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SAMMANFATTNING

Idén om de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde är en idé om hur 

världen är eller bör vara konstruerad, och på vilket sätt vi människor bör leva i den. Men 

vad händer då begreppet värdighet färdas i tid och rum och vilka effekter får begreppet 

för materialitet och den byggda miljön? Uppsatsen undersöker de maktrelationer som 

iscensätter det ’värdiga boendet’ som en del av målet att upprätthålla människans värdighet 

i en asylprocess. Vidare analyseras vilka effekter som det ”värdiga” får med fokus på rumslig 

organisering, materialitet och människor samt hur det rumsliga och materiella påverkar, 

motverkar och iscensätter makt.

För att förstå effekterna av begrepp som värdighet måste de studeras i praktiken, d.v.s. hur de 

’görs’. I vår uppsats handlar det om asylboendet – dess lokalisering, rumsliga organisering, 

dess materiella konfiguration och människor. Genom att följa de kopplingar och relationer 

som etablerats i syfte att upprätthålla människans värdighet visar denna uppsats att då 

begreppet värdigt färdas i tid och rum översätts det på olika sätt vilket gör att dess innebörd 

också förskjuts. Studien visar att utsagor om ’alla människors lika värde’ och att asylsökande 

ska ’behandlas så förmånligt som möjligt’ har förskjutits och omförhandlats mot att vissa 

människor (icke-medborgare) ses ett hot mot den rådande samhällsordningen och därmed 

anses kunna behandlas mindre förmånligt, rimligt, tillräckligt eller kostnadseffektivt. 

Genom ’görandet’ ett intrikat nätverk av upphandlingskrav, policydokument, byggnader, 

objekt, människor, rutiner etc.  är den byggda miljön både en del och en effekt av en 

kunskaps- och maktordning. Studien visar också att de boende genom sina handlingar 

också handlar och ger egen definition åt det värdiga och att de även påverkar den miljö de 

lever i. Makten kan därför inte ses som hierarkisk utan något som sker i alla kopplingar och 

på alla nivåer. 

Studien visar att det värdighet inte är något statiskt eller universellt - något som likvärdigt 

omfattar alla, alltid på alla platser - utan något som ständigt förändras, omförhandlas och 

omformas. Vi har visat att vad som i en tid och i ett rum är ’värdigt’ eller ett ’värdigt boendet’ 

diskursivt, materiellt och organisatoriskt, översätts i andra tider och andra rum varigenom 

begreppets innebörd och praktik förändras. 
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FÖRORD

Precis som vår data är en effekt av de möten som ägt rum, de människor vi mött och de 

platser vi besökt är vår text en effekt av oss som författare men också människor i vår 

omgivning. Därför vill vi börja med att tacka vår handledare Ebba Högström som följt oss 

genom detta arbete och med en kritisk blick granskat det vi gjort, gett oss tips på litteratur 

och idéer vilket hjälpt oss att komma vidare i såväl tanke som text. Stort tack Ebba! 

Vidare hade inte uppsatsen hade varit möjlig att skriva om vi inte fått besöka ett asylboende. 

Därför vill vi rikta ett varmt tack till såväl platschef som personal på Tallby asylboende som 

lät oss komma dit och ta del av det vardagliga livet. Vi vill också tacka de boende som ställt 

upp på intervjuer. 

Arbetet vi gjort är också ett resultat av två författare och de otaliga diskussioner vi haft 

sinsemellan, alla de gånger vi skrivit och skrivit om, alla gånger vi gått igenom det empiriska 

materialet, alla gånger vi kritiskt granskat vår arbete och självklart alla de miljöer vi rört 

oss i och alla de personer vi mött. Som i alla bra samarbeten går det därför inte att dra 

knivskarpa linjer och säga exakt vem som skrivit vad eller vems idéer och tankar som texten 

är ett resultat av. Det är helt enkelt ett resultat av oss - tillsammans (se bilaga 3 angående 

arbetsfördelning). 

Slutligen vill vi förbereda dig som läsare på att texten du snart kommer att få ta del av snarast 

kan liknas vid ett monster – i flera benämningar. Vi har använt en monstruös metod för att 

analysera vår empiri (se Latour 1999) där materiella ting likt människan utför handlingar, 

vi lyfter fram vår egen roll i texten varför texten stilmässigt inte förhåller sig till den 

traditionella ”objektiva forskar-framställningen” och vi kopplar i texten samman detaljer i 

den fysiska miljön med policydokument. Detta har skapat en mångfald, ett monster, som vi 

i texten försöker rätta in under en röd tråd. Vi ser vår forskning som en översättning, vi har 

tagit olika delar och satt samman det till något nytt. Här slutar dock våra översättningar och 

du som läsare får fortsätta – Trevlig läsning!

Anders Åström & Linn Grönlund

Stockholm, maj 2016
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INLEDNING SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNING

Vad är en människa värd? Eller kanske så här - vad är mänsklig värdighet? Den första artikeln 

i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, The Universal Declaration of 

Human Rights,  slår fast att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” 

(Förenta Nationerna 2008). Denna formulering håller nog de flesta med om och håller för 

självklart. Formuleringen framstår i någon mening som en sanning där begreppen “alla” 

och “lika” för tankarna till något oföränderligt - för alltid fastslaget, på alla platser. Men vad 

innebär egentligen att alla människor är lika i värde? Och är rätten universell - lika i tid och 

rum, på alla platser och i alla sammanhang?

Idén om människors lika värde med målet att ’upprätthålla människans värdighet’ är 

ingen självuppfyllande profetia - den besannas inte genom sin blotta existens. Den 

betyder egentligen ingenting om inte åtgärder vidtas och handlingar utförs som syftar till 

att säkerställa att meningen efterlevs. För att säkerställa att människors värde inte kränks 

tillskrivs hen rättigheter (som uttrycks i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter). 

Bland dessa rättigheter finns alla människors rätt att fly från ett land till ett annat och 

där, i ankomstlandet, söka asyl. Rättigheten finns för att människor ska kunna fly undan 

situationer där deras värdighet kränks eller riskerar att kränkas.
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Europeiska Unionen (EU) går i FN:s fotspår och tar sig också an idén om människans 

inneboende värdighet. EU slår fast FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

i och med godkännandet av Europarådets Europakonvention - vilket innebär att unionens 

medlemsländer förbundit sig att arbeta för att människors värdighet och rättigheter 

upprätthålls. Därmed har även EU erkänt människors rätt att fly och söka asyl. EU:s 

medlemsländer omfattas av ett gemensamt asylsystem, Common European Asylum 

System (CEAS) som innehåller direktiv för hur asylmottagandet inom unionen ska gå 

till. Det gemensamma asylsystemet består av tre direktiv varav Mottagningsdirektivet 

anger materiella miniminormer för mottagandet. Direktivet syftar till att garantera att 

“asylsökande som väntar på att ansökan ska avgöras måste få vissa förnödenheter som 

garanterar en värdig levnadsstandard” (Europeiska kommissionen 2014). Såväl FN som 

EU slår fast att konventionsländerna och medlemsländerna ska, som en del i det värdiga 

mottagandet, säkerställa att den som söker asyl har någonstans att bo under tiden som 

asylansökan prövas. På så vis översätts det värdiga också genom materiella krav. 

Inte sedan andra världskriget har det funnits så många flyktingar i världen som idag 

(Amnesty International u.å.). Därigenom har det också skett en stor ökning av antalet 

flyktingar som söker asyl i Sverige. År 2013 ansökte ca 35 000 människor om asyl, år 2014 

steg antalet till ca 80 000. Under 2015 uppgick det totala antalet asylsökande i landet till 

drygt 150 000 personer  (Migrationsverket 2016c). Migrationsverket är den myndighet som 

ansvarar för asylmottagandet i Sverige. Handläggningstiderna för att pröva asylansökan har, 

i takt med antalet sökande, ökat och det kan nu ta upp till två år för personer att få sin 

asylansökan prövad (Migrationsverket 2016d). Utöver att pröva asylsökningar ingår även i 

Migrationsverkets uppdrag att upplåta bostäder åt de som söker asyl. Som en konsekvens 

av att många människor söker asyl i Sverige räcker inte längre Migrationsverkets egna 

bostäder till (Rehnman & Wicklén 2015). För att kunna fullfölja sitt uppdrag upphandlar 

därför Migrationsverket bostäder av privata aktörer. Genom förfrågningsunderlaget vid 

upphandlingar ställer Migrationsverket krav på bostäderna som de privata aktörerna ska 

uppfylla. Dessa fysiska krav syftar till att säkerställa ett “värdigt boende” (Migrationsverket 

2016b). Bristen på asylbostäder och de långa handläggningstiderna har skapat en situation 

där många olika typer av byggnader med perifer lokalisering tas i bruk som asylboenden 

– bostäder som de asylsökande bor i under allt längre tidsperioder. Samtidigt uttrycker 

allt fler asylsökande sitt missnöje över den situation som de befinner sig i i Sverige under 

asylsökningsprocessen (Alabdalazez 2015; Alåsen 2015; Brinck 2015; Lundberg 2016; 
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Åström 2015; intervju informant 1; intervju informant 2; intervju informant 3). Vi befinner 

oss således i en situation där såväl FN som EU och Migrationsverket slår fast att boendet 

ska vara värdigt, samtidigt som de boende som befinner sig i och kring de byggnader som 

faktiskt tas i bruk tycks vittna om någonting annat.

Idén om människors inneboende värdighet är en idé om hur världen är eller bör vara 

konstruerad, och på vilket sätt vi människor bör leva i den. Men vad händer då begreppet 

används av olika aktörer i en boende- och asylmottagningskontext? Idéer (som idén om 

människans lika värde) kan vara användbara när de hjälper till att uttrycka mål, men 

de kan också  vara skadliga när de används felaktigt eller får oanade sidoeffekter, för att 

förstå effekterna av värdeord likt ’värdighet’ måste de därför studeras i praktiken och i det 

specifika sammanhanget  (Leget 2013:950). I vår uppsats handlar det om asylboendet – 

dess lokalisering, rumsliga organisering och materiella konfiguration – och dess koppling 

till hur begreppet ”värdigt” rör sig mellan olika aktörer, i tid och rum. Det handlar om 

den materiella och rumsliga organiseringen av mottagandet i det svenska (och europeiska) 

asylmottagningssystemet. En organisering som går att koppla till performativ makt - vilka 

effekter diskurs, materialitet och praktik får och hur detta iscensätter det värdiga. 
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SYFTE

Studiens syfte är att undersöka översättningar av begreppet ’ett värdigt boende’ inom ramen 

för den svenska asylprocessen specifikt och, generellt, som en del av målet att upprätthålla 

människors värdighet. Vidare är syftet att kartlägga vilka effekter rumslig organisering, 

materialitet och människors göranden får på begreppet ”värdighet” samt hur dessa påverkar, 

motverkar samt iscensätter maktrelationer.

FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Hur förändras innebörden av begreppet ’värdighet’ i översättningen 

mellan policydokument, rumslig organisering och materialitet? 

2. Vilka effekter får relationerna mellan rum, människa och materialitet på 

hur det ’värdiga boendet’ iscensätts?

3. Hur kan översättningarna tolkas ur ett kunskaps- och maktperspektiv?

FORSKNINGENS MÅLGRUPP

Målgruppen för uppsatsen är olika professioner – planeringsarkitekter, husarkitekter, 

inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, byggkonsulter, fastighetsförvaltare och 

projektledare - som är med och påverkar egenskaper i lokalisering, arkitektur och 

utformning av asylboenden eller som i en vidare mening har intresse av att förstå hur 

politik för effekter för den byggda miljön och vice versa. Vidare är uppsatsen viktig för 

de politiker och tjänstemän på Migrationsverket som arbetar med asylmottagandet. En 

annan målgrupp är de människor som arbetar, bor och vistas i miljön på ett asylboende. Vi 

hoppas också att det finns ett intresse för vår uppsats hos en bredare allmänhet som i likhet 

med oss, då vi påbörjade detta arbete, har frågor och funderingar kring vad ett asylboende 

egentligen är, vad begrepp som en “värdig bostad” innebär och hur dessa påverkar boende, 

och boendemiljö. 



12

FOKUS OCH BEGRÄNSNINGAR

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att fokusera på flyktinginvandring och kommer 

således inte att behandla andra former av invandring och migration, som exempelvis 

kärleksinvandring, anhöriginvandring eller arbetskraftsinvandring. Denna uppsats ämnar 

inte att slå fast riktlinjer eller krav för utformningen av ett asylboende. Uppsatsen utgår inte 

heller från en på förhand utstuderad hypotes som i denna uppsats ska förklaras sann eller 

falsk. Istället vill vi i denna uppsats undersöka, förklara och hitta samband och kopplingar  

mellan olika aktörer som är verksamma i översättningen av det ’värdiga boendet’.

DISPOSITION

Kapitel ett 

I kapitel ett redovisas tidigare forskning som är relevant för  vår studie. Denna forskning 

kommer från en rad olika fält så som arkitektur, arkitekturgeografi, statsvetenskap, 

kulturgeografi, juridik och filosofi och kretsar kring fyra teman: värdighet, vi och de andra, 

lägret och de andra samt institutioner och arkitektur. Här redovisas också hur vi positionerar 

vår studie i förhållande till befintlig forskning.

Kapitel två 

I kapitel två redovisas valet av vetenskapsteoretisk grund för arbetet. Teorin grundas i en 

foucauldiansk syn på makt där makten uppstår i ’görandet’, genom diskursiva praktiker, där 

både materialitet och människor kan utöva makt. Foucault kopplas till Agambens filosofiska 

texter om flyktingen eller den asylsökande och den struktur som skapar gruppen. Avsnittet 

avslutas med att lyfta uppsatsen metodologiska ansats som utgörs av aktör-nätverkteorin 

(ANT). Här redogörs för grunderna inom ANT och hur vi avser att använda aktör-

nätverkteorin i vår uppsats.

Kapitel tre 

I kapitel tre redogörs för uppsatsens metod; vilket material som samlats in samt hur vi 

gått tillväga vid insamling och analys. Det insamlade materialet omfattar dokument, 

observationer och intervjuer. Observationerna och intervjuerna har alla ägt rum på ett 

asylboende där den fysiska miljön, verksamheten och vardagslivet observerats. Materialet 
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har analyserats utifrån begreppen inrutning, nätverk, aktör, översättning och effekter. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring arbetets trovärdighet samt hur vi förhåller oss till 

de etiska aspekterna av vår forskning.

Kapitel fyra

I kapitel fyra redovisas och analyseras arbetets empiriska material. Fokus ligger här på 

diskursiva praktiker, översättningar av begreppet ”värdigt” mellan olika aktörer som agerar 

inom ramen för det svenska asylmottagandet och som en del av målet att upprätthålla 

människans värdighet samt hur det värdiga boendet iscensätts. I avsnittet undersöks 

rumslig organisering, materialitet och människors göranden samt hur detta påverkar olika 

maktrelationer. 

Kapitel fem

I detta kapitel förs en avslutande diskussion där de empiriska resultaten diskuteras och 

analyseras med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk samt forskningsöversikt vilket följs 

av uppsatsens slutord.

Utifrån denna inledande text där uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning 

redogjorts för kommer vi i nästkommande kapitel presentera forskning som på ett eller 

annat sätt är relaterat till, tangerar eller överlappar uppsatsens syfte och problemformulering. 
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TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt beskriver vi kortfattat den tidigare forskning som är relevant för studien. 

Forskningen har tematiserats under rubrikerna värdighet, vi och de andra, lägret och de 

andra samt institutioner och arkitektur. Den tidigare forskning som redogörs för i det här 

avsnittet har sina rötter i olika discipliner och forskningsfält. Den presenterade forskningen 

kommer från fält som statsvetenskap, juridik och filosofi, arkitekturteori, arkitekturhistoria, 

kulturgeografi, antropologi, kulturgeografi och forskningsfältet ”camp studies”. Forskningen 

rör direkt eller indirekt värdighet, asylpolitik, institutioner eller arkitektur. Detta är ämnen 

som på ett eller annat sätt kan relateras till studiens syfte och problemformulering. Det är 

inte vår avsikt att denna forskningsöversikt ska ge en heltäckande bild av forskningsfältet. 

Vi vill i forskningsöversikten istället legitimera frågeställningen och beskriva forskning som 

inspirerat oss, bidragit till uppsatsen och som sätter vår studie i ett sammanhang.

VÄRDIGHET

Den romerska filosofen och politikern Cicero som levde 106-43 f.Kr. är den första kända 

person som skrivit om begreppet värdighet (Leget 2013:946). Cicero använder begreppet 

i sina texter på två sätt; dels för att beskriva en persons sociala position och dels för att 

beskriva en inneboende egenskap hos människan, vilken skiljer henne från andra djur 
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och växter. Genom värdighet som en social position skapas ett verktyg för att upprätthålla 

en social ordning, där exempelvis fursten tillskrivs en högre värdighet eller social rang än 

bonden. Människans inneboende värdighet grundar sig på en idé om att hon skiljer sig från 

andra väsen för att hon kan resonera. Idén om människans inneboende värdighet finns 

med oss än idag, exempelvis i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

(se Universal Declaration of Human Rights 1948:Article 1; Perry 1998; Jacobson, Oliver 

& Koch 2009). Idén om värdighet som en inneboende egenskap har religiösa rötter där 

människan ses som guds skapelse och därför ’helig’ - ett religiöst begrepp som i ett sekulärt 

samhälle översatts till just begreppet ’värdig’ (Biletzki 2010:22; Leget 2013:946). I brevet 

Rerum Novarum skriver påven Leo WWIII “The dignity of man, who is treated with great 

respect by God Himself, may not be damaged without punishment” (i Leget 2013:946). I 

detta uttalande sägs människan vara helig och värdig, egenskaper som inte får kränkas utan 

påföljd. Detta uttalande innefattar tankar om mänskliga naturgivna rättigheter, tankar som 

ligger till grund för bland annat  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Leget 

2013:946; Jacobson 2007:295). I deklarationen om mänskliga rättigheter står skrivet att 

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.” (Universal Declaration 

of Human Rights 1948:Article 1) - människan är lika i värdighet och rättigheter. Dessa 

begrepp används ofta synonymt fast det egentligen är så att just därför att människan är 

värdig tillskrivs hon mänskliga rättigheter (Biletzki 2010:22). De mänskliga rättigheterna 

bygger därmed på tanken om människans inneboende värdighet. Eftersom denna värdighet 

grundas i religionens syn på människan (där värdigheten är gudagiven) är denna värdighet 

något vi alla föds med. Mänsklig värdighet är på så vis något som tillskrivs en person, bara 

genom att vara människa. 

Sedan upplysningen har idén om människans inneboende värdighet kommit att kritiskt 

granskas. Människans värde kan liknas vid det värdet samhället sätter på personen i fråga 

(Hobbes i Leget 2013:946). Enligt detta synsätt kan värdighet mätas likt priset på en marknad. 

Med utgångspunkt i detta undersöker Perry (1998:141) om det finns en icke-religiös grund 

för tanken om människans inneboende värdighet. Perry finner att värdighet, och därmed 

mänskliga rättigheter, är så nära sammankopplat med dess religiösa härkomst att det inte 

kan påstås finns någon sekulär, icke-religiös, grund för de mänskliga rättigheterna. Han 

menar att det bör skapas en moralisk grund för mänskliga rättigheter i begreppet mänsklig 

värdighet. Därför kopplar han värdighet också till en naturlig, men inte gudomlig, egenskap 

hos människan. Oavsett hur begreppet värdighet förankras tar de mänskliga rättigheterna 
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avstamp i idén om mäniskans inneboende värdighet. Detta skapar i sin tur två kategorier: 

individer med värdighet och som därför tillskrivs mänskliga rättigheter samt politiska 

auktoriteter vilka är ansvariga för att skydda dessa rättigheter (Biletzki 2010:23), eller i 

förlängningen människans inneboende värdighet.

Jacobson, Oliver & Koch (2009:726) reder ut begreppet “social dignity”, eller social värdighet. 

Social värdighet uppstår i interaktion mellan människor och kan delas in i två kategorier 

(Jacobson, Oliver & Koch 2009:726; Jacobson 2006:294-295). Den första kategorin “dignity-

of-self ”, skulle kunna översättas till självkänsla eller självförtroende vilket är något helt annat 

än det som tidigare tagits upp eftersom det vilar på individens upplevelse av sitt egenvärde 

och därför beror på vad individen själv säger att den upplever. Den andra kategorin är 

“dignity-in-relation” gäller en persons sociala position. Denna kategori syftar till respekt 

och värde vilket förmedlas och speglas genom individers och kollektivs interaktion. Den 

historiska kontexten påverkar de förväntningar som finns inom olika grupper på vilka 

faktorer som ska omfattas eller uteslutas för att värdighet ska uppnås (Jacobson, Oliver & 

Koch 2009:726).

Kränkning av värdighet kan kopplas till ojämställdhet vilket oftast sker då en aktör, individ 

eller grupp, är sårbar och den andra aktören inför denna känner antipati eller motvilja 

(Jacobson, Oliver & Koch 2009:726). Samtidigt kan värdighet skapas genom solidaritet, då 

den ena aktören visar självförtroende och den andra aktören visar medkännande. Värdighet 

är också ett grundläggande koncept i många nationella författningar och lagar (Jacobson 

2007:296). I vissa länder, som till exempel i Tyskland, används ordet värdighet uttryckligen4, 

i andra länders konstitutioner  används det som ett grundläggande koncept. Med värdighet 

som grundläggande hållning är lagen menad att värna om att varje persons individuella 

värde skyddas samt rätten till självbestämmande: ‘‘the right to make one’s own decisions 

about many aspects of one’s fate, and to contribute to decisions made by others which affect 

one’s life’’. Därigenom, hävdar Jacobson, Oliver & Koch (2009:726), är det mer troligt att 

värdighet främjas inom lagens ramar. 

Studierna som beskrivits ovan rör sig inom fälten statsvetenskap, juridik och filosofi och 

intresserar sig för begreppet värdighet samt vilken innebörd begreppet tillskrivs och vad 

4 Se exempelvis Artikel 1 i Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Tysklands grundlag) 
(Deutscher Budestag 2016)
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det grundas på. I texten ovan har skillnaden mellan social värdighet och människans 

inneboende värdighet beskrivits. Idén om alla människors inneboende värdighet är 

grundläggande utgångspunkt för de mänskliga rättigheterna. I de mänskliga rättigheterna 

skapas även definitionen av flyktingen och dess rättigheter, som bland annat består i att 

söka asyl. På så vis kan grunden i synen på den asylsökande flyktingen spåras tillbaka till de 

mänskliga rättigheterna, till idén om människans inneboende värdighet, som i sin tur vilar 

på en religiös grund. Därav kommer föreliggande uppsats inriktas på  värdighet i form av 

människans inneboende värdighet och vilka effekter denna idé genererar. När begreppet 

värdighet behandlas avses därmed inte vilken värdighet en person tillskrivs av sitt sociala 

sammanhang. Resonemanget kring människans inneboende värdighet är ett perspektiv 

som utgör en viktig del i att sätta den asylsökande i ett diskursivt, juridiskt och institutionellt 

sammanhang.

VI OCH ’DE ANDRA’

Staters invandrings-, migrations- och asylpolitik tillhör de policyområden där konflikterna 

mellan den moderna demokratins grundläggande principer framträder som allra tydligast 

(Spång 2008:10). Konflikterna har i grund och botten att göra med demokratin som 

styrelseskick för ett kollektiv av medborgare som är begränsat i tid och rum, samtidigt 

som samma politik får effekter för människor som lever utanför dessa gränser, i andra 

länder. Politiken får således effekter även för de som inte har möjlighet att påverka den. 

Detta faktum skapar en spänning mellan ett lands demokratiska självstyre, den suveräna 

statens rätt till självbestämmande och rätten att söka asyl som mänsklig rättighet (Spång 

2008:16, 24-25). Staten och statliga aktörer intar i ett migrationspolitiskt sammanhang 

en maktmässig särställning eftersom dessa i stortsett har egenrätt till bestämmande över 

den migrationspolitiska inriktningen (Bourdieus 1998:15-17). Här ackumuleras och 

koncentreras därför makten. Det är också staten som beslutar om migrationspolitiska 

restriktioner (Johansson 2005:18-19). 

Genom att undersöka relationen mellan diskurs och praktik kan uppmärksamhet riktas mot 

hur olika aktörer framställer migration och migranter. Detta har Johansson (2005) gjort 

med fokus på statens produktion av föreställningar om migration och flyktingar. Staten 

sätter inte endast diskursens ramar, utan är också en del av diskursen (Johansson 2005:57). 

I Sverige har föreställningar om en folklig opinion mot invandring, om svårigheter att 
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integrera vissa grupper i det svenska samhället och om att svensk flyktingmottagning inte är 

kostnadseffektiv fått genomslag i migrationspolitiken; inte bara i regeringens sätt att uttrycka 

sig om flyktingar i termer av “vi och dem” utan även i praktisk politik d.v.s. lagförslag och 

lagändringar (Johansson 2005:205). Men det är inte bara i Sverige som en alltmer restriktiv 

migrationspolitik antagits. Samtidigt som antalet statslösa och flyktingar i världen ökat har 

deras osäkra status och svårigheter i att ge dem en stabil spatial plats och identitet5  gjort 

att Europas stater bildat ett alltmer komplicerat system av kategorisering av människor och 

asylsökande som baseras på synen på den asylsökande som ett hot (Kofman 2005:453, Ek 

2006:370). Detta har lett till att samhället idag i allt större utsträckning separerar värdighet 

och politik, vilket innebär en åtskillnad mellan å ena sidan mänskliga rättigheter och å andra 

sidan rättigheter som medborgare (Minca 2015:74.). Värdighet och mänskliga rättigheter 

tillskrivs vissa människor på vissa platser som asylsökande eller flyktingar i flyktinglägret 

eller asylboenden medan andra människor på andra platser tillskrivs annan materialitet 

och politiska rättigheter – även om dessa människor bor inom samma territoriella gränser 

i samma nationalstat. Trotts de ansträngningar som gjorts för att stänga asylsökande ute 

och trotts att ’västvärlden’ implementerar allt strängare migrations- och asylpolitik beskrivs 

dessa länder fortfarande som platser för mänskliga rättigheter (Slater 2004:10, 8).

Ovanstående studier rör sig inom fälten statsvetenskap och politik och intresserar sig för 

förhållandet mellan den demokratiska staten och den statslöse eller asylsökande. Studierna 

framhåller den makt staten tillskrivs i migrationspolitiska sammanhang. För att förstå vad 

som konstruerar den statslöse, eller flyktingen, behöver vi förstå den suveräna staten. I och 

med att det finns suveräna stater med medborgare, ”de innanför”, skapas också en grupp 

icke-medborgare, ”de utanför”. Det är bara medborgarna som får rösta i demokratiska val 

inom den suveräna staten, där landets medborgare har rätt att rösta för att landet inte ska 

ta emot asylsökande vilket landet också kan besluta om. Samtidigt är, eller ska, rätten att 

söka asyl vara en mänsklig rättighet som gäller alla alltid. Därmed existerar en spänning 

mellan ett lands rätt till självstyre och rätten att söka asyl som universell mänsklig rättighet. 

Under senare år har diskursen, både i Sverige och i Europa, kretsat kring att immigration 

innebär problem och kostar pengar. Detta har lett till att politiken i allt större utsträckning 

gör skillnad på å ena sidan “de utanför”, som endast tillskrivs mänskliga rättigheter, och å 

andra sidan “vi innanför”, som också tillskrivs rättigheter som medborgare. Flyktingens 

5 Genom exempelvis passet kan ett geografiskt område, som ett land, kopplas till en persons identitet. 
Dessa svårigheter grundas alltså i att länder inte vill ge flyktingarna ett pass – en spatial identitet.
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situation är alltså en del i ett större sammanhang och en effekt av en global organisering 

kring suveräna stater. När flyktingen söker asyl blir den således en del i ett politiskt och 

institutionellt system som personen inte kan påverka själv. 

LÄGRET OCH ’DE ANDRA’

Vi har kunnat konstatera att forskning kring asylsökandes situation i Sverige främst har 

bedrivits på kroppslig eller psykisk (o)hälsa (se bland annat Wångdahl 2014a; Wångdahl 

2014b; Ghazinour 2003) samt hur den migrationspolitiska diskursen förändrats under 

olika tidsperioder i historien (Johansson 2005; Slater 2004; Spång 2008). Asylsökande och 

flyktingars (boende)situation i en svensk kontext utgör således ett glapp i forskningen. 

Eftersom tidigare forskning kring asylsökande och flyktingars boende och boendemiljö, 

eller läger, är viktig för vår uppsats redogörs kortfattat nedan för forskning som bedrivits 

kring flyktingläger och asylsökande i andra länder.

Mycket utav den forskning som bedrivits kring asylsökandes situation tar avstamp i 

filosofen Agambens teorier. Här ses lägret som ett resultat av spatiala maktrelationer 

(Minca 2015:79; Ek 2006:363; Glendenning 2015:27). Spatiala maktrelationer, eller lagen 

och platsen, kan kopplas samman genom det grekiska begreppet nomos, ett begrepp som 

syftar till den lag som reglerar medborgarnas liv men även konkret till ianspråktagande av 

land, egendom och ägande (Frichot 2006:151-152). Lagen och platsen kopplas på så vis 

samman och flyktinglägret framstår genom detta begrepp som en plats som inte omfattas av 

samma lagar som det övriga samhället. Då flyktingar kommer till de demokratiska länderna 

behöver dessa länder skilja flyktingen från medborgaren för att kunna behålla sin nuvarande 

form, eftersom medborgaren och icke-medborgaren eller ”vi” och ”dem”, är den autonoma 

nationalstatens grund (Frichot 2006:156). Därigenom legitimeras andra lagar och regler 

för ”dem” för att skydda ”oss”. Genom nomos kan vi förstå flyktingens situation där, på 

samma sätt som att om lagen bevarar förtrycket av flyktingen, bevarar muren den suveräna 

staten. Men på samma gång som muren bevarar begränsar den också, inte bara flyktingens 

eller den asylsökandes liv utan också medborgarnas liv (Frichot 2006:156-157). Lagen och 

platsen skapar ett rum, fysiskt och juridiskt, för ”de andra” vilket inte bara begränsar bara 

de asylsökande utan också medborgarna. Det rum som skapas för de andra har fått ett 

eget namn, det kallas för ”läger” eller asylboende och med hjälp av politiska begrepp som 

’omsorg’, ’skydd’, ’tillfällighet’ och ’kris’ isolerar dessa platser vissa grupper från resten av 
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samhället (Minca 2015:79). 

Det finns ett samband mellan hur lägret beskrivs och hur den asylsökande uppfattas (det 

diskursiva) och hur den praktiska politiken bedrivs, det vill säga vilka beslut som fattas 

som direkt eller indirekt rör denna grupp6  (Feldman 2015:244). Vad livet i lägret ’är’ 

beror således på hur flyktingen och lägret definieras. Lägret är ett diskursivt begrepp som 

uppfattas olika av olika aktörer: som ett fängslande eller som en plats för omhändertagande, 

som temporärt eller stationärt, nedbrytande eller uppbyggande. Detta kan kopplas till hur 

de olika aktörerna definierar flyktingen: som biståndstagare, som politiska symboler, som 

problem, som hot, som aktörer eller som subjekt (Feldman 2015:250). 

Hur lägret definieras påverkar också definitionen av vad det innebär att vara flykting; genom 

lägren värderas flyktingen av humanitära och politiska organisationer - dess egenskaper, 

dess karaktärer och dess framtid (Feldman 2015:251). Det vanligast är att flyktingläger 

eller asylbostäder beskrivs som tillfälliga eller exceptionella företeelser, som en del av 

ett undantagstillstånd (Minca 2015:74). Detta ger en felaktig bild då lägren har blivit en 

grundläggande del av våra samhällen - att kalla lägren för permanenta öppnar upp för att 

undersöka lägren som varaktiga spatiala enheter. Det är först när detta synsätt etablerats 

som lägret kan undersökas som en del i ett bredare geo-politisk forskningsfält. Om synen 

på lägret som varaktig spatial och samhällelig etableras skulle det öppna det upp för en 

koppling mellan lägret och andra samhälleliga institutioner.

Studierna som redovisats kommer från olika discipliner, arkitekturvetenskap, antropologi 

och kulturgeografi, men behandlar alla flyktingar eller asylsökande i relation till platsen 

eller lägret. Forskningen ställer många viktiga frågor kring hur särskilda juridiska lagar, 

en viss diskurs och vissa avgränsade platser avskilda från det övriga samhället ramar in 

flyktingar och asylsökande. Platsen, lagen och människan kopplas på så vis samman. För att 

legitimera situationen kallas dessa platser ofta för tillfälliga, vilket är problematiskt eftersom 

dessa platser utgör en viktig del i att upprätthålla den suveräna staten i dess nuvarande form, 

med en viss grupp människor ’innanför’ och andra grupper ’utanför’. Platsen eller gruppen 

kan på så vis vara mer eller mindre tillfällig, men företeelsen och dess ramar är permanenta. 

6 Med praktisk politik åsyftas de beslut som fattas som direkt eller indirekt berör flyktingar eller asyl-
sökande. Exempel på detta kan vara ett politiskt beslut gällande vissa utformningskrav som påverkar 
boendestandarden.
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Genom detta etableras synen på flyktinglägren som en varaktig spatial enhet, vilket utgör 

en viktig grund för vår uppsats. Det gör att vi kan jämföra lägret eller asylboendet med 

hur andra institutioner i samhället  har fått en fysisk form. Därför kommer vi i följande 

avsnitt knyta vår studie till forskning gjord kring andra samhälleliga institutioner så som 

vårdinrättningar och fängelser, vilka är områden som tidigare undersökts inom bland annat 

det arkitekturgeografiska forskningsfältet.

INSTITUTIONER OCH ARKITEKTUR

De studier som hitintills omnämnts berör alla direkt eller indirekt institutionella, juridiska 

och rumsliga aspekter av de relationer som flyktingen och den asylsökande är en del av. 

I detta avsnitt går vi från att studera dessa ramar för att istället undersöka fenomenet på 

en lokal nivå med fokus på materialitet och individ. Vi har inte kunnat finna forskning 

på asylsökandes boendesituation i Sverige och kommer därför att i detta avsnitt vidga 

perspektivet och redogöra för forskning kring andra typer av institutionella boenden.

Ett exempel på institutionella boenden i Sverige finns inom den offentliga vården. Den 

offentliga vården i Sverige har en lång historia och i studier rörande dessa boenden 

omfattas den institutionella arkitekturen men också institutionernas rutiner, den 

samhälleliga kontexten samt berättelser från boende (se bl.a. Åman 1976). Vid jämförelser 

av institutionella boenden mellan olika epoker görs ofta en värdering om att det ena skedet 

i historien skulle vara mer humant än det andra men institutionens logik kan bara förstås i 

relation till samhället utanför. Åman (1976:478) skriver angående effekten av dessa relationer 

att “under ett skede av ambitiösa reformer kan de materiella villkoren starkt förbättras, för 

att sedan förbli sig lika eller t o m försämras. Upprustning och reformer följer alltid en plan 

och väcker samtidens uppmärksamhet. Stagnation och tillbakagång har ett mer svårfångat 

och utdraget förlopp och avtecknar sig mindre tydligt både för samtiden och eftervärlden.”. 

Både stagnation och tillbakagång samt upprustning och reformer sker alltså i relation 

till, eller som effekter av, samhället. Då reformer vidtagits för att rusta upp institutionella 

byggnader följs ofta en på förhand bestämd plan, medan förfall och tillbakagång har ett 

händelseförlopp som ofta är svårare att beskriva. Förfall, som vi kommer att se, sker inte i 

enlighet med en på förhand utstuderad plan utan snarare som en effekt av frånvaron av en 

sådan. 
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Placering, utformning och materiell standard inom de institutionella byggnaderna ska 

vidare förstås som en effekt av samhället utanför; den materiella standarden och synen på 

de sjuka. Vårdbyggnader har under lång tid lokaliserats avskilda, geografiskt perifert, kring 

en planlösning i form av en korridorslösning, en lösning som kritiserats för att vara idéfattig 

(se Nord 2015:9).  Flertalet omsorgsbyggnader som byggs idag utgörs av samma modell med 

en korridorlösning, ett kök och dagrum i en öppen mittkärna, och små identiska lägenheter 

för de boende jämt fördelade längs korridorens båda sidor har kritiserats (Nord 2015:9).

Tillblivelseprocessen av en denna typ av byggnad omfattar ett tankeutbyte där arkitektens 

uppgift är att omformulera eftersträvansvärda kvalitéer till byggd miljö (Andersson 2005:70-

80). Arkitektur är en kunskap som utgår ifrån uttalade värdeomdöme och samspelet mellan 

byggnadsutformning, boende och personal kan vara utslagsgivande för upplevelsen av 

det institutionella boendet (Andersson 2005:79). Andersson (2005) undersöker olika 

typer av vårdbyggnader. I en vårdinriktade miljön uttrycker personalen uppskattning 

av byggnaden som arbetsmiljö, men de boende hyser inte samma uppskattning. En 

hotelliknande miljö har många rumsliga kvalitéer men speglar inte verksamheten som 

bedrivs. Den hemassocierande miljön får arkitekturen och verksamheten att samspela och 

skapa mervärden för livet på äldreboendet. Vidare påverkar byggnadens läge arkitekturen 

som i sin tur skapar förutsättningar för miljön som uppstår på äldreboendet (Andersson 

2005:11). Arkitekturen kan på så vis bidra med större livskvalité genom en medvetenhet 

om byggnadens placering, utformning och färgsättning. Genom att förse byggnaden med 

detaljer kan igenkänning, trivsel och hemkänsla skapas (Andersson 2005:130). På så vis 

får materialiteten effekter för livet på boendet där en viss materiell utformning inom den 

offentliga vården kan skapa vissa boendekvalitéer vilket i sin tur kan skapa livskvalité för 

boende och personal. 

I det svenska samhället sker idag en ökning av privata aktörer inom den svenska 

välfärdssektorn och samtidigt har den offentliga sektorn fått en minskad roll som 

välfärdsproducent (Hartman 2011:10-9)  en utveckling som gäller för såväl vårdsektorn 

som för asylmottagandet. I ett privatiserat system får patienten rollen som ’kund’ 

som väljer ’leverantör’. Kvalitén i detta system  upprätthålls genom det fria valet. Dessa 

förändringar inom sjukvården är en effekt av vem som hörs i debatten där ekonomiska 

begrepp som styrning, management och resultatansvar har fått stort utrymme. Patienten, 

i rollen som kund, fattar beslut baserat på överväganden där de tillgängliga alternativens 
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för- och nackdelar vägs mot varandra vartefter det ’bästa’ alternativet väljs (Mol 2011:109). 

Kunskapen om konsekvenserna av den ökade konkurrensutsättningen i den svenska 

välfärdssektorn är anmärkningsvärt begränsat, varför kopplingen mellan privatisering, det 

fria valet och kvalitetsvinster fortfarande står att finna (Hartman 2011:262). 

I Architectural Space in Respite and Intermediate Care (Nord 2015) läggs lager samman - 

arkitekturen, organisationen, boende och personal.  Här eftersträvas en holistisk förståelse 

för relationen mellan olika faktorer som sammanstrålar på ett vårdboende (Nord 2015:12). 

Konkret genomförs en fallstudie på två korttidsboenden där den fysiska miljön inventeras, 

och boende och personal intervjuas och observeras.  Materialet analyseras sedan utifrån 

aktör-nätverkteorin (ANT) och resultatet visar hur nätverk av patienter, personal och den 

fysiska miljön påverkar varandra och har olika innebörd beroende på situation (Nord 

2015:19). Resultatet är en studie som visar på relationer mellan människa och materialitet, 

och hur de båda får effekter för varandra. Metodmässigt ligger vår uppsats i linje med denna 

studie men vår uppsats innehåller, förutom en undersökning av vilka effekter den fysiska 

utformningen och lokalisering av asylboendet får för de boende, även en koppling till den 

juridiska kontexten. 

Att koppla ett institutionellt boendet till den juridiska kontexten gör Nord (2013) i en annan 

artikel, Design according to the law: juridical dimensions of architecture for assisted living 

in Sweden. Undersökningen visar att trots att ett vårdboendet enligt Socialtjänstlagen ska 

främja individens behov, förmågor och önskningar och att utformningsreglerna ger stort 

frihet till arkitekten, så utformas de allra flesta boenden på liknande vis - både med tanke 

på hur rummen utformas och hur de organiseras (Nord 2013:148). Detta visar på att det är 

normer hos bland annat arkitekter snarare än Socialtjänstlagen som styr utformningen av 

äldreboenden (Nord 2013:154). 

Trots att vår uppsats och Nords studier (2013, 2015) rör olika grupper, äldre respektive 

asylsökande, finns många likheter. Våra studier utgår både ifrån en viss grupp av människor 

för vilka det upprättats speciella boenden och speciella lagar rörande boendemiljön. Vidare 

utgår både vi och Nord utifrån aktör-nätverkteorin vilket riktar uppmärksamheten mot de 

relationer och nätverk som skapar boendet och den boende. Nords (2013 & 2015) forskning 

går att koppla till Högströms (2012) avhandling Kalejdoskopiska rum. Här undersöks 

rummets roll i den decentraliserade psykiatriska vården i Sverige med avseende på hur f 
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diskurs och praktik iscensätts rumsligt - eller hur diskurs, materialitet och praktik samspelar. 

Både Nord (2013 & 2015) och Högström (2012) undersöker på så vis materialitetens 

performativitet i ett institutionellt sammanhang. I Kalejdoskopiska rum används ett socio-

materiellt perspektiv och med hjälp av ANT och en foucauldiansk syn på makt och diskurs 

(Högström 2012:44, 52) visas att den byggda miljön speglar maktrelationer i samhället. 

Arkitekturens påverkan kan inte förutses, och den byggda miljön både kan möjliggöra och 

begränsa olika gruppers maktposition. Detta gäller speciellt inom institutionella sektorer 

där policys och byggnader samverkar med personal och brukare (Högström 2012:239-240). 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att även det omvända gäller - att människan 

påverkar det byggda. 

En annan studie som undersöker makt och rum men från en annan ingång är konstnärerna 

i konstnärsprojektet 1 % Love and devotion som genomfördes på Ulleråkers sjukhus 

(Mattsson 2006). Här undersöker en grupp konstnärer den slutna psykiatriska anstalten på 

Ulleråkers sjukhus. De möts av en sliten och nedgången miljö vilket väcker en rad frågor 

kring tingens ’värde’. Här ges berättelser från vardagen, personliga vittnesmål tillsammans 

med en historiebeskrivning av hur den institutionella vårdarkitekturen växt fram. Vidare 

presenteras det arbete gruppen gjort, där konstnärerna utifrån internernas behov renoverat 

eller förändrat aspekter av miljö, som att exempelvis tillföra belysning. Arbetet bygger på 

behov och kvalité snarare än konst och utsmyckning. Texten är intressant för uppsatsen 

då den beskriven beskriver en liknande miljö som den vi rört oss i; en sluten miljö som 

det annars talas ganska tyst om vilken hyser en viss grupp människor som genom den 

institutionella kontexten blir tilldelade ett visst boende, ett boende de i liten utsträckning de 

kan påverka själva.  I boken ställs också frågor om värde och vilket värde som tillskrivs det 

materiella och om, eller hur, detta påverkas eller påverkar det värde som tillskrivs gruppen. 

STUDIENS RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING

De ovan presenterade studierna rör sig mellan fälten kulturgeografi, etnografi och 

arkitekturforskning. De ägnar alla uppmärksamhet åt samma ’fall’, alla vänder blicken mot 

det institutionella boendet. Fokus ligger på kopplingarna mellan arkitektur, materialitet, 

organisation, policy och brukare. Det institutionella boendet diskuteras med fokus på hur 

dessa institutioner inte kan förstås som frikopplade från övriga samhället. Detta kopplar till 

en tanke om att vi inte kan förstå en situation utifrån endast en given iscensättning utan att 
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blicken måste vändas mot kontexten för att skapa förståelse för fenomenet. Denna kontext 

kan bland annat bestå av byggnaden, dess historia, placering, inredning och rumsliga 

konfiguration, men också i en kontext av det juridiska och organisatoriska; privatisering av 

det offentliga, diskurser, policy och normer.

Som vi redogjort för ovan ligger vår studie nära i teori och metod de studier som bedrivits 

inom det arkitekturgeografiska forskningsfältet, studier av Nord (2013 & 2015) och 

Högström (2012). Dessa studier äger också rum i en liknande institutionell kontext där 

policys och byggnader samverkar med personal och brukare. Högström (2012:35) situerar 

sin forskning inom fältet ’arkitekturgeografi’. Hon skriver att forskare inom kulturgeografi 

och urbanteori ofta bortser från arkitekturen medan arkitekturforskare ofta förbiser den 

vidare kontexten där arkitekturen ingår. Arkitekturgeografin är tänkt att överbygga detta 

glapp och kombinera kulturgeografens och urbanteoretikerns beskrivning av kontext (med 

politiska, sociala, kulturella och ekonomiska kopplingar) med arkitektens performativa 

syn på den byggda miljön. Högström (2012:36) beskriver detta på ett träffsäkert sätt: 

”Rumsliga frågor sätts in i ett samhällsperspektiv och samhälleliga frågor i ett rumsligt 

perspektiv och arkitektur relateras således till samhällsfrågornas fält.” Vår studie rör sig 

mellan statsvetenskap (i diskussioner om politik och juridik), kulturgeografi (rörande 

synen på vikten av kontext och att en given iscensättning aldrig går att förklara utan att ta 

andra aspekter i beaktande som exempelvis politiska och sociala) samt arkitekturforskning 

(rörande byggnadens materialitet och performativa egenskaper samt hur detta påverkar och 

påverkas av brukaren) varför vi också vill placera vår forskning inom fältet arkitekturgeografi. 

Fältet arkitekturgeografi ligger, enligt vår uppfattning, nära fysisk planering. Både i det att 

planering handlar om politik och samhälle, vilka rumsliga effekter politiken ger upphov till, 

och hur det i sin tur påverkar människan och samhället. Men också i det att rummet och 

människan påverkar politiken och samhället. 

Nords (2013 & 2015) och Högströms (2012) studier antar även samma epistemologiska 

utgångspunkt, att det inte finns någon sanning där ute som forskaren objektivt ska beskriva, 

utan att denna sanning och kunskap skapas och omskapas i och med de relationer som 

upprättas varför det är relationerna som behöver undersökas på olika skalor (Högström 

2012:42; Nord 2015:10). Något som dock skiljer oss från dessa forskare är i fråga om valet av 

rum. Nord (2013 & 2015) och Högström (2012) undersöker institutionella vårdbyggnader, 

inom fältet ’mental health goegraphy’ och vi undersöker institutionella asylboenden ett 
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ämne som snarast kan associeras till fältet ’camp studies’ (se Minca 2015:74). Ett fält som tar 

avstamp i den spänning som existerar mellan ett lands rätt till självstyre och rätten att söka 

asyl som universell mänsklig rättighet. Forskning kring vårt fall, asylsökandes (boende)

situation i Sverige, är ett ämne som vi inte funnit tidigare forskning kring. Därför ser vi vår 

forsknings som ett försök att bygga en bro över ett glapp inom forskningen. Genom denna 

studie skapas en grund för förståelsen kring det nätverk av relationer som upprätthåller den 

asylsökandes institutionella och rumsliga situation.

I detta avsnitt har vi berättat om tidigare forskning som på ett eller annat sätt bidrar till att 

sätta vår forskning i ett sammanhang under temana värdighet, asylpolitik eller ’vi’ och ’ dom 

andra’, spatiala maktrelationer kopplat statslösa samt institutionella boenden i en svensk 

kontext. Vi har också placerat vår forskning inom det arkitektugeografiska forskningsfältet 

samt redogjort för det forskningsglapp som uppsatsen är tänkt att överbrygga. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Foucault visar hur diskurs 

och kunskap är nära sammanknutet och att detta i sin tur får effekter på platser och 

arkitektur. Vår teoretiska ansats utgår huvudsakligen från en foucauldiansk syn på makt 

(Foucault 1979; 1990; 2003), samt hur den tolkas och presenteras av Fredriksson 2007; 

Feder 2011; Hoffman 2011, Lynch 2011 och Taylor 20114. Vidare redogör vi för begreppen 

disciplinär makt och biopolitik som huvudsakligen används för att analysera och diskutera 

det empiriska resultatet i uppsatsens avslutande diskussion. Agambens teorier om den 

suveräna staten och begreppen ’zoe’ och ’bios’, vilka tar avstamp i Foucaults tankar om 

biopolitik, presenteras och används i samma syfte. De teoretiska begreppen performativ 

makt och diskursiva praktiker är viktiga utgångspunkter och utgör också kopplingen 

mellan Foucault, Agamben och aktör-nätverkteorin som i denna uppsats används för att 

operationalisera teorierna och som praktiskt verktyg i analysen av empirin.

4 Att söka tolka teorier skrivna av andra är ett exempel på en översättningssituation. Foucault är en 
teoretiker som gett uttryck för många tankar och idéer – teorier som inte är helt enkla att tyda eller 
operationalisera (se ex. Kendall & Wickham 2007). Foucaults teorier har används och diskuterats i 
oräkneliga forskningsprojekt och sammanhang i vilka, precis som i denna uppsats, tolkning av hans 
ståndpunker har krävts. För att minimera risken att feltolka, eller på ett helt felaktigt sätt använda, 
Foucaults teorier har vi jämfört vår egen läsning av honom med de som gjorts tidigare.
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DISCIPLINÄR MAKT OCH DISKURSIVA PRAKTIKER
 
Foucault (2003a) visar hur maktutövningen genom tiden förändrats; från furstens rätt att 

utdela dödsdomar till den moderna makten - makten som förvaltar livet (Lynch 2011:13). 

Makten som förvaltar livet, biomakten, utgörs av två skalnivåer som överlappar varandra; 

den disciplinära makten och biopolitiken (Foucault 1990:139; Fredriksson 2007:58). Den 

disciplinära makten praktiseras på den lokala skalan, mikronivån, där målet är kontroll 

av individen. Foucault ser maktutövning, som någonting i grunden tekniskt, praktiskt och 

utövat vilket gör att makt är nära kopplat till just görandet och utövning. Makten är på så vis 

inte en egenskap, något som kan ägas eller läggas på hög, utan måste utövas för att existera. 

Makten materialiseras och rumsliggörs i institutioner och upprätthålls och reproduceras 

genom bruket av dem.

Enligt Foucault (1979:141) grundas disciplinen på en fördelning av individer i rummet; 

”discipline proceeds from the distribution of individuals in space” (1979:141). Disciplin 

börjar med att rummet ordnas i celler med hjälp av en rad tekniker som alla påverkar 

individens rörelser i rummet, exempelvis lokalisering, väggar och dörrar (Hoffman 2011:29;  

Fredriksson 2007:53). Genom denna inrutning förses varje plats med en individ och varje 

individ med en plats. Fredriksson (2007:53) exemplifierar detta med att ”varje patient 

erhåller en säng, varje elev en bänk och varje arbetare en arbetsplats”. Det disciplinära 

rummet kodas således med specifika funktioner och föremål för att göra dem så användbara 

som möjligt (Hoffman 2011:29). Inrutningen handlar dock inte enbart om det materiella, 

rummens och föremålens ordning, utan innefattar även en tidsaspekt (Foucault 1979:149; 

Fredriksson 2007:53). Genom en strukturering av tiden, med hjälp av tidsscheman, 

kontrolleras aktiviteter – ”the control of activity” (Foucault 1979:149). Inrutning handlar 

således om disciplinering av kroppar i tid och rum. 

Arkitekturen, så som den förstås genom Foucaults disciplinbegrepp, ordnar inte bara 

individer i rummet utan inbegriper också anordningar som medför en kontroll av 

individerna. Foucault (2003a:201-202) använde Jeremy Benthams (2005:40-41) panoptikon 

som exempel på en rumsligt organiserad disciplinär makt. Ett panoptikon är en cirkulär 

fängelsebyggnad i vars mitt ett torn reser sig. Från tornet kan en övervakare se in i fängelsets 

samtliga celler, utan att internerna kan se övervakaren. Således vet internerna inte om det 
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står någon i tornet och övervakar dem eller ej (Bentham 1791: 40-41; Foucault 2003a:201). 

På så vis skapas ett rum som genom sin materiella utformning tillåter ständig övervakning 

och kontroll vilket gör makten automatiserad, där den arkitektoniska anordningen kan 

liknas vid en sorts maskin som skapar och underhåller makten (Foucault 2003a:202). 

Materialiserad makt kan också förstås genom begreppet diskursiv praktik. Diskurs är 

grupper av utsagor, i text eller talad form, som strukturerar det sätt på vilket vi ”förstår” 

olika samhällsfenomen, och hur sättet att tänka också får effekter för vårt handlande (Seale 

2012:406). Sålunda är diskursen en maktordning som måste utövas för att upprätthållas. 

Dessa utsagor som strukturerar vår uppfattning får genom praktiken också effekter på det 

materiella och organisatoriska – detta kallas diskursiva praktiker (Foucault 1972:49; Seale 

2012:406). Genom diskursiva praktiker förkroppsligas diskursen i form av exempelvis 

institutioner och arkitektur. Som exempel kan nämnas tron på att sjukdomen tuberkulos 

kunde botas med hälsa genom hygien och disciplin. Synen på tuberkulospatienter som 

människor i behov av vila och lugn och ro fick genom diskursens praktik en rumslig 

organisering och materiel konfiguration i de institutionella sanatorierna vilka placerade 

avskilt, gärna på en höjd, i naturnära miljöer (Åman 1976:254–255).

BIOPOLITIK – ZOE OCH BIOS

Som titeln till Foucaults (2003b) verk The Society must be defended implicerar är biopolitikens 

mål att skydda samhället och dess medborgare. Detta görs genom att styra grupper av 

individer eller populationer genom kontroll, lagtexter och samhällsnormer fokuserade 

på bland annat hälsa, boende och migration (Foucault 1990:139).  Genom denna kontroll 

av populationen kan människor politiskt exkluderas, utestängas, nekas etc. varigenom 

den egna befolkningen skyddas och kontrolleras mot såväl yttre som inre hot (Foucault 

2003b:256). Biopolitiken utövas huvudsakligen genom staten. Emellertid är staten även 

involverad i olika institutioner genom vilka politiska diskurser praktiseras, varför makten 

ska förstås som multiskalär (Taylor 2011:44; Foucault 2003a:242). Vad som här avses är att 

staten inte endast verkar på en övergripande samhällsnivå, utan att de också är involverade 

i och utövare på en mikronivå eftersom många institutionella institutioner är del av den 

statliga apparaten.
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Filosofen Agamben tar avstamp i Foucaults tankar om biopolitik (Agamben 1998:9-10; 

Ek 2006:373). I texten Homo Sacer inleder Agamben genom att redogöra för skillnaden 

mellan de antika begreppen ’zoe’ och ’bios’. ’Zoe’ definieras som ”bare life”, något som kan 

liknas vid att kroppen är vid liv, och ’bios’ definieras som “a particular life” eller “qualifyed 

life” vilket syftar till att leva som individ och medborgare med politiska rättigheter och 

skyldigheter. Under antiken kunde dömda personer tvingas lämna samhället samtidigt som 

alla medborgerliga rättigheter fråntogs denne. På så vis stod personen utanför det juridiska 

systemet samtidigt som personen omfattades av det juridiska straffet (Agamben 1998:9). 

Genom att stå just utanför validerar därmed ’bios’ att lagen är verksam. Denna uppdelning 

kan idag ses mellan statens medborgare och de människor som står utanför staten; statslösa, 

flyktingar och asylsökande. Flyktinglägret eller asylboendet är en materialisering av 

en utpräglad biopolitik som gör skillnad på människor, i form av medborgare och icke-

medborgare (Minca 2005:74). Den suveräna staten kan inte skiljas i från lägret dels eftersom 

den suveräna staten förutsätter inkludering och exkludering och dels för att lägren har blivit 

materialiserade (Agamben 2005; Minca 2005:74). 

Agambens teorier har kritiserats för att vara hierarkiska. Genom att gå i hans fotspår kan 

forskaren lätt falla hän åt att endast se lägren som undantag, där maktlösa människor vistas, 

vilket gör att forskaren riskerar att missa att även flyktingen kan agera aktör (Ramadan 

2012:68). Detta gör att vi, om vi väljer att gå i Agambens fotspår, kan förbise den kamp 

som dagligen utkämpas genom makt och motmakt, begränsning och gränsbrytande. För att 

komma runt denna problematik har vi valt att i denna studie använd Agambens teorier för 

att förstå den asylpolitiska kontexten snarare än att operationalisera hans teori i analysen 

av vår empiri. Vidare har det sagts om både Agamben och Foucault att de genom sina 

teorier snarare erbjuder en inriktning i undersökningen mot maktaspekter och politik än 

tillhandahåller konkreta verktyg för att genomföra kvalitativa undersökningar (Ek 2006:375; 

Kendall & Wickham 2007:131). 

Sammanfattningsvis handlar biopolitiken om kontroll av grupper av människor, här 

förklaras begreppen ’zoe’ och bios som skillnaden på livet som medborgare och livet som 

flykting. Detta skapar en förståelse för flyktingen och den asylsökande i förhållande till 

den demokratiska staten. Makten utövas i görandet, varför makten är performativ. Makten 

utövas i relationer, mellanmänskliga relationer men också relationer mellan människa och 

materialitet. Denna utövning kan ske hierarkiskt eller icke-hierarkiskt, uppifrån och ned, 
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nedifrån och upp eller åt sidan, från det samhälleliga till individen, individ till individ, 

artefakt till individ, individ till artefakt, eller från individen och materialiteten mot det 

samhälleliga. Effekten av maktutövningen kan verka i form av en inrutning av kroppar, i tid 

och rum, som på olika sätt begränsar och möjliggör handlingsutrymmet.

VÅR METODANSATS – FRÅN TEORI MOT PRAKTISKA 
VERKTYG

Vårt teoretiska perspektiv pekar ut en riktning - att undersöka diskursiva praktiker, den 

performativa makten; makten i görandet och i relationer. Aktör-nätverkteorin (ANT) har 

detta gemensamt med Foucault, att studera den performativa makten eller vad som görs. 

Eftersom Foucault presenterar få verktyg för att genomföra praktiska undersökningar 

(Kendall & Wickham 2007:131) har vi funnit det lämpligt att här kombinera Foucault med 

den mer praktiskt inriktade aktör-nätverkteorin. Foucaults idé om diskursiva praktiker 

operationsaliseras således genom ANT. En viktig gemensam nämnare är, utöver den 

performativa och relationella synen på makt, materialitetens roll i maktutövningen. ANT 

erbjuder här redskap för att studera diskursens praktik där materiella ting vid sidan av 

människor också agerar. Detta går emot den gängse synen att det endast är människor som 

handlar (Ahn 2015:15). Men det ligger i linje med vår läsning av Foucault; att makten utövas 

i relationer vilka kan utgöras av mellanmänskliga relationer men också av relationer mellan 

människa och ting. ANT har tidigare kombinerats med Foucault av bland annat Högström 

(2012) och Kärrholm (2004). Vidare föreslår Ek (2006:375) att kombinera Agamben (vars 

teorier baseras på Foucaults teorier (se Agamben 1998:9-10 och Ek 2006:373)) och ANT, 

vilket han menar skulle kunna leda till en politisering av ANT. Aktör-nätverkteorin går att 

kombinera med andra med andra teorier och teoretiska begrepp om de tre kriterier som 

Latour (2005 i Ahn 2015:117) fastslagit för ANT-studier uppfylls:

 

1. Om materiella föremål endast betraktas som instrument så sysslar man inte med 

ANT

2. Struktur är aldrig det som förklarar utan det som behöver förklaras.

3. Syftet med ANT-analys är inte att ”dekonstruera” utan snarare att förstå 

beståndsdelarna och hur de samverkar. 

I denna uppsats antas en platt antologi där materialitetens verkan beskrivs på samma sätt 
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som mänskliga handlingar varför vi inte betraktar föremål som enbart instrument som står 

till förfogande i mänskliga aktioner. Vidare undersöker uppsatsen ’hur-frågor’, vilka syftar till 

att undersöka strukturen och kopplingarna i det nätverk som iscensätts genom ordet värdigt 

– struktur är således inte det som förklarar utan det som behöver förklaras. Härigenom 

undersöker uppsatsen beståndsdelarna för att se hur de samverkar och vilka effekter detta 

får. På så vis uppfyller arbetet samtliga kriterier som listas ovan. Inom ANT studeras vilka 

effekter relationer mellan aktörer har. ANT anses vara en metod och förhållningssätt, men 

inte en teori: ANT “... does not aim at providing explanatory theoretical constructs for any 

particular state of affairs.” (Farias & Bender 2010:3). I denna uppsats används därför ANT 

som förhållningssätt och som metod vars verktyg används för att komplettera vår teoretiska 

ansats och analysera det empiriska materialet. 

ANT grundas i en socio-materialitet, där det materiella tillskrivs en lika viktig roll som det 

mänskliga (Ahn 2015:117). Låt oss ge ett enkelt exempel - för att skära en skiva bröd behöver 

du ett bröd och en kniv. Utan kniven kan du inte skära brödet, möjligtvis bryta av det, och 

utan brödet finns inget att skära i. För att få brödet uppskuret är alla tre komponenter därför 

lika viktigt; människan, brödet och kniven5. Inom ANT riktas uppmärksamheten mot 

handlingen där både icke-människor (som kniven), människor, grupper eller mer abstrakta 

företeelser så som organisationer eller tal och skrift kan handla. Allt som gör något tillskrivs 

därför inom ANT rollen som aktör (Ahn 2015: 118). Handlingen innebär att en relation 

etableras. I exemplet ovan visade vi på relationen mellan människan – kniven – brödet 

och att alla delar var beroende av varandra för att handlingen att skära bröd skulle kunna 

utföras. Effekten av handlingen blir att en skiva bröd skärs av från brödet. Inom ANT riktas 

på så vis uppmärksamheten mot relationer, processer och samspel mellan aktörer. Genom 

dessa binds de olika aktörerna (brödet, kniven och människan) till varandra i aktör-nätverk 

(ett nätverk av olika aktörer). Varje aktör får sin roll, sin funktion och sina egenskaper, i 

relationen till de andra aktörerna i nätverket. Därav är alla aktörer alltid en effekt av dess 

förbindelser till andra aktörer (Latour 1999:16).  

Detta innebär att inget finns ’av sig själv’ - allt är uppbyggt av nätverk. En ’makroaktör’, som 

exempelvis ’samhället’, behöver för att bli ’stor’ binda andra aktörer till sig och kontrollera 

deras beteende (Ahn 2007:28). Att bli stor innebär dock ett dilemma; ju fler aktörer involveras 

5 Latour (1999) ger en rad exempel där bland annat vattenkokaren kokar vattnet, korgen håller varan, 
låset stänger rummet.
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desto svårare blir det att kontrollera deras beteende. Men hur är det då möjligt att binda 

olika aktörer till sig? Enligt ANT sker detta genom etablerandet av relationer där en aktörs 

intressen, mål eller projekt även blir en annan aktörs. Denna process kallas översättning. 

Latour (1998:13) skriver ”när en aktör talar om ’oss’, översätter han/hon andra aktörer till 

en enda vilja, för vilken han/hon blir ande och talesman.”. Genom översättningsprocessen 

binds olika aktörer till varandra, aktörer som annars inte hade haft något med varandra 

att göra (Latour 1998:13) och genom dessa bindningar skapas, förhandlas och avgränsas 

aktörers identitet, mål och möjligheter (Ahn 2007:39). Översättningen kan lyckas, alla 

aktörer agerar då i enlighet med målet och resultatet uppfattas som något stabilt6  exempelvis 

’asylmottagandet’, ’EU’, ’FN’ eller ’Sverige’. Översättningsprocessen kan också misslyckas, 

och aktörerna i nätverket agerar då inte i enlighet med målet.  

Hur kan vi då använda ANT i vår uppsats? ANT studerar performativitet; vad aktörer 

gör, vilka aktörer som binds till varandra och vad detta får för effekt. Vidare studeras 

översättningar, hur begrepp, föremål eller mål, färdas i tid och rum mellan aktörer och på 

samma gång förändras.  En händelse grundas aldrig enbart i en given iscensättning, utan 

dessa relationer verkar över tid och rum. Därför kan vi inte förstå en situation utan att 

följa relationerna uppåt, nedåt, åt sidan, framåt eller bakåt. I vår uppsats följer vi begreppet 

värdigt i olika riktningar, och hur det översätts av olika organisationer och hur det översätts 

till materialitet samt vilka effekter detta får. 

I detta kapitel har vi redogjort för vad vi finner fruktbart för vår uppsats i Foucaults och 

Agambens teorier, vilket fungerar som uppsatsens teoretiska ram. Ramen skapas av synen 

på makt som performativ, något som uppstår i utövandet och i relationer på alla nivåer, 

mellan både människor och icke-människor. Denna teoretiska operationaliseras genom 

vissa verktyg som vi hittat hos ANT. Verktygen undersöker performativa aspekter genom 

begreppen aktör, aktör-nätverk, effekt och översättning. Med hjälp av dessa verktyg kommer 

vi att analysera vårt empiriska material. I nästa kapitel redogörs för hur vi valt ut, samlat in 

och med hjälp av ANT analyserat vårt empiriska material. 

6 detta kallas inom ANT för en ’black box’
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METOD, MATERIAL OCH 
TILLVÄGAGÅNSSÄTT

Vad är vår uppsats ett resultat av? Vilka processer har ägt rum? Vilka människor, material, 

organisationer och miljöer har vi studerat och varför? I detta kapitel ges svar på dessa frågor. 

Inledningsvis redovisas vår forskningsdesign; fallstudien, vad den omfattar och hur den 

avgränsats. Därefter redovisas vilka metoder vi använt för att samla in data och varför vi valt 

ut just dessa. Sedan fördjupar vi oss inom ANT, här redogör vi för vilka verktyg som vi har 

använt oss av och hur vi analyserat det insamlade materialet. Efter detta diskuterar vi vår syn 

på den forskning vi bedrivit och hur vi ser på den berättelse vi producerat. Avslutningsvis 

diskuteras hur vi förhållit oss till etiska frågor som uppstått under arbetets gång. 

FALLSTUDIEN

Fallstudien är en typ av forskningsdesign som är användbar i undersökningar som rör 

särskilt komplexa situationer och dess kontext, i syfte att undersöka och beskriva det i detalj 

(Seale 2012:120-121). Fallstudien – studie av ett fall - fokuserar på en undersökningsenhet, 

istället för att utgå från ett brett spektrum (Denscombe 2009:59) och lämpar sig särskilt väl 

för studier som denna, där processer och relationer i en viss bestämd inramning studeras 

(Denscombe 2009:62).  Fallstudiens avgränsning till det enskilda fallet medför att forskaren 

kan göra en mer detaljerad undersökning än vad som hade varit fallet i bredare studier. 

Syftet med fallstudien är således att skapa en djup förståelse av ett enskilt fall (Yin 2007:17, 

24), snarare än en bred och ytlig. Fallstudiens angreppssätt skiljer sig således väsentligt från 
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exempelvis surveyundersökningar, då fallstudiens tillåter forskaren att undersöka detaljer 

och förhållanden på ett sätt som surveyundersökningen inte gör (Denscombe 2009:59-60, 

71). I vår studie följer vi begreppet värdigt, det kan därför beskrivas som att vi undersöker 

begreppet på ’djupet’, även om vi hellre vill beskriva det som att vi följer begreppets kopplingar 

horisontalt snarare än vertikalt7. Fallstudiens detaljerade angreppssätt innebär dock inte att 

undersökningen endast kan bidra till att öka kunskapen om det enskilda fallet - ett mer 

specifikt och djuplodande material kan medverka till en bättre förståelse för generella 

beteenden och problem eftersom en mer ingående studie bland annat kan motbevisa 

förgivettagen kunskap (Bjereld, Demker & Hinnfors 2010:43; Flyvbjerg 2006:224). Om 

exempelvis undersökningen visar att värdighet ges olika innebörder beroende på vem som 

avses och i vilket sammanhang det används nyanseras bilden att alla människor är lika i 

värdighet och rättigheter.

En av fallstudiens främsta styrkor är att den ger möjligheten att genom fallet studera en 

aktuell företeelse i dess kontextuella sammanhang och hur fenomen naturligt uppträder 

där forskaren inte har någon större kontroll över händelserna (Denscombe 2009:71). 

Fallstudien möjliggör att forskaren använder sig av en rad olika forskningsmetoder, och 

stödjer därigenom användningen av flera olika datakällor vilket i sin tur möjliggör ett rikare 

och mer omfattande empiriskt underlag. Genom att ställa olika typer av empirisk data mot 

varandra kan vi därigenom undersöka problemets komplexa orsakssamband (Bryman 

2011:72).

Val av fall 

Vid val av fall ska lärandet stå i fokus och vara avgörande snarare än hur representativt 

fallet är (Flyvbjerg 2006:221-224). Tidigare forskning rörande asylsökande och asylpolitik 

har i Sverige främst berört migrationspolitiska diskurser och dess betydelse för 

migrationspolitikens utformning (se bl.a. Johansson 2005 och Spång 2008).  Forskning 

7 Detta i enlighet med Latours syn (och ANT som angreppssätt) på begreppet ”skala” (Latour 
2015:220-222). Latour menar att skala är en social konstruktion där människor tenderar att beskriva 
olika aktörers vertikala läge i förhållande till varandra. Sverige, som land, antas i en sådan idévärld 
befinna sig på en makronivå och ett bostadshus på en mikronivå. Latour menar att det snarare hand-
lar om mer eller mindre omfattande ramverk vilka dessa aktör-nätverk utgör. Sverige befinner sig 
inte på en makronivå, utan ses här istället som ”större” än exempelvis bostadshuset. Sverige utgör 
”ett enormt mycket mer omfattande ’ramverk’ inom vilket ’mindre saker’ [exempelvis bostadshuset] 
måste placeras”. Aktörer befinner sig således inte på olika ”skalnivåer” (makro, meso, mikro) utan är 
istället olika stora i förhållande till varandra.
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kring asylboendet som institutionell inrättning i en svensk kontext och dess kopplingar 

till begrepp som ’värdighet’ tycks således utgöra en lucka i forskningen varför föreliggande 

studie kan hjälpa till att fylla detta gap. Därigenom är lärandepotentialen stor, oavsett 

vilket specifikt fall som väljs. I denna uppsats ville vi gå på djupet i ett fall för att undersöka 

flera aspekter av detta, vilket är typiskt för fallstudier (Flybjerg 2006:228), och därigenom 

belysa det generella problemet: hur människor mottas som asylsökande i Sverige (och 

Europa) samt hur makt utövas i relation och handlingar. Fallstudien i föreliggande studie 

karaktäriseras således av en beskrivande fallstudie där händelser, processer och relationer 

undersöks (Denscombe 2009:63).

Fallet kan bidra med insikter gällande performativ makt, hur makten utövas i relation och i 

handlingar. Vidare påvisar detta också arbetets representativitet, hur det aktuella fallet kan 

klara en jämförelse med andra liknande fall genom identifiering av de beståndsdelar som 

utgör grunden för jämförelsen (Denscombe 2009:68–70; Bryman 2011:77). Regeringen 

och statliga institutioner, eller makthavande aktörer, besitter makten att besluta hur 

samhällsfrågor ska drivas. Denna makt kan således studeras i, och jämföras med, andra 

institutionella sammanhang vari politik och idéer materialiseras så som exempelvis inom 

äldrevård, fängelser, psykiatriskt vård och mentalsjukhus etc. (se exempel på likande studier 

inom andra fokusområden i forskningsöversikten). 

En förutsättning för att kunna besvara frågeställningarna var att vi kunde besöka 

ett asylboende. Eftersom asylboenden och deras lokalisering är sekretessbelagda 

(Migrationsverket 2015a) var det inte möjligt att jämföra olika boenden för att därigenom 

göra ett strategiskt val av fall, exempelvis baserat på slump eller på hur extremt eller kritiskt 

ett visst boende tedde sig i förhållande till andra (se Flyvbjerg 2006:229–230). Efter att ha 

tagit kontakt med Migrationsverkets boendeenhet och därigenom erhållit kontaktuppgifter 

till ett antal platschefer på olika asylboende fick vi kontakt med tre asylboenden. Personalen 

på Migrationsverkets boendeenhet fungerade här som en form av gatekeeper som gav oss 

tillträde till ett urval av Sverige upphandlade asylboenden. Vi bad initialt om en lista över 

samtliga upphandlade asylboenden i Sverige för att med hjälp av denna kunna göra ett 

strategiskt val baserat på extremt/avvikande fall (Flyvbjerg 2006:229). Anledning till att 

vi ämnade basera vårt val av boende på dess extrema eller atypiska art i förhållande till 

andra boenden var att atypiska eller extrema fall ofta avslöjar mer information eftersom 

de synliggör fler aktörer och grundmekanismer i den studerade situationen (Flyvbjerg 
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2006:229). Men efter att Migrationsverket gjort en sekretessbedömning av vår förfrågan fick 

vi till svar att en fullständig lista inte godkändes och att vi var tvungna att begränsa urvalet. 

Med anledning av att vi stod utan information om asylboendens beskaffenhet var det inte 

möjligt för oss att omformulera vår förfrågan så att vi sedan, efter att ha fått tillgång till 

listan, skulle kunna göra ett strategiskt val av boende. Därför baserade vi istället urvalet 

på praktiska omständigheter. Vår förfrågan Till Migrationsverket innehöll en karta med 

geografiska områden där vi har släkt eller vänner hos vilka vi kunde bo en längre tid och 

med bil ta oss till boendena. Detta för att kunna göra upprepade besök på asylboendet.  

Många dagars väntan och flera telefonsamtal och mail till Migrationsverket resulterade 

till slut i en lista med namn på boenden och kontaktuppgifter till föreståndarna vilka låg 

inom de geografiska områden vi utsett. Vi inledde nu mail- och telefonkorrespondens med 

föreståndarna för de boenden som fanns på listan. Flertalet av de tillfrågade föreståndarna 

återkom aldrig, vissa avböjde att vara med i undersökningen medan föreståndarna för två 

boenden kunde tänka sig att delta. Vi valde tillslut det boende vars föreståndare godkände 

studien först. Detta eftersom vi vid den tidpunkten inte visste om den andra föreståndaren 

skulle höra av sig. 

Valet av asylboende kan med anledning av ovanstående ses som en kombination av 

bekvämlighetsurval (se Denscombe 2009:66) och slumpmässigt urval (se Flyvbjerg 

2006:229–230) och som ett resultat av process där få fall fanns tillgängliga för oss som 

forskare. 

Avgränsning av fallstudien 

För att inte riskera irrelevant eller en för stor mängd empiri är det viktigt att reflektera över 

hur fallstudien avgränsas. Forskaren riskerar annars att analysen saknar stöd i den empiriska 

datan och/eller att arbetet inte blir klart i tid (Bjereld, Demker & Hinnfors 2010:121–122; 

Bryman 2011:79). Uppsatsens empiri har avgränsats till att omfatta dokument från FN, 

EU, regeringen och Migrationsverket vilka alla på olika sätt är aktörer i asylmottagandet. 

Vidare har vi undersökt ett asylboende mer detaljerat, genom observation och intervju med 

boende och personal, vilket ligger i linje med fallstudien som metodologi.  En detaljerad 

undersökning av flera boenden hade riskerat att en alltför stor mängd empiri samlats in 

vilket hade varit svårt att hinna bearbeta inom den givna tidsramen.
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För tydlighetens skull är det nödvändigt att redovisa ytterligare några avgränsningar. 

Angående den kvalitativa innehållsanalysen omfattas historiska dokument och författningar 

inte av undersökningen. Historiska dokument hade kunnat visa på en förändring i diskursen 

kring asylmottagandet, och hur begrepp som ”värdigt” historiskt sett konstruerats olika 

under olika tidsepoker. Att genomföra en sådan typ av diskursanalys bedöms dock inte 

möjligt att genomföra inom tidsramen för denna uppsats. Dokumenten omfattar således 

framförallt data i form av gällande riktlinjer, lagar och förordningar men även hur dessa 

dokument förändrats de senaste åren. Geografiskt får vissa av dessa dokument juridiska 

effekter i hela EU medan andra framförallt rör Sveriges territorium. Vidare behandlas inte 

hur den allmänna migrationspolitiska diskursen påverkar de juridiska reglerna. Fallet som 

undersöks rör endast Migrationsverkets upphandlade bostäder och inte de boendemiljöer 

där “eget boende” ordnats eller de bostäder som drivs i Migrationsverkets regi. Vi undersöker 

i uppsatsen endast ett asylboende. Fler boenden hade kunnat undersökas och jämföras 

med varandra men detta har valts bort då det inte ligger i linje med uppsatsen syfte eller 

frågeställning. Därför har bara boende på ett asylboende intervjuats och den fysiska miljön 

har bara undersökt på och i anslutning till just detta boende. 

METODER FÖR INSAMLING AV DATA 

Under denna rubrik beskrivs vilka metoder som använts för att samla in det empiriska 

materialet. Fallstudien har möjliggjort att vi kunnat röra oss mellan olika aktörer vilka går 

att associera till varandra, vilket även gjort att vi behövt används olika typer av metoder för 

insamling av data. Föreliggande fallstudie omfattar insamlingsmetoderna dokumentstudier, 

intervjuer och observationer. Tidsmässigt genomfördes insamlingen av empiri från februari 

till april år 2016.  

För att kunna beskriva på hur begreppet värdigt ’görs’ och översätts har dokument från 

FN, EU, regeringen och Migrationsverket studerats. Det är genom studier av vilka aktörer 

som dokumenten knyter till begreppet värdighet som innebörden av det kan undersökas. 

Det har gjorts genom att studera hur olika aktörer uttrycker sig kring asylmottagandet 

och asylboendet. Denna fråga är relaterad till Foucaults biopolitiska maktbegrepp och har 

framförallt besvarats genom dokumentstudier. Upprepade platsbesök på ett asylboende 

har gett insikter om den diskursiva praktiken – hur grupper av utsagor strukturerar vårt 

sätt att förstå samt hur detta förkroppsligas genom praktiken. Intervjuerna har bidragit 
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med information om de boendes vardag och hur deras handlingsutrymme påverkas av 

den fysiska miljön men också hur de själva påverkar den fysiska miljön och rutinerna på 

boendet. Denna kunskap kompletterar den data som insamlats med hjälp av observationerna 

vilket bidrar till en insikt om hur den fysiska miljön påverkar de människor som vistas där 

dagligen men också hur människorna som bor på asylboendet påverkar den fysiska miljön.  

Det har också gett insikt i hur organisationen fungerar eftersom personal på boendet har 

intervjuats och personal från Migrationsverket observerats. Detta har gett kunskap om 

relationen rum, människa och materialitet. Genom att tillämpa metoderna intervjuer, 

observationer och dokumentstudier har en metodologisk triangulering tillämpats, dels för 

att samla in relevant information som går att associera till syftet och dels för att kontrollera 

källornas validitet mot varandra (Denscombe 2009:184–185, 188). 

Dokumentstudier 
Dokumentstudier utgör en viktig del i den data som använts för att besvara uppsatsen 

frågeställningar. Våra dokument består främst av lagar, regler och riktlinjer från politiska 

organisationer. En fördel med dokumentstudier är att de kan tillgodose forskaren med en 

stor mängd data, som inte kräver intervjuer eller observationer för att samlas in (Denscombe 

2009:295). Samtidigt är det viktigt att forskaren funderar över och redogöra för autencitet, 

trovärdighet, representativitet och mening (Bryman 2011:509). För uppsatsen är dokument 

från internationella och nationella organisationer en viktig del i att se hur begreppet 

värdighet förändras då det färdas mellan dessa och instanser inom dem. Statspublikationer 

betraktas ofta som trovärdiga, objektiva och faktabaserade. Vår avsikt är dock inte att finna 

en objektiva sanning kring vad det värdiga ’är’. Uppsatsen ämnar istället att undersöka 

hur begreppet förändras då det färdas mellan olika aktörer i tid och rum. Det insamlade 

materialet kan från denna utgångspunkt anses trovärdigt och autentiskt, så till vida att vi 

använt förstahandskällor.

Vilka dokumenten är och hur de har valts ut 

Då dokument väljs ut är första steget att hitta ett lämpligt urval (Denscombe 2009:307). För 

att hitta relevanta dokument inleddes sökandet med en generell inläsning på ämnet; hur 

asylsystemet fungerar i Europa och Sverige. Inläsningen påbörjades genom sökningar på 

Google för att få kunskap om hur vilka olika roller FN, EU, regeringen samt Migrationsverket 

spelar i det svenska asylmottagningssystemet, samt hur och genom vilka dokument de 

på olika sätt reglerar människor som söker asyl. Efter denna generella läsning kunde de 
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dokument som reglerar de materiella mottagningsvillkoren i allmänhet och de gällande 

asylboendet i synnerhet, ringas in.  De texter som valts ut har lästs och brutits ned i mindre 

enheter rörande begreppet ’värdighet’ och materiella aspekter av asylboenden. Krav som rör 

andra aspekter av de materiella mottagningsvillkoren än boendet samt krav på mer specifika 

boenden, som exempelvis boenden för ensamkommande flyktingbarn, valdes bort. 

De dokument som valts ut är följande: 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer 

som ansöker om internationellt skydd (Europeiska unionens officiella tidning 2013). 

Dokumentet anger EU:s gemensamma asylpolitik gällande materiella mottagningsvillkor. 

Regeringens regleringsbrev anger riktlinjerna för Migrationsverkets verksamhet. Här har 

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket (Justitiedepartementet 2014) 

samt Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Migrationsverket (Justitiedepartementet 

2015) studerats. Via regleringsbreven beslutar regeringen varje år om Migrationsverkets 

verksamhet med mål samt uppdrag. Dokumenten är relevanta för undersökningen eftersom 

de påverkar hur Migrationsverket förhåller sig till mottagandet och asylboendet. 

Migrationsverkets förfrågningsunderlag av tillfälligt boende för asylsökande, ABT-boende 

(Migrationsverket 2011), Tillfälligt boende för asylsökande (Migrationsverket 2013) och 

Tillfälligt boende för asylsökande NR14 Område 2 Väst8  (Migrationsverket 2015d) har utgjort 

ett viktigt empiriskt material. Genom förfrågningsunderlaget ställer Migrationsverket krav 

vid upphandling av asylbostäder. Dessa dokument är relevanta för undersökningen då de 

reglerar den fysiska utformningen av asylboendet. Kraven som ställs är således de krav som 

syftar till att slutgiltigt säkerställa ett “värdigt boende”. Materialet har undersökts med ett 

diskursivt förhållningssätt, vi har därför letat efter hur begreppet värdigt används och hur 

det skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. 

8 Sedan år 2015 gäller olika förfrågningsunderlag för olika geografiska områden i landet. Skillnaden 
mellan förfrågningsunderlagen har bedömts vara av en sådan liten art att valet av förfrågningsun-
derlag innebär obetydliga skillnader för uppsatsens resultat. Vi har därför valt att endast undersöka 
ett förfrågningsunderlag – det som gäller för det geografiska område som det studerade asylboendet 
ligger inom.
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Observationer 
Det är vanligt att bilder och fotografier används som empiri i forskning, men objekt, 

platser och rum går även de att använda som empiri (Emmison 2004:250). Dessa är 

typer av data som är svåra för forskaren att tillskansa sig utan att besöka studieobjektet i 

fråga, varför observation genom platsbesök ofta är direkt nödvändigt. Metoden innebär 

således att observation tillämpas i situationer som skulle ha utspelat sig oavsett om 

undersökningen hade ägt rum eller inte (Denscombe 2009:271–272) och en fördel är att 

fenomen kan undersökas i den miljö där de normalt inträffar. Fältarbetet påvisar också 

den kanske mest påtagliga skillnaden mellan metoden observation och metoder som t.ex. 

frågeformulär och intervjuer - att observation är en direkt metod där forskaren använder sig 

av förstahandsinformation snarare än andrahandskällor. Insamlingsmetoden observation 

har använts i två olika former i föreliggande undersökning. Den ena varianten som använts 

är en systematisk observation och den andra varianten är en deltagande observation.

Systematisk observation 
Systematisk observation har använts för att undersöka miljön kring asylboendet, dess 

lokalisering, kommunikationer samt boendets fysiska utformning för att undersöka vilka 

effekter ’värdigt’ får då begreppet översätts. Då vi undersökt den fysiska miljön har vi utgått 

ifrån ett observationsschema (se bilaga 1, observationsschema). 

Vi har besökt asylboendet vid fyra tillfällen för att på plats, guidade av ett observationsschema, 

inventera den fysiska miljön. Dokumentation har skett med hjälp av fotografier9  och 

fältanteckningar10. Denscombe (2009:271) talar om observation av människor och händelser, 

snarare än om observation av miljöer men de principen för systematisk observation som 

han anger är även tillämpbara i vår studie, eftersom skillnaden endast ligger i vad som 

observeras.

Eftersom det inte är möjligt att observera alla aspekter av ett sammanhang är det av vikt att 

forskaren funderar över syftet med observationen (Denscombe 2009:275). För att kunna 

undersöka effekterna av översättningsprocessen utgör samspelet mellan materialitet och 

människan central empiri i föreliggande uppsats. För att på ett systematiskt sätt kartlägga 

den fysiska miljön sammanställde vi ett observationsschema. Dels för att de för studien 

9 Exempel på fotografier återfinns i uppsatsens empiriska material
10 Exempel på fältanteckning återfinns i Bilaga 1: Systematisk observation
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mest relevanta aspekterna av miljön skulle undersökas och dels för att läsaren ska veta vad 

vi riktat uppmärksamheten mot under våra besök på asylboendet och i den kringliggande 

miljön.

Den systematiska observationen har kompletterats med kartor och ritningar då de kan bidra 

med information om boendets rumsliga konfiguration och lokalisering i förhållande till 

kringliggande orter och målpunkter. Kartunderlag har inhämtats från Googles karttjänst 

och har sedan bearbetats och representeras i form av kartor framtagna av uppsatsens 

författare. För att i största möjliga mån hålla asylboendets lokalisering okänt har vi förenklat 

och generaliserat de detaljerade kartor vi inhämtat från Google. Detta har resulterat i 

schematiska kartor vilka är avsedda att öka förståelsen för situationen och relationer snarare 

än att ge en euklidiskt ’korrekt’ karta över geografin. Ritningar över boendet har erhållits 

av föreståndaren för det studerade asylboendet. Dessa ritningar visas upp i den empiriska 

delen utan att ha förenklats. 

Deltagande observation 

Den andra typen av observationen har genomförts som en form av deltagande observation. 

Denna kvalitativa metod inbegriper att forskaren deltar i sammanhanget som observeras 

och tar fältanteckningar för att dokumentera händelser och situationer som utspelar sig 

i den studerade miljön (Seale 2012:581). Poängen med deltagande observation är att som 

forskare tillskansa sig information om händelser som annars hade varit svårtillgänglig 

(Denscombe 2009:283). Forskaren kan under observationen försöka dölja sin identitet och 

syften helt eller mer öppet delta i händelserna – om än med en tillbakadragen roll. En fördel 

med den deltagande observationen är att den ger forskaren möjlighet att lägga större vikt vid 

djup, snarare än bredd i materialitet, där detaljer och subtiliteter framkommer (Denscombe 

2009:284). Deltagande observation tillämpades vid tre tillfällen.

Observationstillfälle 1: Det första tillfället var i samband med att två av 

Migrationsverkets kontrollanter besökte asylboendet för en okulär besiktning av boendet. 

Under besöket stämde de av den fysiska boendemiljön mot vissa på förhand uppställda 

utformningskrav i ett observationsschema. Vi frågade kontrollanterna om tillstånd att få 

följa med på kontrollrundan som en del av vår uppsats, vilket de accepterade. Vi följde med 

kontrollanterna under hela inspektionsrundan, och ställde under tiden frågor till dem samt 
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antecknade deras svar, agerande samt vad de fäste uppmärksamhet vid. 

Observationstillfälle 2: Det andra tillfället var i samband med att två anställda på 

Migrationsverkets boendeenhet lämnade av nya asylsökande som skulle inkvarteras på 

asylboendet. I samband med denna händelse samtalade Migrationsverkets personal från 

boendeenheten med asylboendets platschef inne på dennes kontor. Ett samtal under vilket 

vi var närvarande. Vi antecknade vad som framkom under samtalet. Samtliga involverade 

kände till vår roll och varför vi befann oss på boendet.  

Observationstillfälle 3: Under alla våra besök kom flera av de boende fram till oss för 

att visa sina rum eller prata om olika saker. På så vis uppstod flera spontana samtal med 

de boende som antecknades. Utöver detta antecknade vi var de boende rörde sig, var de 

uppehöll sig och hur det dagliga livet tedde sig, vilket vi angivit som deltagandeobservation. 

Systematisk observation Deltagandeobservation

Besök 2

(2016-03-01 kl. 
09-15-16-15)

Observation 1. Migrationsverkets 
personal kommer och lämnar av 
nya boende ca kl. 11.00-11.30. 
Personalen kommer och pratar 
med platschefen under vår 
intervju med denne.

Observation 3. Boende. Att 
använda sina ögon är viktigt vid 
platsbesök. Under våra platsbesök 
tog vi anteckningar kring hur 
det vardagslivet pågick – var de 
boende uppehöll sig, hur deras 
rutiner såg ut, hur dags matsalen 
var öppen etc. Men vi använde 
också våra öron och lyssnade 
på de boende även om vi inte 
genomförde en regelrätt intervju 
med dem.
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Besök 3

(2016-03-03 kl. 
09.15-16.00)

Observation 2. Migrationsverket 
inspektörer kommer på besök 
och vi får gå med på deras 
inspektionsrunda. Ca kl. 09.30-
11.00

Besök 4

(2016-03-30 kl. 
09.30-16.30)

Miljön (för observationsschema 
och exempel på fältanteckningar 
- se bilaga 1). Tomten och 
byggnaden inventerades innan 
lunch och orten Tallby efter 
lunch.

Observation 3. Boende. Vid 
detta besök fokuserade vi främst 
på att kartlägga var de boende 
och personalen uppehöll sig och 
vad de gjorde –fördelningen av 
kroppar i rummet. 

Intervjuer
I vårt material finns berättelser från människor som arbetar eller bor på asylboendet. 

Intervjun grundar sig på ett personligt möte som möjliggör för forskaren att få höra 

intervjupersonen tala om en aspekt av sina liv (Willig 2001:24). Denna kvalitativa 

metod möjliggör att forskaren kan ta del av intervjupersonens tankar, värderingar och 

uppfattningar (Rapley 2004:16; Seale 2012:2009). Den form av intervju som använts för 

denna uppsats är den semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade intervjun 

innebär att forskaren sammanställer ett frågebatteri med teman, snarare är fasta frågor, 

som intervjun kretsar kring (Denscombe 2009:234–235; Rapley 2004:18; Seale 2012:208). 

I vilken ordningsföljd temana avhandlas är mindre viktigt.  Detta ger utrymme att följa 

intervjupersonens tankegångar, där de tillåts utveckla de frågor de tycker är viktiga och 

få tillgång till information som annars skulle ha gått förlorad vid ett mer strukturerat 

förhållningssätt (Dahlgren & Johansson 2015:166). Den semi-strukturerade intervjuns 

flexibla hållning möjliggör även att ämnen avhandlas ur olika syn- och infallsvinklar. Detta 

öppnar upp för kontrasterande och kompletterade insikter vilka kan bidra till ökad kunskap 

om ett tema eller ämne (Rapley 2004:18; Seale 2012:183). Intervjun lämpar sig som metod 

i vår forskning då syftet är att ta del av de boendes erfarenheter av det vardagliga livet på 

asylboendet och studera hur de olika individerna agerar och hur relationen mellan dem 

och den fysiska miljön ter sig. Skälet till att den semi-strukturerade intervjun valts och inte 

den ostrukturerade, d.v.s. med helt öppna frågor (se Denscombe 2009:235), är att studien 

förhåller sig till ett specifikt fall. Därmed är det lämpligt att frågorna struktureras till teman 

som utgår från detta fall för att inte riskera att samtalet svävar iväg och vilket riskerar 
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resultera i att svaren som tillhandahållits är irrelevanta i förhållande till frågeställning och 

syfte. En viss struktur gjorde även att vi kunde bibehålla flytet i samtalen.

Dokumentation

Under intervjun behöver forskaren dokumentera samtalet genom någon form av bestående 

upptagning; antingen genom anteckningar, ljudupptagning med bandspelare eller video- 

och ljudupptagningen med hjälp av videokamera. Detta för att inte gå minste om värdefull 

information, för att i efterhand kunna analysera samtalet samt för att kunna redogöra 

för materialet om det ifrågasätts (Denscombe 2009:258). Med anledning av detta har 

intervjuerna, med intervjupersonens godkännande, spelats in. I de fall den intervjuande 

personen inte har velat att samtalet spelades in har istället anteckningar förts. Resultatet blev 

att vi tog vi anteckningar från två intervjuer och spelade in sex. I de fall anteckningar tagits 

har den ena av oss koncentrerat sig på själva samtalet, medan den andra av oss hållit sig 

mer i bakgrunden för att skriva ner konversationen. Bandinspelning har gett oss möjlighet 

att rikta koncentrationen från anteckningsblocket mot vår samtalspartner vilket gör att vi 

kunnat vara mer observanta på intervjupersonens svar och reaktioner under intervjun. 

Detta gör det lättare att få informanten att känna sig bekväm i situationen vilket kan skapa 

ett bättre samtalsklimat och djupare och mer uttömmande samtal. Relaterat till detta är de 

tekniker vi använt oss av för att få så innehållsrika svar som möjligt. Tekniken för att utvidga 

och fördjupa samtalet kring ett visst innehåll kallas verbal probing (Dahlgren & Johansson 

2015:166). I vårt fall har det inneburit att vi kontinuerligt ställt följdfrågor av typen ”Kan 

du berätta någonting mer om den händelsen?”, ”Kan du utveckla ditt svar lite mer?”. Även 

icke-verbal probing, där vi genom nickningar och vänliga blickar försökt få informanterna 

att utveckla sina svar, har visat sig framgångsrikt.

Medvetenhet

Den flexibilitet som den semi-strukturerade intervjun ger ställer också krav på oss som 

intervjuare. En slarvigt genomförd intervju kan innebära att värdefull information går till 

spillo eller att samtalet påverkas av våra uppfattningar och känslor (Denscombe 2009:253). 

Att den intervjuade känner tillit till forskaren är av vikt för att svaren ska bli så sanningsenliga 

som möjligt (Denscombe 2009:245). Medvetenhet om att intervjuarens ålder, kön, etniskt 

ursprung, sysselsättning etc. kan påverka informantens svar är en aspekt att ta i beaktning 

(Denscombe 2009: 244-245). Samtidigt är själva intervjusituationen i sig speciell ur en 
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social synpunkt då den medför en given rollfördelning; intervjuare och informant. Denna 

rollfördelning kan innebära att informanten upplever sig som endast ett studieobjekt och 

inte som individ. 

Maktobalansen kräver ett reflexivitet hos forskaren (DiCicco-Bloom & Crabtree 2006:317). 

En person som söker asyl i ett främmande land befinner sig i en utsatt och oviss situation 

och kan därför känna sig osäkra inför intervjusituationen. Därför har det varit viktigt för 

oss att etablera en god kontakt med de intervjuade. Vi har strävat efter att komma i tid, 

vara väl förberedda, agera artigt och med respekt för att bygga upp tillit och förtroende. 

Vidare har vi vid våra besök ätit lunch tillsammans med de boende i matsalen, skojat med 

barnen och pratat med de vuxna i korridoren vilket kan ge bättre förutsättningar att etablera 

en personlig kontakt och ett mer avslappnat samtalsklimat. Intervjun kan också intervjun 

påverkas av personliga kännetecken och attribut. Sådana omständigheter är givetvis svåra 

för oss att påverka. Medvetenhet om att rollfördelning och sociala skillnader kan påverka 

intervjun kan dock mildra dessa effekters negativa inverkan på resultatet. Under studiens 

genomförande har vi dock inte uppfattat att våra personliga kännetecken skulle ha påverkat 

intervjuerna i någon nämnvärd omfattning. 

Tolkens roll

En aspekt som vi diskuterat som skulle ha kunnat begränsa de boende i deras svar är 

tolken som hjälpt oss att översätta i de fall intervjupersonerna inte talat engelska. Detta 

eftersom tolken också arbetade på asylboendet. Vi har vid upprepade tillfällen diskuterat 

hur vi kan hantera denna problematik, och om det kan vara så att de boende i och med 

detta begränsades i sina svar. För att undersöka saken närmare jämförde vi de intervjuer 

som genomfört med engelsktalande personer och de där vi haft tolk för att se som det 

fanns någon påtaglig skillnad i svaren som givits. Några större skillnader mellan dessa två 

typer av intervjusituationer har inte stått att finna. Det vi kommit fram till är att svaren 

snarare varierar som en produkt av person och erfarenheter. Därmed har vi inte upptäckt 

några tecken på att tolkens närvaro skulle ha medfört att de boende inte känt att de kunnat 

uttrycka exempelvis kritik mot organisationen, mottagandet eller boendet. Detta kan bero 

på vår tolk som nu arbetar på boendet men själv kom som flykting till Sverige för 3 år sedan, 

och själv bodde på Tallby asylboende under tiden som hans asylansökan prövades. Så vitt 

vi har kunnat bedöma var relationen mellan honom och de boende avslappnad; de kände i 
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många fall varandra eftersom både tolken och många av de intervjuade bodde på boendet 

när tolken också gjorde det. 

Innan intervjuerna med de boende genomfördes hade vi ett längre samtal med tolken om 

vad syftet med uppsatsen och intervjuerna var, samt en diskussion om vad vi avsåg med 

begreppet värdighet och i vilket kontextuellt sammanhang det används och undersöks. 

Denna diskussion var viktig eftersom översättningar av begrepp från ett språk till ett annat 

kan innebära att innebörden av begreppet förskjuts och därmed generar andra svar. Vi 

upplevde, efter samtalet, att tolken förstått vad vi avsåg med begreppet i det sammanhang 

som det studeras i.

Vad intervjuerna resulterade i

Vi upplever att samtliga av de som intervjuats varit frispråkiga och gärna delat med sig av 

sina erfarenheter av vardagen på boendet. De har också delgivit oss andra historier och 

berättelser som vi initialt inte efterfrågat. Detta har lett till ett omfångsrikt material med 

många personliga berättelser från både resan till Sverige och de svårigheter de stött på under 

vägen men även livet på boendet, vad de gör på dagarna och hur de ser på sin situation. 

Våra intervjuer har narrativa, faktabaserade, deskriptiva och utvärderande inslag. Detta är 

dels en effekt av vilka frågor vi ställt och dels vad den intervjuade velat tala om. På så vis har 

samtalen formats i mötet mellan oss, den intervjuade och tolken (i de fall informanten inte 

talat engelska). I vårt intervjumaterial finns berättelser från både de boende och personalen, 

men i centrum står de boendes agerande och vardagliga liv, hur den fysiska miljön påverkar 

deras dagliga aktiviteter och handlingsutrymme och vice versa. 

Urval och tillvägagångssätt 

Eftersom samtliga boende har erfarenhet av att vara asylsökande och att bo på asylboendet 

sågs alla boende som möjliga respondenter. Vi valde att inte intervjua några personer under 

18 år, eftersom detta ställer andra krav på metod och frågeformulering (se bl.a. Groundwater-

Smith 2015). Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att tolken (på arabiska) berättade 

för de boende om vår undersökning samt dess syfte varpå de boende frivilligt fick anmäla 

sig om de ville delta. De som anmälde att de kunde tänka sig att medverka intervjuades. Vi 

eftersträvade att både män och kvinnor i olika åldrar, med olika etniciteter skulle medverka. 
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Trots detta har fler män än kvinnor intervjuats (endast två av sju intervjuade är kvinnor). 

Detta kan bero på att fler män än kvinnor bor på boendet. Sammanlagt intervjuades sju 

personer. Intervjuerna skedde på de asylsökandes rum i de fall respondenterna bodde i 

mindre rum tillsammans med sin familj. Då de intervjuade bodde i sovsalar genomfördes 

intervjuerna i personalrummet (utan att någon annan än vi, (tolken) och respondenten 

närvarade) för att intervjuerna skulle ske i en lugn miljö där samtalet kunde pågå ostört.

Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, vid två olika besök på boendet. Vid de båda 

besöken stannade vi på boendet under en arbetsdag. Vid det första tillfället intervjuades 

föreståndaren för boendet samt en person ur personalen. Vidare intervjuade vi också en 

man och en kvinna som bodde på asylboendet. Vid vårt andra besök intervjuades tre 

boende angående samma teman men med vissa mer specifika frågor. 

Platschef Personal Boende

Besök 2

(2016-03-01)

Totalt antal: 1 st. 
Tid kl. 10.10-
13.00

Totalt antal: 1 st.
Tid kl. 14-16

Totalt antal: 3 st.
Intervju ett och 
två: 
Tid kl. 16.15-16.45 
(de intervjuade var 
ett par som ville 
intervjuas tillsam-
mans)

Intervju tre:
Tid 16.30-17.15

Besök 3

(2016-03-03)

Totalt antal: 3 st.
Intervju ett: 
Tid kl. 11.15-12.15

Intervju två:
Tid kl. 14.40-13.45

Intervju tre:
Tid kl. 13.45-14.45
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Efter att intervjuerna genomförts sammanställdes materialet. Det innebar i stort sett 

att vi var på asylboendet en hel dag, då vi kom hem på kvällen lyssnade vi igenom 

bandupptagningarna eller tittade igenom de anteckningar som tagits under intervjun. 

Om de var något svar som var oklart diskuterade vi det sinsemellan och om det efter detta 

fortfarande var oklart tog vi med oss den frågan till vårt nästa besök på boendet. Dagen 

efter besöket sammanställdes materialet och intervjuerna transkriberades. Vi diskuterade 

även hur intervjuerna gått och om någon fråga borde ställts annorlunda eller om vi kunde 

förbättra något till nästa intervju. Då vi efter vårt tredje besök på boendet transkriberade 

materialet visade det sig att de sista intervjuerna inte direkt gav någon ny information, utan 

främst bekräftade det som uppkommit i tidigare intervjuer. Därför ansåg vi att tillräckligt 

många intervjuer genomförts.

I transkriberingen av intervjuerna har vi valt att fokusera på är vad som faktiskt sagts under 

intervjun och inte leta efter underliggande meningar. På grund av att vi fokuserat på vad 

som sagts har vi inte redovisat längd på pauser eller betoningar på ord i transkriberingarna.  

Dessa transkriberingar har sedan utgjort underlag för analysens när- och omläsningar. Då 

citat använts i uppsatsen har ibland en mindre språklig bearbetning skett för att underlätta 

läsandet av “talspråk”.

Intervjufrågorna och vad de belyser 

Intervjuerna avsåg belysa hur den fysiska miljön används och hur den får effekter för de 

boendes och personalens vardagliga handlingar. För att fånga detta har vi utifrån vår teori 

formulerat ett antal teman som intervjuerna kretsade kring. 

Vi inledde samtliga intervjuer med att berätta lite om oss själva och syftet med våra besök. 

Vidare sa vi att intervjun kunde avbrytas om och när de så önskade. Vidare frågade vi 

om de samtyckte till att vi spelade in samtalet. Det första temat var Handlingsutrymme, 

under denna rubrik diskuterades frågor som rör hur en vanlig dag på boendet kunde 

te sig. Samtalet fokuserade på vilka aktiviteter som kan genomföras vilket sattes in i en 

kontext av den fysiska miljön på boendet samt boendets lokalisering. Vidare diskuterades 

i vilken utsträckning de ansåg att de själva kunde påverka sina möjligheter att utföra vissa 

aktiviteter. Detta tema kan kopplas till Foucaults maktbegrepp som omfattar ’makt att’, det 

vill säga makten i görandet. Det andra temat var erfarenheter av boendemiljön. Under denna 
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rubrik diskuterades frågor om de boendes och personalens interaktion med den fysiska 

miljön, dess ändamålsenlighet, dess brister samt vilka effekter detta får för vardagslivet. 

Det tredje temat var värdighet. Vi öppnade med att fråga hur de uppfattar begreppet, för att 

sedan diskutera det i relation till asylmottagandet, deras situation samt materialiteten och 

arkitekturen på boendet. Under denna rubrik diskuterades frågor som kan kopplas till det 

diskursiva begreppet, vad begreppet innebär samt om eller hur det kan relateras till fysisk 

miljö och arkitektur. Detta kan kopplas till den diskursiva makten, hur den produceras och 

reproduceras.  

Insamlingsmetoderna och vad de belyser 
I följande tabell visas en sammanfattning av de insamlingsmetoder vi använt samt vilka 

syften de används för. 

Dokumentstudier Observationer Intervjuer

Vad? Lagar, ritlinjer och 
policy

Miljön, Migrations-
vekets personal och 
boende

Boende, personal och 
platschef

Varför? För att undersöka hur 
begreppet ”värdigt” 
översätts.

För att undersöka 
relationen mellan 
rum, människa och 
materialitet.

För att undersöka 

erfarenheter de 

boendes och 

personalens 

erfarenheter av den 

fysiska miljön samt 

för att undersöka 

relationen mellan 

rum, människa och 

materialitet.
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ANALYS OCH TOLKNING
 
Det finns en mängd ANT-influerade studier (se bland annat Högström 2012, Nord 2015 

& Ahn 2007) som alla skiljer sig åt i förfarande och forskningsdesign. Detta beror på att 

ANT inte erbjuder något fast ramverk, tydliga riktlinjer eller detaljerade checklistor (Ahn 

2015:120). Det finns därför inget ’rätt’ sätt att arbeta med ANT, utan vad som är ’rätt’ avgörs 

av angreppssätt och vad som undersöks. 

I denna uppsats undersöks relationerna mellan politik, materialitet och människa. ANT 

menar att vi ska ”följa aktörerna” (Latour 2015:24), och där fokusera på vad de faktisk gör 

och inte på vad de påstår sig göra (Ahn 2007:47). Vårt sätt att följa begreppet ’värdigt’ har 

varit att på olika sätt och från olika håll inhämta information kring ett och samma fenomen. 

Detta har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer och observationer. På så sätt har vi 

kunna följa hur begreppet värdigt används och översätts (och därmed förändras) i tid och 

rum. På så vis ligger vårt fokus inte på de asylsökande som vi träffat som individer, inte 

heller boendemiljön som objekt. Vad vi fokuserar på då vi följt aktörerna är att skifta fokus 

från en isolerad miljö eller enskilda handlingar mot de nätverk och förbindelser som gör 

vissa fenomen och handlingar möjliga.  Med andra ord kan det också beskrivas såhär; då 

vi inhämtat data har vi inte varit intresserade av dokumenten i sig, informanterna som 

individer eller miljön som sådan, vi har istället letat efter hitta relationer och kopplingar 

som iscensätter, begränsar eller möjliggör och hur detta skapar och omskapar det värdiga.  

Genom ANT:s förhållningssätt och begrepp har vi delat upp den insamlade empirin för att 

sedan foga den samman igen. Centralt för detta arbete är några av ANT:s grundläggande 

begrepp: aktör, nätverk, översättning och effekt. 

Aktör En aktör kan vara en person, en artefakt eller mer en abstrakt företeelse 
så som en organisation. En aktör kan således vara ett papper, ett 
dörrhandtag eller en människa. Aktören är en effekt av dess förbindelser 
inom nätverket och  den kan ingå i olika nätverk vari aktören kan 
tilldelas en annan roll eller fylla en annan funktion (Ahn 2015:119). 
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Nätverk Aktörer agerar i nätverk. Ett aktör-nätverk fungerar genom att de olika 
delarna agerar mot samma mål. Aktör-nätverk kan framstå som stabila 
men det sker ofta en ständig förhandling för att upprätthålla ett nätverk 
(Ahn 2015:119). 

Översättning Aktör-nätverkteorin betraktar aktörers funktion och egenskaper 
som formade av relationer till andra aktörer. Detta gör att ANT kan 
användas för att studera hur ett objekt eller en idé rör sig inom nätverket 
och hur samtidigt förändras (Ahn 2015:121). Detta kallas inom ANT 
översättning. Översättningar är en process där aktörers identitet, mål 
och möjligheter genom interaktion förhandlas och avgränsas (Ahn 
2015:29). Genom översättningar fångas förändringar, förskjutningar 
eller glidningar som sker då relationerna och förbindelserna förändras 
i tid och rum.

Effekt Utifrån ovanstående kan vi förstå handlingar, inte som skapade av en-
skilda aktörers vilja, utan som en effekt av en position i aktör-nätverket 
(Ahn 2015:127).

Att analysera dokument, utsagor, ritningar och arkitektur 
Uppsatsen utgår ifrån att begrepps mening och innebörd skapas och omskapas i relation 

till andra delar. Syftet med att analysera begreppet värdighet är därför att inte att finna “en 

sanning” utan att undersöka hur begreppet översätts och omskapas beroende på kontexten 

och relation till andra delar inom nätverket. Detta har gjorts utifrån begreppen aktör, 

nätverk, översättning och effekt (vilka beskrivs i tabellen ovan). Vid analys enligt ANT 

handlar det i huvudsak om att finna vilka aktörer som är i förbindelse med varandra i det 

studerade nätverket, vad de gör och vilken effekt detta ger (Ahn 2015:123). 

För att analysera data har vi följt vissa steg, eller en process. Ordet process associeras lätt till 

en pil som pekar framåt. Också när ordet ”steg” används för det tankarna till en trappa i som 

vi följt. Analysprocessen i den här uppsatsen vill vi dock inte associera till trappan eller till 

de framåtpekande pilarna. Vi vill snarare likna vår process vid en deg som vi knådat,  som 

har fått jäsa, knådats igen och därigenom formats och omformats. Vi har under uppsatsen 

många gånger stannat upp och börjat om, vi har analyserat enligt en viss metod – insett 

att det inte blivit bra, eller gjorts på ett korrekt sätt i förhållande till teorin; då gått tillbaka 

och analyserat enligt en annan metod. Samtidigt som vi har skrivit, och skrivit om texten. 
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Men detta har också lett till en process där vi lärt känna vårt empiriska material väl. Under 

omarbetningsprocessen har vi lyft fram många olika sätt att se på empirin vilket varit 

givande, dels för vår förståelse av empirin som sådan men också för att det har givit oss 

insikter om att samma data kan visa många olika saker beroende på hur man betraktar den. 

Genom knådningen har vi också funnit nya kopplingar och aktörer, relationer som vid en 

första anblick inte framträtt. Ahn (2015:123) menar att det första steget i en ANT-analys 

är att göra sig bekant med det insamlade materialet. Genom den ovan beskrivna, ganska 

omständliga och tidskrävande bekantskapande, har vi i lärt känna vårt empiriska material. 

Att analysera och skriva en forskningstext är att skriva en viss typ av berättelse (Ahn 

2015:123). Inom ANT handlar det som tidigare nämnt om att finna förbindelser som bygger 

upp olika fenomen. Då vi lärt känna vårt material gick vår ANT-analys ut på att ställa vårt 

material mot följande frågor, i linje med de steg som beskrivs av Ahn (2015:126-127): Vilka 

aktörer är i förbindelse med varandra i nätverket? Vad gör aktörerna? Vad är effekten av 

dessa förbindelser? 

Innan vi beskriver mer i detalj hur vi gjort detta vill vi redogöra för den analytiska hållning 

som vi haft då vi analyserat vårt material - nämligen symmetriregeln. Symmetriregeln 

innebär att allt kan beskrivas och förklaras i samma termer inom ANT (Ahn 2015:123). 

Detta har sin grund i att allt, både människor och icke-människor, kan vara aktörer. Därför 

frångås tanken på att människans vilja och val står i centrum för ett händelseförlopp - även 

icke-mänskliga objekt kan handla (detta beskrivs i teoridelen där exempelvis kniven skär). 

Inom ANT vill man därför förstå vad människan gör med objektet men också vad objektet 

gör med människan. Genom detta förhållningssätt har vi kunnat undersöka flera aspekter 

av det performativa. 

Steg 1. Vilka är aktörerna? Denna fråga var den första vi ställde mot vårt material. Här 

undersökte vi vilka aktörer (människor, organisationer, artefakter och lingvistik) som 

förbands till varandra då det ”värdiga” mobiliseras och översätts i tid och rum. Här kunde 

vi identifiera en rad aktörer exempelvis (a) juridiska dokument och policy där det värdiga 

definieras, översätts och omdefinieras, (b) statliga verk, där bland annat Migrationsverket 

översätter en abstrakt idé om värdighet till tekniska krav på en viss materiell utformning (c) 

byggd miljö avsedd för att hysa den grupp människor som skapas genom idén om värdighet 
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(d) föremål i denna miljö och (e) människor i nätverket i form av både asylsökande, anställda 

på Migrationsverket och personalen på boendet. Eftersom vi vill förstå det performativa ger 

en lista över aktörer inte mycket konstruktiv information. Därför gick vi vidare och ställde 

ytterligare frågor till vårt empiriska material.

Steg 2. Vad gör aktörerna? Efter att ha identifierat aktörerna i nätverket ville vi beskriva 

vad aktörerna gjorde och vilken roll de spelade i nätverket. Detta kunde gå till på följande 

vis: För att kunna ta sig till andra orter behöver de boende tillgång till ett busskort. 

Busskortet möjliggör på så vis de boende att ta sig till platser de inte annars kan ta sig till. 

Busskortet behöver fyllas på med pengar. Om pengar saknas kan det därför begränsa de 

boendes rörlighet. På så vis gick vi vidare i vår analys och beskrev vad de mänskliga och 

icke-mänskliga aktörerna gjorde samt deras relation till vandra och samband. 

Steg 3. Vad blir effekten? Då vi identifierat de olika aktörerna och vad de gjorde frågade vi 

oss vad effekten av dessa specifika relationer blir. I en ANT-studie räcker det inte med att 

förstå beståndsdelarna, utan effekterna av dessa relationer ska också undersökas (Latour 

2005:142). Effekten av dessa relationer har vi beskrivit som bland annat en inrutning i tid 

och rum där det inte bara är det euklidiska golv, väggar tak och avstånd som begränsar och 

möjliggör i de asylsökandes vardag utan också de nätverk som utgörs av andra ting så som 

busskortet, Migrationsverkets upphandlingskrav och schemat med matsalens öppettider. De 

asylsökandes situation kan därmed inte förstås utifrån en viss persons, (den asylsökandes, 

en tjänsteman på Migrationsverkets eller en politikers) vilja. Situationen kan inte heller 

förstås genom en given iscensättning - genom att exempelvis endast besöka ett boende. Om 

vi vill förstå effekten av mottagningssystemet måste heterogena nätverk undersökas, allt från 

abstrakta idéer om mänsklig värdighet till hur bristen på pengar begränsar rörelsefriheten. 

Resultatet av denna analys presenteras i uppsatsens resultatkapitel (kapitel 4). Här skriver 

vi en berättelse som utgår ifrån de händelser begreppet ’värdighet’ sätter i rullning, där de 

asylsökande är en pusselbit i ett större sammanhang och där både saker i deras ’närhet’ och 

’långt bort’ begränsar och möjliggör händelser i vardagen. Detta ska inte förstås som att de 

asylsökande är offer i en viss situation, de asylsökande är också aktörer som kan påverka och 

mobilisera andra aktörer för att driva igenom sina mål, vilket kan vara andra mål än det om 

att upprätthålla människans värdighet.  
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TROVÄRDIGHET OCH REFLEXIVITET
Reflexivet handlar om tänkandet om sitt tänkande och poängen med detta är att söka 

ifrågasätta svagheterna i den idé- och tankevärld man annars är inne i, och därmed minska 

risken för tunnelseende (Alvesson & Sköldberg 1994:12, 323). Traditionell forskning har 

uppfattats syssla med att skapa objektiv sann kunskap (Alvesson & Sköldberg 1994:7). Även 

framställningen ger ibland sken av att vara objektiv - som en universell ’sanning’. Detta 

kommer till uttryck i många vetenskapliga texter där författaren inte framträder, utan 

försvinner i eller gömmer sig bakom texten (Ahn 2007:54). En sådan framställning döljer 

att forskningen är ett resultat av oss som forskare; vårt kön, vår bakgrund och vår utbildning 

men också den teori och de insamlings- och analysmetoder som valts. 

Att tolka
Eftersom forskning är en tolkande aktivitet (Alvesson & Sköldberg 1994:14) och det är vi 

som forskare och författare till denna uppsats som tolkar, har det varit viktigt för oss att 

framträda då och då i framställningen av vårt material och göra oss synliga för läsaren. En 

sådan framställning tror vi kan sticka i ögonen på de som hävdar att forskning ska vara 

objektiv och språkbruket opersonligt, där vi som forskare neutralt och objektivt betraktar 

verkligheten ’där ute’. De som förspråkar detta synsätt menar att formuleringar innehållandes 

’jag’, (eller i detta fall ’vi’) och i värsta fall ’man’, leder till en mer subjektiv framställning och 

därmed en mer subjektiv produkt än vad annars hade varit fallet. 

Utifrån vår epistemologiska utgångspunkt menar vi att oavsett språkbruk är forskningen ett 

resultat av sitt sammanhang vilket bör speglas i ett framställningssätt där vi som forskare 

gör oss synliga. Vi menar därför att det snarast är texter där forskaren gömmer sig bakom 

sina ord som är vilseledande, där forskningen framstår som just ’objektiv’. Forskning som 

genereras är alltid ett resultat av oss som forskare och de aktörer vi möter i vår forskning; 

människor, materialitet, texter och bilder. Som forskare tar vi olika delar och sätter ihop 

dem till vår egen berättelse. På så vis studerar vi inte bara fallet - vi skapar också fallet. 

Denna uppsats visar därför inte objektivt en rad översättningar, vi översätter också själva. 

Den berättelse som här skildras är därför inte en objektiv berättelse i positivismens anda. 

Det här är en produkt av olika möten mellan oss som forskare och vårt empiriska material. 

Därför är medvetenhet och reflektion kring den kunskap vi producerar av vikt. Låt oss 

stanna upp ett tag vid dessa översättningar.
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 Att översätta
När man reflekterar söker man tänka kring premisserna för sitt egen tänkande, observerande 

och språkanvändande (Alvesson & Sköldberg 1994:321). Vi vill likna detta vid reflektion 

kring våra egna översättningar. Att översätta kan bland annat innebära att säga något med 

andra ord vilket alltid kan innebära en förvanskning eller förskjutning. Då vi transkriberade 

våra intervjuer uppstod exempelvis en rad frågor. Många av de vi intervjuat talar arabiska, 

vilket innebär att tolken spelat en viktig roll. Under intervjuerna har vi ställt frågor på 

engelska, tolken har översatt dessa till arabiska, informanten har svarat på arabiska och 

tolken har översatt svaret till engelska. Efter intervjuerna har vi transkriberat det tolken sagt, 

vilket innebär att det är tolkens översättning, inte informantens ord som återges i uppsatsen. 

Vi bad tolken att översatta informanternas ord utan att sammanfatta budskapet, men ibland 

hände det att han hade svårt att uttrycka det informanterna sagt på engelska eftersom han 

”saknade engelska ord för att uttrycka samma fenomen”, en situation vi själva också upplevt 

då vi rest eller levt utomlands. Oavsett detta måste slutsatsen bli att vårt intervjumaterial 

hade kunnat skilja sig åt, alternativt varit mer fylligt, om vi själva talat arabiska. Vi bedömer 

dock att detta troligtvis påverkat resultatet av undersökningen marginellt eftersom vi haft 

regelbundna samtal med tolken innan och efter intervjuerna gällande denna problematik. 

Översättningar har ibland också förvirrat oss. Central i uppsatsen är begreppet ’värdighet’, 

vilket en översättning från det engelska begreppet ’dignity’. I artikel 1 i FN:s allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter står att ”All human beings are born free and equal 

in dignity and rights.” medan detta på svenska översatts till ”Alla människor är födda fria 

och lika i värde och rättigheter”. Här översätts alltså ’dignity’ till ’värde’ och inte ’värdighet’. 

Eftersom tidigare forskning (se forskningsöversikten) gjort klart att just eftersom människan 

har en inneboende värdighet tillskrivs hon rättigheter blev detta förvirrande. Värde 

associerar vi snarare till värdet som tillskrivs en vara på en marknad (pris, belopp, tal, siffra) 

än den inneboende värdighet som mänsklig värdighet syftar på. Vi har med anledning av 

ovanstående utgått från ’dignity’ i betydelsen ’värdighet’. 

Samtidigt som vi har haft i åtanke att översättningar kan bli fel och vara förvirrande, har vi 

själva vågat oss på att översätta. Mycket utav den teori och metod uppsatsen utgår ifrån är 

också skriven på engelska. För att komma runt denna problematik, och möjligaste mån inte 

orsaka förvirring själva, har vi varit noga med våra översättningar. Vi har ofta jämfört våra 
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översättningar med hur svenska författare och forskare översätt samma engelska begrepp, 

och då tvetydigheter uppstått diskuterat dem sinsemellan. Vi har också sökt att noggrant 

förklara de begrepp vi använder, så att läsaren ska kunna skapa sig en bild av begreppets 

innebörd. 

Att översätta en fysisk miljö till text har också väckt funderingar. Den miljön vi möts av 

är långt mer komplex än den vi kan återge i ord och bild. I vår text ger vi läsaren något 

den kan ta in endast med hjälp av ögat samtidigt som platsen består av en miljö som kan 

upplevas med fler sinnen. Miljön vi mött luktar, låter och känns mot vår hud. Samtidigt har 

insamlingen av material skett från en viss punkt och vi har vänt vår blick mot på förhand 

bestämda aspekter. Detta har begränsat insamlingen av det empiriska materialet och styrt 

det i en viss riktning. Texten vi producerat är på så sätt en effekt av en rad val som begränsat 

och riktat in sökarljuset mot översättningar i flera led; från val av frågeställning, teori och 

metod, till val av analyssätt och till sist hur vi återberättat detta i bild och text. I vår berättelse 

omfattas på så vis inte alla aspekter av den miljö vi mött, och det är inte heller en ”objektiv 

sanning”. Berättelsen ska därför just ses som vår framställning där vi undersöker en viss 

situation för att beskriva hur och varför en viss iscensättning äger rum. 

Genom detta resonemang vill vi visa på en medvetenhet om att forskningsprocessen innebär 

att forskaren interaktivt samspelar med det beforskade, aktivt tolkar och hela tiden skapar 

bilder för sig själv och för läsaren. Genom detta lyfts fram vissa aspekter av relationer, 

förhållanden och situationer, hur de kan tolkas och därmed negligeras andra (Alvesson 

& Sköldberg 1994:13). Vi vill även visa på hur vi har hanterat dessa utmaningar. Genom 

detta synsätt har vår berättelse skapats i en viss kontext och i relationerna till andra aktörer 

och icke-aktörer. Om framställningen anses trovärdig får läsaren avgöra. För att läsaren ska 

kunna avgöra detta har vi strävat efter att generera fylliga beskrivningar, där så pass mycket 

information finns i våra beskrivningar att läsaren kan bedöma om resultatet kan översättas 

till andra sammanhang. Vidare har vi ett omfattande metodavsnitt, där vi tydligt redogör 

för hur vi gått till väga för att samla in vår empiri. Detta för att läsaren ska kunna bedöma 

arbetets pålitlighet, och om någon vill, även göra om eller efterlikna vår undersökning för 

att se efter om samma resultat erhålles. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Vi som forskare har besökt en annars sluten miljö. Detta har inte minst visat sig i svårigheterna 

i att få tag i kontaktuppgifter till föreståndare för boendena men också i att flera föreståndare 

avböjde att medverka i undersökningen. Att få komma till denna sluta miljö är något vi ser 

som ett förtroende. Det har också känts förpliktigande och har väckt många frågor kring 

forskningens roll i samhället samt funderingar kring integritet och gränser. Vi har fått 

ett förtroende av både de boende och personalen vilka delat med sig av sina tankar och i 

många fall gripande erfarenheter. Detta, tillsammans med att Migrationsverket har utfärdat 

sekretess kring alla landets asylboenden till följd av de bränder som anlagts på asylboenden 

under 2015-2016, har gjort att anonymitet både i text och bild varit en viktig del under 

arbetet och i framställningen. Vi har därför eftersträvat att asylboendet, dess geografiska 

lokalisering och alla som deltagit i studien ska vara anonyma. Vi har lovat alla respondenter 

anonymitet då de befinner sig i en svår och oviss situation, och annars kan känna oro inför 

att deras medverkan ska påverka Migrationsverkets handläggning av deras asylansökan. 

Även personalen skulle kunna känna oro över att medverka i undersökningen. Miljön 

är sliten och många Migrationsverkets upphandlingskrav uppfylls inte alltid. Detta gör 

anonymisering av själva boendet och dessa personal viktig, för att de inte ska ta skada av sin 

medverkan i undersökningen. Anledningen till att planritningen över boendet presenteras i 

sin ursprungliga form är att vi har gjort bedömningen att det utifrån planritningen är mycket 

svårt att avgöra vilket asylboende det rör sig om. Planritningen i sig utgör således ingen risk 

för att anonymiseringen av asylboendet skulle äventyras. Detta har även diskuterats med 

asylboendets platschef som delade denna syn och godkände att planritningen användes i 

uppsatsen.

I detta avsnitt har vi redogjort för hur vi samlat in vårt material, varför vi gjort det och hur vi 

analyserat det. Vi har också redogjort för etiska överväganden och hur vi ser på och förhållit 

oss till begreppet reflexivitet. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det empiriska 

materialet med hjälp av text, bilder och tabeller.
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/kapitel 4
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RESULTAT & ANALYS

FLYKTEN

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slås fast att ”(a)ll human beings 

are born free and equal in dignity and rights” (Universal Declaration of Human Rights 

1948). Detta påstående skulle kunna anses förklara hur det verkligen är - människan är lika 

i ’värde’ och i ’rättigheter’.  Ett sätt att förstå värdighet är att förutsätta att det finns ett särskilt 

sorts fenomen som kallas värdigt och därigenom kan värdigheten också förklaras. Latour 

(2015:15-16) gör en liknande jämförelse gällande hur begreppen ’socialt’ eller ’samhället’ 

inom samhällsvetenskapen ses som ett fenomen som fått förklara en rad andra fenomen – 

vare sig de är sociala och icke-sociala, vilket är problematiskt eftersom det egentligen inte 

finns ’något’ som är socialt och som därmed kan ’förklara’. Finns det då verkligen ’något’ som 

är ’värdigt’? Kan vi påstå att alla människor är lika i värde och rättigheter – och därigenom 

också förklara hur världen är konstruerad? 

En situation kan alltså inte beskrivas genom förklarande begrepp som ’socialt’, ’samhälle’ 

eller ’värdighet’ (Latour 2015:259). Om forskaren är intresserad av denna typ av fenomen 

bör uppmärksamheten riktas från att förstå fenomenen som förklarande mot de 

förbindelsesegment som förenar heterogena aktörer med varandra vars effekt är fenomenet 

(Latour 2015:17–19). I en situation där forskaren är intresserad av ett fenomen inser hon 

snart att det finns andra faktorer som påverkar situationen, faktorer som inte är fysiskt 
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närvarande i den givna iscensättningen men som ändå förklarar den (Latour 1999:17). Detta 

är exempelvis institutioner, social kontext eller normer - men då dessa fenomen undersöks 

ter de sig abstrakta. Forskaren kommer tillbaka till en lokal nivå och inser att den också är 

abstrakt. En situation kan på så vis inte förklaras av endast en given iscensättning och vad 

som där är fysiskt närvarande, varje situation är ett resultat av en annan kraft som ’verkar’ 

på avstånd (Latour 2015:259). Vad ANT gör är att erbjuda forskaren att följa aktörerna 

(Latour 1999:18), vilket tillåter forskaren att röra sig längs med kopplingsbanorna. Idén om 

det ’lokala’, ’regionala’ och det ’globala’ blir oviktig eftersom alla nätverk utgörs av aktörer. 

Vad som är ’kontext’ avgörs av aktörers kopplingar till varandra i den givna situationen. 

Genom detta perspektiv kan vi inte undersöka situationen på ett asylboende om vi inte 

undersöker de kopplingar och samband som utgör det – exempelvis att asylboendet som 

fenomen är en effekt av att det finns asylsökande vilket är en effekt av att det finns flyktingar. 

För att situationen ska uppstå måste något ske som får personen att fly, och dess flykt kan 

lyckas eller misslyckas som en effekt av många andra händelser – smugglare, båtar, vapen, 

pengar medresenärer etc. Samtidigt kan vi inte heller förstå varken den givna situationen på 

asylboendet eller den asylsökandes situation om vi inte undersöker de aktörer och processer 

som upprätthåller asylboendet – eller idén om människans värdighet – och alla de aktörer 

som mobiliseras och agerar i nätverket. För att förklara ’här’ och ’nu’ undersöks därför 

hur begreppet ’värdighet’ förändras när det reser (eller översätts) mellan olika aktörer, 

hur begreppet ’värdigt’ översätts till materialitet och vilka effekter denna översättning får 

för människor och icke-människor. Detta för att undersöka hur makt materialiseras och 

rumsliggörs som en del i att upprätthålla människans värdighet. Så - var börjar vi? Kanske 

i mitten? Kapitlet inleds i med en berättelse från Mahmud som bor på Tallby asylboende11. 

Berättelsen fungerar som en prolog och ingång till den situation som många idag befinner 

sig i – som en del i det nätverk som utgörs av asylprocessen, som i sin tur är en del i det 

nätverk som agerar för att upprätthålla människans inneboende värdighet. Mahmuds 

berättelse bidrar till en bakgrund till den problematik som avhandlas i uppsatsen samt till 

att fördjupa analysen i nästa kapitel.

”Min resa hit började för ungefär fyra år sedan. En dag exploderade en bomb bara 

några meter ifrån gymmet där jag arbetade. Då insåg vi; jag, min mamma och min 

bror, att det inte fanns någon framtid för oss i vårt hemland Libanon. Vi var tvungna

11 Mahmud, Tallby och alla andra namn på orter eller personer som nämns i texten är 
fingerade med hänsyn till sekretess och anonymitet
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 att ge oss av, lämna vårt hem och starta ett nytt liv 

någon annanstans. Min mamma hade en syster som 

redan bodde i Sverige så vi bestämde oss för att söka 

oss dit. Vi köpte förfalskade visum, det är först när man 

kommer till Europa som någon bryr sig om att visumet 

är i sin ordning.

Vi tog oss med flyg från Libanon till Jordan, och 

därifrån via Egypten till Libyen. Väl framme i Libyen 

tog vi oss till ett ’safe house’, en byggnad där illegala 

immigranter gömmer sig i väntan på att resan ska 

fortsätta. Vi stannade där i några dagar för att vila och 

förbereda oss för båtresan till Europa över medelhavet. 

Vi köpte båtbiljetter av smugglare. Det var mycket dyrt, 

men vad kunde vi göra. 

Då vi köpte biljetterna sa smugglarna att ca 200 personer 

skulle resa med båten. Men när dagen kom och vi gick 

ner till hamnen för att lösa in våra biljetter och ta båten 

till Europa såg vi att det varit en kraftig underdrift – 

många fler människor befann sig på båten. Alla stod de 

där, hopträngda på övre däck. Min familj har alltid bott 

intill kusten så jag är van vid havet och vid båtar. Därför 

misstänkte jag att den skraltiga träbåten inte skulle 

hålla för överfärden. Men mäniskosmugglarna hade 

vapen. Det gjorde att jag inte vågade sätta mig emot 

dem. Det fanns ingen väg tillbaka, vi var tvungna att 

kliva ombord. Eftersom det var så många på båten fick 

vi inte plats att sitta ner och var därför tvungna att stå. 

Smugglarna sa åt oss att vi skulle lämna våra väskor på 

kajen. De sa att de skulle lasta ombord väskorna när alla 

kommit ombord på båten. Jag ifrågasatte detta, men då 

blev smugglarna hotfulla.  

Fig 1. Mahmuds gym efter att 
bomben briserat. Foto: Mahmud.

Fig 2. Mahmuds hem i Libanon. 
Foto: Mahmud.

fig 3. ’Safe house’ i Libyen. Foto 
Mahmud.

Fig 4. Båtresan över medelhavet. 
Foto: Mahmud.
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När vi kom fram till Italien hade vi behövt vila, men eftersom vi var oroliga för att 

de skulle tvinga oss att lämna våra fingeravtryck så fortsatte vi vår resa med en gång. 

Det var inte helt enkelt att smita undan gränspolisen och komma vidare. Från Italien 

fortsatte vi norrut med tåg. Som tur var frågade behövde vi varken visa våra pass 

när vi köpte biljetter eller när konduktören kontrollerade dem väl på tåget. Men det 

uppstod problem i alla fall. På tåget i Tyskland var det en kvinna i ett annat sällskap 

som inte hade köpt en tågbiljett. Konduktören blev misstänksam och frågade efter 

hennes pass. Hon hade inget. Så alla vi som satt på närliggande platser blev tagna av 

polisen vid nästa station.  

Polisen tog med mig och min bror till polisstationen och tvingade oss att lämna våra 

fingeravtryck. Vi blev rädda att vi nu inte skulle kunna fortsätta mot Sverige och 

skickas tillbaka till Italien, men efter några dagar på en flyktingförläggning kunde vi 

ta oss vidare. Jag lyckades få tag på en gammal vän som bodde i Tyskland och han 

hämtade oss från boendet mitt i natten och körde oss vidare till en tågstation. Där 

kunde vi lösa nya tågbiljetter till Danmark. Därifrån var det en enkel resa till Sverige.

När vi kom över gränsen till Sverige blev vi mottagna av Migrationsverkets personal, 

och en andra människor med skyltar som sade ’Refugees welcome’. Vi fick veta 

att många flyktingar kommit till Sverige och att det var brist på boendeplatser. Vi 

fick sova några dagar i en lokal. Därefter sattes vi på en buss och kördes till en av 

Migrationsverkets mottagningsenheter, där ansökte vi om asyl. Sedan passerade 

ytterligare några dagar innan vi sattes på en ny buss som tog oss till Tallby asylboende. 

Ingen av oss visste innan var vi skulle. Boende låg så öde och såg så slitet ut och några 

av oss ville inte kliva av bussen. Sedan dess har jag befunnit mig här.”

Mahmuds beskrivning visar på ett urval av de aktörer som gjorde flykten möjlig. För att 

resan ska vara genomförbar måste det vara möjligt att resa mellan Sverige och Libanon. 

Transportmedel så som flyget, båten och tåget möjliggör att resa. För bara 100 år sedan då 

flyg, bil och tåg ännu inte fanns (och folk färdades med häst och vagn eller till fots) hade 

flykten mellan de två länderna varit omöjlig att genomföra eller tagit mycket lång tid. På så 

vis är att båten som transporterar lika viktig i nätverket för att målet med flykten ska nås 

som de dokument som ger rätten att söka asyl i ankomstlandet. Alla dessa nätverk består 

i sin av olika nätverk som gör dem möjliga: Tåget består exempelvis av en rad aktörer som 
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konduktör, tågbiljetter, försäljningsställen av tågbiljetterna, räls, hjul vagnar, lok, säten etc. 

Rum som ’safe house’ gömmer de resande och gör därmed att de resande inte blir sedda 

av tull eller polis. ’Safe house’ består i sig också av en rad aktörer som golv, väggar och tak, 

fönster. Andra aktörer var vapen - om vapnen inte hade funnits säger Mahmud att han 

och hans familj inte hade klivit på båten som tog dem över havet. Bomben var den aktör 

som värvade Mahmud till nätverket – hade inte bomben exploderat hade han inte rest från 

sitt hemland och därmed hade han inte kommit att omfattats av nätverket. Redogörelsen 

visar bara några av de aktörer som behövdes för att Mahmuds projekt, att ta sig till Sverige, 

skulle lyckas. Mycket kunde ha gått snett på vägen. Under tiden Mahmud befann sig i 

’safe house’ hade någon kunnat berätta om var de befann sig, att de tagit sig olovligen över 

gränsen. Mahmud hade kunnat vägra att lämna väskorna på kajen, eller inte gått med på att 

kliva ombord på den överfulla båten och därför skjutits eller förts iväg av smugglarna. De 

gamla träplankorna som tillsammans utgjorde flyktingbåten hade kunnat ge vika tidigare 

och båten hade därmed kunnat kapsejsa med alla människor ombord. Militärbåten hade 

kunnat vara på den plats där deras båt var en timme senare och då kanske båten redan 

hade försvunnit ner i havet. Listan kan säkert göras längre. Nätverket som möjliggjorde 

resan till Sverige var instabilt - många omständigheter hade kunnat leda till att Mahmud 

inte nådde sitt mål. Vad vi vill säga med detta är att de asylsökande i Sverige är en effekt av 

en lyckad flykt och resa till hit. Hade denna resa misslyckats hade ett behov av exempelvis 

asylbostäder i Sverige inte funnits. Vidare vill vi visa på att människans handlingar och mål 

inte behöver stå i centrum för ett händelseförlopp, de är aktörer i det. Mahmuds rörelse är 

möjlig för att alla nätverk fungerar i en punkt - om så inte var fallet hade inte resan varit 

möjlig och Mahmud hade inte nått sitt mål. 

På så vis är Mahmuds resa en effekt av en heterogen grupp nätverksrelationer. Vanligtvis 

ser vi inte alla dessa aktörer som upprätthåller och översätter, vi ser bara den ’asylsökande’ 

eller ’asylboendet’. När alla delar fungerar ser vi en ’enhet’ och därmed uppfattas inte delarna 

bakom. Detta är vad ANT benämner som en ’black box’ (Latour 1999:22) ett begrepp som 

har översätts till svenska i form av ’svartlådning’ (se Högström 2012:52). När de olika 

aktörerna stabiliseras i nätverk blir det möjligt att prata om exempelvis ’asylsökande’ 

(eller ’EU’ som egentligen är en effekt av att de olika aktörerna dokument, människor, 

nationalstater, byggnader, infrastruktur etc. fungerar i förhållande till varandra) fastän den 

asylsökande egentligen består av en rad aktörer vilka är sammankopplade och vilka i sig 

består av en rad aktör. 
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Nedan kommer vi att försöka synliggöra fler delar som förhandlar och omförhandlar, 

möjliggör och begränsar den asylsökande. Detta är en fråga om att skapa och bli – ingen är 

en flykting eller en asylsökande i sig själv, som person. Detta är en etikett som tillskrivs vissa 

människor för att de uppfyller vissa kriterier i ett system – vilket också ger liv åt subjektet. 

På samma sätt som den asylsökande är en effekt av ett nätverk är också asylboendet, eller det 

’värdiga boendet’, en nätverkseffekt. I detta kapitel kommer vi att undersöka översättningar 

– hur den diskursiva praktiken får effekter för den fysiska miljön med fokus på det ’värdiga 

boendet’ i en asylprocess. För att göra detta måste vi först veta vad en flykting eller en 

asylsökande ’är’ eller iscensätts, alltså vilka aktörer som upprätthåller den. 

ATT UPPRÄTTHÅLLA MÄNNISKANS VÄRDIGHET

Mahmuds redogörelse visar på många av de aktörer som agerar i nätverket med målet att 

upprätthålla människans värdighet. Vissa av dessa aktörer omnämns direkt i berättelsen – 

som exempelvis flyktingbåten, flyktingsmugglarna och vapnen. Andra aktörer är inte direkt 

synliga i berättelsen men utgör likväl aktörer i den. I dokumenten FN:s allmänna förklaring 

om mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna 2008) och FN:s konvention angående 

flyktingars rättsliga ställning (UNHCR 2010:16–18) är inte fysiskt närvarande under resan 

men är viktiga aktörer i sammanhanget då de anger på vilka grunder en personen kan 

omnämnas som flykting. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (Förenta 

Nationerna 2008) slår fast att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från 

förföljelse” (Förenta Nationerna 2008:5) och FN:s konvention angående flyktingars rättsliga 

ställning (UNHCR 2010:16–18) befäster på vilka grunder en människa har rätt att åberopa 

flyktingstatus. En flykting är, enligt denna konvention, en person som har välgrundade skäl 

att vara rädd för förföljelse på grund av:

• ras

• nationalitet

• religiös eller politisk uppfattning

• kön

• sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp
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Även den som inte är flykting enligt FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning 

kan ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt EU-regler och svensk lag. 

Skyddsbehövande flykting är den som (Migrationsverket 2016f): 

• löper risk att straffas med döden 

• löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning eller 

• som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt

• inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra 

motsättningar hemlandet 

• känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända 

till hemlandet på grund av miljökatastrof

Dokumenten fastslår alltså att statusen som flykting kan tillskrivas vissa människor som 

uppfyller ovan angivna kriterier (vilket är en del i att upprätthålla människans värdighet). 

Dessa människor tillskrivs genom sin status rätten att söka asyl i ett annat land. Flyktingen 

är på så vis inte något som ’är’ utan något som skapas genom juridiska dokument och ett 

sammanhang där personen, exempelvis Mahmud, uppfyller något av kriterierna på listan 

i FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning  eller något av de kriterier som anges för 

Övriga skyddsbehövande i utlänningslagen (Migrationsverket 2016f). Men dessa dokument 

betyder inget i praktiken, för personen på flykt, om inte andra aktörer värvas till nätverket, 

vilket vi kommer att visa nu.

I slutet av Mahmuds skildring av flykten framgick att han lyckades ta sig till Sverige och där 

ansöka om asyl. Fram tills dess att Mahmud och hans familj lämnade in sin asylansökan på 

Migrationsverkets mottagningsenhet hade de statusen flyktingar. I och med att dokumentet 

– den formella asylansökan, fysisk eller elektronisk, fylls i av honom själv och lämnas 

över till Migrationsverket får Mahmud nu istället statusen som asylsökande i Sverige. En 

förutsättning för att han skulle kunna ansöka om asyl var just att han kunnat ta sig in i 

Sverige, endast den som är på plats i Sverige tillåts nämligen att ansöka om asyl. Att resan 

till Sverige lyckades är således en förutsättning för att få fylla i blanketten om asylansökan – 

blanketter som ger honom en ny status. Men för att blanketterna ska ge honom en ny status 

krävs att blanketter är framtagna, att personal på Migrationsverket ger honom blanketten 

och att Sveriges medborgare har röstat för en politik som gör att landet tar emot asylsökande, 

och att juridiska dokument finns som anger vem ’är’ flykting. Den nya statusen innebär att 
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Mahmud och hans familj nu ingår i ett annat nätverk, nämligen nätverket asylsökande. 

Mahmud påbörjar nu en institutionell process i Sverige i och med registreringen av sin 

ansökan: en resa där målet för honom är att beviljas uppehållstillstånd (intervju, Mahmud). 

Mahmud befinner sig under tiden som Migrationsverket prövar hans ansökan på Tallby 

asylboende – ett boende som värvats till nätverket med hjälp av dokumentet Upphandlingskrav 

(se exempelvis Migrationsverket 2015d). Dokumentet värvar såväl en privat aktör som en 

byggnad till nätverket. Tallby asylboende utgör i sig ett nätverk bestående av en heterogen 

grupp aktörer; exempelvis personal, mat, våningssängar och toaletter – aktörer som alla 

senare kommer att bli en del av den här berättelsen eftersom även de värvats till nätverket 

med målet upprätthålla människans värdighet genom det ’värdiga boendet’. Med boende 

avser vi i denna uppsats inte endast husets väggar och dess interiör. I denna uppsats syftar 

’boende’ även på omgivande faktorer så som kommunikationer, utemiljöer, avstånd till 

aktiviteter samt service. Faktorer som får effekt för de boende. Bostaden är en del av staden 

och boendet är en viktig funktion i samhället. Det faktum att byggnaden är en del av 

nätverket är en effekt av en översättningsprocess i vilken ovan nämnda politiska dokument 

är aktörer. 

Sverige är mottagarland och ett av FN:s konventionsländer genom godkännandet av 

dokumenten FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna 

2008) och FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning (UNHCR 2010). Dokumentet 

FN:s konvention om flyktingar rättsliga ställning anger i artikel 21 att konventionslandet, 

tillika mottagarlandet, ska säkerställa den asylsökandes uppehälle under tiden dennes 

asylansökan prövas. Under rubriken Housing, står att den asylsökande, vad gäller bostaden, 

”ska tillerkännas en så förmånlig behandling som möjligt” (UNHCR 2010:26). Eftersom 

det är dokumentet Sverige åtagit sig att följa blir det som dokumenten anger viktiga för att 

avgöra vad som avses med det ’värdiga boendet’.

Vid sidan av detta nätverk ingår Sverige även som medlemsland i ett annat 

nationsöverskridande nätverk; Europeiska unionen (EU). EU är en ekonomisk och politisk 

union som utgörs av sina 28 medlemsstater (Europeiska unionen 2016) och bildades i 

efterdyningarna av andra världskriget. Grundtanken var att ekonomiskt samarbete och 

friare handel i Europa skulle minska risken för krig i framtiden (Europeiska unionen 2016). 

Idag har den gemensamma politiken i unionen kommit att utvidgas till att omfatta många 
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fler politiska områden varibland flykting- och asylpolitiken är en. 

EU:s medlemsländer har, för att säkerställa att flyktingar behandlas lika oavsett vilket 

medlemsland de söker asyl i, utarbetat ett gemensamt asylsystem Common European 

Asylum System (CEAS). Arbetet med framtagandet av detta gemensamma system har 

pågått sedan år 1999 (European Commission 2016) och en rad tillägg har sedan starten 

successivt adderats till lagstiftningen fram till år 2013. Nätverket CEAS utgörs av fem 

juridiska dokument; tre direktiv och två förordningar. Procedurdirektivet fastslår 

handläggningsproceduren för handläggning av asylärenden samt vilka rättigheter den 

asylsökande har, Skyddsdirektivet reglerar på vilka grunder en person kan betraktas som 

flykting eller skyddsbehövande (grunder som motsvarar de som dokumentet FN:s förklaring 

om flyktingars rättsliga ställning fastslagit, se ovan) och Mottagningsdirektivet reglerar de 

materiella miniminormer för mottagandet av asylsökande (European Commission 2016). I 

och med att Sverige är en aktör i nätverket EU, gäller det dokument CEAS fastslår framför 

svenska lagtexter vilket innebär att den svenska regeringen (som i dokument beslutar om 

hur den nationella asylpolitiken ska bedrivas i landet) ska följa de bestämmelser som anges 

i CEAS (EU-upplysningen 2016). 

Det stora i att upprätthålla människans värdighet
Föregående avsnitt har synliggjort att dokument från FN, EU, regeringen och 

Migrationsverket alla kan kopplas till varandra då de olika aktörerna, på olika sätt, är en del 

i det större nätverk som eftersträvar målet att upprätthålla människans värdighet. Därmed 

kan dokumenten FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna 

2008) och Konvention angående flyktingars rättsliga ställning (UNHCR 2010)  associeras 

till Mottagningsdirektivet (ETU:2013) genom att FN:s generalförsamlingen i maj år 2011 

antog en resolution som ger EU rätten att företräda alla EU:s 28 medlemsländer i FN. 

Vidare kan de svenska dokument som reglerar asylmottagandet också associeras till FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Konvention angående flyktingars 

rättsliga ställning samt till Mottagningsdirektivet. De olika dokumenten kan alla således 

associeras till varandra. Vidare tar alla dokument upp vad rätten att söka asyl innebär och 

vilka kriterier som ska uppnås för att mottagandet av den asylsökande ska vara just ’värdigt’. 

Syftet med detta inledande avsnitt har varit att synliggöra de juridiska dokument som är del 

av nätverket att upprätthålla människans värdighet och därigenom knyter nya aktörer till 
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sig varigenom bland annat det värdiga boendet ’görs’. Vilka aktörer som genom diskursens 

praktik knyts till asylboendet kommer att undersökas närmare nedan. 

Ett förlopp, eller en resa i tid och rum, genererar alltid förvandlingar som yttrar sig genom 

många oväntade händelser som triggas i andra aktörer som följer kedjan (Latour 2015:132). 

Då det är många aktörer som påverkar vad det värdiga ’är’ (och som därmed kan knytas till 

nätverket med målet att upprätthålla människans inneboende värdighet) blir det viktigt att 

se de förvandlingar som begreppet värdighet genomgår då det färdas längs den kedja av 

aktörer som upprätthåller och omskapar begreppets innebörd. Vad vi nu kan konstatera är 

att asylboendet, byggnaden och dess delar, inte är en avgränsad fristående enhet - den är 

en del i ett nätverk av många andra aktörer varibland de juridiska dokumenten är några. 

De dokument som redogjorts för ovan knyter olika aktörer till såväl nätverket upprätthålla 

människans värdighet, som till nätverket asylboende och till nätverket asylsökande (som 

också är en del av det förstnämnda).

Nätverk öppnar upp för en juridisk möjlighet för personer att söka asyl i andra länder 

vilket (tillsammans med en rad andra samverkande faktorer) gör att vissa människor, 

som Mahmud, flyr från sina hemländer. En person som befinner sig på flykt kan, om 

vissa kriterier uppfylls, enligt FN:s flyktingkonvention klassas som flykting. När denna 

person når ankomstlandet och registrerar sin asylansökan får personen istället status som 

asylsökande. Förutsatt att detta görs i ett av EU:s medlemsländer, omfattas personen nu av 

EU:s gemensamma asylsystem, CEAS och mottagningsdirektivet (European Commission 

2016). Vid sidan av CEAS gäller svensk lag och de beslut som regeringen fattar gällande hur 

den nationella asylpolitiken ska bedrivas. 

En grundtanke inom ANT är att det inte finns någon skillnad på aktören och det nätverk 

den ingår i. Därmed finns inga stora aktörer i sig utan en ’stor’ aktör uppstår som en effekt 

av sin roll i nätverket (Ahn 2015:123). För att bli ’stor’ behöver två saker uppnås; dels att 

värva många andra aktörer till nätverket dels att kontrollera deras beteende så att deras 

handlingar blir förutsägbara (Ahn 2015:123). Idén om människans inneboende värdighet 

hade på så vis kunnat stanna vid en religiös idé för att sedan blekna bort men idén om 

människans inneboende värdighet har lyckats värva flera aktörer till nätverket. Bland annat 

har stora organisationer som FN och EU ställt sig bakom idén och handlar på olika sätt för 

att upprätthålla och utföra densamma. Idén gör att människor kan ta sig från ett land till ett 
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annat och att juridiska avtal upprättats. Idén har också materialiserats i form av juridiska 

dokument, flyktingläger och asylbostäder, runt om i Europa och i Sverige. Att upprätthålla 

människans värdighet har genom sitt nätverk på så vis blivit en stor aktör, eftersom det 

lyckats knyta många olika aktörer till sitt nätverk, vilka tillsammans bildar ett komplext 

aktör-nätverk. Men att vara stor är motsägelsefullt, därför att ju fler aktörer som värvas till 

nätverket desto svårare blir det att kontrollera deras handlingar. 

Efter att ha undersökt vilka juridiska dokument och politiska organisationer som utgör 

aktörer i nätverket med målet att upprätthålla människans värdighet ska vi nu besöka ett 

asylboende. Besöket är en del i att undersöka hur innebörden av begreppet värdigt förändras 

i översättningen mellan policydokument, rumslig organisering och materialitet samt vilka 

effekter detta får för de som vistas i miljön – bland annat de boende och personalen. 

Följande avsnitt ska inte ses som fristående från det förra, utan som ytterligare ett steg i 

översättningen av det värdiga. Mahmud berättar att flera av hans medresenärer först vägrade 

stiga ur Migrationsverkets bil då den anlände vid Tallby asylboende. Hur kommer det sig? 

Har något gått snett i översättningen av det värdiga till byggd miljö? 

BYGGNADEN SOM BLEV ÖVER - NÄTVERKET ASYLBOENDE

Det asylboende vi besökt, Tallby asylboende, uppfördes i början av 1900-talet i form av ett 

länssanatorium. Byggnadens berättelse tar således sin början då lungsjukdomen tuberkulos 

bredde ut sig över Sverige (Åman 1976:254). Tanken var att de sjuka skulle uppnå hälsa genom 

medlen hygien och disciplin och en viktig del i att uppnå målet var byggnadens placering 

och utformning. Ett centralt inslag i behandlingen var ren och frisk luft som de sjuka skulle 

inandas från vilstolar utplacerade i den omgivande terrängen, varför sanatorierna uppfördes 

avskilt på högt belägna platser (Åman 1976:254-255). Ett utav de första sanatorierna 

som uppfördes var Hålahult sanatorium vilket blev mönsterbildande (Åman 1976:258). 

Byggnaden som hyser Tallby asylboende påminner till mångt och mycket om Hålahult 

sanatorium. Tallby, precis som Hålahult, kan mer liknas vid ett sjukhus dit personer skickas 

som patienter, än de kurorter som tidigare byggts som sanatorier (Åman 1976:270). Vissa 

utav de boende vi pratat med menar att sjukhuskänslan fortfarande sitter kvar i väggarna 

(intervju, informant 1). Bygganden som hyser Tallby sanatorium är uppförd kring en 

mittkropp, här ligger personalrummet och de gemensamma ytorna. Utifrån mittkroppen 
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löper två flyglar med mindre rum placerade på vardera 

sida om en lång korridor. Söderlägena var avsedda 

för liggkurer och skulle skyddas från ankommande 

hästskjutsar och annat som kunde störa patienternas 

vila (Åman 1976:258) varför huvudfasaden är uppförd 

praktiskt taget utan entréer. Tallby asylboende ligger 

avskilt och tyst, på en södersluttande tomt med höga 

tallar i ryggen vilket ger bygganden en tydlig fram- och 

baksida. På framsidan öppnar tomten upp sig med en 

större gräsplan med högväxta lövträd, lekredskap samt 

två slitna fotbollsmål. Här står också några lastpallar 

som har staplats till sittgrupper kring en utbrunnen 

brasa av grenar. På tomten ligger skräp och bråte, bland 

annat en gammal brandstege. Utspridda på tomten står 

också några övergivna äldre rödmålade träbyggnader. 

En av byggnaderna utgörs av ett övergivet växthus med 

sönderslagna glasrutor. På baksidan, mot norr, sluttar 

terrängen brant ned mot byggnaden. Nedanför slänten 

är marken asfalterad och här står bilar parkerade. 

På baksidan, placerade på höjden längre upp längs 

slänten, finns några övergivna byggnader i trä. På 

dessa byggnader är fönstren utslagna och dörrarna står 

halvöppna.

Under årens gång insjuknade färre och färre i 

lungtuberkulos och under 1950-talet byggdes Sveriges 

sista sanatorium (Åman 1976:269). Idag har vissa av de 

gamla vårdbyggnaderna rivits, men de allra flesta finns 

kvar och fyller idag andra funktioner. Därmed kan 

den byggnad som hyser Tallby asylboende förstås som 

en materialisering av målet hälsa genom hygien och 

disciplin och inte målet att hysa ett asylboende. 

Fig 5. Riksvägen vid Tallby asylbo-
ende. Foto: Anders Åström.

Fig 6. Del av Tallby asylboendes 
fasad. Foto: Anders Åström.

Fig 7. Tallby asylboendes entré. 
Foto: Anders Åström.

Fig 8. Del av Tallby asylboendes 
fasad. Foto: Anders Åström.
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Den hälsosamma byggnaden blir 

den ohälsosamma
Då sanatoriet byggdes var alltså idén bakom 

utformningen baserad på det övergripande målet hälsa 

genom hygien och disciplin (Åman 1976:269). Men 

allteftersom tiden gått och byggnaden fått en annan 

funktion (asylboende istället för sanatorium) har 

också de ord som byggnaden tillskrivs har förändrats. 

En kvinna vi intervjuar som bor på Tallby asylboende 

berättar för oss att ”the living environment is not good. 

Especially not for children. There are so many people 

using each toilet and even though they clean them, they 

are always unhygienic. That is not good for the children, 

nor for adults. Diseases spread easily in this kind of 

environment” (intervju, informant 4). Uttalandet vittnar 

om att den ursprungliga idén hälsa och hygien idag har 

gått förlorad då nätverket ändrats, aktörer försvunnit 

och andra tillkommit. Lokalerna är idag tvärtemot den 

ursprungliga tanken ohälsosamma och ohygieniska, 

där sjukdomar snabbt sprids mellan de boende via de 

gemensamma toaletterna. På så vis har en diskurs om 

hälsa genom hygien och disciplin fått en praktik och 

en fysisk form genom sanatoriet men i och med att det 

dåvarande nätverket delvis bytts ut har bygganden fått 

en ny roll. Från att iscensätta hälsa iscensätter den idag 

det värdiga. I det nya nätverket tillskrivs byggnaden nya 

ord, den omnämns idag som smutsig, ohälsosam och 

ohygienisk (intervju, informant 3; intervju, informant 

1; intervju informant 4).

Att byggnaden idag, till skillnad mot när den användes 

som sanatorium, beskrivs som just ohälsosam och 

ohygienisk kan ses som en effekt av olika aktörers relation 

Fig 9. Sittgrupp av lastpallar som de 
boende ordnat. Foto: Anders Åström.

Fig 10. En gammal brandstege 
ligger på tomten. Foto: Anders 

Fig 11. Gamla byggnader på tom-
ten. Foto: Anders Åström.

Fig 12. Asylboendets baksida. Foto: 
Anders Åström.
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till varandra inom nätverkets (Latour 1999:16). Under år 

2015 tog Sverige emot tredje flest asylansökningar i hela 

EU; 156 110 personer ansökte om uppehållstillstånd i 

landet under året (Eurostat 2016:4). Med anledning av 

att så många människor (varav varje enskild individ är 

en aktör) söker asyl i landet räcker Migrationsverkets 

egna bostäder inte till för att täcka behovet av bostäder, 

och därför  direktupphandlas boendeplatser12 (så kallat 

ABT-boende) sedan år 2011. Bristen på boendeplatser 

gör, förutom att privata aktörer och byggnader värvas 

till nätverket, att allt fler asylsökande måste inhysas i 

varje byggnad (Migrationsverkets 2016e). År 2013 

fanns i Migrationsverkets (2013) upphandlingskrav ett 

tak på 200 individer per boende, där boendeytan per 

person skulle uppgå till minst 5 kvadratmeter. Under 

årens lopp har dock dessa krav kommit att reduceras. 

Upphandlingskraven år 2015 (Migrationsverket 

2015d) anger att det inte finns något övre tak för hur 

många människor som kan bo i samma asylboende, 

utöver detta har boendeytan per person halverats till 

2,5 kvadratmeter. Att byggnaden idag beskrivs som 

ohygienisk och hälsovådlig kan således ses som en 

effekt av ett heterogent nätverk i vilket dokumentet 

Upphandlingskrav, varje enskild flykting och 

asylsökande, antalet toaletter, antalet boende och 

städpersonalen agerar i och upprätthåller ett nätverk 

som kvinnan (intervju, informant 3) vi samtalat med 

beskriver som ”ohälsosam”. 

12 Dessa upphandlade asylboenden kallas ABT-boenden 
(Asylboende på anläggning som bedrivs av privat aktör) 
vilket är den vanligaste boendeformen för asylsökande idag. 
Denna boendetyp kan också benämnas som långtidsbo-
ende, anläggningsboende eller tillfälligt asylboende

Fig 13. Handfat på toalett. Foto: 
Anders Åström.

Fig 14. Toalett. Foto: Anders 
Åström.

Fig 15 Lapp på en toalettdörr. Foto: 
Anders Åström.
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Syfte framför ändamålsenlighet
Byggnadens planlösning, exteriör och dess lokalisering är en effekt av ett nätverk som 

stabiliserades kring målet hälsa genom hygien och disciplin. Aktörer värvades till detta 

nätverk - bland dem träplankor, spikar fönster, mark etc. som tillsammans utgjorde 

nätverket sanatorium. Nätverket uppstod som en effekt av att sjukdomen tuberkulos 

härjade i landet vilket gjorde att läkare och myndigheter såg ett behov av att vidta åtgärder 

för att bekämpa sjukdomen. När allt färre drabbades av tuberkulos agerade färre och färre 

aktörer i nätverket med målet om hälsa genom hygien och disciplin till dess att nätverket till 

slut upplöstes och verksamheten i byggnaden lades ner (patienter som tillfrisknat skrevs ut 

och det är rimligt att anta att personalen omplacerades, journaler arkiverades, och lampor, 

mattor, sängkläder togs någon annanstans etc.). Alla aktörerna i nätverket har dock inte 

försvunnit – den gamla sanatoriebyggnaden är ett exempel på det. Sanatorieyggnaden har 

värvats till ett annat nätverk – asylboende - där den nu spelar en ny roll i det nätverk vars 

mål är att upprätthålla människans värdighet genom det ’värdiga boendet’.

I översättningen av målet (tillika nätverket) att upprätthålla människans värdighet 

har många olika byggnader med olika bakgrund och historia landet över värvats 

som aktörer. Dokumentet Mottagningsdirektivet (EUT 2013), som är en del av EU:s 

gemensamma asylsystem (CEAS) anger att ”medlemsstaterna ska se till att de materiella 

mottagningsvillkoren ger de sökande en rimlig levnadsstandard som säkerställer deras 

uppehälle och skyddar deras fysiska och psykiska hälsa” (EUT 2013:104). Att de materiella 

mottagningsvillkoren ska ”säkerställa den asylsökandes uppehälle” säger egentligen 

ingenting mer än att medlemslandet, tillika värdlandet, ska garantera att den sökande har 

någonstans att bo under tiden som asylansökan prövas. Sett till detta kan boendet i stort 

sett utgöras av vilken anläggning som helst. Om huruvida Tallby asylboende ”[…]skyddar 

deras fysiska och psykiska hälsa.” (EUT 2013:104) kan konstateras att boendemiljön inte får 

vara fysiskt skadlig. Platschefen (intervju) förklarar att de enda fysiska förändringar som 

gjorts sedan verksamheten startade är att en toalett installerats vid matsalen och att elen 

dragits om i byggnaden. Inredningsmässigt har det handlat om att ställa in våningssängar 

och några få möbler. Då nätverket stabiliserades kring sanatoriet var målet hälsa genom  

hygien och disciplin vilket också var hur det uppfattades, när nu nätverket har ändrats till 

asylboende är målet att uppnå ett värdigt och (som vi kommer att se) kostnadseffektivt 

boende samtidigt som bygganden beskrivs som ohygienisk, smutsig och ohälsosam. Således 
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har materialiteten och nätverket fått effekter för vad byggnaden ’är’13. På så vis är diskursen 

kring bygganden snarare är en effekt av nätverket än byggnadens arkitektoniska utformning.  

De flesta asylboenden som varit aktuella som studieobjekt i denna studie har utgjorts av 

lokaler som förlorat sin tidigare funktion; tomma sjukhus, campingplatser som på vintern står 

öde, kursgårdar eller vandrarhem som inte har tillräcklig beläggning. Endast ett asylboende 

vi stött på har byggts för sitt ändamål, för att vara just ett asylboende. Anledningen till att 

byggnader som uppförts i så vitt skilda sammanhang (som aktörer i många olika nätverk) 

är en del av nätverket med målet att upprätthålla människans värdighet är att dokumentet 

Mottagningsdirektivet (EUT 2013:105) möjliggör att dessa värvas. Dokumentet anger 

nämligen att inkvartering av asylsökande kan ske i en eller i en kombination av följande 

former: 

1. anläggningar som används i syfte att hysa sökande under prövningen av en ansökan 

om internationellt skydd som lämnats in vid gränsen eller i transitområden. 

2. förläggningar som garanterar en tillräcklig levnadsstandard. 

3. privata hus, lägenheter, hotell eller andra lokaler som anpassats för sökande.

Mottagningsdirektivet definierar inte vad som avses med en ”anläggning”. Det enda som 

dokumentet anger är att om en anläggning används i syfte att hysa sökande kan denna 

fungera som boende. Här är det således inte byggnadens beskaffenhet, utan istället syftet 

som styr om en byggnad kan bli ett asylboende. Om syftet är att använda en anläggning 

som asylboende är byggnaden således en möjlig aktör att värva till nätverket14. En 

annan aktör i sammanhanget är Migrationsverkets upphandlingskrav (Migrationsverket 

2015d). Vid en jämförelse mellan Migrationsverkets idag gällande förfrågningsunderlag 

från 2015 (Migrationsverket 2015d) och underlag från tidigare direktupphandlingar 

(Migrationsverket 2011 & Migrationsverket 2013) kan konstateras att en rad förändringar 

gjorts som påverkar vilka lokaler och anläggningar som Migrationsverket upphandlar som 

asylboende. Upphandlingskravet från 2015, till skillnad från det från år 2013 anger att 

13 Jämför med Ahn (2015) som med ANT undersöker vad utbytesstudenten ’är’ - hur nätver-
ket ’utbytesstudent’ stabiliseras.
14 Däremot definieras begreppet ”förläggning” som ”varje anläggning som används för kollektiv in-
kvartering av sökande”. Om en ”anläggning” används som asylboendet blir det således en ”förlägg-
ning”. Vad som är en ”förläggning”, d.v.s. asylboende, bestäms alltså av om en ”anläggning” används 
i syfte att hysa sökande.
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också husvagnar, sovsalar eller andra tillfälliga konstruktioner kan fungera som asylboende. 

Detta innebär att många byggnader, som inte redan är aktörer i andra nätverk, värvas till 

nätverket upprätthålla människans värdighet och att syftet att hysa asylsökande styr snarare 

än ändamålsenlighet eller beskaffenhet. 

Ingenting varar för evigt
I en intervju berättar platschefen för oss att företaget hyr tomten och byggnaden av en 

fastighetsägare som inte arbetar för företaget. Då verksamheten läggs ned är fastighetsägarens 

plan att riva byggnaden för att istället uppföra villor och radhus på platsen (intervju, 

platschef). Detta innebär att när asylboendet, d.v.s. byggnaden, tjänat ut sin roll som aktör 

i nätverket kommer byggnaden att rivas och de samband som knöt aktörerna till varandra 

på platsen att försvinna. Fastigheten, den juridiskt avgränsade marken, kommer då att bli en 

del av ett nytt nätverk. Asylboendets etablering är alltså en effekt av att sanatoriebygganden 

stod ledig, samtidigt är byggnadens fortsatta existens en effekt av att asylboendet etablerats 

på platsen (vilket i sin tur är en effekt av att Mahmud och många med honom tagit sig till 

Sverige för att här söka asyl) och att den blivit en del av nätverket att upprätthålla människans 

värdighet. På så vis finns en relation mellan de olika aktörerna där de på ett eller annat sätt 

är ömsesidigt beroende av varandra.  

Vi vet nu att den byggnad som idag inhyser Tallby asylboende, tidigare var aktör i ett 

annat nätverk – ett nätverk med en annan målsättning än det nätverk som byggnaden är 

en del av idag. Byggnaden uppfördes som en del av nätverket – hälsa genom hygien och 

disciplin – varför planlösningen och lokalisering (bland mycket annat) fick den form som 

(till skillnad från nätverket hälsa genom hygien och disciplin) består än idag. I nästa del ska 

vi titta närmare på vad byggnadens form får för effekter, samt hur den påverkas av, det nya 

nätverket som den nu är en del av.

INRUTNING I TID OCH RUM

Tallby asylboende är beläget cirka 1,5 km utanför orten Tallby och 5 km från orten 

Buråkra15. Orten Tallby ligger mellan två städer till vilka avståndet är cirka 30 km åt 

vartdera hållet. Ortens bebyggelse består av friliggande villor och ett fåtal radhus. I orten 

15 Buråkra är ett fiktivt namn
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finns ett bibliotek, en skola, en vårdcentral, mataffär, 

frisör, ett fåtal småindustrier, en kyrka samt en pizzeria. 

I skolan undervisas elever från förskola till årskurs nio. 

Omgivande landskap utgörs främst av jordbruksmark; 

kring staden finns åkrar, skogsmarker och några 

mindre sjöar. Genom orten går en större bilväg. Till 

denna större bilväg ansluter grusvägen som leder upp 

till asylboendet. Ingen vägskylt visar att grusvägen leder 

till den gamla sanatoriebyggnaden eller asylboendet. 

Tallby asylboende ligger avskilt, tyst och lugnt, vilket 

kan ses som en effekt av idén om hur ett sanatorium 

skulle placeras då det uppfördes vid 1900-talets början. 

Under den tiden byggnaden var en del i nätverket som 

skulle bota lungsjuka var placeringen ideal med sitt 

avskilda läge. Idag får byggnadens placering effekter för 

de asylsökande som bor här. En ung man som bor på 

Tallby asylboende menar att boendet känns avskärmat 

och att det får effekter för deras möjlighet att träffa 

människor utanför boendet:

“Because of the camp’s location, you cannot interact 

with the local people and we would love to do that, to 

learn their traditions and language. But it is hard for us 

to go to Tallby and they never come here. The lack of 

interaction is a problem, because you feel even more 

isolated.” (intervju, informant 1).

En asylsökande kvinna är inne på samma linje: 

“We can’t interact with Swedish people, since it is 

complicated to get into Tallby and they do not come 

here. It feels like this building is, the people here are, 

stuffed away.” (intervju, informant 2).

Fig 16. En sjö i närheten av 
asylboendet. Foto: Anders Åström.

Fig 17. Del av asylboendets tomt. 
Foto: Anders Åström.

Fig 18. Fotbollsplan i Tallby. Foto: 
Anders Åström.
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Fig 19. Stiliserade kartor som visar asylboendets relation till omgivande orter.
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Om byggnadens läge i förhållande till andra aktörer tidigare var avsedd att ge lugn och 

avskildhet är effekten av samma lokalisering i detta nya nätverk isolering. Effekten av 

asylboendets relation till andra aktörer i nätverket, som exempelvis orten Tallby och 

invånarna där, har således omdefinierats som ett resultat av att nya relationer mellan nya 

aktörer upprättats. Åhman (1976:258) skriver ”(m)ärkvärdigt […] men karaktäristiskt för 

ett väl genomtänkt sanatorium – är att huvudfasaderna praktiskt taget saknar entréer. De 

skyddande söderlägena var uteslutande till för patienternas liggkurer, som på inga villkor 

fick störas av damm och buller från ankommande hästskjutsar”. Eftersom ingenting på 

utsidan av byggnaden eller i anslutning till densamma signalerar att asylboendet existerar 

eller var besökare ska gå in på boendet strider detta mot de boendes önskan om att få besök 

från lokalbefolkningen. Byggnadens lokalisering fick således effekten lugn i nätverket 

sanatorium, men får nu, i nätverket asylboende effekten av isolering eller rumslig inrutning 

– där olika grupper placeras i olika rum. Detta kan jämföras med Foucault (1990:139; 

Fredriksson 2007:58) beskrivning av hur makten materialiseras och rumsliggörs genom 

institutioner vilka fördelar individer i rummet; ”discipline proceeds from the distribution 

of individuals in space” (Foucault 1979:141). Men inrutning  sker dock inte enbart genom 

det materiella, genom rummens och föremålens ordning, utan innefattar även en tidsaspekt 

(Foucault 1979:149; Fredriksson 2007:53) vilken vi kommer att undersöka närmare i 

kommande avsnitt. 

Lappens begränsande effekt
Som uttryckts ovan finns en vilja hos de boende att träffa fler svenskar eller andra personer 

som inte bor på Tallby asylboende. Det framkommer även under intervjuerna att de boende 

har svårt att ta sig från boendet. Genom detta blir de också inaktiva och begränsade vad 

gäller möjligheten att utföra olika aktiviteter utanför boendet och har svårt att besöka 

andra platser eller orter (intervju, informant 1; intervju, informant 2; intervju, informant 

3). En rimlig fråga i sammanhanget är: vad är det då som hindrar de boende från att nå 

målpunkterna i Tallby? Vilka aktörer agerar i nätverket rörelse?

Asylboendet Tallby är ett så kallat ABT-boende vilket innebär att både kost och logi ingår 

(Migrationsverket 2015d). I matsalen som ligger på plan 1 serveras frukost, lunch och 

middag under vissa bestämda tider. Frukost serveras 07.15-10.00, lunch 12.00–14.00 och 

middag 17.00–19.00. Öppettiderna står nedskrivna på en lapp som sitter på matsalens dörr. 
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Denna lapp utgör en viktig aktör eftersom den har en performativ verkan; den anger tiderna 

då personalen kommer med sin nyckel och låser upp dörren till matsalen, under vilka tider 

maten serveras och när personalen därefter låser dörren igen. På har vissa rutiner upprättats  

och för att kunna äta maten som serveras på boendet måste följaktligen de boende befinna 

sig i matsalen under dessa fasta tider. 

Låt oss säga att en person som bor på asylboendet vill genomföra en aktivitet i någon av 

de närliggande orterna. Om personen planerar att äta frukost så tidigt som möjligt, mellan 

kl. 07.15 och 08.15, och därefter lunch så sent som möjligt, mellan kl. 13.00 och 14.00 får 

denne knappt 6 timmar till sitt förfogande mellan måltiderna. Om den boende vill utföra 

en aktivitet vid målpunkten under 2 timmars tid betyder det att personen har 4 timmar att 

spendera på transport - att gå från och till Tallby asylboende. Inom denna tidsfrist hinner 

personen ta sig till orterna Tallby och Buråkra. Att gå till de två större städerna tar nio 

respektive sju timmar (och är därför mer eller mindre ogörligt av fler anledningar än på 

grund av tidsbrist). Att gå till andra orter låter sig således inte göras inom den ram som 

matsalens öppettider utgör. 

Transport med buss gör att en sträcka som ska tillryggaläggas kan göras på kortare tid än 

om den avverkats till fots. Det som krävs för att resan med bussen ska vara möjlig är att 

busschauffören ger tillträde till bussen. Tillträde fås genom att ett busskort laddat med 

tillräckligt mycket pengar hålls mot en liten apparat i bussen. Enligt gällande taxa kostar en 

enkelresa till Tallby 41 kr och en enkelresa till Buråkra 71 kr (Västtrafik 2016) (Bukåkra är, 

med hänsyn till de boendes och verksamhetens anonymitet ett fingerat namn). Anledningen 

till den relativt stora prisskillnaden i relation till avståndet är att Buråkra ligger i en annan 

kommun. En bussresa till Tallby tar cirka 15 minuter och till Buråkra cirka 40 minuter 

(Västtrafik 2016). Att ta sig med regionbussen från Tallby till någon av de två större städerna 

tar ca 1 timme enkel resa och kostar 60 kronor (Västtrafik 2016).

Aktören pengar är blir därför viktig i sammanhanget. Finns tillräcklig med pengar kan 

både busskort och mat köpas vilket förändrar papperslappen med matsalstidernas roll i 

nätverket. På boenden där mat ingår är dagsersättningen (Migrationsverket 2015c):

• 24 kr/dag för ensamstående vuxna

• 19 kr/dag för vuxna som delar hushållskostnader (d.v.s. som har en partner)

• 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år
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Att spara tillräckligt mycket pengar för en resa till Buråkra, där exempelvis apotek och 

bibliotek finns, tar således 6 dagar för en ensamståendevuxen, 8 dagar för en vuxen 

med partner och 12 dagar för ett barn. Den ekonomiska ersättningen tillsammans med 

asylboendets geografiska relation till målpunkter beskrivs som ett hinder av de boende:

“It [asylboendet] is far from everything, it is located in the middle of nowhere. It is far from 

both the larger cities. We are pretty immobile since barley anyone here possesses a bus card. 

We simply can’t afford it.” (intervju, informant 2). 

”Public transportation is expensive, and we do not receive nearly enough money to afford a 

bus card. We could afford it if we saved all the money that we get, but then we couldn’t afford 

anything else, like lunch outside of camp or clothes. But we are guests here so we have to 

understand, we came here [till Sverige] and asked for help.” (intervju, informant 3)

Effekten av nätverket blir att de boende rör sig inom en begränsad geografisk yta. De 

befinner sig nästan alltid på asylboendet (intervju, informant 1; intervju, informant 2; 

intervju, informant 3; intervju, informant 5; intervju, Mahmud) och någon gång går de 

till orten Tallby. På sommaren går de oftare till Tallby då det är fint väder för att vara ute 

och spela fotboll men på vintern går de sällan ut överhuvudtaget (intervju, informant 1; 

intervju, informant 2; intervju, informant 3). En ung man berättar att han endast en gång, 

under de fyra månader han bott på asylboendet, besökt någon annan ort än Tallby, trotts att 

han uttrycker en önskan om att göra detta (intervju, informant 2). Det ekonomiska bidraget 

och därmed förekomsten av pengar i relation till papperslappen med matsalens öppettider 

är aktörer som begränsar de boendes rörelsefrihet. 

På så vis påverkar rutiner, och en inrutning i tiden (se Foucault 1979:149; Fredriksson 2007:53), 

också rörelser i rummet och tillgången till potentiella möten, utbud och samhällsservice. 

För att kunna åka med bussen behöver de ett busskort - utan busskort släpps de inte på 

bussen av chauffören. För att kunna tillskanska sig ett busskort är de beroende av andra 

aktörer i form av mynt och sedlar, vilket det råder brist på. Nätverket består en rad aktörer; 

de boende, byggnaden där de bor, målpunkterna i Tallby, de två större städerna, bussen, 

busskortet och pengar. Tallby asylboende och målpunkterna i Buråkra samt de två större 

städerna är lokaliserade på ett sådant sätt att de boende blir beroende av aktören ’buss’ för 

transport dit, effekten blir att med ett busskort minskar avståndet till målpunkterna. Detta 
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kan jämföras med Foucault (1979:149) beskrivning av hur en inrutning sker i rum men 

även i tid, med hjälp av tidsscheman, något som också kontrollerar aktiviteter. Inrutningen i 

tiden får i detta fall konsekvenser för individernas rörelser i rummet. Men vi har också visat 

att inrutningen inte bara är en effekt av tid och rum utan även andra aktörer i nätverket så 

som pengar, busskort, lokalisering etc. 

Busskortet får också effekter för hur de boende beskriver byggnadens lokalisering. En man 

som har busskort säger angående boendets placering “It is located in between two cities.” 

(intervju, informant 1). En annan boende som inte har tillgång till ett busskort säger “Like… 

it is far from everything, in the middle of nowhere. It is far from both cities.” (intervju, 

informant 2). Busskortet är på så vis avgörande för om boendet ligger ’mitt i ingenstans’ 

eller ’nära två större städer’. På så vis kan samma tid och samma rum betyda olika saker 

beroende på position inom nätverket (eller i det här fallet tillgång till pengar och busskort). 

Betydelsen ska i detta fall inte ses som egenskaper utan som en effekt av nätverket (se bland 

annat Ahn 2015:121). Genom detta kan vi också förstå betydelsen av geografiska begrepp 

som ’nära’ eller ’lång borta’ som effekter av relationer mellan aktörer i nätverket snarare än 

en effekt av den mätbara geografiska distansen16 . 

16 Jämför med Laws (2002:94-96) resonemang  om den portugisiska flottan, se även sida 180. 

Fig 22. Nätverkskarta som visar aktörerna som agerar i nätverket resa/rörelse.
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Varmvattenberedaren och 

inaktivitet 
Aktörer som väggar, murar eller låsta dörrar har en 

uppenbart begränsande effekt. Men aktörer, som till 

skillnad från dessa, vid första anblick inte kan ses med 

blotta ögat kan också verka begränsande gällande 

möjligheter att utföra aktiviteter eller begränsa 

handlingsutrymmet. På Tallby asylboende är toaletter 

och duschar gemensamma. På boendet finns totalt 

sexton toaletter och duscharna är uppdelade i ett antal 

duschrum, ofta med två duschar i varje. 

“We have to share showers. If you want to play football, 

work out or go power walking you cannot, since you 

have to shower afterwards and there is only hot water 

for three or four hours per day.” (intervju, informant 1)

Storleken på varmvattenberedaren gör att endast en 

mindre mängd varmvatten kan värmas upp åt gången 

och detta varmvatten går snabbt åt. Tillgången till 

varmvatten hindrar på så vis aktiviteter där de boende 

kan bli svettiga eller få hög puls. Detta gör att de inte 

tränar eller spelar fotboll eftersom de inte kan duscha i 

varmt vatten efteråt. Fotbollsplanen ligger inne i Tallby 

men då inte kan duscha, och därmed avstår fotbollen, 

gör varmvattnet också att de inte besöker platser de 

annars hade besökt. Då de boende inte vill duscha kallt 

hindrar varmvattenberedarens storlek.

Nätverkets effekter
Detta avsnitt har visat att alla aktörer kan förstås som 

effekterna av heterogena relationer inom nätverket 

där busskortet är avgörande för om boendet anses 

Fig 20. Duschutrymme på boendet. 
Foto: Anders Åström.

Fig 21. Duschutrymme på boendet. 
Foto: Anders Åström.
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ligger mitt i ingenstans eller mittemellan två större städer. Tiden struktureras av lappen 

på matsalens dörr som anger matsalens öppettider, vilket i sin tur sätter gränser för vilka 

platser de asylsökande kan ta sig till samt vilka personer de möter. Effekten blir en inrutning 

i tid och rum, där hur långt de boende kan röra sig geografiskt begränsas av en heterogen 

grupp aktörer; lappen med matsalens öppettider, byggnadens lokalisering i förhållande till 

andra byggnader och målpunkter och tillgången till pengar och busskort. Detta visar att 

tid och rum är effekter av nätverket vilka struktureras av detsamma. På så vis har både 

papperslappen som anger matsalens öppettider och busskortet en performativ verkan. 

Det finns olika topologiska sätt att se på rum. Det euklidiska rummet är det som ofta associeras 

till då vi talar om rum (Law 2002:94), det vi då avser är ett föremåls tredimensionella 

utbredning i rummet. Detta synsätt kan associeras till kartans representation av landskap, 

sjöar och byggnader.  Men det finns andra sätt att se på rum. Rum och tid kan exempelvis 

beskrivas som en effekt av relationer inom nätverket (Law 1999:1). Detta beskrivs ovan där 

tillgängligheten till rum för de boende är avhängigt ett nätverket av relationer; distans – 

pengar – busskort – människa – matsalens öppettider. Busskortet påverkar om något ligger 

’nära’ eller ’långt borta’, och hur lång tid det tar att ta sig dit. På så vis skapas tid och rum av 

relationerna till andra delar i nätverket. Nätverket får som effekt en inrutning i tid och rum 

– denna inrutning uppstår på grund av olika heterogena relationer inom nätverket vilka 

består av både människor och artefakter, vilka möjliggör vissa handlingar och begränsar 

andra.  

MOTSTÅND 

Föregående avsnitt har handlat om hur en heterogen grupp aktörer, varibland boendets 

lokalisering, måltidsschemat, brist på pengar och varmvattenberedarens storlek, på olika 

sätt isolerar och begränsar de boende i deras vardag. Beskrivningen kan kopplas till en 

foucauldiansk syn på makten som performativ, där makten måste utövas för att upprätthållas. 

Denna utövning sker enligt Foucault inte enbart uppifrån och ned utan också nedifrån och 

upp (eller åt sidan beroende på från vilket håll man tittar). Makt och motmakt utövas inte 

heller enbart av mänskliga aktörer – icke-människor kan också agera17. Med avstamp i detta 

kommer det här avsnittet, istället för att behandla hur de boende begränsas av nätverket, 

17 se bland annat Foucault (2003a:202) angående hur maskiner upprätthåller maktstrukturer
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att fokusera på hur de boende också är aktörer som 

värvar andra aktörer (människor och icke-människor) 

till nätverk för att bryta inrutningen. Samtidigt värvas 

andra aktörer för att återigen upprätta ordningen. 

Vilken mat som ska serveras på boendet bestäms 

centralt på företaget och matsedeln gäller för 

samtliga asylboenden som företaget driver (intervju, 

platschef). Matsedeln tas fram av en organisation 

knuten till det företag som drivet asylboendet på 

Tallby. Denna organisation tillagar maten på annan 

ort och transporterar den sedan till boendet där 

den förvaras i containrar som står uppställda på 

byggnadens baksida. Därifrån förs maten till köket 

där den placeras i kantiner av metall  och värms upp. 

Härifrån bärs metallkantinerna av kökspersonalen in 

till matsalen där den under givna klockslag serveras de 

boende. Andra livsmedel, som inte utgörs av de lagade 

måltiderna, så som mjölk, bröd grönsaker och frukt 

beställs av kökspersonalen vid behov. Eftersom boendet 

är ett så kallat ABT-boende ingår det i företagets avtal 

med Migrationsverket att servera samtliga måltider på 

boendet (intervju, platschef). Aktörer har därför värvas 

till nätverket för att detta krav ska uppfyllas. Det sätt 

på vilket nätverket är strukturerat tillskriver de boende 

rollen som konsumenter av maten – de äter. De boende 

har genom sin roll i relation till andra aktörer i nätverket 

inte möjlighet att påverka vad eller när de ska äta. I alla 

fall inte om de agerar enligt med den roll de tillskrivs 

som en effekt av nätverket. 

Matlagning och brandvarnare
Vid vårt andra besök på boendet upptäcker vi en detalj 

Fig 23. Containrarna i vilka maten 
förvaras. Foto: Anders Åström.

Fig 24. En lastpall med mat. Foto: 
Anders Åström.

Fig 25. Matsalens serveringsdel. 
Foto: Linn Grönlund.

Fig 26. Matsalen. Foto: Linn Grön-
lund.
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som vi tidigare inte lagt märke till; det hänger plastkassar i flera av asylboendets fönster. 

Samma dag genomför vi en intervju med en kvinna som bor på Tallby asylboende. När vi 

knackar på hennes dörr står hon med stor skål tabbouli i handen som hon ställer undan 

innan samtalet börjar. Hon berättar under intervjun att kassarna innehåller mat - råvaror 

till matlagning. Eftersom de boende inte får ta med mat från matsalen eller laga mat på 

rummen har de inte heller tillgång till några kylskåp (intervju, informant 3). Därför använder 

de den kalla utomhusluften för att kyla den mat som de, trots ett förbud mot detta, har på 

rummen. I vissa fall har de tagit med maten från matsalen och i andra fall har de lagat den 

själva med hjälp av kokplattor, vattenkokare eller mikrovågsugnar som de fått till skänks 

eller köpt (intervju, informant 3). Vi frågar varför är det viktigt att kunna laga sin egen mat. 

Kvinnan svarar att det handlar om att kunna bestämma själv när och vad hon och hennes 

barn ska äta. Hon berättar vidare, precis som de andra boende som intervjuats, att deras 

situation på boendet passiviserar dem - att de har svårt att utföra aktiviteter utanför boendet 

(ett exempel på detta har beskrivits i avsnittet ovan). Deras övergripande mål med flykten 

till Sverige och deras vistelse på asylboendet är att få uppehållstillstånd. Denna process är 

någonting de inte kan påverka, mer än att befinna sig på Migrationsverkets kontor när de 

blir kallade dit. Under tiden vill de leva ett så normalt liv som möjligt (intervju, informant 

2; intervju, informant 3). Samtliga intervjuade berättade att maten är en viktig del av deras 

vardag, just eftersom att äta är vardagens enda fasta aktivitet; ”I eat and I sleep” (intervju, 

informant 1). Som vi har förstått utifrån intervjuerna anses ett normalt liv handla om att 

de vill vara självständiga och oberoende av andra människor i sin vardag; de vill kunna 

handla, städa, laga mat, arbeta och ha en fritid som de kan påverka själva. Många beskrev 

också ’värdighet’ på detta sätt; d.v.s. att inte vara beroende av andra i sin vardag (intervju, 

informant 1; intervju, informant 2; intervju, informant 4; intervju, Mahmud; intervju, 

informant 5).

De boende har således ett mål – att vara oberoende andra i sitt vardagsliv - som går emot den 

roll som de får som en effekt av relationerna inom nätverket ’värdigt boendet’. Därför värvar 

de boende andra aktörer till ett nätverk som skulle kunna benämnas som ’matlagningens 

nätverk’; de köper in egna kokplattor, vattenkokare, köksredskap och mat för att kunna laga 

egen mat på rummet. Maten de köper hänger de i plastpåsar utanför fönstren för att kunna 

hålla den kall. På så vis går de emot den inrutning som nätverket i form av det ’värdiga 

boendet’ innebär, för att kunna vara mer självständiga i vad de äter och när de gör det 

vilket i sin tur kan öka deras rörelsefrihet och handlingsutrymme. Att laga mat på rummen 
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går dock emot boendets riktlinjer. För att motverka att 

de boende lagar mat på rummen har personalen satt 

upp en lapp i entrén där det står att Migrationsverket 

förbjuder all matlagning på rummen. Situationen 

visar att aktörer värvas till nätverken som en effekt 

av hur andra aktörerna agerar i andra nätverk18 - ett 

nätverk med boende, kokplattor och egeninköpt mat 

och plastpåsar utanför fönstren och ett annat nätverk 

som består av Migrationsverket, personalen på Tallby, 

matsalens öppettider, matsalens mat, pappret med 

förbudet i korridoren stabiliseras för att begränsa de 

boende till att endast äta i matsalen under vissa tider.

Ytterligare aktörer värvas till nätverket för att få de 

boende att efterleva Migrationsverkets och asylboendet 

regler. Det är de brandvarnare som installerats i de 

boendes rum. Brandvarnarna är placerade i taket för att 

varna ifall en brand uppstår. Men de agerar också som 

aktör i nätverken som beskrivits ovan. Om de boende 

lagar mat på rummen kommer detta att generera rök 

eller ånga, och eftersom det inte är tänkt att de boende 

ska laga mat på rummen finns här inga köksfläktar som 

kan transportera bort matoset. När ångan och röken 

når brandvarnarna larmar denna om att den otillåtna 

aktiviteten pågår och ’kocken’ avslöjas därmed. Som ett 

motstånd mot detta fäster de boende plastpåsar över 

brandvarnarna när de lagar mat. Plastpåsarna värvas 

till nätverket vilket hindrar brandvarnaren från att kalla 

på uppmärksamhet och skvallra för personalen om att 

mat olovligen lagas på rummen. 

Vid en av våra vistelser på boendet kom Migrationsverkets 

18 se bland annat Latour 1999:16 om att aktörer som effekt 
av förbindelser till andra aktörer

Fig 27. De boendes plastpåsar med 
mat. Foto: Linn Grönlund.

Fig 28. Måltiderna äts med plastbe-
stick. Foto: Linn Grönlund.

Fig 29. Lappen som förbjuder 
matlagning på rummen. Foto: Linn 
Grönlund.



91

inspektörer på besök och vi fick tillåtelse att följa med dem på deras kontrollrunda. Under 

denna form av deltagandeobservation berättade Migrationsverkets inspektörer att det är 

vanligt att brandvarnare täcks över och att detta sker på de allra flesta ABT-boenden. De 

har med sig en lista med flera punkter över materiella aspekter som ska kontrolleras och 

stämmas av mot boendets fysiska utformning19. Inspektörerna kontrollerar bland annat 

brandvarnarna i det enskilda rummen. ”De täcker ibland brandvarnarna med plastpåsar”, 

förklarar en av inspektörerna för oss medan han sticker in huvudet i ett av rummen. ”Därför 

gör vi stickprov i olika rum. Boendet ska ju uppnå ett visst mått av brandsäkerhet, och det 

gör det inte om brandvarnarna har satts ur spel ” (deltagande observation, Migrationsverkets 

inspektör). Denna rundvandring kommer vi att återkomma till denna senare i texten. 

Inrutning och uppluckring
Ovanstående avsnitt har handlat om hur olika aktörer värvas till olika projekt med olika 

mål. I centrum har både mänskliga aktörer placerats, som de boende, personalen och 

Mingratinsverkets inspektörer; men även artefakter som lappen med matsalens öppettider, 

busskortet, pengar och brandvarnare. De olika aktörerna har spelat olika roller i nätverket. 

Matsalens öppettider anger vilka tider de boende måste vara på asylboendet, brandvarnaren 

larmar om någon lagar mat, busskortet ger tillträde till bussresor och så vidare. Effekten 

av dessa olika nätverk blir en inrutning (se Fredriksson 2007:53 angående begreppet 

inrutning). Samtidigt har avsnittet också berättat om vilka handlingar de boende vidtar 

för att bryta denna inrutning. Aktörerna kokplattor, vattenkokare, köksredskap och mat 

värvas till nätverket. Dessa aktörer möjliggör matlagning vilket gör att de boende kan laga 

vilken mat de vill när de vill. En inköpt kokplatta gör att de boende kan bestämma själv 

när och vad de ska äta, vilket ger en större frihet och en högre grad av självbestämmande. 

Kokplattan och den köpta maten gör på så vis att inrutningen i tid och rum – där de boende 

ska vara i matsalen under vissa tider – luckras upp vilket i sin tur ger effekter för deras 

handlingsutrymme och möjlighet till rörelse i rummet eller till närliggande orter. Effekten 

av detta blir att de boende kan bryta den inrutning boendets rutiner utgör. Därmed blir 

aktiviteter och upplevelsen av självbestämmande en effekt av relationen till andra aktörer 

inom ett nätverk20. ANT behandlar exempelvis upplevelser eller förmågor men ser de då 

som effekter av nätverksrelationer. 

19 denna lista är Migrationsverket upphandlingskrav (se Migrationsverket 2015d)
20 Se Ahn (2015:121)
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Nästa avsnitt kommer fortsätt att fokusera på hur inrutning i tid och rum sker som en effekt 

av de heterogena nätverken, men också hur denna inrutning förhandlas och omförhandlas. 

I EN ANNAN DIMENSION AV TID OCH RUM 

Hittills har texten berättat om hur olika aktörer, mänskliga och icke-mänskliga, får sin form 

i relationen till andra aktörer inom olika nätverk – vilka alla är en del av ett större nätverk 

asylboende, vilket i sin tur är en liten del i nätverket det ’värdiga boendet’, vilket i sin tur är 

en del av det nätverk som värvats till att upprätthålla människans värdighet. Som tidigare 

nämnts tar ANT upp flera rumsbegrepp. Hitintills har texten främst fokuserat på det 

euklidiska rummet men även beskrivit nätverksrummet. Ovanstående avsnitt ger exempel 

på hur matsalens öppettider avgör hur lång sträcka en person kan ta sig till fots till olika 

målpunkter utanför boendet. Vi kan se händelsen framför oss som röda ringar på en karta, 

där Tallby asylboende ligger som en punkt i mitten. Ringarna är de begränsningar vilka 

utgörs av tiden och hastigheten vilka begränsar hur lång sträcka den boende kan gå innan 

denne måste vända om och gå tillbaka igen för att hinna äta middag på boendet. Då vi 

fokuserar på nätverksrummet avgörs inrutningen i tid och rum istället av vilka aktörer som 

ingår i nätverket21. Nätverken producerar också sin egen tid; hur lång tid det tar att ta sig från 

punkt a till punkt b är snarare beroende av busskortet än det euklidiska avståndet. På så vis 

producerar det heterogena nätverket både sin egen tid och sina egna rum22. Ovan beskrevs 

hur aktören busskort kunde sätta de röda ringar som målats upp ur spel och inrutningen 

blev istället beroende av tillgången till pengar och ett busskort. I detta avsnitt kommer de 

nätverk som finns på boendet fortsätta att utforskas samt hur dessa får effekter för tiden och 

rummet. För att göra detta kommer vi att berätta om som mikrovågor och Wi-Fi.

Internet och virtuella möten med familjen
Ett rum där de boende möts och uppehåller sig är asylboendets allrum som ligger på andra 

våningen i byggnadens mittparti. Allrummet är cirka 70 kvadratmeter stort vilket ger 0,3 

kvadratmeter per boende. I upphandlingskraven står att gemensamma utrymmen (så som 

allrum, vardagsrum och samlingslokaler) ska vara på minst 0,5 kvadratmeter per boende 

(Migrationsverket 2015d:14). Rummet är inrett med en äldre säng, en soffa, några stolar 

21 se bland annat Law (2002)
22 Jämför exempelvis med Law (1999)
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och ett bord. Sängen som står placerad i allrummet har mist sin funktion som en säng och 

fungerar här istället som en ovanligt djup soffa utan ryggstöd23.  Samtliga möbler som finns 

i allrummet är slitna; stolsdynorna har fuktskador, den fåtölj som finns saknar sittdyna, 

den säng som fungerar som soffa är av trästomme med skumgummimadrass utan överdrag 

på. Inredning är placerad längs rummets väggar. En tjock-TV står på ett bord. Taket och 

väggarna är vitmålade. Färgen på väggarna har flagnat på många ställen och på vissa 

ställen gapar hål i väggarna. Golvet är smutsigt och det luktar starkt av cigarettrök, trots att 

någon öppnat ett fönster. Allrummet är välanvänt vilket dels kan förklaras av relationen till 

materiella aktörer så som förekomsten av fönster och olika former av möbler de boende kan 

sitta på. Vid samtliga tillfällen vi besökt boendet har alla sittmöbler varit upptagna varför 

vi och boende fått sitta på golvet. Även detta är en omförhandling av upphandlingskraven 

eftersom de anger att ”lämplig möblering med sittplats för det antal personer som 

gemensamhetsutrymmet är avsett för ska finnas” (Migrationsverket 2015d:15).

En man i fyrtioårsåldern pekar på de många hål som finns i allrummet väggar och det 

smutsiga golvet och vill att vi ska fotografera det. Vi frågar varför så många befinner sig i 

allrummet, trots att det finns så få sittplatser. Han svarar att allrummet är ett av få ställen 

där Wi-Fi-uppkopplingen ibland fungerar. Att internetuppkopplingen är instabil bekräftas 

av en ung man som berättar att han lagt mycket tid på att ta sig in på personalens krypterade 

nätverk för att därmed kunna surfa på Internet snabbare än vad som är möjligt via det nätverk 

de boende har tillgång till (intervju, informant 1). Den svaga WI-Fi-uppkopplingen är även 

det en omförhandling av upphandlingskraven eftersom de anger att ”för anläggningens 

gemensamhetsutrymme ska väldimensionerat Wi-Fi finnas tillgängligt” (Migrationsverket 

2015d:15)

Aktörerna som upprätthåller nätverket allrummet har identifierats som golv, väggar och tak, 

möbler, de boende, mobiltelefoner och surfplattor samt routern som distribuerar Internet i 

rummet. Nätverket är dock bräckligt. De boende har berättat att Internetuppkopplingen ofta 

krånglar och då detta sker tappar också aktörerna mobiltelefoner och surfplattor sin funktion 

23 Sängens relation till andra aktörer bestämmer således vad den är. Om sängen hade placerats i ett 
sovrum, klätts in i sängkläder och haft ett tillhörande sängbord, nattlampa etc. hade den fortfa-
rande varit och fungerat som en säng. Nu när sängen står i ett allrum och människor främst sitter 
i den, förändras dess funktion i nätverk som en effekt av sin relation till andra aktörer. Är den nu 
en soffa eller en säng? Jämför med stolen som omnämns i den Avslutande diskussionen eller den 
diskussion som Law (2002) för angående nätverksstabilitet.
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i relation till andra aktörer eftersom de boende ofta 

kommunicerar med sina familjer i andra länder, tittar 

på film eller lyssnar på musik via Internet. På så vis är 

även människor som inte befinner sig på boendet samt 

datorer/mobiler/surfplattor i andra delar av världen 

viktiga aktörer i nätverket som utgör Tallby asylboende. 

Om internetuppkopplingen fallerar finns inte längre 

samma incitament att uppehålla sig i allrummet, än 

mindre använda mobiler och surfplattor. Nätverket 

som i vanliga fall är etablerat i allrummet skulle på så 

vis upplösas och ersättas av ett annat. Allrummet utgör 

ett viktigt aktör-nätverk i boendet, huvudsakligen på 

grund av relationen till internetuppkopplingen men 

också eftersom sovrummen är små och de boende 

sällan lämnar byggnaden. 

Majoriteten av de som uppehåller sig i allrummet 

är, vid de tillfällen vi besöker boendet, sysselsatta 

med sina mobiltelefoner eller surfplattor. En ung 

man berättar för oss han kommit hit själv, utan sina 

släktingar och föräldrar - de hade bara råd att låta en 

av familjemedlemmarna fly undan oroligheterna. De är 

fortfarande kvar i det krigsdrabbade hemlandet. Han 

visar oss en bild på sin familj som står framför en stor 

byggnad i ett land vi själva inte besökt. Han berättar 

att han pratar med sin familj varje dag, ofta två gånger, 

för att höra att de mår bra. Då familjemedlemmarna 

pratar med varandra gör de det via en mjukvara som 

tillåter användaren att sända både bild och ljud till 

någon annan mottagare i världen. Att hålla kontakten 

över Internet, gratis, på ett sådant sätt var inte möjligt 

för bara 20 år sedan. Mannen vi möter i korridoren 

säger att han upplever att han är nära sin familj även 

fast de är långt borta. I och med Internet, att man kan 

Fig 30. Vägg i allrummet. Foto: 
Linn Grönlund.

Fig 31. Stol i allrummet. Foto: Linn 
Grönlund.

Fig 32. Ett hål i väggen i allrummet. 
Foto: Linn Grönlund.

Fig 33. Sopor i en av korridorerna. 
Foto: Linn Grönlund.
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skicka bilder och ljud i realtid, förändras på så vis vår 

rumsuppfattning - det gör världen mindre. Innebörden 

av begrepp som närvaro och frånvaro är på så vis inte 

längre kopplade till det fysiska rummet utan nätverks-

rummet24. 

 Wi-Fi som en viktig aktör bekräftas även av den dialog 

som uppstår mellan Migrationsverkets handläggare och 

platschefen på boendet. Migrationsverket handläggare 

är på besök för att lämna av nya asylsökande som ska 

bo på Tallby asylboende. Efter att de visat de boende 

till sina rum kommer de in på föreståndarens kontor 

en stund. 

Migrationsverkets handläggare: “[Angående en konflikt 

som ägt rum på morgonen gällande bristen på bröd och 

mjölk] Antalet konflikter går väl upp och ner i perioder. 

Ja, när det händer något alltså – när konflikter uppstår. 

När Internet krånglar, då är de beredda att mörda för 

det. Internet-uppkopplingen är viktigare än mat och 

allt annat.” 

Platschefen: ”Ja, en sådan infrastrukturgrej är väl viktigt 

för er [syftar på oss] att veta. Att kunna hålla kontakten 

med omvärlden är ju jätteviktigt för dem.”

Migrationsverkets handläggare: ”Jag kommer ihåg en 

gång när Internet inte fungerade här. Då sa de att ’vi 

skiter i maten, vi skiter i Tv:n, men Internet - det måste 

vi ha!’”

24 Ahn (2015), som också tar avstamp i ANT, beskriver på 
samma sätt tid och rum som producerade av heterogena 
nätverk där hon visar att det stabila och organiserade nät-
verket ’utbytesstudent’ producerar sin egen tid och sitt eget 
rum.

Fig 34. En del av inredningen i all-
rummet. Foto: Linn Grönlund.

Fig 35. Sängen som fungerar som 
soffa. Foto: Linn Grönlund.

Fig 36. Stol i allrummet. Foto: Linn 
Grönlund.

Fig 37. Trasig armatur i allrummet. 
Foto: Linn Grönlund.
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Internet är viktigt både för att möta släktingar i hemlandet men det är också viktigt ur andra 

aspekter. Ovan har vi beskrivit hur de boende begränsas rumsligt av lokalens placering 

och avsaknaden av busskort, vilket bidrar till en isolering från lokalbefolkningen och från 

det svenska samhället. För att bryta denna isolering har de hittat andra vägar, via Internet, 

att få tillgång till det svenska samhället. En kvinna som i sitt hemland arbetade som lärare 

berättar för oss att hon tar hjälp av Internet för att lära sig svenska. Hon berättar att det finns 

gratis svenskundervisning på webbplatsen YouTube. Efter att under en längre tid ha studerat 

svenska via Internet håller hon nu själv fler gånger i veckan i informell svenskundervisning 

för andra på boendet. Även andra delar av det svenska samhället kan nås via Internet - en 

man vi intervjuar berättar att han läst på om byggnadens historia, att det tidigare varit ett 

sanatorium, och att han tycker att den känslan fortfarande sitter kvar i väggarna eftersom 

väldigt lite har förändrats sedan dess (intervju, informant 1). Andra boende kontaktar 

Migrationsverket via mail och läser på om det svenska asylsystemet via Internet. 

Vanligtvis tänker vi på rum som det euklidiska, det vill säga materias utbredning i tre 

dimensioner, vilket är missvisande eftersom det euklidiska eller geografiska bara är ett sätt 

att förstå rum (Law 2002:94). Ovan har vi visat på en annan förståelse av rum - som en 

effekt av nätverk. På så vis avgörs inte längre inrutningen endast av det euklidiska rum som 

de boende kan röra sig till fots inom eller den tidsmässiga inrutning som måltidsschemat 

utgör. Nätverket med Wi-Fi-uppkopplingen möjliggör eller begränsar de boendes 

kommunikation och relation till deras familjer i hemländerna, långt borta. Samtidigt 

som en dålig internettuppkoppling kan verka begränsande kan bra Internetuppkoppling 

göra att de boende når bortom det rum och den inrutning som asylboendet utgör - de 

når sina familjer och de kan vara tillsammans med dem trotts att de kroppsligen är 

frånvarande. De boende kan också nå det svenska samhället, trotts att deras möjlighet att 

fysiskt interagera med många delar av det är begränsad. Via Internet kan de bland annat 

ta del av svenskundervisning, svenska filmer och musik. Därmed når vår känsla för tid 

och rum bortom det euklidiska och genom detta omdefinieras vår förståelse för begrepp 

som närvaro och frånvaro vilket inte längre enbart behöver syfta på det fysiskt närvarande 

eller frånvarande. Men också det teoretiska begreppet inrutning vidgas från att syfta på 

människan, platsen och tiden där ”varje patient erhåller en säng, varje elev en bänk och 

varje arbetare en arbetsplats” (Fredriksson 2007:53) mot att omfatta fler aktörer som verkar 

begränsande eller möjliggörande, på avstånd eller i den givna iscensättningen, beroende på 

sin konfiguration inom nätverket.



97

Avsnittet har handlat om hur Wi-Fi kan få oss att se med nya ögon på begrepp som möten 

närvaro och frånvaro. I kommande avsnitt beskrivs hur den arkitektoniska utformningen av 

boendet får effekter för vilka ytor som används. Vi kommer att börja i asylboendets korridor 

för att se vad som finns här, vilka aktörer som bildar nätverk och vad detta får för effekter. 

KORRIDORER, FÖNSTER OCH MÖTEN

Tallby asylboendes planlösning är uppbyggd kring ett korridorsystem. Korridoren är 115 

m lång och öppnar endast upp sig i en punkt; vid i allrummet på plan 2. Korridoren är 

integrerad i allrummet varför allrummet utgörs av tre väggar samt korridorens väggparti. 

På så vis måste allrummet passeras vid förflyttning från ena sidan av byggnaden till den 

andra på plan 2. I korridorens övriga delar ansluter stängda dörrar till korridoren på 

vardera sidan. I vissa fall ansluter sovrummen direkt till korridoren och i andra fall ansluter 

korridoren till en nisch som utgör ett ’förrum’. Detta förrum ansluter i sin tur till två sovrum. 

Förrummen är på grund av det mörka, trånga och förhållandevis stängda utrymmet inte 

inbjudande att vars sig i (intervju, informant 3). Vi har under våra observationer inte sett 

några som uppehållit sig i detta utrymme. Dörrarna in till förrummen är i samtliga fall 

borttagna. I vissa av dörröppningarna till förrummen har de boende hängt upp lakan 

där dörren en gång satt för att avskilja sovrummen från korridoren. Förrummen var, då 

Hålahult uppfördes, tänkt att användas som en förlängning av det egna rummet (Åhman 

1976:256) varför det är rimligt att anta att även Tallbys förrum är en materialisering av 

en liknande idé. Denna ursprungliga idé hade kunnat appliceras även idag när byggnaden 

används som asylboende. Särskilt eftersom Migrationsverket sänkt kraven vad gäller yta 

per person från 5 kvadratmeter per person till 2,5 kvadratmeter per person, och med tanke 

på att de boende uppger att de sällan lämnar byggnaden, vilket gör att det är mycket folk 

både på de egna sovrummen och i allrummet (intervju, informant 1; intervju, informant 2; 

intervju, informant 3; intervju informant 5; intervju Mahmud). Förrummen hade kunnat 

fungera som en förlängning av rummen och därmed gett de boende en större yta att vistas 

på men står då vi besöker Tallby tomma. 

I korridorerna finns i stort sett inga möbler, få lampor och långa partier utan fönster. Vi 

har, med få undantag, inte heller observerat att några av de boende uppehåller sig här. 

Nätverket upprätthålls av långa väggar med röd bröstning, brunt eller grått linoleumgolv 
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och vitt tak. Korridoren bryts på två ställen, vilket delar 

upp densamma i tre delar, något som gör att det endast 

går att se en del av korridorens tre segment i taget. 

Längs med korridoren i de två flyglarna finns (med ett 

undantag) inga fönster eftersom korridoren ansluter 

till sovrum på båda sidor. Det fönster som finns längs 

korridoren är få; ett fönster är placerat vid vardera en 

av flyglarnas kortsidor, i den del av korridoren som 

går genom byggnadens mittparti på båda våningarna 

samt på plan ett vid en balkong på byggnadens högra 

flygel. Vissa fönster som gått sönder har ersatts med 

masonitskivor som spikats upp för fönstergluggarna. 

Detta gör att stora delar av korridoren är mörk med 

rader av likadana stänga dörrar på båda sidor. De 

fönsterlösa partierna av korridoren används i stort sett 

bara av de boende för rörelse mellan byggnadens olika 

delar. Vid fönsterpartierna i byggandens mittkropp 

samlas däremot de boende för att samtala på båda 

våningarna. På så vis är fönstren i de allmänna ytorna 

en viktig aktör i att skapa rum för möten i bygganden. I 

nätverket som utgörs av de allmänna ytorna är fönster 

viktigt, då de ger effekter för var de boende väljer att 

uppehålla sig. I och med att fönster är få gör det också 

att ytan för sociala möten begränsas, då byggnaden till 

största del består av enskilda sovrum och allmänna ytor 

i form av solida korridorer utan fönster. På så vis får 

aktören fönster effekter för i vilka delar av byggnaden 

som de boende möts i samt uppehåller sig på.  De 

platser där de boende uppehåller sig begränsas till en 

liten euklidisk yta i byggandens mittparti på plan 1 

och 2. Det lilla utrymmet för gemensamma ytor inne 

i byggnaden har även fått effekter på annat håll. På 

gården finns två sittgrupper byggda av lastpallar. Den 

ena gruppen har satts samman av lastpallar runt ett 

Fig 38. Ett fönsterparti i 
mittkroppen. Foto: Linn Grönlund.

Fig 39. Ett lakan som hängts upp 
för ingången till ett av förrummen. 
Foto: Linn Grönlund.

Fig 40. En av asylboendets 
korridorer. Foto: Linn Grönlund.

Fig 41. Ett trasigt fönster har ersatts 
med en masonitskiva. Foto: Linn 
Grönlund.
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bord, också det uppbyggt av lastpallar, och den andra sittgruppen består av lastpallar som 

har satts ihop till sittplatser med en liten eldstad i mitten. Här finns plats för tolv-femton 

personer, vilket i stort sett är lika många som får plats att sitta inne i allrummet. På så vis 

har den lilla ytan för samvaro och de få möblerna inomhus fått materiella effekter i form av 

att gemensamma platser för vistelse skapats utomhus.

Artefakternas inverkan på människans rörelser
Detta avsnitt har beskrivit materialiteten och fokuserat på att berätta hur byggnadens fönster 

skapar relationer till de boende och rum där de boende vistas. Detta nätverk består av 

fönster, boende, fönsternischer i sitthöjd och korridorens golv väggar och tak etc. Samtidigt 

upprätthåller korridorens långsmala utformning utan fönster ett nätverk som främst 

används för rörelser, för de boende att ta sig mellan byggnadens olika delar. Den rumsliga 

organisation som består av ett arrangemang av olika materialitet upprätthåller en relation 

till de boende vilket också får effekter för de boendes handlande och var de väljer att vistas. 

Samtidigt påverkar de boende materialiteten genom att skapa nya rum utomhus för möten 

plan 2

plan 1

Fig 42. Planritningarna visar de delar av korridoren som de boende uppehåller sig i (gul färg). Dessa 
ytor är även de partier i korridoren som har fönster.
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och vistelse. På så vis får relationen mellan rum, människa och materialitet effekter för vad 

det ’värdiga boendet’ i praktiken innebär.  

NYCKELN TILL DET PRIVATA

På Tallby asylboende har vi hittills endast berättat om de gemensamma ytorna. Men under 

våra besök på boendet fick vi även tillåtelse av vissa boende att stiga in genom dörren in 

till deras ’egna’25 rum – sovrummen och sovsalarna. Inledningsvis kommer beskrivs den 

materialitet som utgör sovrummen, alltså sovrummens arkitektoniska utformning. Sedan 

adderas ytterligare ett lager och beskriva hur den varierade rumsstorleken påverkar vem, 

eller vilken grupp av människor, som placeras i de olika rummen. 

De sex sovrum vi fått tillträde till har varit av varierande storlek, mellan 9 och 36 kvm. 

Samtliga sovrum är vitmålade och har fönster åt ett håll. På motsatta sidan från fönstret 

finns en dörr som leder ut till korridoren alternativt ut till ett förrum. Antalet fönster som 

25 Ordet skrivs inom citationstecken eftersom de boende i samtliga fall delar rum med andra

plan 2

plan 1

plan 2

plan 1

Fig 43. Planritningarna visar asylboendets sovrum/sovsalar. De boende har endast nyckel till sitt 
’eget’ rum.
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finns i rummet är beroende av rummets storlek. I många rum finns ett fönster men i vissa 

utav de större rummen finns två eller tre fönster, alla längs samma vägg. I vissa rum finns 

ett litet handfat intill dörren. Bortsett från rummets storlek och antalet fönster är rummen 

i övrigt mycket lika. Längs väggarna i alla rum står likdana våningssängar, konstruerade 

av enkla stålribbor. Även botten är gjord av stålribbor. Till varje plats hör en 10 cm tjock 

skumgummimadrass, en kudde, ett täcke och lakan vilka tillhandahålls av Migrationsverket. 

Golven i sovrummen är alla likadana; av linoleum. Även belysningen är densamma där de 

taktfasta ljusrören ger en skarp belysning i rummen. I vissa sovrum finns persienner att 

dra för fönstren, i andra fall har de boende hängt upp lakan för att täcka dem. De boendes 

tillhörigheter som hygienartiklar, mobilladdare och laptops förvaras i fönsternischerna.

Byggnaden som hyser Tallby asylboende har vid uppförandet givits en viss planlösning, 

med ett visst antal sovrum på ett visst antal kvadratmeter. Givet att Migrationsverkets 

upphandlingsvillkor anger att varje person som minst ska ha 2,5 kvadratmeter per person 

kan vi på så sätt räkna ut hur många asylsökande som bor i varje rum (vid en sådan uträkning 

utgår vi ifrån att varje rum hyser så många boende som maximalt går in). På så vis är antalet 

boende en effekt av Migrationsverkets upphandlingsvillkor och byggandes planlösning.

 

Likt sanatoriet i Hålahult (Åman 1976:255) uppfördes Tallby sanatorium med en 

planlösningen bestående av både större och mindre rum. Eftersom syftet med den varierande 

rumsstorleken i Hålahult var att de större rummen skulle fungera som sexbäddarsrum 

(Åman 1976:258) är det rimligt att anta att detta också gällde för Tallby sanatorium. Idag, när 

byggnaden istället är ett asylboende hyser samma rum 11 bäddar. Detta är möjligt eftersom de 

ställbara järnsängarna har bytts ut mot våningssängar i metall. En standard på 2,5 kvm hade 

inte varit möjlig om inte våningssängar fanns. På så vis är standarden en effekt av en möjlig 

materiell konfiguration samtidigt som den materiella konfigurationen görs till ett måste 

genom upphandlingskraven. I dessa större rum berättar personalen att de endast inkvarterar 

singelmän (intervju, personal). Familjerna sover i de mindre rummen. Idag klassas dessa 

sexbäddsrum som singelmännen bor i enligt Migrationsverket upphandlingsvillkor som 

sovsalar och här är det ett krav att fler än 7 personer bor (Migrationsverket 2015d:15). I 

vissa fall finns i dessa större rum några sittmöbler eller ett bord. På så vis är sovsalarna en 

effekt av en planlösning med vissa större rum. Det är också en effekt av organisationens 

regler och Migrationsverkets upphandlingsvillkor (Migrationsverket 2015d:15) där de 

skriver i att större sovsalar, då med minst sju personer i varje, godtas. På så vis ger aktörerna 
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upphandlingskrav och byggnaden effekter i form av 

en ram som anger hur många som potentiellt kan bo 

i varje rum. Till detta nätverk värvas andra aktörer 

så som våningssängarna och skummadrasserna samt 

Migrationsverkets personal som lämnar av boende på 

Tallby asylboende vilka inkvarteras i rummen. 

Nätverket som etableras får effekter för de boendes 

möjlighet att vara för sig själva. En man vi intervjuar 

(intervju, informant 2) som bor i ett av dessa rum 

berättar “I wouldn’t say that I have any privacy. I, and 

every single guy like me, share rooms with strangers 

and there is no place where you truly can be by yourself. 

There are two level beds in every room to save space.” 

(intervju, informant 4). Rummets storlek och antalet 

människor som bor i varje rum är aktörer i nätverket 

asylboendet som får effekter för de boendes upplevelse 

av att ha ett privatliv – eller möjlighet att vara för sig 

själva (intervju, informant 1; intervju, informant 2; 

intervju, informant 3). Privatliv i denna mening är inte 

något i sig själv utan en upplevelse som en effekt av ett 

nätverk, denna upplevelse resulterar i att de boende 

i sin tur etablerar aktörer för att återfå känslan av ett 

privatliv – eller få vara för sig själva26.

Religionen som aktör i relation till andra aktörer får 

också effekter för de enskilda personernas behov eller 

syn på begrepp som ’privatliv’. Flera av de troende 

kvinnorna bär sjal. Detta innebär att de inte vill att 

andra än familjemedlemmar ska se deras hår (intervju, 

personal). För att ta av sig slöjan räcker det då inte 

att stänga dörren om sig eftersom andra boende från 

26 Se exempelvis Ahns (2015:121) diskussion om hur egen-
skaper eller förmågor  är en effekt av nätverket.

Fig 44. Ett rum för en familj om tre 
personer. Foto: Linn Grönlund.

Fig 45. En sovsal med våningssäng-
ar. Foto: Linn Grönlund.

Fig 46. Handfat och spegel i en av 
sovsalarna. Foto: Linn Grönlund.
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gräsplanen utanför kan se in genom rummets fönster. Här spelar därför de lakan eller 

tygstycken som hängts upp för fönstren en viktig roll eftersom de hindrar obehöriga från 

att se in. Dessa aktörer ger på så vis frihet för religiösa kvinnor att ta av sig slöjan i det 

egna sovrummet. Trots att Migrationsverkets upphandlingskrav anger att sovrummen 

”ska ha gardiner som kan dras för fönster och mörklägga rummet alternativt fungerande 

persienner” (Migrationsverket 2015d:15) har detta översatts till fönster utan möjlighet 

till mörkläggning. De boende kan här därför sägas vara aktörer som värvar andra aktörer 

(lakan och tygstycken) för att skapa ett visst ’privat’ utrymme. ’Persienner och gardiner’ 

förskjuts på så sätt till ’tygstycken och lakan’.

En beskrivning av objekt som performativa innebär en beskrivning av vad materialiteten 

gör. Latour (1991) beskriver hur objekten handlar i ett exempel om en nyckel, ett hotell 

och en hotellägare. Kortfattat kan exemplet beskrivas så här - hotellgästerna lämnar inte 

tillbaka rumsnycklarna vid utcheckning varför hotellägaren fäster en tung metallbit på 

nyckelknipporna. Effekten av den tunga metallbiten som skaver i fickan blir att hotellgästerna 

lämmar tillbaka nycklarna. Metallbiten får därmed effekter och utövar en performativ makt 

över gästernas handlande. Ett annat exempel på performativ materialitet finner vi på Tallby 

Fig. 47. Planritningen visar ett av de sovrum vi besökt. I rummet bodde en familj om tre personer. En 
av dem sov på soffan. Rummet är samma som det som visas i fig 44.
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asylboende. Dörrarna till sovrummen är vitmålade och av inomhuskaraktär, utan detaljer 

eller dekorer. Dörrarna är låsbara. Nyckeln låser dörren och avgör på så vis vem som får 

tillträde till rummen. De boende har nyckel till låset, på så vis är sovrummen de rum där de 

boende kan avgöra vem som får tillträde till rummet och vem som stängs ute. Dörren och 

låset gör det här rummet, framför andra rum på asylboendet, till deras eget. Åtminstone 

vid första anblick. För låset kan inte stänga ute alla – personalen (och självklart de andra 

som rummet delas med) har också nycklar till de boendes sovrum vilka de ibland använder. 

Nyckeln ger personalen tillgång till alla byggnadens rum. Inte heller sovrummen är på så 

vis ett rum där de boende vet att de får vara för sig själva. Det enda rum som de boende helt 

och hållet kan vara ifred är vissa av toaletterna27 (deltagande observation).

Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av nätverket i form av asylboendets rumsliga 

konfiguration och organisation är att vissa personer (exempelvis singelmän) placeras i 

speciella rum. På så vis sker en inrutning (se bland annat Fredriksson 2007:53) där vissa 

rum tillskrivs familjerna och andra rum tillskrivs ensamstående män - hur personen 

klassificeras avgör på så vis var hon placeras. Detta sker på samma sätt som då gruppen 

asylsökande placeras i vissa lokaler – asylboenden28. En annan effekt av nätverket är att de 

boende upplever att de alltid är sedda och hörda av andra människor vilket gör att de inte 

någonstans kan vara för sig själva, eller begränsas i möjligheten att skapa ett ’privatliv’. För 

att skapa ett visst utrymme har vissa dock värvat aktörer i form av lakan och tyg. Aktörer 

som gör att andra än den egna familjen inte kan se dem på de privata rummen – något som 

ger visst utrymme. 

OFFICIELL MAKT OCH TILLGÅNG TILL RUM

Tillgången till rum på asylboendet
Föregående avsnitt har handlat om hur nätverket kan begränsa tillgången till rum där 

ingen annan ser eller hör, eller begränsa möjligheterna till ett privatliv. Samtidigt kan 

andra aktörer mobiliseras för att till viss del upprätta detta utrymme igen. Nyckelns roll i 

nätverket har också beskrivits och vad denna aktör får för effekter för vardagen på Tallby 

asylboende, där tillgången till rätt nyckel avgör tillgången till rum. Den här texten kommer 

27 Låset på en del av toaletterna är trasigt
28 Jämför med Agambens (1998:9) resonemang rumslig uppdelning mellan medborgare och icke-
medborgare
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också att uppehålla sig nyckeln performativa effekter, men nu inte vid de boendes nyckel 

utan personalens nycklar. 

Personalen vistas oftast i personalrummet (deltagande observation). Personalrummet 

ligger bakom en likadan vit dör som övriga rum i byggnaden. Dörren står ofta stängd och 

på den sitter en lapp som berättar om personalrummets öppettider. Besökare och boende 

knackar på dörren och väntar till någon ropar inifrån att det går bra att komma in. Andra 

rum där personalen vistas är i köket och i matsalen, under matsalens serveringstider. I 

köket har de boende inte tillåtelse att vara och till matsalen har de endast tillgång under de 

tider på dygnet då maten serveras och serveringspersonalen kan övervaka aktiviteterna. De 

boendes tillgänglighet till andra rum är beroende av personalens vilja och fastslagna rutiner 

vilka skrivits ned på olika lappar och satts upp på anslagstavlor. På Tallby asylboende kan 

de boende röra sig fritt i det sovrum som de tilldelats, i korridoren och allrummet samt i 

toalett- och duschutrymmena. På så vis utgörs asylboendet av två nätverk, i vilka olika rum 

och olika människor ingår. 

Att endast ha möjlighet att komma in i vissa rum kontrollerar inte bara de boendes 

tillgång till euklidiska rum eller till tillgängliga kvadratmeter att röra sig på. Nätverket 

som omfattar personalen innefattar också en annan materialitet än det som omfattar de 

boende. I personalrummet ligger högar med papper, här står ett skrivbord med en dator 

på och bakom skrivbordet står en skrivbordsstol. På skrivbordet ligger högar med papper. 

I bokhyllan bakom skrivbordet står pärmar och böcker och här är listor uppsatta över vem 

i personalen som arbetar vilka dagar. En blomkruka står i fönstret och för fönstret hänger 

gardiner.  Genom att de boende inte ha tillgång till personalrummet gör det att de ej heller 

har möjlighet att tillgodogöra sig information om exempelvis vilka i personalen som arbetar 

vilka dagar, vilken mat som beställts, vilka personer som bor i vilka rum, hur städschemat 

är utformat. I köket finns stora bord där maten tillagas. Längs de långa väggarna hänger 

kastruller, soppslevar, stekpannor och många andra olika sorters köksredskap. Flera disk-

hoar, diskmaskiner och spisar finns och gott om bänkyta för att laga mat. I ett rum som 

ansluter till köket står rader med burkar med inlagda grönsaker i en hylla. Genom att de 

boendes tillträde till dessa rum begränsas, begränsas de också ta del av alla de saker och 

redskap som finns här. Genom att inte ha tillträde till köket kan de inte påverka den mat de 

äter, hur den tillagas och när de äter den. Nyckeln begränsar på så vis tillgången till rum men 

också till materiella saker och redskap. I de rum som be boende stängs ute ifrån är de rum 
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där besluten tas. Därför innebär en begränsning i rum också en begränsning av tillgången 

till diverse artefakter samt kunskap och information vilket i sin tur också hindar dem från 

att ta del av och påverka maten, matlagningen, rutiner och beslut på Tallby asylboende.

  

Foucault (1990:139; Fredriksson 2007:58) ser makten som något tekniskt och något som 

utövas, där makten materialiseras och rumsliggörs genom institutioner och upprätthålls 

genom bruket av dem. Genom detta synsätt kan planlösningen ses som en iscensättning av 

den officiella makten på boendet. De med makt har tillgång till samtliga nycklar och nyckeln 

ger tillgång till alla byggnadens rum, och därmed tillgång en större yta. Samtidigt har de 

boende endast tillgång till en begränsad andel av boendets totala yta. På så vis kan den 

officiella makten mätas i kvadratmeter där den anställda har tillgång till hela byggandens 

yta och den asylsökande bara en viss del. Nyckeln utövar på så vis en performativ makt (se 

Latour 1998) då den ger tillträde till  rum men också genom att stänga ute. I nätverket betyder 

en begräsning av tillgången till rum också en begränsning av tillgång till information och 

kunskap. De boende stängs ute från de rum vari besluten fattas, från den officiella maktens 

rum, vilket i sin tur begränsar deras möjligheter till medbestämmande och inflytande. Enligt 

Foucault (1979:141) grundas disciplinen på en fördelning av individer i rummet; ”discipline 

proceeds from the distribution of individuals in space” (1979:141). Genom fördelningen 

av kroppar i rummet stabiliseras två olika nätverk på Tallby asylboende, där olika rum och 

olika grupper av människor ingår. 

Tillgången till rummet Sverige (och i förlängningen 

asylboendet)
På samma sätt som nyckeln låser eller öppnar dörrar och därmed reglerar tillgången till 

olika rum på Tallby asylboende begränsar ID-kort tillgången till rummet Sverige. Tillgången 

till nyckeln berodde på en persons officiella ställning på Tallby asylboende. På samma sätt 

regleras tillgången till Sverige av vad ID-kortet uppger att en person har för nationalstatlig 

tillhörighet, eller officiell ställning – om man så vill.

Precis som Tallby asylboende är ’Sverige’ uppbyggt upp av ett (oöverskådligt) antal aktörer. 

För att Sverige ska betecknas som ett demokratiskt land krävs bland annat att landet styrs av 

en folkvald regering samt att dess nationalstatliga gränser upprätthålls. Gränsen är således en 

aktör i nätverket Sverige, men utgör samtidigt i sig själv ett nätverk av en rad andra aktörer; 
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Fig 48. Planritningarna visar de rum som de boende (utöver sina egna) har tillgång till.

plan 2

plan 1

Fig. 49. Planritningarna visar de rum som personalen har tillgång till. Den röda markeringen visar 
personalrummet

plan 2

plan 1



108

tullar, juridiska kartor, gränspolis och id-kontrollanter etc. Gränsen – och dess performativa 

verkan – kan således inte förstås som något för alltid fastlagt utan något som hela tiden ’görs’ 

(förhandlas och omförhandlas). Genom nätverket som upprätthåller gränsen skapas också 

rummet ’Sverige’. Eller som Law (2002:96) uttrycker det ”spaces are made with objects”. Law 

(2002:94-96) ger ett liknande exempel på hur objekt framkallar en förståelse för rum genom 

exemplet med den portugisiska flottan. Den portugisiska flottan kan beskrivas som en del i 

ett större nätverk, det portugisiska imperiet, men flottan kan också beskrivas som en effekt 

av ett antal skepp där varje skepp i sig är ett eget nätverk som består av ett antal aktörer: rep, 

plankor, spik, navigationsinstrument, kartor etc. Genom förbättrad navigationsteknik och 

nya skepp kunde flottan färdas över längre distanser – vilket i sin tur ritande om kartan och 

västvärldens förståelse av rummet. Därmed är ’rummet’ en produktion av ett heterogent 

nätverk av aktörer.  

Men låt oss återgå till gränsen. Eftersom rummet Sverige är en effekt av bland annat gränsen, 

och gränsen inte är konstant utan en pågående förhandling, kan åtgärder vidtas för att till 

exempel öka gränsens ’makt att’. Det stora antalet asylsökande som kom sig till Sverige 

under 2015 gjorde att regeringen vidtog åtgärder för att minska antalet asylansökande, 

vilket de kallade att ”stärka gränsen” (eller gränsens ’makt att’ stänga ute). Detta gjordes 

med hänvisning till ”att konsekvenserna av det stora antalet människor in i landet 

innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet” (Näringsdepartementet 

2015:8). Åtgärden gick ut på att begränsa möjligheten för människor som inte var svenska 

medborgare att ta sig över gränsen genom att tillfälligt återinföra gränskontroller vid 

nationsgränsen. Detta för att ”skapa bättre ordning och reda” (Näringsdepartementet 

2015:8–10, 19). Återinförandet av gränskontroller kompletterades senare med kontroller 

av ID-kort på bussar, tåg och passagerarfartyg i syfte ”att avvärja hotet mot allmän ordning 

och inre säkerhet till följd av den stora tillströmningen av asylsökande […] även om en 

sådan åtgärd kan komma att leda till att möjligheten för personer att ta sig till Sverige för 

att söka asyl begränsas” (Näringsdepartementet 2015:8). Idén om den asylsökande som ett 

hot fick således andra aktörer, exempelvis gränspoliser och konduktörer, att agera på ett 

visst sätt. Vid sidan av åtgärderna har migrationsminister Morgan Johansson gett uttryck 

för att EU behöver instrument för att ”hindra den motorväg av människor” (Svensson 2016) 

som kommer in i EU. Uttalandet vittnar på så vis om att även denna gräns behöver ’stärkas’. 

Synen på asylsökande som ett hot (se även Johansson 2005:205; Minca 2015:74), har således 

lett till en ökad gränsbevakning, därmed har diskursen förkroppsligats genom praktiken 
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(se Foucault 1972:49 om diskursiva praktiker) och de aktörer som värvats till nätverket att 

’stärka gränsen’. 

Regeringens proposition (Näringsdepartementet 2015:19) anger att det inte går att sätta 

upp ett mål för hur många asylsökande som kan eller bör komma till Sverige samtidigt som 

uttryck ges för att ”Sverige ska värna om asylrätten” (Regeringen 2016a). Med anledning av 

de åtgärder som ovan beskrivits tycks det ändock finnas en uppfattning om att det finns en 

gräns för hur många Sverige kan ta emot. Vad detta visar är att en persons ställning/position/

nationalitet avgör om en person har tillgång till såväl rum på asylboendet som till landet 

Sverige. I fallet Tallby asylboende gav en persons position tillgång till nycklar som öppnade 

dörrar och i fallet Sverige gav en persons position en speciell ID-handling vilken öppnade 

gränsen till landet. I det sistnämnda fallet tycks två motstående nätverk samexistera. Det 

ena handlar om att upprätthålla människans värdighet vilket genom asylrätten syftar till 

att öppna upp landsgränser till förmån för människors möjlighet att söka skydd. Det andra 

nätverket syftar till att upprätthålla nationalstaten Sverige (och skydda landet mot det 

’hot’ som de asylsökande anses utgöra) genom att ökad gränskontroll. Detta resonemang 

kan associeras till Foucaults (1990:139; 2003b:256) tankar om den biopolitiska staten vars 

yttersta funktion är att kontrollera populationen, bland annat genom att stänga ute vissa 

grupper för att på så sätt skydda den egna befolkningen mot såväl yttre som inre hot.

I följande avsnitt kommer dessa kopplingar att fortsätta undersökas men vi kommer då 

främst att koncentrera beskrivningen kring vilken roll en annan aktör har i nätverket, en 

aktör som sällan är fysiskt närvarande på själva boendet (intervju, platschef) men som ändå 

är viktig, nämligen Migrationsverket.  

’TILLFÄLLIGT’ OCH DEN PÅGÅENDE FÖRHANDLINGEN OM 

DET ’VÄRDIGA BOENDET’

Ovanstående avsnitt har handlat om hur en heterogen grupp aktörer stabiliserar två olika 

nätverk på Tallby asylboende. Det har också berättats om hur den formella makten påverkar 

tillgången till rum såväl på Tallby asylboende, som till Sverige. I detta avsnitt kommer vi att 

titta närmare på den inspektionsrunda som Migrationsverkets kontrollanter genomförde på 

Tallby asylboende och som vi fick följa med på. Vi kommer att beskriva vad inspektörerna 
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riktade sin uppmärksamhet mot under denna runda. Därefter diskuteras det tillfälliga och 

vilken roll begreppet spelar i att stabilisera det nätverket som utgör det ’värdiga boendet’. 

Hål i väggarna och lösa elkontakter 
Som nämnts tidigare har Migrationsverket i uppdrag att tillhandahålla ett boende under 

tiden som asylansökan prövas, där Migrationsverkets mål är att boendet ska vara ”ett 

värdigt boende” (Migrationsverket 2015d). För att utföra uppdraget och uppnå målet 

behöver Migrationsverket värva andra aktörer till sig eftersom antalet bostäder som drivs 

i Migrationsverkets regi inte räcker till för att täcka behovet. Den privata aktören som 

värvas ska erbjuda en byggnad eller lokal med olika rum för olika funktioner, personal 

och en organisation (Migrationsverket 2015d:15, 21). Boendets materiella standard 

utgörs av aktörer som, vilket tidigare konstaterats, värvas till nätverket av dokumentet 

Migrationsverkets upphandlingskrav (se bland annat Migrationsverket 2015d). Även 

dokumentet Mottagningsdirektivet (som även är en del av nätverket EU) påverkar 

boendestandarden – direktivet anger att medlemslandet, vad gäller de materiella 

mottagningsvillkoren, får behandla sökande ”mindre gynnsamt” än de egna medborgarna, 

särskilt vad gäller boendestandard (EUT 2013:105). 

För att försäkra sig om att den privata aktören, som tillhandahåller boendet, och 

Migrationsverket arbetar mot samma mål - att erbjuda ett värdigt boende – jämförs 

upphandlingskraven mot den materiella utformningen då verksamheten ’asylboende’ startar 

(intervju, platschef). För att kontrollera den diskursiva praktiken, så att översättningen från 

upphandlingskrav till organisation och materialitet sker i enlighet med Migrationsverkets 

intentioner också över tid skickar Migrationsverket ut inspektörer. Dessa inspektörer har 

med sig dokumentet som anger Migrationsverkets upphandlingskrav som den fysiska 

miljön stäms av mot.

Under inspektionsrundan berättar inspektörerna för oss att de främst tittar på säkerheten, om 

det finns brandsläckare i korridorerna och brandvarnare på rummen, samt hur städningen 

sköts och att den mat som serveras görs enligt reglerna. Medan vi går runt tillsammans på 

boendet pekar en av inspektörerna på ett eluttag som hänger löst i sladdar ur väggen medan 

den andre öppnar en toalettdörr som saknar fungerande handtag och lås: “Som ni ser, det 

här är inte okej. Men vad ska vi göra? Det finns så mycket att klaga på här att det inte är 
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någon idé att rapportera”. De menar att kraven har sänkts på asylboenden och att skicket 

som Tallby asylboende är i inte hade accepterats för några år sedan. Den mer restriktiva 

asylpolitik som redogjordes för ovan har inte bara fått effekter för hur aktörer verkar för att 

förstärka den svenska gränsen, utan även för materialiteten på asylboendet. Det så kallade 

regleringsbrevet ger inför varje budgetår mål och uppdrag till de olika aktörer (avdelningar, 

personal etc.) som utgör Migrationsverket. Vad gäller asylboenden anger regleringsbrevet 

att det är ett av de områden som Migrationsverket ska lägga särskild vikt vid – med fokus på 

kostnadseffektivitet: “Migrationsverket ska eftersträva kostnadseffektiva lösningar när det 

gäller asylsökandes boende.”29 (Justitiedepartementet 2014:1). 

Det kostnadseffektiva får i sin tur effekter för Migrationsverkets upphandlingskrav. Här 

nämns inte ordet “värdigt” år 2011 eller 2013 men har lagts till i upphandlingskraven år 

2015 (se Migrationsverket 2011;2013;2015d). De krav som beskrivs medföra en ”lägsta 

godtagbara standard” 2013 är högre ställda än de krav som ställs 2015. År 2015 har således 

formuleringen ’värdigt’ lags till samtidigt som de materiella kraven sänkts. På så vis är ett 

värdigt boende 2015 av en lägre standard än vad ”lägsta godtagbara standard” var 2013. 

“Det handlar bara om att tjäna pengar”, säger den ena inspektören och syftar på de olika 

privata aktörerna på marknaden. Inspektörerna knackar på sovrumsdörrar för att besiktiga 

sovrummen. Den ena inspektören säger att “rummen är riktigt ofräscha, men det är ingenting 

vi kan göra någonting åt”. De berättar för oss att boendena runt om i Sverige håller väldigt 

olika standard, många ser ut som boendet i Tallby medan andra boende mer påminner om 

hotell. De menar att om det bor 50 eller upp till 90 personer på ett boende är det lättare 

att “hålla koll och hålla boendet fräscht” och fortsätter ”Men när de bor över 200 personer 

på en så liten yta blir det ett otroligt slitage.” (deltagande observation, Migrationsverkets 

inspektör). Sedan kommer vi till matsalen. Här tittar kontrollanterna på menyn och slår ned 

på att det omöjligt går att veta vilken mat som kommer att serveras en given dag, eftersom 

rätterna står listade med nummer istället för veckodagar. Den köksansvarig förklarar för 

kontrollanterna att de får maten levererad samma morgon utan ett annat företag och därför 

inte vet själva vilken mat som ska serveras ens nästkommande dag. Kontrollanterna från 

Migrationsverket ägnar sedan 20 minuter av det cirka 1 timme långa besöker åt att klargöra 

för kökspersonalen att menyn måste ange vilken veckodag som kommer att servera vilken 

29 Vid en undersökning regleringsbreven från åren 2003-2014 kan ses att målformuleringarna för 
verksamhetsområdet ‘asylboende’ har förändrats. Från och med år 2009 används inte längre be-
greppen ‘värdigt’ eller ‘humant’ (se Justitiedepartementet 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 
2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015)
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rätt och att detta också stämma överens med den mat 

som serveras. De påpekar att de kommer komma på 

återbesök för att kontrollera att bristerna har åtgärdats. 

Därefter går vi tillbaka till platschefens rum och 

kontrollanterna säger adjö. 

Enligt platschefen är det alltför sällan som 

Migrationsverkets personal kommer till asylboendet. 

De få besöken gör att de inte ser vad som händer 

på boendena och därför inte får insikt om hur 

verksamheten bedrivs eller vad som behöver åtgärdas. 

En av anledningarna till att Migrationsverkets personal 

inte besöker boendet oftare är bristen på en säker 

internetuppkoppling mot Migrationsverkets interna 

servrar. Detta gör att de boende, om de ska träffa sina 

handläggare, åker till Migrationsverkets kontor. Om 

uppkopplingen hade varit ’säker’, menar platschefen, 

hade Migrationsverkets personal kunnat ha mötena 

med de boende på Tallby asylboendet i istället. 

Inspektion och uppgivenhet

Migrationsverkets inspektörer riktar främst 

uppmärksamheten mot två aspekter av boendet – 

om brandvarnare och brandsläckare finns samt om 

matsedeln är korrekt utformad. Inspektörerna noterar 

att toalettdörrarna på vissa av toaletterna inte går att låsa, 

de ser hålen i väggarna, de trasiga möbler och smutsiga 

golven och menar att det ”inte är okej”. Trots detta 

kommer de inte att rapportera bristerna eftersom ”de är 

för många”. Latour skriver att ”om en kausalitet verkar 

transporteras på ett förutsägbart och rutinmässigt sätt, 

är det beviset på att andra medlare har satts på plats för 

att göra förflyttningen smidig och förutsägbar” (Latour 

Fig 50. Matsedeln. Foto: Linn 
Grönlund.

Fig 51. Gammalt elskåp i 
korridoren. Foto: Linn Grönlund.

Fig 52. Lågt hängande elkablar i 
korridoren. Foto: Linn Grönlund.
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2015:133). För att förflyttningen ska vara möjlig är ett 

steg i översättningsprocessen att urskilja aktörer och att 

skapa relationer till aktörerna. Vad som visat sig är att 

Migrationsverkets upphandlingsvillkor i sig inte utgör 

en tillräckligt stark koppling för att översättningen 

mellan det ’värdiga boendet’ och materialiteten, eller 

mellan semiotik och material30, ska översättas smidigt 

och förutsägbart. För att göra översättningen mer 

förutsägbar har Migrationsverket sänt ut kontrollanter 

för att stärka kopplingen mellan dokumentet och 

materialitet. Men vad som framkommit är att detta inte 

räcker. Migrationsverket har inte, trots kontrollanter 

och upphandlingskrav  lyckats skapa tillräckligt starka 

relationer till asylboendet för att översättningen ska ske 

i enlighet med det ’värdiga boendet’, eller punkterna 

som står nedskrivna i upphandlingskraven. 

Tillfälligheter
Under en intervju med platschefen på Tallby asylboende 

kom Migrationsverket för att lämna asylsökande som 

skulle flytta in, en effekt av att två rum stod tomma. 

Efter att Migrationsverkets personal visat de boende 

till sina rum, kom de in på kontoret och pratade 

med platschefen. En av de två från Migrationsverket 

förklarade att en av de asylsökande inte velat stiga ur 

bussen då de kom fram till bygganden. Han berättade 

då att ”jag brukar säga så här när de vägrar kliva ur 

bilen när de kommer hit: ’Ni får tak över huvudet och 

mat. Kom igen nu, det är temporärt’ och ’temporary’, 

det fattar de ju och till slut brukar de ge med sig. Det är 

30 ANT har många gånger benämnts just som ’material-se-
miotik’. ’Material’ eftersom det omfattar materialitet/saker/
artefakter och ’semiotik’ för att det handlar om koncept. Se 
bland annat Law (2007)

Fig 53. Trasig toalettdörr. Foto: 
Linn Grönlund.

Fig 54. Skräp i korridoren. Foto: 
Linn Grönlund.

Fig 55. Bråte i ett av boendets 
trappor. Foto: Linn Grönlund.
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ju inte för evigt de ska bo här.”

I uttalandet från Migrationsverket personal uttrycks åsikten att just därför att boendet är 

tillfällig bör det accepteras att de grundläggande behoven, i detta fall tak över huvudet 

och mat, är vad som erbjuds. Flyktingar och asylsökandes bostäder rättfärdigas genom 

att benämnas som just tillfälliga (Minca 2015:224). Tillfällig betyder ”för en kortare tid” 

(Nationalencyklopedin 2016g). Men hur lång tid är ”för en kortare tid?” Det asylboende 

som tillhandahålls i Tallby omnämns som ”ett tillfälligt asylboende”, vilket syftar på den 

tid de boende stannar, men ingen skillnad görs på denna typ av boende och på ett så kallat 

”långtidsboende” (Migrationsverket 2015c). Platschefen på Tallby säger att han inte tycker 

att han erbjuder ett ’tillfälligt boende’ eftersom de boende ofta stannar en längre tid, oftast 

mellan 15 månader och 2 år31 Oavsett hur lång tid de boende stannar, och om detta kan 

anses vara ’varaktigt’ eller ’tillfälligt’, är asylboendet, dess byggnader och organisationen 

stabiliserade intrikata och komplexa nätverk. Nätverken har skapat en tid – något tillfälligt 

och ett rum – asylboendet – vilka båda är verksamma i upprätthållandet av nätverket.

FRÅN FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA TILL ASYLBOENDET

Detta kapitel har handlat om olika aktörer som kan kopplas iscensättandet av människans 

värdighet. Vi har visat hur idén om människans värdighet blivit en ’stor’ aktör eftersom 

den lyckats värva många andra aktörer till sitt nätverk, varibland en är idén om det värdiga 

boendet. Idén är i sig ingenting men har förkroppsligats av ett otaligt antal heterogena 

aktörer; dokument, människor, organisationer, ord, text, mat, byggnader, busskort, 

kokplattor, plastpåsar, nycklar, fönster, utsagor, väggar, golv, tak, brandvarnare, madrasser, 

båtar etc. varigenom idén att upprätthålla människans värdighet och den värdiga bostaden 

har förkroppsligats. Eftersom aktören är ’stor’ krävs också många översättningar. Men en 

översättning genererar alltid en förvandlingar som yttrar sig genom att  många oväntade 

händelser vilka triggas i de aktörer som följer kedjan (Latour 2015:132). Då det är många 

aktörer som upprätthåller vad det värdiga ’är’ sker också många förvandlingar/förändringar 

av begreppet. Därför är det viktigt att förklara den förskjutning som begreppet värdighet 

31 Studentbostäder är en typ av bostäder där de boende ofta bor en kortare tid, ändå benämns inte 
denna typ av boende som ’tillfällig’
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genomgår då det färdas längs den kedja av aktörer som upprätthåller och omskapar 

begreppets innebörd (istället för att anta det värdiga som förklarande jämför exempelvis 

med Latours (2015:259) syn på begreppet social). Att analysera hur begreppet värdighet och 

det värdiga boendet definieras och om definieras i policydokument är en del i att undersöka 

begreppets semiotiska innebörd – vilket också visar hur begreppet översätts och förändras 

mellan olika aktörer. En annan del i detta är att se till hur begreppet ’värdigt’ eller ’det 

värdiga boendet’ översätts ännu en gång och förkroppsligas genom asylboendet. Därmed 

har vi undersökt det värdiga boendets diskursiva praktik32.

Översättning och förändring - policy
Vi har i kapitlet beskrivit hur innebörden av begreppet ’värdighet’ förändras i översättningen 

mellan policydokument, rumslig organisering och materialitet. Policydokument  är aktörer 

i nätverket som definierar begreppet värdighet. I FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter (Förenta Nationerna 2008) står skrivet att ”All human beings are born free 

and equal in dignity and rights.” (UNHCR 2007:Article 1) och i Konvention angående 

flyktingars rättsliga ställning att asylsökande vad gäller bostaden ska ”tillerkännas en så 

förmånlig behandling som möjligt” (UNHCR 2007:26). Då begreppet värdighet behandlas 

i Mottagningsdirektivet (ETU:2013) har dess innebörd förskjutits. Här anges att människan 

inte längre är lika i fråga om rättigheter eftersom Mottagningsdirektivet (ETU:2013) ställer 

särkrav på just asylsökandes boende. Här anges att ”rimlig levnadsstandard” och ”mänskliga 

grundläggande behov” ska uppnås och att standarden kan vara betydligt lägre än vad som 

gäller för de egna medborgarna. Därmed har begreppet värdigt förändras i översättningen 

mellan olika policydokument. 

Samtidigt har också en översättning och en förskjutning av begreppet skett i policydokumenten 

över tid. Olika dokument (Regeringen 2015c; Näringsdepartementet 2015) från regeringen 

framförde under 2015 en mer restriktiv politik mot asylsökande,  där asylsökande sades vara 

ett hot mot rikets säkerhet, vilket fick effekten att gränserna stärktes genom bland annat ökade 

ID-kontroller. Policydokument Regleringsbrev för budgetåret 2015 (Justitiedepartementet 

2014) ger instruktioner till organisationen Migrationsverket. Texten i dokumentet har 

över tid förändrats från att omfatta begrepp som ’värdigt’ och ’humant’ till att helt utesluta 

32 ANT har många gånger benämnts just som ’material-semiotik’. ’Material’ eftersom det omfat-
tar materialitet/saker/artefakter och ’semiotik’ för att det handlar om koncept. Se bland annat Law 
(2007)
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dessa begrepp till förmån för ordet ’kostnadseffektivitet’. Eftersom Migrationsverket som 

organisation ska följa det som anges i dokumentet Regleringsbrevet för budgetåret (se bl.a. 

Justitiedepartementet 2014) kan Migrationsverkets upphandlingskrav (se bland annat 

Migrationsverket 2011;2013;2015d) kopplas till de tidigare nämnda policydokumenten. I 

Migrationsverkets dokument Upphandlingskrav (se bland annat Migrationsverket 2015d; 

2013; 2011) ges det värdiga en materiell standard. Här har de materiella krav som ställs 

på det värdiga boendet över tid sjunkit. Boendet skulle innebära, som lägsta godtagbara 

standard år 2011, en yta om 5 kvm/person och ett värdigt boende år 2015 innebar en yta 

om 2,5 kvm/person. På så vis har en förskjutning skett av i och med översättningar av vad 

människans inneboende värdighet ’är’ vad gäller utsagor i policydokument – både över 

tid och mellan policydokument från olika politiska organisationer. Där förmånligt blivit 

tillräckligt eller kostnadseffektivt vilket också fått effekter för de materiella krav som ställs 

på asylboendet vilket får effekter för den materiella standarden på asylboendet och vad det 

värdiga boendet i praktiken innebär. 

Översättning och förändring - Rumslig organisering och 

materialitet
Detta kapitel har handlat om hur en idé om människans inneboende värdighet har lyckats 

skapa och stabilisera förbindelser mellan olika organisationers policydokument men också 

mellan policydokument, materialitet och människa. Vi har beskrivit hur det värdiga översätts 

till materialitet då upphandlingskraven ställs mot den fysiska miljön när ett asylboende tas 

i drift. På så sätt materialiseras idén om människans värdighet och det värdiga boendet 

genom bygganden som hyser asylboendet. I detta rum iscensätts, förhandlas, omförhandlas 

och översätts värdigheten ytterligare. Här skapas ett intrikat nätverk av utsagor, artefakter 

och människor som samspelar på olika sätt vilket skapar och omskapar det värdiga. Vi 

har här fokuserat på vad de olika aktörerna (mänskliga och icke-mänskliga) faktiskt gör. 

Samtidigt som de boende och verksamheten påverkar lokalerna (genom bland annat slitage, 

uppställande av containrar, iordningställande av sittgrupper, installation av nya toaletter 

och där verksamheten är en förutsättning för bygganden) så påverkar byggnaden också 

verksamheten. Byggnaden som hyser det värdiga boendet utgörs av ett visst antal rum 

på ett visst antal kvadratmeter vilket sätter gränserna för hur många boende verksamhet 

kan inhysa. Rummen upprätthålls genom väggar, golv och tak samtidigt som dessa rum 

delar upp boende och personal. Här avgör tillgång till nycklar inte bara tillgången till 



117

kvadratmeteryta och antalet rum som går att nå utan också tillgången till information, 

artefakter och inverkan på formella beslut på boendet. 

Effekten av relationen rum, människa och materialitet – 

Inrutning och motstånd
Här visas att byggnadens placering och materiella artefakter33 får effekter för 

handlingsutrymmet och vilka aktiviteter de boende kan ta sig för samt vilka plaster de 

kan ta sig till. Nätverket får som effekt en inrutning (se Foucault 1979:149) i tid och rum 

där handlingsutrymmet för de boende begränsas av deras position i nätverket. Samtidigt 

omdefinierar de boende själva ’värdighet’ som ’självbestämmande’ och ’oberoende’. De 

agerar i syfte att upprätthålla sin värdighet och rätten till självbestämmande genom att värva 

en heterogen grupp icke-mänskliga aktörer (kokplattor, mat, soppåsar, pengar, busskort och 

Internet) till sitt nätverk vilket också får som effekt att den inrutning i tid och rum som 

asylboendet iscensätter luckras upp. 

Kapitlet har visat att vad begrepp som ’värdigt’ eller det ’värdiga boendet’ ’är’ inte kan 

förutses eller förstås genom ’förklarande’ utsagor som exempelvis att ’alla människors lika i 

värdighet’. Det måste istället undersökas i praktiken och förklaras genom de kopplingar och 

upprätthåller och iscensätter fenomenet. Kapitlet har visat hur innebörden av ’det värdiga’ 

förändrats i och med översättningen mellan policydokument, rumslig organisering och 

materialitet. Kapitlet och också visat att på effekten av relationerna mellan rum, människa 

och materialitet där det värdiga boendet innebär både en inrutning och en uppluckring 

samt en iscensättning som hela tiden förhandlas och omförhandlas i och med olika aktörers 

handlingar. Därmed är innebörden av begreppet ’värdighet’ inte något universellt och 

statiskt utan en ständigt pågående process.

33 vilka bland annat är en effekt av upphandlingskraven, där upphandlingskravens krav på lokalise-
ring eller maximalt avstånd till kollektivtrafikhållplats tagits bort, och den ekonomiska ersättningen
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AVSLUTANDE DISKUSSION & 
SLUTSATSER

Låt oss återgå till där vi började. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

fastslår att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Förenta Nationerna 

2008). Påstående framstår som en sanning där begreppen “alla” och “lika” för tankarna 

till något oföränderligt - för alltid fastslaget, på alla platser. Utifrån denna ingång hade 

uppsatsen kunnat slå fast denna struktur som förklarande – vi hade kunnat utgår ifrån 

att alla människor är lika i värde och rättigheter just eftersom de mänskliga rättigheterna 

fastslår detta. Men istället lyfte vi frågan - vad innebär det egentligen att alla människor är 

lika i värde? Och gäller detta på alla platser, i alla sammanhang? Därmed tog uppsatsen en 

annan vändning, en vändning mot att istället för att se strukturen som förklarande, vilja 

förklara strukturen och dess effekter. 

I och med det är avsikten att med hjälp av empiriska data och analys undersöka översättningar 

av begreppet ’ett värdigt boende’ inom ramen för den svenska asylprocessen specifikt och, 

generellt, som en del av målet att upprätthålla människors värdighet. Därför har föregående 

kapitel handlat om att kartlägga vilka effekter rumslig organisering, materialitet och 

människors göranden får på begreppet ’värdighet’ samt hur dessa påverkar, motverkar 

samt iscensätter maktrelationer. Denna inriktning har vi antagit eftersom vårt teoretiska 

perspektiv riktar in analysen mot att undersöka diskursiva praktiker, de grupper av utsagor 
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som strukturerar vårt sätt att tänka och hur detta institutionaliseras och materialiseras. I 

detta kapitel sammanfattar vi resultaten från föregående kapitel, samtidigt som vi ser till 

helheten och tolkar resultaten med hjälp av vårt teoretiska ramverk. Vi återkopplar även till 

delar av den tidigare forskning som redovisats i kapitel ett. Genom detta vill vi diskutera vad 

begreppet ’värdighet’ egentligen innebär i ett asylmottagningssammanhang. 

ÖVERSÄTTNINGAR AV VÄRDIGHET – FRÅN FÖRMÅNLIGT 

MOT DRÄGLIGT 

I enlighet med vår teoretiska ansats finns inte endast kalendertid och euklidiska rum - 

tid och rum produceras även i nätverket. Därmed kan ’här’ och ’nu’ inte bara förklaras 

genom studier av en given iscensättning, utan en given iscensättning måste undersökas 

i relation till aktörerna i nätverket (Ahn 2007:38) - det måste således förklaras genom 

de kopplingar som utgör aktör-nätverket. Företeelser som äger rum i andra tider och i 

andra rum påverkar det som sker i ett annat sammanhang – som i föreliggande fall där 

dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och brandvarnaren i 

sovrummet på Tallby asylboende båda är del i samma nätverk vars mål34  är att upprätthålla 

människans värdighet35. Men, för att kunna uppnå målet måste relevanta aktörer värvas. 

Aktörerna är bland annat de medlemsländer som utgör FN – varibland Sverige som nation 

ingår. För att målet ska kunna uppnås krävs att aktörerna i nätverket agerar på ett sätt som 

går i linje med FN:s målsättning. För att målet ska uppfyllas krävs att aktörer värvas till 

nätverket som stabiliseras kring idén om alla människors lika i värde; ”All human beings are 

born free and equal in dignity and rights.” (UNHCR 2007:Article 1). Detta görs genom att 

bland annat sammanställa dokument med nedtecknade direktiv och konventioner, att låta 

aktörer underteckna dessa dokument och att göra dessa dokument tillgängliga. Men för att 

upprätthålla människans värdighet krävs också ett ’värdigt boende’ varför även byggnader, 

personal, inredning och mat etc. värvas till nätverket.

34 Som vi har sett i avsnittet innan är det inte säkert att alla aktörer som är en del av nätverket agerar i 
enlighet med vad dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anger.
35 Det är i sammanhanget värt att påpeka att såväl dokumentet som brandvarnaren också är aktörer i 
andra nätverk. Dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna behandlar inte 
bara flyktingar- och asylsökande, utan även andra rättigheter som människan tillskrivs (religionsfri-
het, yttrandefrihet, rätt till vila och fritid etc. se UNHCR 2007). På samma sätt är också brandvarna-
ren en aktör i andra nätverk. Ett exempel är brandvarnarens agerande i nätverket ”matlagning” som 
vi diskuterade i det empiriska avsnittet.
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Översättning
Genom att aktörer värvats till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör 

det att människor, som en grundläggande rättighet, ges möjlighet att fly från situationer 

där personens värdighet riskerar att kränkas. I och med att en person tar beslutet att 

fly från ett land till ett annat blir personen en aktör i nätverket som eftersträvar att 

upprätthålla människans värdighet eftersom möjligheten att fly förväntas bidra till just ett 

upprätthållande av värdigheten. Samtidigt kan flyktens lyckande eller misslyckande inte 

enbart förstås som en effekt av enskilda människors vilja eller enskilda aktörers mål. För att 

flykten ska lyckas krävs att fler aktörer värvas till nätverket, exempel på dessa kan hämtas 

från Mahmuds berättelse om sin flykt, där rostiga spikar, smugglare och vapen hade kunnat 

motverka hans mål att ta sig till Sverige. Det handlar om aktörers agerande i förhållande 

till andra aktörer och om vad effekten av dessa relation blir. Vad att vara flykting faktiskt 

innebär, varierar således beroende på relationerna och sambanden som utgör det, och på 

samma gång definieras det av dem. På samma sätt som nätverket ’flykting’ kan se väldigt 

olika ut, beroende på vilka aktörer som agerar i nätverket, varierar innebörden av begreppet 

’värdighet’ beroende på handlingar och förbindelser, och aktörernas position i nätverket. 

För att förstå den faktiska innebörden av begreppet måste praktiken (både materiellt och 

organisatoriskt) som begreppets användning ger upphov till, och effekterna av detta, 

studeras. ”Conceps like dignity are powerful tools to organize the world we live in. But 

tools can both be helpful and useful when they help achieving what one wants to express, or 

damaging when they are misused or their use has side-effects” (Leget 2013:950). Värdighet 

som begrepp kan, som citatet pekar på, vara till hjälp för att organisera och skapa nätverk 

med ett visst mål – men ett ’gott’ syfte leder per automatik inte till en ’god’ handling. Aktörers 

funktioner, roller och egenskaper är formade av relationer till andra aktörer varför effekterna 

av mål som ’upprätthålla människans värdighet’ aldrig kan förutsägas utan måste studeras. 

Översättningar kan lyckas, aktörerna kan agera enligt den ursprungliga intentionen - men 

översättningar kan också misslyckas, aktörerna kan agera på ett sätt som inte går i linje med 

det dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anger. 

Förskjutning
Till följd av FN:s syn på människor som jämställda i värdighet och rättigheter anges i 

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning att asylsökande ska ”tillerkännas 

en så förmånlig behandling som möjligt” (UNHCR 2007:26). Representanter för de 
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medlemsländer (som tillsammans utgör Europeiska Unionen) har diskuterat fram de 

direktiv som dokumentet Mottagningsdirektivet anger. Mottagningsdirektivet (EUT 2013) 

gör en annan definition av begreppet än den som dokumentet FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna anger (se ovan) och därmed förskjuts innebörden av begreppet. 

Människan är inte längre lika i fråga om rättigheter eftersom Mottagningsdirektivet ställer 

särkrav på just asylsökandes boende. Dokumentet Konventionen angående flyktingars 

rättsliga ställning anger att asylsökande vad gäller bostaden ska ”tillerkännas en så 

förmånlig behandling som möjligt” (UNHCR 2007:26), medan det värdiga boendet av 

Mottagningsdirektivet översätts till en ’rimlig levnadsstandard’ och ett tillfredsställande 

av ’mänskliga grundläggande behov’ Detta innebär att det ’värdiga’ boendet kan uppnås 

utan en särskilt hög ambitionsnivå. Standarden kan vara betydligt lägre än vad som gäller 

för respektive medlemslands egna medborgare, men inte så låg att den inte tillfredsställer 

basala behov. Eftersom Mottagningsdirektivet bland annat syftar till att säkerställa en värdig 

levnadsstandard för de sökande är en av studiens slutsatser (med anledning av ovanstående) 

att vad EU:s medlemsländer (dokumentet Mottagningsdirektivet) avser med begreppet 

’värdigt’ är en materialitet som anses duga för ’de andra’ – de som inte är medborgare i något 

av de respektive medlemsländerna.

Sverige är som demokratisk stat och suverän nation aktör i såväl nätverket FN som i 

nätverket EU. Sveriges regering beslutar om hur den nationella asylpolitiken ska bedrivas i 

landet (Regeringen 2015c). Vår studie visar att den asylsökande genom formuleringar i olika 

regeringsdokument i allt större utsträckning pekats ut som en ekonomisk belastning och ett 

allvarligt hot mot den allmänna ordningen och landets inre säkerhet (se även Johansson 

2005). Asylsökande beskrivs därigenom som en grupp människor skilda från landets egna 

medborgare i rättigheter. Denna syn tycks också ha fått genomslag i regleringsbrevens 

instruktioner (jämför exempelvis Utrikesdepartementet 2003:1 Justitiedepartementet 

2014:1) till Migrationsverket. Tidigare var det övergripande målet för Migrationsverket 

att värna om människans värdighet, ett mål som under de senaste åren ersatts med målet 

kostnadseffektivitet. Detta får sin tur effekter för Migrationsverket, som institutionell 

verksamhet, och de människor som avser vistas i denna institutionella miljö; de asylsökande. 
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Normalisering av låg standard
En del i det nätverk som etableras kring att upprätthålla människans inneboende värdighet 

är att iscensätta det värdiga boendet. Detta görs genom dokumentet Upphandlingskrav som 

anger vad det ’värdiga boendet’ ska innebära materiellt. Samtidigt som en omförhandling 

av asylboendet skett över tid i regeringens Regleringsbrev – från värdigt till kostnadseffektivt 

– har kraven på boendet också sänkts i upphandlingskraven. Boendet skulle som lägsta 

godtagbara standard år 2011 ge 5 kvm/person medan ett ’värdigt boende’ år 2015 innebar 

2,5 kvm/person - en förskjutning av begreppets innebörd har således skett över tid - där 

kraven på boendet successivt sänkts. Migrationsverkets definition av begreppet ’värdighet’ 

ligger idag mer i linje med Mottagningsdirektivets definition ’rimlig levnadsstandard’ 

än den definition som görs i dokumentet Konventionen angående flyktingars rättsliga 

ställning: ”en så förmånligt boende som möjligt”. Diskursen har på så vis förkroppsligats och 

institutionaliserats - de asylsökande talas om som ett hot och ett problem, som ’de andra’, 

vilket i sin tur lett till sänkta krav på boende och behandling av de asylsökande - sänkta 

krav på boende och behandling som materialiseras i asylboendet. Genom att kontrollera 

synen på, och framställa asylsökande som en problematisk samhällsgrupp blir det också 

möjligt att kontrollera innebörden av begreppet ’värdighet’ och därmed motivera låga krav 

på boendet.

Det faktum att många olika byggnader, anläggningar, lokaler är en del av nätverket kan 

förstås som en effekt av översättningen där EU (EUT 2013:105) exempelvis skriver att 

’anläggningar’ och ’förläggningar’ och där upphandlingskraven (Migrationsverket 2015d) 

anger att ’husvagnar’, ’sovsalar’ och ’andra tillfälliga konstruktioner’ kan användas som 

asylboende. Regleringsbreven anger att “Migrationsverket ska eftersträva långsiktiga och 

kostnadseffektiva lösningar när det gäller asylsökandes boende.” (Justitiedepartementet 

2014:1). Om och på vilket sätt de är lämpliga som asylboende problematiseras egentligen 

inte (förutom att byggnaden inte får äventyra de boendes fysiska och psykiska hälsa (EUT 

2013:104)) vilket leder till att byggnadens lämplighet inte ifrågasätts. Det bidrar vidare till 

att synen på asylboendet som ett boende som ger ”tak över huvudet”. Genom att byggnader 

eller ”tak över huvudet” värvas till nätverket normaliseras användandet av dessa lokaler 

som bostad för en specifik kategori människor. 
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Ständig omförhandling och materialitetens förfall
Migrationsverkets upphandlingskrav syftar till att säkerställa ett ’värdigt boende’. Men då 

upphandlingskraven materialiseras sker också en översättning från ord till byggd miljö. 

Denna översättning är i sig kostsam och sker inte utan förskjutning och omförhandling. 

Migrationsverkets upphandlingskrav anger exempelvis att ”duscharna ska ha tillräcklig 

varmvattentillgång och dusch- omklädningsutrymme ska vara låsbart för varje enskild 

dusch.” (Migrationsverket 2015d). På Tallby asylboende finns flera av duscharna i 

gemensamma duschrum och som vi nämnt tidigare räcker varmvattnet bara några timmar 

varje dag. I upphandlingskraven står också angivet att ”rumsutrustningen ska, som lägsta 

godtagbara standard, bestå av enkel- eller våningssängar med madrasser på minst 10 cm.” 

(Migrationsverket 2015d:15). Däremot står det inte uttryckligen skrivet att varje asylsökande 

ska ha en egen säng. På asylboendet finns inte sängplatser till alla boende - i vissa rum vi 

besöker sover de boende på soffor. Migrationsverkets inspektörer är en viktig aktör i arbete 

med det värdiga boendet eftersom dessa stärker kopplingen mellan upphandlingskraven och 

den fysiska miljön och kan därför uppmärksamma brister i boendemiljön. Vad inspektören 

riktar sin uppmärksamhet mot och väljer att rapportera är därför avgörande för att åtgärder 

vidtas för att ta itu med dessa brister. Det faktum att vissa boende sover på soffor, att de ofta 

måste duscha i samma rum som andra och att varmvattnet tar slut är några exempel på 

brister som inte anmäls. Även brister som måhända skulle kunna omnämnas som mindre 

allvarlig karaktär – som det faktum att mörkläggning i rummen sker med de boendes egna 

sängkläder – noteras inte ens av inspektörerna.

”Bortkastade pengar”
Migrationsverkets inspektörer uttrycker en uppgivenhet och vanmakt kring boendet – över 

alla materiella aktörer som hamnat snett; hål i golven, trasiga el-uttag, smuts och skräp, 

trasiga fönster, mögliga och trasiga möbler, täckta brandvarnare. Inspektörerna noterar att 

toalettdörrarna på vissa av toaletterna inte går att låsa, de ser de trasiga möbler och smutsiga 

golven och menar att det ”inte är okej”. Trots detta kommer de inte att rapportera bristerna 

eftersom ”de är för många”. Det blir för mycket för dem att hantera varför de inte heller 

tas om hand. Det som läggs vikt vid är matschemat, här finns också en tydlig motpart – 

den köksansvarige – som direkt kan ställas till svars för felaktigheten - antalet aktörer i 

det specifika nätverket är få och överskådliga varför problemet kan tas itu med på plats. 

Gällande materialiteten som gått sönder, slitits eller hamnat snett är nätverket mer intrikat. 
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Denna materialitet möter dem överallt på boendet och inte endast på en avgränsad yta med 

en mänsklig motpart som direkt kan ställas till svars för dem. Platschefen utgör en aktör 

och företaget som driver asylboendet en annan men då dessa inte äger byggnaden, har de ej 

heller några incitament att rusta upp densamma. Det skulle vara ”bortkastade pengar” som 

platschefen uttrycker det. 

Valfrihetens paradox
Inte heller den externa fastighetsägaren vill renovera byggnaden och åtgärda felen då dennes 

plan i förlängningen är att riva byggnaden och uppföra rad- och flerfamiljshus. ABT-boenden 

drivs av privata aktörer. Idag sker en ökning av privata aktörer i den svenska välfärdssektorn 

(inom exempelvis skola, sjukvård och äldreomsorg) (Helgesson 2011:9–10). Men denna 

utveckling omfattar även de företag som driver asylboenden där de flesta av de bostäder 

Migrationsverket idag tillhandahåller drivs i privat regi. I ett sådant system har människan 

fått rollen som ’kund’ som ska välja leverantör (ibid.) här förutsätts en koppling mellan 

privatisering och kvalitetsvinster genom det fria valet (Hartman 2011:262). Argumentet 

för privata aktörer ligger bland annat i ’valets logik’; att du som kund ska kunna välja en 

annan leverantör om du är missnöjd – därmed ska kvalitén säkras eller höjas. Det finns 

dock en avgörande skillnad mellan privata aktörer i asylmottagandet och i välfärdssektorn 

som just handlar om valet och som är viktig att poängtera i sammanhanget. Asylsökande, 

har inte rätt att välja eller påverka sitt boende eller den bostad de blir tilldelade (Intervju 

platschef; informant 3; Migrationsverket 2016). Detta gör att idén med privata aktörer, 

och den kvalitetsfunktion som utlovas genom det fria valet, inte gäller de asylsökande. 

Kontrollfunktionen utgörs istället av de inspektörer som Migrationsverket sänder ut. För att 

boendets brister ska åtgärdas krävs att Migrationsverket påverkar dessa aktörer och får de att 

agera på ett annat sätt, i enlighet med Migrationsverkets vilja. Invecklade ägarförhållanden 

(vilket bland annat är relaterat till just de privata aktörerna) och oklar ansvarsfördelning gör 

att bristerna inte åtgärdas, vilket i sin tur får effekten att kontrollanterna inte rapporterar 

felen och bristerna i boendemiljön överhuvudtaget. Samtidigt slits miljön mer för var dag – 

omförhandlingen av boendemiljöns standard pågår ständigt. 

Det svåra i att upprätthålla människans värdighet
Ett nätverk består av olika delar som associeras till varandra - men hur många aktörer i 

nätverket kan bytas ut innan det blir ett annat? En stol består av fyra ben, en sits och ett 
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Fig 55. Foto: Linn Grönlund
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ryggstöd. Med lim eller spik är den sammanfogad till en helhet. Stolen kan tappa en spik 

men fortfarande hålla ihop och vara en stol. Men hur många spikar kan falla ur innan den 

tappar sitt ryggstöd? Och om ryggstödet faller av - är det då en stol eller är det en pall? Är det 

stolens egenskaper eller användningen som styr vad stolen eller pallen kallas? Hur många 

delar kan tas bort innan nätverket blir ett annat? På samma sätt kan vi resonera kring Tallby 

asylboende. Det värdiga boendet specificeras i upphandlingskraven, men många punkter i 

upphandlingskraven uppfylls inte och vissa av dem uppfylls endast delvis. Hur många delar 

kan tas bort för att ett boende ska vara just ett boende? Eller, hur många delar kan tas bort 

för att det ska vara ett värdigt boende? På detta vis kan inte värdighet ses som någonting 

definitivt – ett begrepp vars innebörd är obestridlig - fixerad i tid och rum. Dokumentet 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en viktig aktör i nätverket med 

målet att upprätthålla människans värdighet, men kan inte, som vi sett, kontrollera eller 

förutse hur de olika aktörerna i nätverket agerar och därmed inte heller vad ”värdighet” 

faktiskt innebär.

INRUTNING - FÖRDELNING AV KROPPAR I TID OCH RUM

Nära till enslighet
Samtidigt som värdighet blir till lägsta godtagbara standard och mänskliga grundläggande 

behov får det effekter för upphandlingskraven där den materiella standarden också en 

omförhandling av värdigheten; boendeytan minskas, krav på kommunikationer och närhet 

till service  tas bort. Effekten av översättningsprocessen och denna ständiga omförhandling 

innebär, som vi sett, ett liv med många begränsningar. Dessa begränsningar är uttryck 

för en inrutning där kroppar, med olika tekniker, fördelas i rummet. Denna inrutning är 

synlig i det euklidiska rummet där asylboendets lokalisering på landsbygden begränsar de 

boendes möjlighet till interaktion och social möten, tillgång till service och möjligheten 

att utföra olika former av aktiviteter. Inrutningen är dock inte endast en effekt av avstånd 

i det euklidiska rummet. Studien visar att inrutningens begränsningar även står att finna 

i nätverksrummet – som en effekt av aktörers relationer till varandra inom nätverket. 

Möjligheten att ta sig till olika målpunkter utanför boendet är en effekt av lappen som angav 

matsalens öppettider, tillgången till pengar, busskort, euklidiska avstånd etc. Tid och rum 

och inrutning genom desamma kan härigenom ses som en effekt av heterogena nätverk; av 

aktörers förbindelse med och relation till varandra. Livet på asylboendet är en effekt av en 
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inrutning i tid och rum - där handlingsutrymmet begränsas av nätverket. Inrutningen leder 

till isolerar och skiljer medborgare från icke-medborgare. 

Samtidigt definierar de boende ’värdighet’ som ’självbestämmande’ – att inte vara beroende 

av andras goda vilja i det vardagliga livet. De boende vidtar åtgärder för att exempelvis kunna 

laga egen mat, vilket studien visar också ökar deras handlingsutrymme och motverkar 

den inrutning som den institutionella situationen innebär. Definitionen av vad värdighet 

faktiskt innebär måste således förstås i studier av den diskursiva praktiken eftersom det, 

som vi sett, ständigt förvandlas och omdefinieras genom olika aktörers handlingar. 

Byggnaden - ingen neutral fond
Samtidigt som en inrutning sker där de boende skiljs från svenska medborgare sker också 

en liknande inrutning inne i byggnaden. Byggnaden har ett visst antal rum på ett visst 

antal kvadratmeter vilket sätter gränserna för hur många boende verksamhet kan inhysa.  

Rummen upprätthålls genom väggar, golv och tak samtidigt som dessa rum delar upp 

boende och personal. Det rumsliga kan på så vis kopplas till formell makt. Där de boende 

(icke-medborgarna) rör sig i vissa rum och personalen (medborgarna) i andra. I denna 

uppdelning utövar låset makt genom att stänga inne eller ute. Att personalen har tillgång till 

nycklar till alla byggnadens rum medan de boende endast har nycklar till sina sovrum visar 

på tillgång till rum och makten över rörelser i byggnaden. Dörren och nyckeln upprätthåller 

och kontrollerar rörelserna till vissa rum för vissa grupper. Vilket inte endast innebär en 

rumslig exkludering utan även att de boende inte kan ta del av information och vardagliga 

verktyg. Byggnadens placering och materiella artefakter påverkar handlingsutrymmet och 

vilka aktiviteter de boende kan ta sig för. Dessa utgör på så vis en viktig aktörer i nätverket 

asylboende samtidigt som den utövar en performativ makt över de boendes vardagliga liv 

och över verksamheten. Byggnaden kan på så vis inte ses som en neutral fond för det ’sociala 

livet’ (se även Högström 2012).

Inrutning i rummet där de asylsökande bor avsides i institutionella anläggningar, vilka de 

har svårt att ta sig ifrån, med personal som övervakar boendet dygnet runt tillsammans med 

det faktum att de inkvarteras i ett boende av låg standard upprätthåller och reproducera 

diskursen om ’vi och dem’. På så vis verkar den diskursiva praktiken i två riktningar – den 

ena riktningen innebär ett förkroppsligande av diskursen och den andra riktningen innebär 
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att förkroppsligandet får effekter för diskursen.

’De andra’ och det tillfälliga rummet
Under en intervju på Tallby asylboende säger en kvinna ”this is not a house at all.” 

(informant 3). Hon menar att just eftersom boendet är tillfälligt, och hon och hennes 

familj kan bli omplacerade vilken dag som helst, kan det inte vara ett boende. Ett boende 

måste vara mer permanent. Nätverket Tallby asylboende finns som en översättning och 

ett förkroppsligande av idén om människans värdighet. På så vis har nätverket skapat sitt 

eget rum – Tallby asylboende. Samtidigt är miljön mycket nedgången, och den nedgångna 

miljön legitimeras genom att refereras till som ’tillfällig’. Detta kan ses i ett uttalande från 

Migrationsverkets personal genom åsikten att just därför att boendet är ’tillfällig’ bör det 

accepteras att de grundläggande behoven uppfylls i form av ”tak över huvudet och mat”. På 

så vis får begreppet ’tillfälligt’ rumsliga effekter och ges en viss materialitet. Men boendet 

och miljön runt omkring är inte tillfälliga, de är permanenta. Vad som skulle kunna liknas 

vid något tillfälligt är de boende, människorna som bor på Tallby asylboende, de bor där i 

cirka två år. På så vis producerar nätverket också sin egen tid – där två år är tillfälligt. Det 

heterogena nätverket som stabiliserats kring det värdiga boendet producerar på så vis både 

sitt eget rum och sin egen tid.   

Även andra studier bekräftar att just de bostäder och lokaler som tilldelas flyktingar och 

asylsökandes ofta är av låg standard och rättfärdigas genom att benämnas som just tillfälliga 

(Minca 2015:224). Tillfällig betyder ’för en kortare tid’ (Nationalencyklopedin 2016g). Men 

hur lång tid är ’en kortare tid’? Det asylboende som tillhandahålls i Tallby omnämns som 

”ett tillfälligt asylboende”, vilket syftar på den tid de boende stannar, men ingen skillnad 

görs på denna typ av boende och på ett så kallat ’långtidsboende’. Att bo mellan 15 månader 

och 2 år på ett ställe anser föreståndaren för boendet inte är ”tillfälligt”, och menar att 

Tallby inte erbjuder ett tillfälligt boende. Oavsett hur lång tid de boende stannar, och om 

deras vistelse är att anse som ’varaktig’ eller ’tillfälligt’, är asylboendet i sig, dess byggnader 

och organisationen, stabiliserade nätverk. Att flyktingläger eller asylbostäder beskrivs 

som tillfälliga eller exceptionella företeelser, som en del av ett undantagstillstånd (Minca 

2015:74), är problematiskt eftersom dessa platser utgör en viktig del i att upprätthålla 

den suveräna staten i dess nuvarande form, med en viss grupp människor ’innanför’ och 

andra grupper ’utanför’ (Minca 2015:79). Eftersom ingenting tyder på att nationalstaten 



130

kommer att försvinna, och gränser upplösas kommer också uppdelningen av människor i 

medborgare och icke-medborgare att fortleva och därmed också migration som fenomen 

och den asylsökande samt speciella (asyl)bostäder för dessa icke-medborgare. Därför, 

menar Minca (2015:74) att asylbostaden istället bör kallas för permanent vilket öppnar upp 

för att undersöka lägren som varaktiga spatiala enheter. Med detta synsätt etablerat kan 

lägret undersökas som en del i ett bredare geopolitisk forskningsfält. 

ZOE OCH BIOS – OM ’VI OCH DEM’ 

Vi och ’de andra’
Vad denna undersökning visar är att asylsökande som ’de andra’ inte bara har retoriska effekter 

utan också materiella och institutionella. Denna grupp människor tilldelas speciella platser, 

institutionella byggnader och anläggningar på landsbygden som annars står tomma, och en 

särskild materialitet (2,5 kvm/person, 10 cm tjock madrass, kudde, filt och lakan, 1/15-dels 

toalett etc.), de får besöka vissa institutionella rum i form av Migrationsverkets lokaler, de 

tilldelas en viss ekonomisk ersättning (lägre än den egna befolkningens) och andra juridiska 

lagar omfattar dem (vad gäller rättigheter och skyldigheter samt att lägre materiella krav 

ställs på deras boende). Yttranden om ’de andra’ som en grupp skild från samhällets övriga 

medborgare har således materialiserats. Samtidigt förstärker materialiseringen av ’de andra’ 

som en särskild grupp också diskursen eftersom materialiseringen eller institutionaliseringen 

’förverkligar’ det som är annorlunda. Detta medverkar till att underhålla en makt- och 

kunskapsordning – där ’de andra’ är något skilt från ’oss’. Denna makt- och kunskapsordning 

reproduceras och stabiliseras genom den diskursiva praktiken. Byggnaden som finns över 

ligger avsides på landsbygden långt från de övriga samhället. De asylsökande får en liten 

summa pengar från samhället vilket gör att de hamnar i en ekonomiska situation där de inte 

har råd att använda sig av kollektivtrafiken. Detta, tillsammans med boendets rutiner, leder 

till en inrutning i tid och rum vars effekt blir att de i liten utsträckning möter samhällets 

medborgare. Detta får som effekt att utsagorna reproduceras och bilden av ’vi’ och ’dem’ 

cementeras.

I väntrummet
Som beskrivits ovan hålls flyktingar asylsökande utanför och definieras som ’någonting 

annat’ än landets medborgare med hjälp av en uppsättning lagar och regler, ett särskilt 
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institutionellt rum, vissa blanketter, speciella platser, en viss materialitet och vissa begrepp 

som skiljer dem från nationalstatens medborgare. Genom denna praktik skiljs icke-

medborgaren från medborgaren och i detta skapas gruppen ’asylsökande’. Genom denna 

kategorisering och indelning av människor blir det också möjligt att motivera olika krav 

gällande, i det här fallet, boendemiljön. Detta rum och institutionella system omfattar 

personerna under den tid som Migrationsverket prövar om den sökande har rätt att stanna, 

och därmed få uppehållstillstånd (vilket innebär tillträde till nästa nivå i det institutionella 

systemet) eller tvingas lämna landet. Målet är att fastslå vem, som i varje enskilt fall, får 

stanna i landet och vem som inte får göra det. Systemet grundar sig således på möjligheten 

att utefter på förhand uppställda kriterier kategorisera individer och därmed göra skillnad 

på människor. 

Utanförskap – en förutsättning för demokratin
Jacobsen (Jacobson 2007:296) menar en grundläggande princip i demokratiska stater är att 

värna om människans värdighet, lagen är tänkt att bland annat främja ”the right to make 

one’s own decisions about many aspects of one’s fate, and to contribute to decisions made by 

others which affect one’s life”. Därmed främjas värdighet genom lagen (Jacobson, Oliver & 

Koch 2009:726). Detta uttalande kan förstås i kontexten av en hänsyn om medborgaren men 

resonemanget förbiser dock att lagen och staten genom sitt varande också skapar en grupp 

människor som exkluderas. Denna grupp människor lever (exempelvis som ’asylsökande’) 

inom de nationalstatliga gränserna men är ändå inte en del av den gemenskap som utgörs 

av medborgarna och omfattas därmed inte heller av samma lagar, regler och omsorg.  

Därmed kan denna grupp inte påverka den politik som förs, en politik som i allra högsta 

grad påverkar deras nuvarande livssituation och den framtida. På så vis är dessa aktörer 

både en del av och inte en del av det politiska systemet. De lever inom de nationalstatliga 

gränserna och är en del i dess politik samtidigt som de inte kan påverka densamma. Genom 

sitt tillstånd bekräftar de att den demokratiska staten är verksam och fungerar i och med att 

vissa människor genom juridiska dokument, gränser och gränskontroller kan exkluderas. 

Samtidigt är de också en del av nätverket just med anledning av att de är utanför och därför 

visar att systemet fungerar. 

Utanförskap är på så vis en förutsättning för den suveräna staten och lagen i dess nuvarande 

form. Detta gör att demokratin är avhängig gränsernas existens; för att demokratin 
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ska fungera måste spatiala och juridiska gränser upprättas för att kunna avgöra vilka 

människor som har rätt till medbestämmande och vilka som inte har det. Detta visar att 

migrations- och asylpolitiken tillhör ett av de policyområden där konflikterna mellan den 

moderna demokratins grundläggande principer framträder som allra tydligast (se även 

Spång 2008). Här är demokratin och lagen avsedd för en begränsad grupp människor; för 

medborgarna. Detta ger upphov till en rad argument för en reglerad invandring, skydd 

av samhällsmedlemmarnas sociala och ekonomiska rättigheter och upprätthållandet 

av samhällelig stabilitet är några exempel (se Johansson 2005). Samtidigt får politiken 

konsekvenser för människor som inte är en del av detta kollektiv, men som ändock påverkas 

av den politik som förs. Därmed existerar en spänning mellan ett lands rätt till självstyre 

och rätten att söka asyl som universell mänsklig rättighet. 

Zoe och bios
Att skilja människor åt, kan diskuteras utifrån Agambens (1998) begrepp zoe och bios. Zoe 

symboliserar den papperslösa, statslösa, asylsökande eller andra människor som på ett eller 

annat sätt genom sin situation inte är politiska medborgare och därmed inte har officiell rätt 

att påverka den politik som förs. Bios är medborgaren, den som ingår i nationalstaten, eller 

i detta fall det överstatliga samarbetet, och åtnjuter dess beskydd. Agambens tankar kan 

hjälpa till att förstå flyktingens eller den asylsökandes roll - som innanför statens gränser 

men utanför i den meningen att personen inte kan påverka den politik som påverkar dem. 

Flyktingar och asylsökande är en grupp människor som nationalstaterna måste förhålla sig 

till, men att ge dessa människor en röst är inte den demokratiska statens mål, demokratin 

syftar istället till att ge de egna medborgare en röst – det är den mest grundläggande 

beståndsdelen i det demokratiska styrsättet. Därför hanteras Zoe, eller den statslöse 

(flyktingen eller den asylsökande), som en särskild kategori människor som tillskrivs andra 

rum, en annan uppsättning regler och ett annat språkbruk än de människor som uppfyller 

vissa uppställda kriterier och därmed omfattas av medborgarskapet. Foucault (2003b:256) 

beskriver detta fenomen genom biomakten där syftet är att genom politiskt exkludering, 

utestängning, gränsdragning skydda och kontrollera den egna befolkningen mot såväl yttre 

som inre hot. Detta menar Foucault (1990:139) är biopolitikens högsta funktion – att styra 

och skydda populationen som helhet genom kontroll av bland annat boende och migration 

- genom konstruerandet av lagtexter som grundas på kunskap och institutioner vilka verkar 

för ett ordnande av befolkningen. 
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SLUTSATSER

I denna uppsats har vi undersökt översättningar av begreppet ’ett värdigt 

boende’ inom ramen för den svenska asylprocessen specifikt och, generellt, 

som en del av målet att upprätthålla människors värdighet. Genom att följa 

de kopplingar och relationer som etablerats i syfte att upprätthålla människans värdighet 

har denna uppsats visat att då begreppet ’värdigt’ färdas i tid och rum översätts det på olika 

sätt vilket gör att dess innebörd också förskjuts – det vill säga; i och med att idén rör sig 

genom de förbindelser som skapar och upprätthåller nätverket förändras den. Studien visar 

att ’värdighet’ inte är något statiskt eller universellt - något som likvärdigt omfattar alla, 

alltid på alla platser - utan något som ständigt förändras, omförhandlas och omformas. Vi 

har visat att vad som i en tid och i ett rum är ’värdigt’ eller ett ’värdigt boendet’ diskursivt, 

materiellt och organisatoriskt, översätts i andra tider och andra rum varigenom begreppets 

innebörd förändras. Vi har beskrivit hur en diskurs om att alla människor är lika i värdighet 

och rättigheter har förskjutits och omförhandlats mot att vissa människor (icke-medborgare) 

ses som ’de andra’, ett hot mot den rådande samhällsordningen, som människor som 

därmed kan behandlas mindre förmånligt än egna medborgare, bo i byggnader med en 

boendestandard som endast uppfyller grundläggande mänskliga behov. 

Vi har också beskrivit diskursiva praktiker, där det nätverk av aktörer som stabiliserar det 

’värdiga’ även omfattar det ’värdiga boendet’. I och med asylboendet materialiseras det 

’värdiga’. Materialiteten på asylboendet bär spår av de senaste årens definition av det värdiga 

boendet som kostnadseffektivt och tillräckligt (eller tak över huvudet som Migrationsverkets 

handläggare uttrycker det) i den bemärkelsen att pengar inte läggs på att vidta åtgärder för 

att laga väggar, golv, tak fönster och inredning som gått sönder. 

Genom ett intrikat nätverk av upphandlingskrav, olika juridiska dokument som anger 

vad det värdiga är, byggnader, rutiner etc. kan den byggda miljön ses som en effekt av 

en kunskaps- och maktordning, där definitionen av värdighet också resulterar i en viss 

materialitet. Men denna kunskaps- och maktordning utövas inte bara hierarkiskt – även de 

boende definierar och omskapar det ’värdiga’ och det ’värdiga boendet’. De boende bryter 

den inrutning nätverket utgör genom att själva definiera ’värdighet’ som ’självständighet’ 

och för att stärka sin värdighet och bryta inrutning och rutiner värvar olika aktörer för att 
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öka sin handlingsfrihet. På så vis påverkar inte bara definitionen av värdigt materialiteten 

och den rumsliga organisationen – de boende påverkar också det rumsliga och materiella 

och därmed värdighet.  Därmed kan effekterna av makten genom den diskursiva praktiken 

inte förutses. Den måste undersökas i utövningen dess naturliga miljö och i dess kopplingar 

till fysiskt närvarande och icke- närvarande aktörer. 

I uppsatsen har vi också kartlagt vilka effekter rumslig organisering, 

materialitet och människors göranden får på begreppet ”värdighet” samt 

hur dessa påverkar, motverkar samt iscensätter maktrelationer. Att skilja 

medborgare från icke-medborgare (eller ’oss’ från ’dem’) är också en del av den diskursiva 

praktiken och görs med hjälp av en rad tekniker. Dels genom geografiska gränser och 

gränskontroller, dokument men också genom att icke-medborgare placeras i särskilda rum; 

’anläggningar’, ’sovsalar’ ’husvagnar’ etc. Det värdiga boendets praktik är ett nätverk i sig 

bestående av en heterogen grupp aktörer – här anger upphandlingskraven en materiell 

standard åt det värdiga boendet men är inte i sig är avgörande för materialiteten eller 

för de boendes vardagliga handlingar. Effekten av nätverket (dokument, materialiteten, 

lokaliseringen, rutiner, pengar och mänskliga handlingar etc.) är en inrutning i tid och 

rum. Inrutningen verkar genom att en grupp människor (icke-medborgare) placeras i vissa 

institutionella rum och byggnader. Dessa människor har en begränsad rörlighet som en 

effekt av en nätverket vilket gör att de inte kan ta sig till andra orter och platser. De boende 

gör försök att bryta denna inrutning genom olika typer av handlingar – genom motmakt. 

Inne i byggnaden ges icke-medborgarna endast tillträde till vissa rum i byggnaden och varje 

person ges en plats i ett rum – med en säng och 2,5 kvm golvyta. På så vis kan rummet inte 

ses som värderingsfritt, en neutral bakgrund, utan rummet iscensätter och utövar makt, där 

olika människor placeras i och ges tillgång till olika rum.
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BILAGA 1

Observationsschema - systematisk observation

• Hur ligger Tallby i förhållande till andra orter?

• Vad karakteriserar kringliggande miljö?

• Vilket utbud finns i Tallby? (affärer, bibliotek, restauranger ect.)

• Vilken bebyggelse karakteriserar orten?

• De boende har sagt att de ibland spelar fotboll eller simmar i sjön – var ligger dessa? 

Hur är de utformade?

• Hur långt är det mellan Tallby asylboende och Tallby?

• Tallby asylboendes placering i förhållande till orten?

• Tallby asylboendes placering på tomten?

• Vad finns på tomten? (byggnader, träd, lekredskap el. dyl)

• Hur är byggnadens olika delar organiserade? 

• Finns speciella ”personalrum”? Var ligger de? 

• Är dörrarna i regel låsa eller inte?

• Vilka element (väggar, golv, tak, fönster) bygger upp dessa olika rum?

• Hur är rummen möblerade? (vilka möbler finns och hur står de i rummet)

• Vilka övriga artefakter finns i rummen?

• Väggfast inredning/armatur?

• Finns regler nedskrivna eller angivna (på exempelvis anslagstavlor)?

Exempel på fältanteckning från den systematiska observationen:
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BILAGA 2

Ang. intervju som en del av masteruppsats

Hej!

Mitt namn är Linn Grönlund och jag studerar vid Blekinge Tekniska Högskola, Masterprogram 

i Stadsplanering. För närvarande arbetar jag och en klasskamrat, Anders Åström, med vår 

masteruppsats som handlar om asylsökandes boendesituation under ansökningsprocessen. 

Därför vill se hur ett asylboende kan vara utformat och hur personal och boende upplever 

boendesituationen. Som blivande planeringsarkitekter är vi intresserade av den byggda 

miljön och människors vardagliga liv. Därför vill vi gärna komma och besöka ert boende 

för att se hur miljön ser ut och om det finns något intresse för att eventuellt vara med i 

undersökningen. Vill vi understryka att, om ni vill vara med, så kommer såväl ert boende 

som personer som intervjuas att anonymiseras samt att deltagarna i undersökningen kan 

avbryta den när de vill. 

Då arbetet med uppsatsen fortfarande är i uppstartsfasen är detaljerna kring studien inte 

helt bestämda, syftet med det här mejlet är att höra om ni tycker att det låter intressant att 

delta. Så - skulle vi kunna få komma och besöka ert boende och berätta mer? 

Vänliga hälsningar, 

Linn Grönlund & Anders Åström

Mail:  anders.erik.astrom@gmail.com linn.gronlund@gmail.com

Tfn:  Anders Åström: 0767 88 66 47 Linn Grönlund: 0739 14 08 78
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BILAGA 3

Vår arbetsfördelning

Att arbetet har två författare något som kan innebära problem för den person som ska bedöma 

arbetet utefter de betygskriterier som anges i dokumentet Betyg & bedömning (FM2594 

Masterarbete i fysisk planering, VT 2016). Denna bilaga vänder sig därför främst till den 

examinerande lärare som har till uppgift att bedöma uppsatsen. Vi anger här hur vi delat 

upp arbetet mellan oss. Men, som vi skriver i förordet, är uppsatsen främst ett resultat av ett 

alltigenom gemensamt arbete.  

Skriftlig framställning

Uppsatsens inledning (Inledning, syfte och frågeställning) studiens författare skrivit gemensamt. 

Kapitel ett (Tidigare forskning) har Linn ansvarat mer för angående den slutliga framställningen, 

dvs. textmässigt.

Kapitel två (Teoretiska utgångspunkter) har uppsatsens författare skrivit gemensamt. 

Kapitel tre (Metod, material och tillvägagångssätt) har Anders ansvarat mer för angående den 

slutliga framställningen, dvs. textmässigt. 

Kapitel fyra och fem (Resultat & analys samt Avslutande diskussion & slutsatser) har 

författarna skrivit gemensamt. 

Metod och tillvägagångssätt

Anders har till större del ansvarat för att samla in och analysera de lagtexter och juridiska 

dokument som utgör empiri i uppsatsen. Det empiriska materialet från Tallby asylboende har 

samlats in gemensamt, men Linn har till större del analyserat detta empiriska material. De 

två texterna som data och analys resulterade i har sedan skrivits ihop och reviderats av båda 

författarna.
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Linn har samlat in större delen av materialet som ligger till grund för avsnittet Tidigare 

forskning (kapitel 1). Anders har samlat in större delen av det material som ligger till grund 

för vår metod (kapitel 3). 


