning och kampanda
Intervjupersonerna beskriver att patienter, föräldrar och folk på stan uttryckte 
sympati för lönekampen och hejade på kommunalarna. Den ökade synligheten 
och positiva uppmärksamheten bidrog till en nyvunnen yrkesstolthet och till 
känslan av att kommunalarna hade rätten på sin sida. Men deras berättelser visar 
också att det inte bara var erkännandet från andra, förmedlat genom medias 
uppmärksamhet eller genom reaktioner från brukarna i välfärden, som fick 
betydelse för den kollektiva självbilden. Det var också en process som skedde 
i själva strejkkampen, i interaktionen kommunalarna emellan. I det kollektiva 
handlandet formades en kampvilja och en solidaritet som skapade en känsla av 
nyvunnen styrka. 
 Erfarenheten av sammanhållning och gemenskap finns latent i berättelser 
om det dagliga arbetet med att göra smörgåsar och dela ut till strejkvakter och i 
beskrivningar av demonstrationer och andra utåtriktade aktioner. Men det är också 
något flera personer uttryckligen framhåller som det de i första hand associerar 
med strejken, som Lena, vårdbiträde och lokal facklig företrädare:

Men det är det alltså att kampandan var så fullständigt på topp. Det kändes som 
att man gjorde ett dygnet runt-arbete men att det var så kul så man hade ingen 
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lust att varken sova, äta eller göra nånting annat just då för man, ja- och det var 
verkligen att kroka arm med varandra liksom. Det var sån total kampvilja, var det. 
Så att det är det första jag tänker på om 2003 (Linderoth 2020, s. 255).

Lena tillägger att sammanhållningen och kampandan gjorde att ”det fanns 
egentligen ingenting som man upplevde att man inte kunde lösa”, och menar att 
strejken stärkte de som deltog, både som individer och som kollektiv. Även Aina, 
barnskötare och lokal facklig företrädare på deltid, lyfter fram sammanhållningen 
som sitt huvudsakliga minne från strejken. Hon beskriver hur hennes fackliga 
identitet stärktes och hur hon såg den egna yrkesgruppen i nytt ljus: 

Sammanhållningen. Vi var så starka, det kändes att vi höll ihop på något sätt, på 
något konstigt sätt. Det har vi aldrig gjort innan. Då liksom var det skönt att vara 
kommunalare, alltså jag tillhörde Kommunal, för att vi är så himla starka när vi 
är tillsammans, för stunden var det fint. […] Man har aldrig känt att barnskötarna 
var så starka tillsammans, och de bara skrek och gapade, och gjorde sina affischer 
och åkte till stan. Alltså man hamnade i en annan värld som man aldrig upplevt 
tidigare, det var så starkt, alla höll ihop och det bara flöt (Linderoth 2020, s. 
255–256). 

Formuleringen ”på något konstigt sätt” antyder att den plötsliga 
sammanhållningen nästan hade en mystisk karaktär som är svår att beskriva, eller 
kanske ens själv få grepp om eller förstå i efterhand. Som Fantasia (2013) påtalat 
har samhällsvetenskaplig forskning framför allt intresserat sig för arbetarrörelsens 
”kroppsliga” former, så som organisationsstrukturer, institutionellt maktutövande, 
medlemsantal och medlemsegenskaper (kön, ålder etc.). Men styrka och framgång 
för arbetarrörelsen hänger samman med rörelsens förmåga att frammana något 
som är större än detta – en idé som fungerar möjliggörande och mobiliserande och 
som ett medel för kollektivt handlande – solidaritet. Uppvisandet av solidaritet 
kan få det som tidigare framstått som omöjligt att plötsligt framstå som möjligt, 
och det kan i sin tur leda till ett större uppvisande av solidaritet, vilket kan flytta 
möjlighetshorisonten ytterligare, och så vidare. Känslan av solidaritet är det 
som kan lyfta en situation till en annan nivå; omvandla den till en nästan helig 
upplevelse. Det är detta några av intervjupersonerna vittnar om när de talar om 
sammanhållningen i strejken. 

Ny facklig identitet
När jag frågar Aina om upplevelsen av stark sammanhållning var en för henne ny 
känsla svarar hon med emfas: 

Ja, oh ja, oh ja. Alltså man är ju i olika konstellationer i Kommunals värld, man går 
på utbildningar, man går på kurser och på jobbet kanske- man är medlem men 
inte på samma sätt som när alla samlas och demonstrerar och det är bara vi, vi 
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kommunalare som gjorde det. […] Kanske man skulle göra sånt lite oftare, jag vet 
inte hur det skulle smaka men det var något annorlunda (Linderoth 2020, s. 257).

Upplevelsen av facket under strejken skiljde sig från den fackliga vardag Aina 
var van vid. Aktivistiska metoder som hon och de andra använde sig av lokalt, 
som att demonstrera och ropa slagord, blir konkreta exempel på praktiker som 
de ägnade sig åt för första gången, och som bidrog till känslan av en annan värld. 
Överlag innebar strejken en förhöjd aktivitetsnivå i organisationen, med både fler 
aktiviteter och fler som deltog. När jag frågar Anders, skötare och lokal facklig 
företrädare på deltid, efter ett särskilt roligt minne från strejken berättar han om 
något som tydligt viker av från det vardagliga fackliga arbetet, och lyfter fram just 
det ovanliga i aktionen:

Jag minns att vi bildade en mänsklig kedja genom stan. […] Med kommunalare 
som höll varann i hand och så räckte den hela vägen. Och sen så gjorde vi vågen 
så att den rullade liksom längs hela den här kedjan, hela vägen. […] Vi brukar 
inte vara ute och demonstrera ihop på det här viset så ofta. Det är ju det som sker 
på första maj men av alla våra medlemmar så är det ju en minoritet i ärlighetens 
namn. Men under en strejk så blir det ju liksom- då ställer ju för det mesta 
väldigt många upp, så att då ser man ju verkligen vilken styrka som finns i en 
fackförening ifall man bara vill. […] Det är en kraft som finns i det som är rätt 
så häftig. […] Och det var roligt att man fick med sig alla kompisarna på det här 
också, att många gånger så försöker man få med sig folk och det kan vara svårt att 
få folk att engagera sig men nej nu var det många som slöt upp helt plötsligt. 
 Kristin: Vad tror du det beror på att det var lättare att engagera folk då? 
 Anders: Jo, därför att vi- när vi gjorde den här saken gemensamt och det var så 
många som slöt upp, ja då blev det en solidaritet som innebar att det var svårt för 
nån att säga att ’nej, jag ställer mig vid sidan om’. Då fick man ta ett- jag menar 
det sågs ju som att man svek i så fall, och det vill ju folk inte. Folk vill inte bli 
upplevda som nån som inte är solidarisk eller som är svikare, utan man ställde 
upp för kompisarna. Det blir tryck, grupptryck (Linderoth 2020, s. 258).

Till skillnad från i den fackliga vardagen, när Anders är en person som försöker 
få andra att engagera sig, var det under strejken lätt att få folk med sig. En vidgad 
solidaritet uppstod ur förväntan på att alla skulle ställa upp för varandra. Inte 
ställa upp för institutionen ”facket”, utan för varandra – ”för kompisarna”, som 
Anders säger. Plötsligt blev den latenta makt som finns i facklig organisering 
synlig. 
 Trots att Lena, Aina och Anders har arbetat många år i sina respektive yrken 
är den kollektiva styrkan under strejken något de beskriver som en exceptionell 
upplevelse. En möjlig tolkning är att det fackliga medlemskapet och engagemanget 
i Kommunal (och den grundläggande solidaritet som detta i sig utgör) uppfattades 
som något självklart och vardagligt, och att den potentiella styrka som fanns 
latent i det växte och tog en särskild form under strejken, och först då blev synlig. 
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En annan tolkning, som inte står i motsats till den första, är att upplevelsen av 
sammanhållning, som kopplas till de speciella aktiviteter som ägde rum under 
konflikten, kontrasteras mot den fackliga vardagen och existerar i jämförelse med 
den. I berättelserna om strejken framträder strejkarbetet på många sätt som facket 
”som det borde vara” – synligt, aktivistiskt, inkluderande och redo för strid. 

En ”lektion i samhällskunskap”
Strejken fungerade som en slags facklig intensivkurs eller studiecirkel. De som 
deltog förvärvade traditionella fackliga färdigheter som annars skulle ha tagit 
längre tid att tillgodogöra sig, men även kunskaper som inte ryms inom det 
vardagliga fackliga arbetet, och som ibland står i direkt kontrast till det. Det blev 
dessutom ett tillfälle att lära sig mer om hur det omgivande samhället fungerar: 

[…] det blir en gigantisk lektion i samhällskunskap. Alltså det sporrar en till 
att- ja, dels så får man ju lära sig rent praktiskt vad en strejk innebär men sen 
blir man ju också intresserad av att läsa ’vad säger politikerna, vad tycker de?’, 
alltså det blir väldigt- jag tror att det blir en ganska hög kompetenshöjning på 
allmänbildningen, eller vad man ska säga, under en strejk (Lena, vårdbiträde och 
lokal facklig företrädare, Linderoth 2020, s. 266).

Den konkreta erfarenheten av att plötsligt befinna sig i öppen konflikt med 
arbetsgivaren kunde för några innebära specifika insikter om arbetslivets 
organisering. Helen, undersköterska och arbetsplatsombud, beskriver hur det 
plötsligt blev tydligt att det finns två parter på hennes arbetsplats, arbetarna 
och arbetsgivaren. Hon berättar att hon stod ganska nära chefen, en person som 
hon tyckte bra om och såg lite mer som en kollega än som en överordnad. När 
strejken utlystes tyckte hon att det kändes jobbigt att hon nu skulle skiljas från sin 
arbetsplats, som var en viktig trygghet för henne. Inställningen till chefen som 
person förändrades inte under strejken, men däremot framträdde hon för första 
gången för Helen som representant för ett arbetsgivarintresse. 

Men när det här var, då blev det så tydligt att vi är två parter. Och att när det 
gäller allvar, jo men då [slår handen i bordet] då står vi ganska ensamma. Då är 
inte arbetsgivaren- de kan också visa den sidan. Att nu, nu håller inte vi med. 
Och det var då jag kände att nu drogs vi- men det var inte att jag kände gentemot 
henne, alltså chefen, att hon hade nån skuld eller... Absolut inte. Utan hon var 
ju väldigt professionell. Men det var mer känslan att ’nu, nu är vi verkligen två 
parter’ (Linderoth 2020, s. 267). 

Jag ber Helen utveckla vad hon menar med att hon kom till insikt om att det 
handlar om två parter: 

Det var väl just då att få den här bilden av att arbetsgivaren går ju in med sina 
intressen. Dom har sin budget, dom har sitt att följa. Sen, vi är ju bara, vi är ju 
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redskap. För att nå de här målen. Och där är det viktigt för att vi ska ha det 
bra och vi ska må bra och känna att vi utvecklas och allting och tryggheten på 
arbetsplatsen så är det viktigt att vi organiserar oss. För annars är det nog lätt 
att vi blir överkörda. Vi får det inte så bra. Utan därför måste vi gå ihop och bli 
starka tillsammans. Få nånting att stå på för att då kunna ställa krav gentemot 
arbetsgivaren: ’Men det här, det här går inte vi med på, såhär vill inte vi ha det’ 
(Linderoth 2020, s. 267).

Samtidigt med insikten om att arbetsgivaren är en part med ett annat intresse 
än det som Helen delar med sina arbetskamrater på sjukhuset kommer också en 
ny syn på det egna kollektivet. Helen säger att hon och hennes arbetskamrater 
är ”redskap” för att arbetsgivaren ska kunna nå sina budgetmål, och att det 
därför är viktigt att de går samman. Det Helen beskriver är att hon och hennes 
arbetskamrater genom organisering går från att vara redskap för arbetsgivaren 
(objekt) till att träda fram som subjekt. 
 Berättelserna om hur de som deltog i Kommunalstrejken utvecklades politiskt 
och fackligt kan, liksom motsvarande berättelser från gruvstrejken i Storbritannien, 
förstås inom ramen för ett perspektiv på lärande som fokuserar på kollektiva 
praktiker, där både kollektiva identiteter och sociala gemenskaper formas (Köpsén 
2008, s 72). Som tidigare forskning om subjektivitet i arbetskonflikter har visat 
kan deltagande i arbetskonflikter fördjupa kunskapen om vilka motsättningar 
samhället bygger på, och maktrelationer som tidigare varit dolda kan bli synliga 
(Fantasia 1988; Giese 1979). I intervjupersonernas minnen av strejken ingår 
berättelser om hur strejken öppnade för möjligheter att förstå världen på ett 
annat sätt, men också för att vidareutveckla fackliga kunskaper genom praktisk 
erfarenhet. Det som utmärker Kommunalstrejken som kollektiv lärandeprocess 
är att den både fungerade som en slags snabbkurs i att vara facklig, och som en 
öppning mot omfamnandet av kreativa, offensiva och aktivistiska praktiker som 
bryter mot rutiner som är förknippade med att vara facklig.

Solidaritetskulturer i de två strejkerna
Både under den brittiska gruvstrejken och den svenska Kommunalstrejken 
skapades något nytt ur den gemensamma praktik som strejkaktivismen utgjorde. 
Människors ömsesidiga beroende av varandra framträdde tydligare när vardagen 
ställdes på ända och de deltagandes gemensamma ambitioner förkroppsligade 
andra ideal och utsikter än den konkurrens och den liknöjdhet eller uppgivenhet 
som annars kan tendera att prägla tillvaron. De som deltog växte, nya sociala 
band formades, förutfattade meningar utmanades och möjlighetshorisonter 
vidgades. Dessa kollektiva subjektivitetsförändringar kan förstås genom begreppet 
solidaritetskulturer (Fantasia 1988). 
 Oavsett om en vision om ett framtida, nytt samhälle uttrycks eller inte, 
kan byggandet av solidaritet utgöra ett praktiskt försök att omstrukturera 
mänskliga relationer när individualism konfronteras av kollektivism genom 
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konkret handling. Den brittiska journalisten och författaren Seumas Milne 
(2014b) pekar på just detta när han konstaterar att gruvstrejken 1984–85 var 
”en defensiv kamp för att bevara arbetstillfällen och lokalsamhällen. Men den 
visade också på ett alternativ, ett annat sorts Storbritannien, byggt på solidaritet 
och kollektivt agerande [min översättn.].” I Dulais Valley i södra Wales såg den 
lokala stödgruppen med LGSM:s hjälp till att tusentals familjer hade mat under 
flera månader. De höll igång sina lokalsamhällen trots pressen från regeringen, 
polisen och media och trots att facket inte kunde betala ut någon strejkersättning. 
Ur detta växte en stark gemenskap och ömsesidig respekt, som bar vidare hopp 
och kämpaglöd trots att strejken slutade i nederlag för gruvarbetarna. Strejken 
blev ett sätt att kanalisera och artikulera motståndet mot Thatcherismen, där såväl 
den traditionella arbetarrörelsen och vänstern som andra progressiva grupper 
kunde samlas och skapa nya gemensamma erfarenheter och lära av varandra. Ett 
konkret resultat av detta blev de framsteg för LHBT-kampen som drevs fram i och 
genom arbetarrörelsen decennierna efter strejken. Detta visar dels att en gemensam 
uppfattning är något som aktivt skapas genom kollektivt agerande, dels att 
organisering i sig kan leda vidare till förändring:

Det handlar om vikten av solidaritet, av att skapa samsyn med andra genom 
politisk kamp, och att se potentialen i det. Även om man inte vinner en viss strid 
vid en viss tidpunkt kan det vara grunden för en seger längre fram (Brett Haran, 
LGSM, intervjuad av mig 180725 [min översättn.]).

Kommunalarna jag intervjuat minns sin strejk 2003 som en arena för en ny 
form av solidaritet och sammanhållning mellan kommunalare. Synen på de 
egna yrkesgrupperna och det egna fackförbundet förändrades; en stark stolthet 
både över identiteten som välfärdsarbetare och över den fackliga identiteten 
som kommunalare karaktäriserade upplevelsen. Arbetet med strejken stärkte 
kommunalarna som individer och som grupp; de blev medvetna om sig själva 
som ett kämpande kollektiv. Flera intervjupersoner beskriver hur strejken 
fyllde hela tillvaron och skapade känslan av att befinna sig i en annan värld. 
Strejken fungerade även som en regim för fackligt lärande (Köpsén 2008), där 
intervjupersonerna utvecklades i sina roller som fackligt förtroendevalda och 
fick nya insikter om maktförhållanden i arbetslivet. De fick också erfarenhet av 
praktiker som inte tillhörde den fackliga vardagen. 
 Att arbetskonflikter är bärare av visioner för alternativa sätt att organisera 
samhället och mänskliga relationer (Mulinari 2020; Fantasia 1988; Linderoth 2020) 
kan också uttryckas som att det är mänsklig praktik som generar hopp om något 
bättre (de los Reyes & Mulinari 2020). Att vara med och kämpa kan skapa en insikt 
om att allting inte måste vara som det är:

Anledningen till att jag är socialist idag, 32 år senare, är delvis att jag upplevde 
deras [gruvarbetarnas, min anm.] kamp. Även om deras samhällen så småningom 
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besegrades så gav den erfarenheten mig något som har påverkat resten av mitt 
liv. För folk som inte har upplevt något sånt är det lätt att säga ’världen ser ut som 
den gör och ingenting kommer nånsin att ändras’. Men när man har upplevt en 
så stor strid, och varit en del av det, så förändrar det en (Clive Bradley, LGSM, 
citerad i Tate 2017, s. 275 [min översättn.]).

Gruvstrejken var ett formativt historiskt ögonblick i Storbritannien och öppnade 
för framväxten av nya aktörer och allianser. En solidaritetskultur tog form inte 
bara mellan de strejkande gruvarbetarna, utan även mellan dem och människor 
som understödde strejken genom olika former av aktivism – både lokala 
stödgrupper och allierade från andra platser, som LGSM. Den solidaritetskultur 
som blir synlig i kommunalarnas strejkberättelser, å andra sidan, växte framförallt 
fram inom det strejkande kollektivet. Men det var ett kollektiv som bestod av 
flera olika yrkesgrupper och som var heterogent även med avseende på bland 
annat kön, ålder, etnicitet, facklig erfarenhet och geografisk hemvist. Solidariteten 
kunde också inkludera fackliga kamrater i samma förbund som inte var uttagna i 
konflikten, men som deltog i strejkarbetet. Det fanns även inslag av en utvidgad 
solidaritet genom att allmänhetens erkännande av kommunalarnas viktiga 
arbete och den sympati för strejken kommunalarna mötte stärkte deras kamplust 
och övertygelse om att det de gjorde var rätt, även om sympatin inte omsattes i 
kollektivt agerande så som LGSM-aktivisternas sympati för gruvarbetarna gjorde.

Avslutande reflektioner
Berättelserna från de två strejkerna illustrerar den centrala betydelse som kollektiv 
organisering har för konstruktionen av identitet, för erfarenheter av tillhörighet 
och gemenskap och för meningsskapande i tillvaron. De visar att människors 
kollektiva handlande gör det möjligt att utmana strukturell underordning och 
splittring, och att föreställa sig alternativ till det rådande. I en tid när debatter om 
social rättvisa å ena sidan kretsar mycket kring bakslag för progressiva rörelser 
och å andra sidan kring (oöverbryggbara) skillnader mellan olika kollektiv, 
borde en central uppgift för feministisk forskning vara att utforska hur och när 
hopp och solidaritet faktiskt blir möjligt. Här har strejker och andra former av 
arbetsplatsorganisering och facklig aktivism mycket att lära oss. Genom att 
facklig aktivism har sin bas i den sociala organiseringen av arbete möjliggörs en 
gemenskap som inte i första hand är baserad på vem man är, utan på vad man 
gör; oavsett andra olikheter delar man i grunden positionen som lönearbetare och 
den underordning som denna position innebär. Men samtidigt som ojämlikhet är 
det som skapar själva behovet av facklig kamp, kretsar kampen kring kollektiva 
praktiker och ambitioner som i sig själva pekar mot ett annat, mer jämlikt samhälle. 
Det är en gemenskap som i sig själv är transformativ; som bär fröet till en annan 
ordning.
 Den solidaritet som växte fram under gruvstrejken 1984–1985 och under den 
svenska Kommunalstrejken påminner om att abstrakta diskussioner om skillnader 
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mellan olika kollektiv sällan är särskilt fruktbara. Det är först när vi gör saker 
tillsammans med ett gemensamt mål – frivilligt eller för att omständigheterna 
tvingar oss till det – som saker händer. Det betyder inte att alla problem och 
inbördes olikheter då raderas ut, men det betyder att både vi och det samhälle vi är 
en del av förändras.
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11. En solidaritets- och omsorgskris: 
Civilsamhällets roll som omsorgsutförare i ett 
bristande välfärdssamhälle 
 
Vilma Nyberg 

Vi befinner oss i en solidaritets- och omsorgskris. Solidaritetskrisen blev högst 
märkbar under händelserna som utspelade sig under 2015, när den så kallade 
flyktingkrisen inträffade och en stor mängd flyktingar anlände till Europa under en 
kort tidsperiod. I efterhand har forskare argumenterat för att det som benämndes 
som en flyktingkris snarare var en solidaritetskris i Europas bristande hantering av 
flyktingmottagningen (Abdelhadi, Gren & Joorman 2020; Dahlstedt & Neergard 
2016). Vi befinner oss samtidigt i en omsorgskris (Fraser 2017). Nancy Fraser menar 
att det finns inneboende kristendenser i det kapitalistiska systemet, eftersom social 
reproduktion är en förutsättning för produktion, samtidigt som social reproduktion 
nedvärderas och nedprioriteras. Den sociala reproduktionen försvagas av 
kapitalismens ständiga krav på ökad ackumulation, och detta har, enligt Fraser, 
försatt oss i en omsorgskris (2017, s. 22). Omsorgskrisen diskuteras i en svensk 
kontext av exempelvis Hanna Bäckström (2020). I sin avhandling diskuterar hon 
hur civilsamhället kliver in när staten inte räcker till. Bäckström diskuterar detta i 
relation till de maktrelationer som kan uppstå mellan den som hjälper och den som 
blir hjälpt. Bäckström menar att hjälpande av andra är nära sammankopplat till 
maktutövande, vilket skapar en paradoxal konflikt (2020, s. 15–17).  
 De senaste 30 åren har det skett en samhällsförändring i Sverige. Svensk 
välfärdspolitik har genomgått en reformering som kan beskrivas som en process 
från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Detta innebär kortfattat att välfärd har gått 
från att utföras av staten, till att utföras av staten i kombination med privata 
aktörer. Civilsamhället är en av de huvudsakliga aktörer som numera utför 
välfärdsarbete som tidigare utfördes av staten (Scaramuzzino & Linde 2017). 
Denna samhällsutveckling intensifierades under solidaritetskrisen 2015. När 
Sverige mottog en stor mängd flyktingar under en kort tidsperiod blev bristerna 
uppenbara. Staten räckte inte till för att hantera flyktingmottagningen, och 
civilsamhället fick kliva fram och ta ett stort ansvar (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2015, s. 7; Eriksson 2019). Syftet med denna text är att utforska vilken 
roll civilsamhället spelar i solidaritets- och omsorgskrisen. Texten skrivs utifrån 
hypotesen att denna nedprioritering har lett till ett ökat ansvarstagande av 
civilsamhället för att upprätthålla samhälleliga funktioner. 
 Civilsamhället är ett brett begrepp som kan innefatta en mängd olika aktörer. 
En vanlig definition av civilsamhället, som bland annat används av Sveriges 
Kommuner och Regioner, lyder: “en arena, skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans 
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för gemensamma intressen” (2015, s. 8). Detta är dock en definition som kommer 
att problematiseras senare i texten. Jag vill argumentera för att det är en grav 
förenkling att definiera civilsamhället som skild från andra arenor i samhället, 
eftersom civilsamhälle och andra arenor i högsta grad är beroende av varandra. 
Detta blev inte minst uppenbart under solidaritetskrisen 2015. Gränsen mellan 
civilsamhälle och stat, liksom mellan civilsamhälle och marknad, är svårdragen (se 
exempelvis Mery Karlsson 2020; Trägårdh et. al. 2013). 
 Denna text utgår ifrån den uppsats jag skrev våren 2021 som en del av min 
masterexamen i genusvetenskap. Uppsatsen var en kvalitativ studie om kvinnors 
erfarenheter av aktivism i civilsamhället när välfärden brister. Social reproduktion 
har historiskt utförts främst av kvinnor (Bhattacharya 2017), vilket motiverar 
ett specifikt fokus på kvinnors erfarenheter. Studien utfördes i samarbete med 
organisationen Eos Cares i Lund, men med förhoppningen om att kunna använda 
erfarenheterna från denna specifika organisation för att kunna dra slutsatser om 
civilsamhällets roll i samhället i stort. Nedan kommer ett material som baseras 
på tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med kvinnor i organisationen 
Eos Cares att presenteras. Personerna har fått fingerade namn för att skydda 
deras identiteter. De heter Nour, Leila, Adrienne, Fatima, Özlem, Ayla, Emma, 
Ionna, Tamar och Ana. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades alla 
intervjuer. Transkriberingarna kodades sedan utifrån vanligt förekommande, och 
för uppsatsen relevanta, teman. När ett antal tydliga teman hade framkommit 
gjordes ett urval kring vilka teman som skulle inkluderas i analysen, och vilka som 
skulle exkluderas. Detta urval gjordes baserat på vad som var relevant i relation 
till uppsatsens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. I den här texten 
sammanfattas, och vidareutvecklas, den analys som gjordes i uppsatsen. 
 Eos Cares är en frivilligorganisation baserad i Lund. Eos Cares är en del av den 
större organisationen IK Eos, som är en basketklubb. IK Eos beskriver sig själva 
som “den värdedrivna basketklubben” med mottot “More than a game!” (Eos 
Lund 2021). 2016 startades underorganisationen Eos Cares, med syftet att “stärka 
föreningens sociala ansvarstagande” (Eos Lund 2021). Eos Cares grundades med 
ändamålen att välkomna nya samhällsgrupper till föreningen, och att använda 
Eos-hallen (samlingslokalen för alla verksamheter inom IK Eos) som en mötesplats 
för integration, språkträning och social etablering (Eos Cares 2021). Sedan 
programmet startades har nu ett tredje ändamål tillkommit. Detta är att utveckla 
metoder för hur idrottsföreningar kan bidra med att skapa social förändring (Eos 
Cares 2021). Inom Eos Cares finns det i sin tur tre olika program. Det första är Eos 
Cares, som alltså är huvudprogrammet och som arbetar med social inkludering 
genom ett antal olika aktiviteter. Det andra är Prisma, som är specifikt fokuserad 
på flyktingar och som är ett samarbete mellan offentliga aktörer och civilsamhället 
i Lund (Eos Cares 2021). Det tredje är Hemmaplan, som är ett samarbete med 
Skånes Basketbollförbund med syfte att engagera barn och unga i områden med 
lågt deltagande i föreningslivet (Hemmaplan 2021). I uppsatsen intervjuades 
kvinnor som var aktiva som volontärer, praktikanter och anställda via en så kallad 
extratjänst i Eos Cares och Prisma. 
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Arbete i civilsamhället 
Inledningsvis kommer arbete i civilsamhället att diskuteras. Personerna 
som medverkar i denna studie utförde olika typer av arbete på Eos Cares; 
volontärarbete, praktik eller via en så kallad extratjänst. Deras erfarenheter av att 
arbeta i civilsamhället kommer att diskuteras i relation till professionaliseringen 
av civilsamhället och prekaritet. Det kommer vidare att vara en kritisk diskussion 
kring vad som är “riktigt” arbete. Vad arbete innebär har diskuterats av många 
feministiska forskare, inte minst i relation till det obetalda reproduktionsarbete 
som historiskt främst har utförts av kvinnor (se exempelvis Bhattacharya 
2017). Nedan kommer intervjupersonernas inställningar till arbetet de utför att 
diskuteras. 
 Emma började som volontär på Eos Cares när hon flyttade till Sverige. Hon var 
intresserad av att vara aktiv i civilsamhället, och tyckte att det kändes viktigt att 
arbeta med integrationsfrågor. Hennes volontärskap utvecklades så småningom 
till en praktik. Emma beskriver sin praktik som inofficiell, eftersom hennes roll i 
organisationen utvecklades organiskt genom hennes engagemang. Hon beskriver 
Eos Cares som en organisation som är i ständig rörelse, eftersom många av 
de aktiva i organisationen är praktikanter och därför byts ut varje termin. Ana 
beskriver liknande känslor av utbytbarhet som Emma. Hon menar att Eos Cares är 
en organisation med snabb rotation av praktikanter, och att det därför är naturligt 
att de anställda har mer makt på arbetsplatsen. “De stannar här hela tiden och vi 
förändras.” Så sammanfattar Ana skillnaden mellan anställda och praktikanter 
i organisationen. Emma och Anas berättelser om utbytbarhet och prekaritet i 
civilsamhället är talande för hur arbetsförhållanden inom civilsamhället ofta ser 
ur. Enligt Emma är majoriteten av de som arbetar för organisationen obetalda 
praktikanter som utför sin praktik antingen som en del av en utbildning, eller inte.  
Detta skapar en stor utbytbarhet bland de som arbetar på Eos Cares. De arbetar 
oftast för organisationen under en kort tidsperiod, och är lätta att ersätta med en ny 
praktikant när deras praktikperiod har kommit till ända.  
 Berättelserna ovan är exempel på den ökade professionalisering som har skett 
av civilsamhället (se exempelvis Helmersson 2017; Wijkström 2002). I fallet 
med Eos Cares verkar det som att civilsamhällets växande roll som utförare 
av välfärdstjänster har skapat större behov av att ha mer personal, till exempel 
genom att ha oavlönade praktikanter istället för att bara ha volontärer. Baserat 
på intervjupersonernas berättelser verkar det som att arbete i civilsamhället ofta 
präglas av prekära arbetsvillkor, vilket exemplifieras i känslorna av utbytbarhet 
och bristen på anställningsavtal. Flera av intervjupersonerna vittnar vidare om 
svårigheterna med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden utan att kunna 
svenska eller ha någon tidigare arbetslivserfarenhet   i Sverige. Deras engagemang 
drivs av hoppet om att deras obetalda arbete så småningom ska leda till betalt 
arbete.  
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Flera av intervjupersonerna har en anställning via arbetsförmedlingen, en så 
kallad extratjänst. Tjänsten är en form av introduktion till arbetsmarknaden 
som riktar sig till personer som är nyanlända i Sverige eller som har varit 
arbetslösa under en längre tid. En extratjänst kan vara en tidsbegränsad 
anställning eller en tillsvidareanställning. De flesta av intervjupersonerna har 
tidsbegränsade anställningar, oftast på ett år. Lönen för en extratjänst finansieras 
till större delen av arbetsförmedlingen, men även till viss del av arbetsgivaren 
(Arbetsförmedlingen 2021). En av personerna med en sådan typ av anställning är 
Fatima. Vid tidpunkten för vår intervju har hon bara arbetat på Eos Cares i ett par 
veckor. Hon kom i kontakt med organisationen via arbetsförmedlingen. Özlem har 
liksom Fatima en extratjänst, men hennes tjänst är i Eos Cares projekt Prisma. Hon 
har en tillfällig anställning som sträcker sig över ett år. Efter att hennes anställning 
har gått ut hoppas hon på att kunna få ett jobb. Även Ayla har en extratjänst. Hon 
tycker att lönen är låg, men att det känns okej nu när hon är relativt nyanländ i 
Sverige. Hon menar dock att det inte känns som ett riktigt jobb, delvis på grund av 
lönen. Ayla är utbildad lärare, och tror att hon kommer att kunna få högre lön när 
hon börjar arbeta som lärare. Hon har även stor erfarenhet av att vara engagerad 
i olika civilsamhälleliga organisationer. Ayla berättar att hon känner sig kluven 
inför sin framtid, eftersom hon väljer mellan två olika alternativ. Antingen vill hon 
arbeta som lärare, och tjäna mer pengar, eller fortsätta arbeta i en organisation och 
kanske inte tjäna så mycket pengar.  
 Intervjupersonernas ambivalenta inställning till arbetet de utför kan ha flera 
anledningar. En anledning kan vara att flertalet intervjupersoner utför arbetet 
gratis, av de som är volontärer eller praktikanter, och att arbete främst förknippas 
med att utföra sysslor mot betalning. Bhattacharya menar att obetalt, reproduktivt 
arbete nedvärderas, trots att det produktiva arbetet är beroende av det (2017). 
Intervjupersonernas ambivalens kan även bero på att alla utom en arbetar på Eos 
Cares utöver annan sysselsättning, till exempel studier eller ett annat arbete. Hos 
de personer som är anställda på en så kallad extratjänst via arbetsförmedlingen 
kan ambivalensen bero på att 80 procent av deras lön betalas ut som ett bidrag från 
arbetsförmedlingen, och endast 20 procent betalas av arbetsgivaren. Extratjänster 
är dessutom tidsbegränsade, oftast på ett år. Det kan bidra till upplevelsen hos 
intervjupersonerna av att inte utföra ett “riktigt” arbete. Intervjupersonernas 
erfarenheter visar att gränsen för vad som är arbete kan vara svår att dra i 
civilsamhället.
  
Att hjälpa andra 
I Sverige har ansvarsfördelningen mellan offentliga aktörer och civilsamhället 
tidigare varit att den offentliga sektorn är ansvarig för välfärden, medan 
civilsamhället är ansvarigt för att representera olika gruppers intressen och vara 
en kritisk motvikt till det offentliga (Scaramuzzino & Linde 2017, s. 32–33). När 
civilsamhället har tagit över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av staten 
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förändras vem som utför arbetet och hur. Ett arbete som kanske tidigare utfördes av 
en statligt anställd på arbetstid, kan nu utföras av en volontär på dennes fritid. Det 
finns en problematik i att kvinnor utför ett obetalt omsorgsarbete i civilsamhället 
för att kompensera för bristerna i svensk välfärd. Samtidigt finns det en styrka i att 
civilsamhället kan samla kraft och agera solidariskt, och enas under en kris. 
 Intervjupersonen Nour diskuterar hjälpandet som en central drivkraft i sitt 
volontärarbete. Nour är engagerad som volontär i en modermålsgrupp i arabiska 
för barn. Hon diskuterar dels hjälpandet som ett sätt att få dela med sig av den 
kunskap hon besitter eftersom hon har studerat arabiska på universitetet, dels 
som ett sätt att agera solidariskt med sina medmänniskor. Hjälpandet är alltså 
ett sätt för Nour att lära ut den yrkesmässiga kunskap hon besitter, men inte kan 
utöva genom sitt yrke än, eftersom hon just nu studerar för att få lärarlegitimation 
i Sverige. Det är även en medmänsklig handling, där hon hjälper barn med deras 
språkundervisning. När Nour pratar om att hjälpa andra relaterar hon det ofta till 
hjälpen hon själv fick som nyanländ i Sverige. Hon berättar om hur de svårigheter 
hon mötte som nyanländ har blivit en drivkraft för att hon ska vilja hjälpa andra 
nyanlända. 
 Özlem menar också att hjälpandet är en central del av hennes engagemang i 
civilsamhället. Precis som Nour vill Özlem använda sina egna erfarenheter av att 
vara nyanländ i Sverige för att hjälpa andra nyanlända. Enligt Özlem är det en 
styrka att det finns människor från många olika länder i Eos Cares, eftersom det 
innebär att de kan använda sina olika språkkunskaper för att hjälpa nyanlända 
från olika länder. Dessutom menar hon att det är en trygghet att ha vänner från 
sitt hemland, eftersom de kan hjälpa varandra. Özlem har en så kallad extratjänst 
via arbetsförmedlingen i projektet Prisma, som är en samverkan mellan Eos Cares, 
Rädda Barnen och Lunds kommun. Utöver att hon kan hjälpa andra via sin tjänst 
menar hon att hon även själv har blivit hjälpt av att ha ett arbete. 

Prisma hjälper mig att vara i samhället. Jag känner att jag kan vara en del av 
gruppen eller med andra människor. Jag kan göra något för dem. Jag kan klara det 
här. Jag är en person som… Inte en svensk, men jag vågar vara i samhället. [...] Jag 
tror på mig själv lite. Självförtroende, du vet. 

Utifrån Nour och Özlems berättelser verkar det som att hjälpandet från 
civilsamhället och medmänniskor var oerhört viktigt under deras första tid i 
Sverige. Deras hjälpande bygger på en vilja av att ge tillbaka hjälpen de fick, och 
att använda sina erfarenheter av att vara nyanländ till att ge den hjälp som de 
vet behövs. I relation till solidaritetskrisen (Abdelhadi, Gren & Joorman 2020; 
Dahlstedt & Neergard 2016) argumenterar jag för att hjälpandet är en reaktion på 
denna kris. Bristen på solidaritet från staten skapar behov av ökad solidaritet från 
civilsamhället och medmänniskor. Utifrån egna erfarenheter av solidaritetskrisen 
vill intervjupersonerna bidra med solidaritet till andra nyanlända. Vidare 
kan de använda den specifika kunskap som de har erhållit via sina levda 



146          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

erfarenheter för att veta vilken typ av hjälp som behövs. Enligt feministisk 
ståndpunktsteori är människor med levda erfarenheter av förtryck epistemologiskt 
privilegierade (Harding 2004, s. 9). Intervjupersonernas erfarenheter av att vara 
solidaritetskrisens offer har gett dem kunskap om behoven hos andra som utsätts 
för solidaritetskrisen. Deras hjälpande kan alltså i högsta grad ses som en reaktion 
på solidaritetskrisen. 
 Leila tycker att det känns viktigt att hjälpa andra. Hon berättar att hennes egna 
erfarenheter av att vara nyanländ i Sverige driver henne till att hjälpa andra, 
liksom Nour och Özlem. “Vi ska stärka varandra. Vi behöver stärka varandra i 
samhället. I synnerhet vi som kom hit som nyanlända. I framtiden, om jag kan 
mycket svenska, vill jag hjälpa andra. Svenskar också, men jag känner att de är 
starka, de behöver inte hjälp.” Det är intressant att Leila inte känner att hon kan, 
eller behöver, hjälpa svenskar. Hjälpandet begränsas till andra med liknande 
erfarenheter som henne själv. Att vara den som hjälper eller blir hjälpt innefattar en 
makthierarki (Bäckström 2020). Det är möjligt att Leila, som är relativt nyanländ, 
känner att hon inte är i en position där hon tillåts hjälpa svenskar. Bäckström 
diskuterar Europas koloniala historia av att vara en paternalistisk omsorgsutförare 
gentemot koloniserade länder (2020, s. 30). I relation till Bäckströms diskussion vill 
jag argumentera för att Europas koloniala förflutna genomsyrar hjälpandet i det 
nutida Sverige. Vem som är i en position av att hjälpa eller bli hjälpt bär spår av 
den koloniala bilden av hjälpandet som en makthierarki. Eller som Leila uttryckte 
det, svenskar är “för starka” för att behöva hjälp.  
 Emma beskriver hur hon är kluven till hjälpandet som hennes praktikplats 
innebär. Hon menar att hon hjälper sig själv genom att hjälpa andra, och att hon 
har blandade känslor kring att det ska behöva vara så. Med detta menar hon 
att hon hjälper sitt framtida arbetsliv genom att engagera sig i civilsamhället, 
samtidigt som hon bidrar genom arbetet med viktiga samhällsfrågor. Emma 
diskuterar ambivalensen inför sitt engagemang enligt följande: 

Jag måste säga att jag älskar att jag fick en praktikplats nu när jag har mer ansvar. 
Även om det inte är betalt får jag ut något av det. Vilket är bra, jag har arbetat i 
Sverige. Så jag har en perfekt kombination av att jag ger något tillbaka och att jag 
hjälper människor, jag lär mig något och jag kan visa upp att jag har gjort något. 
Det är sorgligt att vår värld funkar så. 

Emma är alltså tacksam över erfarenheten och meriterna hon får via sin praktik, 
och tycker att det känns värdefullt att kunna hjälpa andra. Samtidigt tycker hon 
att det är fel att vårt samhälle fungerar så - att hon ska behöva arbeta gratis utanför 
sin heltidsutbildning och tänka strategiskt kring sitt engagemang i civilsamhället 
för att ha en chans att komma ut på den svenska arbetsmarknaden (se exempelvis 
Mulinari 2021). Emmas berättelse visar på den ökade professionaliseringen som 
har skett i civilsamhället. Helmerssons forskning visar hur professionaliseringen 
av civilsamhället har lett till förändrade arbetsuppgifter och ökad 
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byråkratisering (2017). Emmas hjälpande påverkas i högsta grad av denna ökade 
professionalisering, även om hon också drivs av ett genuint samhällsengagemang. 
Förändringen av civilsamhället tycks både ha förändrat hur och varför människor 
väljer att engagera sig. 
 Adrienne berättar att hennes praktik innebär ett stort ansvar för 
aktivitetsgrupperna i organisationen. När hon först började på praktiken menar 
hon att den ledande rollen var en stor utmaning för henne. Adrienne berättar att 
hon kände att hennes kollegor förväntade sig att hon skulle klara av ansvaret, 
och att hon därför tog sig an det, trots att hon inte kände sig helt bekväm   med 
det. Hon berättar vidare att hon känner sig pressad att förmedla vissa känslor 
till gruppen, även om hon inte känner så just då. Ionna berättar att hon, liksom 
Adrienne, känner ett socialt ansvar för grupperna hon är ansvarig för. Hon jobbar 
främst med språkgrupper, och menar att det är svårt för henne att ta ansvar för 
deltagarnas språkinlärning, men att hon däremot försöker ta ansvar för att deras 
upplevelse i gruppen ska bli bra. Ionna hoppas att deltagare som återvänder till 
gruppen gör det för att de känner att de lär sig av gruppen. 
 I Adriennes och Ionnas berättelser är det emotionella arbete de utför en viktig 
del av arbetet i organisationen. Adrienne berättar om ansvaret hon känner för att 
förmedla en viss känsla till gruppen hon är ledare för. Det teoretiska begreppet 
emotionellt arbete myntades av Arlie Russell Hochschild (2012). Hon exemplifierar 
det emotionella arbetet med arbetet som flygvärdinnor utför. I servicen de utför 
ingår det att förmedla en viss typ av känslor till kunderna (2012, s. 5). Hochschild 
definierar emotionellt arbete som handlingen av att framtvinga eller undertrycka 
känslor för att skapa en viss känsla hos andra människor. Hon argumenterar för 
att emotionellt arbete alienerar arbetaren från de egna känslorna (2012, s. 7). Jag 
vill argumentera för att det emotionella arbetet som intervjupersonerna utför är 
en effekt av civilsamhällets förändrade roll i samhället. I förändringen av vem 
som utför välfärdstjänster har det skett en process av ökad marknadslogik även 
utanför marknaden (Lundström och Wijkström 2012, s. 276). Detta kan leda 
till ökade förväntningar på att civilsamhället ska erbjuda en service som även 
innehåller emotionellt arbete, på liknande sätt som Hochschild beskriver att 
flygvärdinnor förväntas göra (2012). Baserat på den ökade marknadslogiken som 
råder i civilsamhället drar jag slutsatsen att det även finns ökade förväntningar på 
att civilsamhället ska erbjuda tjänster som ska tillgodose kunders behov. Emotionellt 
arbete ingår i dessa tjänster. 

Rasism 
Under intervjuerna var rasism ett vanligt återkommande tema. Rasism var ett tema 
som inte fanns med i intervjuguiden, men som uppkom spontant under flera av 
intervjuerna. Efter att ha gjort de första intervjuerna valde jag därför att inkludera 
temat i intervjuguiden. Att temat inte inkluderades från början är ett exempel på 
hur min position påverkar forskningen som utförs. Utifrån intervjupersonernas 
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berättelser insåg jag att rasism var en central del av deras erfarenheter, och valde 
därför att anpassa resterande intervjuer utifrån det. 
 En intressant aspekt av diskussionerna om rasism är att civilsamhället ofta 
diskuteras som en kontrast till dessa upplevelser. Berättelserna om rasism 
utspelar sig på gator, i lägenhetshus, på arbetsplatsen eller i kollektivtrafiken 
medan organisationer är en plats av inkludering, gemenskap och trygghet för 
intervjupersonerna. Det visar vilken viktig plats civilsamhället kan vara för 
personer som är utsatta för förtryck, även om civilsamhället givetvis inte är en 
plats fri från rasism och andra förtryck. Civilsamhällets roll i ett rasistiskt samhälle 
kommer att diskuteras i relation till solidaritetskrisen. 
 Tamar berättar hur hon ofta känner sig annorlunda och utsatt på grund av sitt 
ursprung och för att hon bär hijab. Hon beskriver upplevelsen som att känna sig 
som en utomjording. 

Tamar: När du går på gatan eller sitter på tåget, bussen, känner du dig verkligen 
jättemycket som en utomjording. Ibland. För att jag har en annan färg, en annan 
färg på ögonen, håret, kläderna. Det är lite svårt. Men i Sverige, jag älskar det 
här. [...] Jag tror att de har en rättighet för att Sverige är deras land. Kanske ja, de 
bestämmer, Sverige är deras land, det är naturligt. 
 Vilma: Men det är ditt land också. 
Tamar: Nej, det är inte mitt land. Jag är bara nyanländ. Situationen tvingar mig att 
komma hit. Men jag försöker verkligen vara en bra person för Sverige, för de har 
hjälpt mig jättemycket. [...] Situationen gjorde att vi kom hit och de vill inte det. 
Jag tänker att vi kommer från ett land med krig, de vet kanske inget om krig. De 
känner kanske oro för sina barn, sitt land. 

Nour berättar att hon inte har upplevt någon rasism i Lund, men att hon har 
vänner som har utsatts för rasism i andra kommuner i Skåne. Hon tror att Lunds 
kommun är bättre än många andra kommuner, och att det finns mindre rasism 
här. Nour berättar att hon har vänner som har bott i Lomma och Staffanstorp, 
men som har valt att flytta därifrån på grund av rasismen de har utsatts för. 
Nour bär hijab, och menar att det är svårt för kvinnor med hijab att bo i tidigare 
nämnda kommuner. Även om Nour inte har några upplevelser av direkt rasism 
i Lund berättar hon om fördomsfullt bemötande av kommunen gentemot 
modersmålsundervisningen av arabiska. Nour har läst arabiska på universitetet 
och utbildar sig just för att få sin lärarlegitimation i Sverige. Hon berättar att 
hon letar efter lediga jobb som modersmålslärare i kommunen varje månad, 
men att det aldrig finns annonser ute. Samtidigt ser hon att personer utan någon 
utbildning i arabiska arbetar som modersmålslärare i kommunen, och lär ut 
felaktig kunskap till barnen. Nour menar att detta beror på att personerna som 
jobbar på kommunen inte kan arabiska, och därför inte kan bedöma arabiska-
kunskapen hos personerna de anställer. Även om Nour inte har blivit utsatt 
för direkt rasism kan Lunds kommuns agerande ses som en form av byråkratisk 
rasism. Bristen på kunskap, och representation, hos kommunen leder alltså till 
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försämrad modersmålsundervisning, enligt Nour. Det blir därför tydligt att 
arabiskundervisningen försämras som en direkt följd av kommunens hantering av 
den. 
 Özlem arbetar på Eos via en extratjänst, men är egentligen lärare i grunden. Hon 
beskriver hur hon blev utsatt för rasism på en tidigare arbetsplats, när hon gjorde 
praktik på en svensk skola. Hon var en del av ett projekt för utländska lärare som 
innebar att hon gjorde praktik två dagar i veckan på en skola. På skolan blev hon 
tilldelad en kontaktperson, som dock inte ville kontakta Özlem. Özlem beskriver 
det som en väldigt jobbig situation.  

Vilma: Vet du varför hon inte ville kontakta dig? 
 Özlem: Jag vet inte. Det är svårt att säga. Kanske för att jag är invandrare, för 
att jag har slöja, för  att jag inte är bra på svenska. Jag vet inte. Jag var tvungen att 
vara med på hennes lektioner, men hon pratade inte med mig. Hon förklarade inte 
för mig vad jag skulle göra. Jag kände mig så, så dålig. 

Upplevelsen har satt djupa spår i Özlem. Det var hennes första arbetserfarenhet 
i Sverige. Özlem berättar att händelsen har gjort henne tveksam till att 
överhuvudtaget jobba som lärare i Sverige. Hon vet inte om hon vågar vara i 
skolan igen, eftersom hon tror att hon kommer att utsättas för något liknande 
igen. Özlem tänker att det finns många människor i Sverige som inte vill att hon 
ska vara här. “Vi kommer från andra länder och vi har inte samma kultur än. Och 
många vill kanske inte vara med oss här. Vi vet redan det. Men om vi bor i samma 
land eller samma samhälle, vi måste kontakta varandra, vi måste lära känna 
varandra.”, menar Özlem. Hon berättar vidare att hon aldrig har upplevt rasism 
eller diskriminering under sin tid på Prisma, och att detta kan vara ett viktigt syfte 
med projektet. 
 Ayla kommer ihåg främst två olika tillfällen när hon har blivit utsatt för rasism i 
Sverige. Det första tillfället var när hon var med sina barn på en stadsfest i staden 
hon bodde i då. Hennes man jobbade, så hon gick dit själv med sina tre barn. Hon 
beskriver hur följande händelse utspelade sig: 

En gång när jag gick på gatan tittar en man på mig och säger “Varför har du tre 
barn?”, som för att säga att ni gör många barn liksom, de tänker kanske att vi är 
invandrare och… Men många svenska familjer har också tre barn, jag ser det ofta. 
Han skulle inte säga så till en svensk familj. Men han sa det till mig. Så det är 
konstigt. 

Det andra tillfället Ayla berättar om är en händelse på bussen. Hon berättar att 
hon ofta känner sig utsatt på bussen, eftersom hon upplever att många människor 
kollar på henne och hennes barn. En gång när hon åkte buss väntade hon på att 
hennes man skulle skicka sin biljett till henne. Han hann inte skicka biljetten innan 
bussen kom, så Ayla gick på bussen och förklarade för busschauffören att hon 



150          F O R U M  F Ö R  G E N U S V E T E N S K A P

väntade på biljett och snart skulle ha den. Han svarade inte henne, så hon gick på 
bussen och ställde sig upp istället för att sitta, för att hon inte ville att chauffören 
skulle tro att hon försökte åka utan biljett.  

Så jag står, kanske en eller två minuter. Han stannar bussen och skriker till mig: 
“Du försöker åka utan biljett. Du måste gå av.” Men det var ingen busshållsplats 
där. “Vad sa du att jag försöker göra, jag väntar på biljett.” “Nej, du måste först 
fixa biljett.” Men jag ser många människor, deras telefon är stängd och de försöker 
fixa för att ladda ner och sen visa biljett. Det är normalt. Jag blev jätteledsen och 
grät mycket efter detta. 

Ayla berättar att det slutade med att hon också fick köpa biljett. Strax efter fick hon 
biljetten från sin man, och då hade hon två biljetter. Hon visade busschauffören för 
att han skulle förstå varför hon väntade med att köpa biljett. “Han sa ‘Nej, nej’, han 
försökte inte förstå mig. Han var, ja… Det var dåligt för mig. Vi tänker att de inte 
kan göra så mot alla. Eller mot svenska människor. Varför gör de så mot oss? Vi är 
också människor. Det känns att det är rasism, inget normalt.” Hon förklarar vidare 
att även hon kan göra fel, men att busschaufförens orimliga reaktion har rasistiska 
grunder. 
 Som kontrast till rasismen flera av intervjupersonerna har upplevt i samhället 
verkar Eos Cares vara en trygg arena, fri från diskriminering. Leila beskriver 
att hon upplever trygghet när hon är aktiv i civilsamhället. För henne handlar 
tryggheten främst om språket, eftersom Eos Cares blir en plats där hon kan tala 
sitt modersmål tillsammans med andra från samma land. Hon berättar att detta 
framför allt var en stor trygghet när hon var nyanländ. Hon tror att en viktig 
funktion för civilsamhället är att fungera som mötesplats för människor med 
samma bakgrund. Leila menar att det är viktigt att hennes barn får träffa andra 
barn från samma hemland och tala sitt modersmål med dem. Eos Cares är en 
plats där de kan göra detta. Hon tycker att det känns bra att både hon och hennes 
barn kan vara aktiva i organisationen, och att de känner sig trygga när de är det. 
Özlem tror också att civilsamhället kan vara en trygg plats. Hon menar att många 
nyanlända kan känna sig ensamma och deprimerade, men att civilsamhället kan 
vara en motkraft till detta. Hon tycker att civilsamhället har ett ansvar för att få folk 
att känna sig trygga i samhället. Ayla menar att även hon upplever trygghet i Eos 
Cares och andra organisationer som hon har varit engagerad i. Hon berättar vidare 
att hon känner ansvar för att få andra att känna sig trygga i civilsamhället. Ingen av 
intervjupersonerna berättade om erfarenheter av diskriminering i civilsamhället. 
 Erfarenheter av rasism är närvarande i flertalet av intervjupersonernas 
berättelser, särskilt hos de som har ursprung i Mellanöstern och Afghanistan. 
Deras erfarenheter av rasism speglar den solidaritetskris som råder i Europa. 
Under händelserna som utspelade sig 2015 uppvisade Europa bristande solidaritet 
med de flyktingar som korsade Europas gränser (Dahlstedt & Neergard 2016). 
Det verkar som att den bristande solidariteten även sträcker sig bortom den akuta 
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flyktingmottagningen. Intervjupersonernas berättelser visar på ett samhälle som 
visar dem bristande solidaritet, gång på gång. De berättar dock samtidigt att 
civilsamhället agerar motvikt till solidaritetskrisen i samhället, genom att vara en 
trygg plats för dem. Civilsamhället tycks därför vara viktigt för de som drabbas 
av solidaritetskrisen. Att engagera sig i civilsamhället kan därför ses som en form 
av motstånd mot solidaritetskrisen. När solidariteten i övriga samhället brister blir 
civilsamhällets solidaritet av ökad vikt. 

Civilsamhällets roll i samhället 
Det finns ett intressant beroendeförhållande mellan civilsamhälle och stat. Staten 
är till viss del beroende av att civilsamhället utför välfärdstjänster, till exempel 
integrering av nyanlända.  Samtidigt är civilsamhället beroende av staten i form 
av bidrag, för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Trägårdh et. al. visar hur 
civilsamhället har en alltmer komplicerad roll i samhället, där dess verksamhet 
både möjliggörs och kontrolleras av staten (2013, s. 13). Samtidigt har staten ett 
ökat beroende av civilsamhällets verksamhet, eftersom civilsamhället utför allt fler 
välfärdstjänster (Turunen & Weinryb 2017). 
 Ayla berättar om hur viktiga organisationer var för hennes språkundervisning 
när hon precis hade kommit till Sverige. Hon säger att språket var det viktigaste 
att få hjälp med som nyanländ. När hon och hennes familj först kom till Sverige 
gick de till ett språkcafé som ordnades av kyrkan. Ayla betonar att detta var 
avgörande för deras första tid i Sverige. Innan man tilldelas ett personnummer 
har man inte rätt till språkundervisning via SFI. För Ayla och hennes man tog det 
två år innan de fick uppehållstillstånd och personnummer, och därmed tog det 
två år innan de fick börja på SFI. Ayla menar att det är tack vare organisationer 
och hjälpsamma människor som de kunde börja lära sig svenska innan dess. Hon 
tror att organisationer som Eos Cares fyller ett viktigt syfte för de människor som 
väntar på att få uppehållstillstånd och personnummer. Ayla beskriver de två åren 
av väntan på följande sätt: 

Ja, det var stressigt, för kan man få eller inte få, kan man stanna eller inte stanna i 
Sverige. Det var jobbigt, absolut, stressigt, och man känner sig väldigt tom också. 
Vi försökte vara med människor, men innan jobbade vi och hade många saker, 
men när vi kom hit var det liksom tomt, det fanns inget jobb, inget språk. Men 
när man får hjälp från andra svenska människor eller organisationer känner man 
sig tryggare och mår lite bättre. Vi tänkte alltid att vi hade tur, vi kände jättefina 
människor, allt var bra för oss. 

Den långa väntan på uppehållstillstånd skapar svårigheter på flera sätt. Dels 
hindrar den nyanlända personer från att få statlig hjälp, till exempel SFI eller 
arbetsmarknadsinsatser via arbetsförmedlingen. Dels skapar väntan stor stress och 
oro, eftersom man tvingas leva i ovisshet kring sin framtid. Utifrån Aylas berättelse 
verkar det som att civilsamhället fyller en viktig funktion under denna långa 
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väntan. Via civilsamhället går det att få språkundervisning, stöd och ett socialt 
sammanhang. Ayla är kritisk till den långa väntetiden för uppehållstillstånd. 
Hon berättar att det inte finns någon standard för hur lång tid det ska ta. Vissa 
får uppehållstillstånd direkt, medan andra får vänta i år. Ayla menar att detta är 
fel, och att det borde finnas en standard för hur lång tid det ska ta. Turunen och 
Weinryb visar på betydelsen av civilsamhället för flyktingar som befinner sig i 
juridiska gråzoner (2017). Deras resonemang är applicerbart på Aylas berättelse 
- civilsamhället kompenserade för den brist på statlig hjälp som Ayla upplevde 
innan hon fick uppehållstillstånd i Sverige. 
 Fraser riktar kritik mot ett tydligt gränsdragande mellan stat och civilsamhälle. 
Genom att förstå civilsamhället som skiljt från och underordnat staten försvagas 
den offentliga sfären, menar Fraser. Hon argumenterar för att den offentliga 
sfärens funktion ska förstås som mer väsentlig än opinionsbildning (1990, s. 74-
76). I intervjupersonernas berättelser ovan blir det tydligt att gränsen mellan stat 
och civilsamhälle är svårdragen. Det finns ett starkt beroendeförhållande mellan 
stat och civilsamhälle, eftersom civilsamhället i ökad grad utför välfärdstjänster 
som tidigare utfördes av staten. Staten är därmed beroende av att civilsamhället 
fortsättningsvis utför dessa tjänster, och civilsamhället är beroende av att få statliga 
bidrag för att kunna upprätthålla sina verksamheter. 
 Ionna menar att civilsamhällets roll i samhället handlar om att skapa 
gemenskaper. Hon sätter denna gemenskap i kontrast till den vinstdrivande 
sektorn, och menar att det känns inspirerande att jobba utan pressen att skapa 
vinst. “[...] inga resurser används förutom tid. Jag tycker att det  är inspirerande, 
för i företagsvärlden jobbar företag alltid för att öka sin försäljning, men här kan vi 
göra någonting, vi kan göra skillnad utan att använda så mycket resurser.” Ionna 
pratar vidare om hur viktigt det kan vara att känna sig som en del av något. Hon 
tror att Eos Cares kan skapa gemenskap mellan människor, och att detta är ett 
viktigt syfte med civilsamhället i stort. Ionna beskriver samhället som uppdelat 
i tre delar; staten, privata företag och gemenskapen. Eos Cares är gemenskapen, 
enligt henne. Hon diskuterar vidare hur civilsamhället kan fungera som en motpol 
till den politiska makten. Civilsamhället kan reagera på politiska beslut, menar 
Ionna. 
 Adrienne har en liknande syn på civilsamhällets roll som Ionna uttrycker. Hon 
menar att civilsamhället kan bidra med immateriella värden, genom att människor 
lägger sin tid och energi på engagemang. Precis som Ionna betonar Adrienne att 
civilsamhällets icke vinstdrivande syfte möjliggör värden som kan gå förlorade i 
vinstdrivande verksamheter. 

Du kan lägga din tid och dig själv på saker som känns viktiga för dig. Det får dig 
att må bra och känna dig tillfredsställd eftersom du vet att du har gjort något bra. 
[...] Jag tror att det har rollen av att arbeta för värden som är viktiga, men som inte 
är självklara i vårt samhälle. 
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Adrienne menar alltså att civilsamhällets syfte är att arbeta för icke-kapitalistiska 
värden. Det är intressant att Adrienne diskuterar civilsamhället som den enda 
aktören i samhället som arbetar    för dessa värden, och att staten inte räknas som 
en aktör som gör det. Detta skulle kunna ses som en följd av privatiseringen av 
välfärden - när en ökad marknadslogik råder även inom den offentliga sektorn 
kan civilsamhället som en konsekvens av detta ses som den enda arenan utan 
marknadslogik. Dock blir detta en grav förenkling, eftersom marknadslogik även 
har applicerats på civilsamhället (Lundström & Wijkström 2012, s. 276). “Vi är inte 
som ett företag, vi är något för Lunds samhälle.” Så sammanfattar Adrienne syftet 
med Eos Cares. 
 Intervjupersonerna tycks vara av uppfattningen att civilsamhället kan arbeta 
medmänskligt just eftersom det inte är en direkt del av vare sig marknaden 
eller staten. Utifrån intervjupersonernas beskrivningar av civilsamhällets roll i 
samhället verkar det som att civilsamhällets funktion är att kompensera för den 
solidaritets- och omsorgskris som det tidigare har konstaterats att vi befinner oss 
i. Fraser menar att kapitalismen har skapat en omsorgskris, eftersom den sociala 
reproduktionen nedprioriteras trots att det reproduktiva arbetet är beroende av 
den (2017, s. 22). Solidaritetskrisen syftar på den brist på solidaritet som Europa 
uppvisade under den så kallade “flyktingkrisen” 2015 (Dahlstedt & Neergard 
2016). Intervjupersonerna uttrycker att staten inte tar ansvar för att arbeta för 
värden som solidaritet och omsorg, och att civilsamhället därför behöver göra 
detta istället. Intervjupersonernas syn på statens funktion kan vara påverkad 
av den nyliberala marknadsvågen som vi just nu befinner oss i. En aspekt av 
nyliberalismen är att det råder en ökad marknadslogik även utanför marknaden, 
till exempel i staten (se exempelvis Bhattacharya 2017). Detta skulle kunna vara en 
bidragande faktor till varför intervjupersonerna inte anser att statens syfte är att 
arbeta medmänskligt. Enligt den nyliberala logiken blir det alltså civilsamhällets 
uppgift att arbeta med icke-kapitalistiska värden, och detta arbete utförs ofta 
obetalt och av kvinnor. Nedprioriteringen av välfärd i staten gör dock inte att 
behoven av välfärd minskar. Det gör bara att dessa behov behöver tillgodoses av 
någon annan. 

Avslutande diskussion 
I den här texten har civilsamhällets komplicerade roll i ett bristande 
välfärdssamhälle diskuterats. Denna diskussion har förts med utgångspunkt i tio 
kvalitativa intervjuer med kvinnor som är engagerade i organisationen Eos Cares. 
Villkoren för deras engagemang formas av civilsamhällets komplexa roll i relation 
till staten och utförande av välfärd. Utifrån studiens resultat går det att dra tre 
huvudsakliga slutsatser.  
 Den första slutsatsen är att det har skett en professionalisering av civilsamhället, 
vilket har förändrat villkoren för engagemang. Många av intervjupersonerna 
hade relativt formella och tidskrävande positioner inom organisationen, främst 
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i form av praktiker och extratjänster. Flertalet hoppas på att deras nuvarande 
engagemang ska leda till ett “riktigt” arbete i framtiden. Det går att dra slutsatsen 
att civilsamhället har blivit en ny form av ingång till arbetslivet, där oavlönat eller 
lågavlönat arbete utförs med hopp om att senare få ett avlönat arbete som är mer 
permanent (se exempelvis Mulinari 2021). I fallen som denna uppsats undersöker 
verkar detta främst beröra personer som har svårt att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden för att de är relativt nya i Sverige. 
 Ytterligare en slutsats som kan dras är att civilsamhället har blivit en arena av 
ökad vikt för att arbeta med icke-kapitalistiska värden. Jag drar slutsatsen att den 
ökade marknadslogik som råder i alla delar av samhället under den nyliberala 
marknadsvågen (se exempelvis Fraser 2017; Lundström & Wijkström 2012) har 
lett till en nedprioritering av icke-kapitalistiska värden, eftersom dessa värden 
inte är betydelsefulla enligt en marknadslogik. På grund av denna förändring 
läggs ansvaret för att arbeta med dessa värden hos civilsamhället, ofta av 
oavlönad arbetskraft. Solidaritets- och omsorgskrisen är tydliga exempel på hur 
icke-kapitalistiska värden nedprioriteras i staten, för att i högre grad utföras av 
civilsamhället. 
 Den sista slutsatsen som går att dra, baserat på materialet, är att det 
välfärdsarbete som utförs i civilsamhället både kan ses som en reaktion mot, 
och ett möjliggörande av det bristande välfärdssamhället. Med detta menas 
att civilsamhällets kompensation för de brister av solidaritet och omsorg 
som resterande samhället uppvisar både blir en form av protest mot detta, 
samtidigt som bristerna kan fortgå just eftersom civilsamhället täcker dem. 
Som tidigare diskuterats har Sverige gått från att vara en välfärdsstat till att bli 
ett välfärdssamhälle. I detta nya välfärdssamhälle är civilsamhället en av de 
aktörer som tar ökat ansvar för att utföra välfärdstjänster. Genom att ta på sig 
detta ansvar bli alltså civilsamhället en aktör som underlättar för det bristande 
välfärdssamhället. Samtidigt är civilsamhället en aktör som på flera sätt 
motverkar detsamma genom att vara en plats för solidaritet, omsorg och trygghet. 
Civilsamhället spelar alltså en mångbottnad roll i det bristande välfärdssamhället. 
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