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Aldrig tidigare har så många människor sökt asyl i Sverige som de senaste åren. Det har medfört ett 

ökat behov av asylboenden runtom i landet. Etableringar av sociala verksamheter brukar förorsaka 

grannprotester. Retoriken i sådana grannprotester brukar beskrivas med hjälp av två akronymer: 

NIMBY (Not in My Back Yard) och NIABY (Not In Anyone’s Yard). I NIMBY-retoriken kritiseras 

inte den etablerade verksamheten som sådan, endast lokaliseringen. I NIABY-retoriken däremot 

riktas kritiken mot verksamhetens art, det vill säga kritiken är principiell. I denna studie undersöks 

hur retoriken ser ut bland grannskap där etableringar av asylboenden har varit aktuella i och med 

den rådande flyktingsituationen. Metodiskt bygger studien på en innehållsanalys av 

massmediarapporter kring protester mot asylboenden. Studien visar att NIMBY-retorik är betydligt 

vanligare förekommande än NIABY-retorik. Samtidigt uppmärksammas att gränsen mellan NIMBY 

och NIABY ofta är flytande. En viktig teoretisk slutsats är att begreppen NIMBY och NIABY är 

nödvändiga, men inte tillräckliga, för att förstå grannprotester mot etableringar av sociala 

verksamheter. 
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1. Inledning 

 

Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt från oroligheter, krig och förföljelse som nu. Förra 

året (2015) uppgavs uppemot 60 miljoner människor befinna sig på flykt och antalet ökar (Sverige för 

UNHCR, 2015). År 2013 sökte närmare 60 000 människor asyl i Sverige, år 2014 översteg siffran 80 000 

asylsökningar för att år 2015 fördubblas från år 2014 till strax över 160 000 asylansökningar 

(Migrationsverket, 2016). Fler människor än någonsin tidigare har med skäl av flyktingsituationen sökt 

asyl i Sverige (Regeringskansliet, 2015).  Som en följd av detta har många asylboenden etablerats runtom 

i landet, det vill säga boenden där asylsökande placeras ”i väntan på asylutredning och beslut om 

uppehållstillstånd” (Migrationsverket, 2015a).  

 

Etableringen av nya asylboenden har, av olika skäl fått stor massmediauppmärksamhet. Det har, för det 

första, handlat om attacker mot dessa boenden, till exempel flera mordbränder (se till exempel Efendić 

& Kudo, 2015; Delin, 2015; Ewald, 2015). Som följd av asylbränderna sekretessbelade Migrationsverket 

uppgifter om planerade och etablerade asylboenden för allmänheten. Kort därpå utökades dessutom 

deras bevakning av en del asylboenden (Migrationsverket, 2015b, Migrationsverket, 2015c). Därtill 

beslutade sig polisen för att bidra med patrullerande polishelikoptrar i hela landet för att förebygga 

fortsatta mordbränder (Polisen, 2015). För det andra har massmedia rapporterat om bråk och hotfulla 

situationer på asylboenden (se till exempel Fahlberg & Ericsson, 2015; Jakobsson, 2015 & Jonsson, 

2016). I början av år 2016 blev Alexandra Mezher, en ung medarbetare vid ett HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn, knivskuren till döds under arbetstid. En av de boende anhölls för dådet 

(Mårtensson, 2016; ”Ung kvinna dödad med kniv på HVB-hem”, 2016). I samband med händelsen ska 

en polis ha uppgett för en nyhetsbyrå att utryckningar till asylboenden på grund av bråk och oroligheter 

blivit allt vanligare sedan hösten 2015 (”Skadegörelse och bråk på asylboende”, 2016).   

 

Tidigare forskning visar att dramatiska händelser som dessa påverkar människors attityder och att de 

ibland kan leda till växande fördomar (Borell, 2015, s. 409; Borell, 2012, s. 24). Det är därtill ett känt 

fenomen att grannprotester tenderar att uppkomma vid kontroversiella sociala etableringar i det egna 

grannskapet, till exempel sprutbytesmottagningar eller härbärgen för hemlösa (Borell & Gerdner, 

2003). Hur reagerar grannar mot planer om att etablera asylboenden? Hur argumenterar de mot sådana 

etableringar? Inom samhällsforskningen studeras grannprotester mot kontroversiella etableringar ofta 

med hjälp av två akronymer, nämligen NIMBY (Not In My Back Yard) och NIABY (Not In Anyone’s Back 

Yard). NIMBY betecknar grannprotester som inte riktar sig mot den etablerade verksamheten som 

sådan utan endast mot att den förläggs till det egna närområdet (Borell & Gerdner 2001, s. 13-14). 

NIABY-protester handlar däremot om den tilltänkta verksamheten, det vill säga grannar har principiella 

invändningar inte bara mot lokaliseringen av den utan mot verksamheten i sig. Åtskilliga protester mot 

kärnkraftverk eller kärnavfallsanläggningar är exempel på NIABY-protester. Protesterna riktas inte bara 

mot valet av plats utan mot, i det här fallet, den teknik som används (Borell 2012 s. 41).  

Forskningen om grannprotester mot etableringar av sociala verksamheter är inte särskilt omfattande 

(Borell & Westermark, kommande). Med både en empirisk och teoretisk ansats avser denna studie att 

göra ett bidrag till den ringa forskningen i området. Tidigare forskning visar att grannar som 

protesterar mot etableringar av sociala verksamheter generellt brukar använda sig av NIMBY-

argument (Borell & Gerdner, 2001). Hur förhåller sig grannprotester mot asylboenden, under rådande 

flyktingsituation, till det? Är det främst NIMBY-argument som ges uttryck för eller är förekommer 

både NIMBY-retorik och NIABY-retorik i grannprotesterna? Eller visar sig något annat mönster?   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Avsikten med denna studie är att studera retoriken i grannprotester, så som de avspeglas i massmedia, 

mot etableringar av asylboenden. De centrala frågorna är: 

 

- Vilka retoriska mönster och argumentationslinjer framkommer i grannprotesterna?  

- Hur förhåller sig protesterande grannars retorik till NIMBY och NIABY-retorik?  

 

3. TEORETISKA ANSATSER OCH BEGREPP INOM TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel överblickas en del av den forskning som tidigare bedrivits om grannprotester mot sociala 

verksamhetsetableringar. Som redan nämnt har det forskats relativt lite om grannprotester mot 

etableringar av sociala verksamheter (Borell & Westermark, kommande). Eftersom denna studie 

fokuserar på grannars retorik riktas särskilt fokus på de teoretiska begrepp och ansatser som inbegriper 

retoriken. Först görs en genomgång av de olika teoretiska begreppen som kommer användas för att 

analysera materialet i studien. Eftersom de teoretiska begreppen och ansatserna är så nära 

sammanlänkande förs en löpande redogörelse av ansatserna i samband med att de teoretiska begreppen 

presenteras. Därefter presenteras två empiriska studier som angränsar till denna forskningsstudie följt 

av en kort diskussion kring var denna studie tar vid. 

3.1 NIMBY 
 

När det talas om protester mot kontroversiella etableringar av olika slag brukar begreppet NIMBY 

komma upp. NIMBY står, som redan nämnts, för Not In My Back Yard och syftar på grannars protester 

riktade mot dessa etableringar. Specifikt för NIMBY-protester är att grannarna inte uttrycker missnöje 

över verksamheten i sig utan av dess placering i just det egna grannskapet. Det kan röra sig om sociala 

verksamheter såsom till exempel gruppboenden för handikappade och härbärgen för hemlösa (men 

också etableringar såsom vindkraftsverk, kärnkraftverk eller en motorväg). Det är alltså inte 

verksamheten i sig som grannarna säger sig reagera mot. Kritiken riktas mot platsen för etableringen, 

då den anses medföra någon form av störning eller hot mot de boende i området (Borell & Gerdner, 

2001, s. 13-15). Etableringen anses dessutom medföra praktiska hinder för de närboende. Detta har till 

exempel getts uttryck för genom missnöje mot moskébyggen, bland annat med argumentet att de skulle 

förorsaka trafikproblem och parkeringssvårigheter (Borell, 2012, s. 40, 42). 

 

Varför uppkommer NIMBY-protester? Vilka faktorer spelar roll? Under NIMBY-forskningens tidiga 

dagar lades stort fokus på studier om personers attityder till de klientgrupper som aktualiserades, till 

exempel sjuka eller missbrukare (Borell & Gerdner, 2001, s. 18). I generella attitydundersökningar av 

det här slaget visade det sig finnas högst acceptans gentemot “somatiska sjukvårdsinrättningar av olika 

slag, skolor, äldreboenden och äldrevård, men också institutioner för barn med begränsade psykiska 

funktionshinder”. Verksamheter för kriminella och missbrukare av alkohol eller narkotika tillhörde dem 

som mottog lägst acceptans (Borell & Gerdner, 2001, s. 18).   

 

De första försöken att systematiskt studera grannprotester mot kontroversiella etableringar har ofta 

kritiserats. För det första, understryker kritikerna, handlar inte dessa studier om faktiska grannprotester 

eftersom de bygger på attitydundersökningar där intervjupersoner ställs inför hypotetiska frågor om hur 

de skulle reagera om en viss verksamhet lokaliserades till det egna grannskapet. Men det är en väsentlig 

skillnad mellan att tro sig veta och av egen erfarenhet faktiskt veta hur en reagerar i en sådan situation. 

För det andra tar inte forskning av det här slaget hänsyn till att människors attityder inte är statiska. 

Personer som förvärvar egen erfarenhet av de verksamhetsboende kan med tiden släppa stereotyper och 

fördomar om de nyinflyttade och istället kan bekantskapen med tiden omvandlas till vänskapsband. 

Kritiker mot hypotetiska attitydsstudier framhåller detta som viktigt att ha i beaktande vid denna typ av 

forskning (Borell & Gerdner, s. 2001, s. 18-21; Borell & Westermark, kommande). För det tredje 
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kritiseras den tidiga forskningen för att enbart fokusera på en faktor, attityder. NIMBY-fenomenet är 

emellertid betydligt mer komplicerat än så och där är attityder bara är en av förklaringsfaktorerna till 

dess uppkomst. Attityder är dock icke desto mindre en viktig faktor (Borell & Gerdner, s. 2001, s. 20-

21).  

 

Med åren har den hypotetiska ansatsen mer och mer övergivits. Istället inriktas studier numera av 

faktiska protester där grannar konfronteras med etableringar av sociala verksamheter. Studier av detta 

slag kan dock se olika ut. En ansats är indirekt, i sådana studier intresserar sig forskaren bland annat 

för protesternas omfattning rent storleksmässigt och varaktighet över tid. Tidigare forskning genomförd 

med denna ansats visar att protesterna pågår under en begränsad period i nära anslutning till öppnandet 

av en verksamhet för att i regel avta när grannar inser att deras farhågor inte besannades. Andra studier 

har en mer direkt ansats, vilket innebär att fokus läggs vid retoriken i själva protesterna och vad för 

gehör de olika retorikslinjerna genererar (Borell & Gerdner, 2003; Borell & Westermark, kommande). I 

denna studie används en direkt ansats eftersom intresset ligger i hur grannars retorik ser ut. Däremot 

kommer ingen möjlighet finnas att undersöka vad för gehör de får för sina protestyttringar inom ramen 

för undersökningen. Mer om direkta studier tas upp i samband med kommande underteman. Låt oss 

nu först stanna ett ögonblick vid indirekta studier om grannprotester mot sociala verksamheter.  

 

En del indirekta studier har med åren sökt finna vad situationsfaktorer har för förklaringsvärde till 

NIMBY-fenomenet. Med situationsfaktorer avses utformning av verksamheten och aktuella 

ortsförhållanden på platsen för etablering.  Med utformning av verksamheten menas bland annat 

verksamhetens storlek, dess personalantal, driftform och vilken typ av behandling som erbjuds där. Med 

ortsförhållanden menas till exempel om det är tätort eller landsbygd, hur den sociodemografiska 

situationen i grannområdet ser ut samt vilket avstånd som finns mellan grannar och den sociala 

verksamheten (Borell & Gerdner, 2001, s. 22). Borell och Gerdner (s. 2003) har själva gjort en studie 

där de undersöker ett antal situationsfaktorers effekt på grannars NIMBY-protester mot HVB-hem. Då 

Borell och Gerdners (2003, s. 65, 77) definition av NIMBY-reaktioner graderas utifrån 

protestomfattning, anpassad för analys av deras undersökningsmaterial, är den inte aktuell att redogöra 

för här i detalj. Dock kan ett antal empiriska upptäckter av relevans för denna studie utrönas. Studien 

visar att stora anläggningar placerat i ett bostadsområde tycks löpa störst risk till negativa reaktioner.  

Just stora tvångsvårdsanläggningar av tonårskillar och fall där fastigheten är aktieägd tycks löpa allra 

störst risk för protester. Sannolikheten till protester mot dessa ökar dessutom ytterligare vid placering i 

bostadsområden eller byar. Till skillnad från många tidigare studier, där grannars attityder framförts 

som främsta faktorn till protester, talar denna studie istället för att situationsfaktorer är den främsta 

faktorn. Närmre bestämt visar studien att en verksamhets utformning och ortsförhållanden där en 

verksamhet etableras spelar viktigast roll.  

  

En del indirekta studier har också fokuserat på vad informationsmöten för grannar om 

etableringsprocessen har för roll i hur NIMBY-protester utformar sig.  Forskningsresultaten om 

effekterna av information till grannar är allt annat än entydiga. En del studier visar att 

informationsmöten ger grannar möjlighet att skapa en plattform där de kan gå samman för att 

organisera grannskapets protester. Samtidigt kan utebliven eller bristfällig information skapa problem. 

Om informationen inte är fullständig kan detta av grannar uppfattas som ”smussel” bakom deras rygg 

(Borell & Gerdner, 2001, s. 25-26). Det finns emellertid forskningsresultat som visar att tidig och allsidig 

information främjar goda relationer långsiktigt. Såvida motsättningarna mellan grannarna och 

verksamheten inte är allt för stora kan samspelet på lång sikt leda till ömsesidig förtroende, samarbete 

och utbyte av tjänster (Borell & Gerdner, 2001, s. 26-27).  Fokus har hittills riktats mot det klassiska 

NIMBY-begreppet i sin ursprungsform. Därtill har en del tidigare forskning kring NIMBY och dess 

uppkomst redovisats. Nedan utvecklas resonemanget kring protester mot kontroversiella etableringar i 

allmänhet och NIMBY-protester i synnerhet som mångfacetterade och komplexa företeelser. 
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3.2 SOFISTIKERAD NIMBY                                                                                                                            
 

När grannar framför sofistikerad NIMBY-retorik påstår de att målgruppen för den sociala verksamheten 

inte kommer att trivas i deras grannskap. Till skillnad från NIMBY-retorik, där fokus enbart läggs vid 

varför grannar missgynnas av en etablering, skiftas här alltså fokus till varför framförallt de som 

verksamheten riktar sig till missgynnas av verksamhetsetablering där. Bygget av Södermalsmoskén i 

Stockholms innerstad tas upp som exempel. I det fallet framförde lokala partier att det för muslimers 

eget bästa hade lämpat sig bättre att placera moskén i förorten Tensta-Rinkeby. Motiveringen var att 

många boende i Tensta-Rinkeby är muslimer och skulle få nytta av närhet till moskén. Ett annat exempel 

på sofistikerad NIMBY-retorik kommer från grannar till ett moskébygge i Umeå. Grannar där påstod att 

moskén inte skulle smälta in i områdets stil och istället är förtjänt av att placeras där den bäst 

symboliserar stadens mångkulturalism. Sofistikerad NIMBY-retorik går alltså längre i sitt anförande än 

det klassiska NIMBY-begreppet genom att grannar också menar sig tala för verksamhetens eget bästa 

samt förespråkar ett generellt samhällsintresse (Borell, 2012, s. 42-43). 

 

3.3 NIABY 
 

Om protester mot en viss kontroversiell verksamhets lokalisering betecknas som NIMBY-protester 

handlar NIABY-protester (Not In Anyone’s Back Yard) däremot om kritik mot att vissa kontroversiella 

verksamheter alls bedrivs, oavsett placering. Kritiken är alltså, med andra ord, principiell. Tidigare 

forskning visar att NIABY-retorik sällan används i protester mot sociala verksamheter. Detta eftersom 

sympati och stöd för protester över att det finns gruppboenden för exempelvis handikappade skulle te 

sig nästintill obefintlig (Borell & Gerdner, 2001, s. 15-16). Notera att resonemanget nu mer övergår till 

studier med en mer direkt ansats då fokus inriktas på grannars retorik och gehör för den. Grannar som 

använder NIMBY-argument undviker från att hamna i oråd med andra om deras syn kring innehållet i 

en social verksamhet. Oavsett aktörers underliggande motiv tenderar det därför att gynna deras sak 

betydligt mer att framföra NIMBY-argument (Borell, 2012, s. 43). Borell och Gerdner (2001, s. 17) 

förklarar därtill att brist på legitim NIABY-retorik gör att NIMBY-argumenten måste understryka rätten 

till informerat samtycke och att närboendes synpunkter skall tas i beaktande. På så vis förklaras chansen 

öka betydligt till legitimitet och gehör av andra.  

 

Även om användning av NIABY-retorik är betydligt ovanligare än NIMBY-retorik i grannprotester mot 

sociala verksamheter påträffas det ändå ibland. I Borells (2012, s. 40-43) undersökning om 

islamofobiska hatbrott och fördomar består en del protestyttringar mot moskéer av NIABY-retorik. 

Islam målas i sådan argumentation upp som en intolerant religion som förespråkar terrorism och 

förtryck av kvinnor. Sverige som ett demokratiskt, jämställt och fredligt samhälle beskrivs därför hotas 

av islam. Argumenten anses nog för att muslimer inte ska få ha samma religionsfrihet som övriga 

trosinriktningar. Lokala missnöjesyttringar med denna typ av argumentation har bland annat drabbat 

Södermalmsmoskén och en moské på Hisingen i Göteborg. I en bygglovsöverklagan mot 

Södermalmsmoskén förklarades att ”moskéer på svensk mark symboliserar ockupation och angrepp och 

att sådana aldrig borde tillåtas på Sveriges heliga jord” (Borell, 2012, s. 42). På Hisingen i Göteborg 

hävdades att ”islam har en mycket skev kvinnosyn och uppmuntrar till våld mot sina motståndare” 

(Borell, 2012, s. 42). Denna typ av argumentation förekommer, om än i mindre utsträckning. Enligt 

tidigare forskning är den ovanlig vid överklaganden av bygglov och när den används förmedlas missnöjet 

oftast i skrivform av enskilda individer (Borell, 2012, s. 42).  Trots eventuella underliggande NIABY-

sympatier tycks vetskapen om det retoriska självmordet att använda sig av sådana argument mot sociala 

verksamheter göra att människor generellt hittar andra strategier. Antingen NIMBY-retorik, 

sofistikerad NIMBY-retorik eller som presenteras nedan, en NIABY-retorik beklätt i NIMBY-retorik. 
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3.4 KOMBINATION AV NIMBY OCH NIABY 
 

Gränsen mellan NIMBY och NIABY är emellanåt svårdragen. I Borells (2012, s. 44-45) studie 

förekommer en typ av argumentation som integrerar båda begreppen i sin utformning. Utgångspunkten 

i just det fallet är islamfientligt men retoriken anpassas till den lokala kontexten. Vid användning av 

denna retorik beskrivs islam inte först och främst som ett hot mot samhällets kultur i stort. Istället 

betonas den lokala kulturmiljön sättas på spel. Södermalmsmoskén till exempel påstods skulle komma 

att störa stadsdelens gemytliga och folkliga småstadskänsla. Vidare förklaras att de regelbundna 

moskébesökarna inte nödvändigtvis skulle utgöra ett hot mot säkerheten i området. Däremot framhålls 

en etablering i grannområdet riskera att attrahera islamister, våldsbejakande rasister och 

högerextremister. Moskébygget på Södermalm menades exempelvis, utöver rubbning av den gemytliga 

atmosfären, komma att attrahera bråk och misshandel. Missnöjesyttringar enligt denna 

argumentationslinje ger fortfarande uttryck för islam som en undantagsreligion där religionsutövande 

önskas begränsas. Skillnaden består i att här paketeras protesterna som lokalpraktiska, där 

grannskapets säkerhet beskrivs som överordnat etableringen av verksamheten. Här är inte 

verksamheten i sig uttryckligen måltavla för kritiken utan den läggs på konsekvenserna av dess 

etablering i närområdet. Med stöd av empiriska fall har den här delen av pappret lyft komplexiteten av 

de teoretiska begreppen NIMBY och NIABY framförts. Nedan följer ett avsnitt med fler teoretiska 

begrepp och ansatser som behandlar retorik samt gehör för dem och således är viktiga ha kännedom om 

inför den kommande studien.  

 

3.5 RETORIKNIVÅER INOM PROTESTRÖRELSER 
 

Forskarna Jasper och Gordons (1996) studie belyser lokala proteströrelsers förmåga att knyta icke-

retoriska argument och stöd av utomstående till sin kamp. I studien urskiljs fyra nivåer av retoriklinjer 

finnas bland demonstranter. Jasper och Gordon (1996, s. 163) förklarar dels att det finns en lokal 

retorik, där protester förs mot själva placeringen i närområdet. Ett klassiskt NIMBY-exempel med andra 

ord. En semi-lokal retorik emellertid, innebär att kontroversiella verksamheter av ett visst slag anses 

olämpliga att etableras i vissa områden men att det också finns bättre lämpade områden för dessa. Till 

exempel lyfts att en tipp för farligt avfall anses passa väl på perifera platser men däremot högst 

opassande att placera i ett tätbefolkat område. Med global retorik åsyftas klassisk NIABY-retorik, dvs. 

att verksamheten inte bör finnas till överhuvudtaget. Slutligen finns det något som de kallar för 

processretorik. I processretorik riktas missnöjet mot statens beslut att placera en verksamhet i 

demonstranternas närområde. I dessa fall kan bland annat staten beskyllas för att utöva maktmissbruk 

och att de inte hålls ansvariga för sina missgärningar. Likheter med Borell och Gerdners (2001, s. 17) 

resonemang om att lägga vikten på informerat samtycke vid NIMBY- protester av sociala verksamheter 

är här slående.  

 

I studien argumenteras även för att lokala miljöprotester tenderar att kunna föra mer generella anspråk 

än lokala protester mot sociala etablissemang. Det finns ofta ansenlig forskning kring miljöförstöring 

och tongivande argument från den omfattande miljörörelsen som går att använda till stöd för 

miljöprotester. Sakfrågan anses vara angelägen för betydligt fler än det egna grannskapet varpå lokala 

miljöprotester har lättare att vinna större stöd av utomstående. Oavsett klass, kön, ursprung etc., kan 

människor relatera till att inte önska miljöförstörande verksamhet på sin bakgård då det påverkar oss 

alla. Sakfrågan i sig behöver inte bli personlig. Sociala verksamheter å andra sidan förklaras ha betydligt 

svårare att föra liknande anspråk. Protester riktade mot sociala etableringar tvärtom har en stor 

benägenhet att vara personliga eftersom det handlar om att uppfatta människors närvaro som störande 

eller hotande. Icke-lokal retorik beskrivs därför bli svårare att ta till. Rasism exempelvis må förekomma 

men i det offentliga rummet i USA avhåller sig de flesta från den retoriklinjen (Jasper & Gordon, 1996, 

s. 174).  

 

 



        

6 
 

De empiriska resultaten stämmer väl överens med resonemanget om när NIMBY-retorik vs NIABY-

retorik accepteras att användas. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att NIMBY och 

sofistikerad NIMBY-retorik med tillgång till semi-lokal retorik och processretorik i regel används och 

ökar chansen till gehör för grannprotester mot sociala verksamhetsetableringar (Borell och Gerdner, 

2001, s. 17; Borell & Westermark, kommande). I avsnittet nedan redogörs det avslutningsvis för två 

studier gjorde i England som undersökt lokala protester mot planer om etablering av asylboenden där.  

 

3.6 Lokala protester mot nyetablering av asylboenden inom tidigare forskning 
 

Inför studien är det av intresse att titta på angränsande studiers empiriska resultat. I Storbritannien har 

två empiriska studier gjorts om lokala protester mot planer om etableringar av asylboenden. Eftersom 

det endast är en fråga om två vetenskapliga studier anses det här tydligare att redogöra för dem var för 

sig. 

 

Den ena studien behandlar hur motståndare av asylsökande i en förort på engelska kusten ramar in sin 

retorik mot planer på ett asylboende på orten. Intresset står i hur retoriken förhåller sig till xenofobi och 

rasistisk agenda medan missnöjda tydligt frånsäger sig att missnöjet skulle ha med rasism att göra. 

Metodval utgörs av en diskursanalys och som undersökningsmaterial används flygblad, tidningar, 

nyhetsartiklar, brev, webbplatser och e-mail men också tal och en pratshow. Fokus för analys läggs vid 

vilka ord, fraser, metaforer och exempel som framkommer i motståndares argumentation (Grillo, 2005, 

s. 235, 245). I empirin framkommer att de oppositionella anser att de är realistiska och har hjärta för 

det lokala välbefinnandet. Argumentationslinjen i motståndsrörelsens diskurs består i stort av att deras 

ort är för liten för den mängd flyktingar som planeras flytta dit. Det påstås vare sig finnas tillräckligt 

med bra infrastruktur, utbud på skolor, läkare, jobbmöjligheter etc. med en sådan införsel av människor. 

Det finns även uppfattningar om att det blir konstigt att lägga så mycket pengar på asylsökande när 

skolor och sjukvården saknar resurser. Sjunkande fastighetspriser, lidande lokalhandel och ökad 

kriminalitet är ytterligare argument. Samtidigt betonar oppositionella till etablering av asylboende på 

orten att de för en realistisk linje och inte en rasistisk linje (Grillo, 2005, s. 249, 253).  

 

 Grillo (2005, s. 257) menar att rasistiska utlåtanden såsom vi är vana vid att höra dem må undvikas 

men utesluter inte att en underliggande ton av rasism ändå finns med i bilden. Den form av rasism som 

avser att det finns biologiska skillnader mellan olika grupper uppges inte nödvändigtvis vara 

utgångspunkten här. Rasism menas i själva verket vara mer komplext än så och att den kan göra sken 

av sig på mer än ett sätt. Grillo (2005, s. 257) uppger att diskurser av detta slag måste ses i ljuset av 

historien och relationer bakåt i tiden för att förstås. När Usama Bin Laden och hot om terrorism kommer 

på tal (vilket gjorts inom empirin) som skäl till missnöje framhåller han att det finns det en koppling att 

göra. Usama Bin Ladens illdåd med hänvisning till islam har som konsekvens att en del personer 

uppfattar alla muslimer som potentiella terrorister. Nästa steg är att flyktingar likställs som muslimer 

eftersom många av dem kommer från Mellanöstern. När det sen i sin tur exempelvis ges uttryck för en 

rädsla av fallande huspriser för att asylsökande flyttar in i bygden bygger den rädslan på en negativ 

uppfattning om flyktingars karaktär. På detta vis byggs konstant fördomsfulla och rasistiska antaganden 

på om ”de andra”. Samtidigt beskriver Grillo (2005, s. 254-255) det viktigt att beakta att lite förståelse 

har getts till personers genuina oro över hur bygden ska klara av införseln av nya människor. Kritiken 

för oron må av en del människor riktas åt fel håll eller medföra opassande formuleringar som ger skäl 

att reagera men oron i sig menar han är förståelig. I fall där till exempel sjukhus och skolor blir eller 

riskerar att bli överbelastade framhåller han det vara rimligt att oro uttrycks då det är legitima skäl till 

frågor om hur situationen skall hanteras. Med dessa avslutande ord övergås det nu till den andra 

studien. 

 

Den andra studien undersöker lokalbefolkningens protestyttringar mot planer om att etablera 

asylanläggningar (boende inkluderat) på två orter på den engelska landsbygden. Med bakgrund av 

mycket motstånd mot etableringar av asylförläggningar på rurala orter intresserar sig forskaren för hur 

boende på den engelska landsbygden förhåller sig till att släppa in ”främlingar” (Hubbard, 2005, s. 3). 
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En diskursanalys genomförs med hjälp av undersökningsmaterial såsom planeringsdokument, 

medierapporter samt offentliga utredningsinlämningar och i det inräknat missnöjdas inskickade brev 

Forskaren kristalliserar framförda argumentationslinjer bland bosatta och förhåller sedan det till 

subjektivitet och identitetsfrågor (Hubbard, 2005, 4, 10). 

  

Bland argumenten nämns bland annat att landsbygden inte är anpassad för en så pass stor anläggning. 

Dels uppges inte infrastrukturen vara utbyggd och således att flyktingar kommer bli uttråkade då det 

inte finns något att göra där (Hubbard, 2005, s. 7). Stadslivet framförs av flera ha mer att erbjuda 

asylsökande som påstås skulle ha svårt att passa in på landsbygden. Städer framhålls därför vara bättre 

lämpade för asylboenden och asylsökande påstås komma att trivas bättre där (s. 13). Med utgångspunkt 

i samma retorik meddelas det på en annan ort argumenteras för att varken lokalbefolkningen, den lokala 

tjänstesektorn eller ens asylsökande själva beskrivs komma att vara nöjda med lösningen som föreslås. 

Något som forskaren menar användes som ett sätt att undvika associationer till rasism (Hubbard, 2005, 

s. 8). Lokala myndigheter på båda orterna argumenterar för varför etablering av asylförläggningar hos 

dem är olämpligt. En hänvisning görs till flera respekterade rättighetsgrupper som anges mena att 

placering av asylförläggningar på landsbygden cementerar asylsökandes exkludering och utanförskap i 

samhället. Detta eftersom resurserna för att supporta dem inte finns på samma sätt på landsbygden. På 

så vis menas inte de asylsökande gynnas av förslaget att placeras där. Emellertid ska de lokala 

myndigheterna också ha bett organisationer, som även de motsätter sig placeringen, att föra fram bevis 

om invånarnas oro över störningar, ökad kriminalitet och oro för den egna säkerheten.  Något som enligt 

forskaren ger tydliga signaler om att mer ligger under ytan än en vilja om att flyktingar ska få goda 

förutsättningar till inkludering (Hubbard, 2005, s. 9).  

 

Över sexhundra anonyma (med undantag för organisationers) brev från medborgare i de två orterna, 

uppges på myndigheternas önskan om bevis, ha skickat in skriftliga synpunkter kring sin oro (Hubbard, 

2005, s. 10). Bland dessa framkommer en argumentationslinje om att asylsökande inte skulle bidra till 

lokala ekonomin utan bli en börda.  De flesta av medborgarna argumenterar också för att majoriteten 

av de asylsökande ljuger om sina asylskäl. De påstås egentligen vara ekonomiska migranter som inte är 

i behov av beskydd varpå de borde åka hem till var de kom ifrån och inte snylta på Englands välfärd. En 

tredje argumentationslinje avser kriminalitet. Dels delges misstankar om att människor tagit sig dit 

olagligt. Om de tagit sig dit olagligt menar en del i det i sin tur även att det är oklart vilka det är som 

kommer och vad de är kapabla till. Risk till initiering av terroristverksamhet är det få som argumenterar 

för men däremot uppges en oro för att kriminalitet ska frodas i det monotona livet på asylförläggningen. 

Många män på ett och samma ställe utan att något att göra menas helt enkelt inte båda gott. Det uppges 

istället snarare uppvigla risk för vandalism, tjuveri men också brott såsom misshandel och våldtäkt 

(Hubbard, 2005, s. 11, 14).  

 

Hubbard (2005, s. 15-16) klargör att det inte kanske bör ses som förvånande att protester skapades i den 

utsträckning som det gjordes. Det handlar om två orter på landsbygden med en särskild levnadsstil som 

dessutom har väldigt begränsad erfarenhet av ”icke-vit” befolkning. En oro över att plötsligt mötas av 

en omfattande ström av personer med en helt annan livsstil, seder och bruk som upplevs motsätta sig 

den egna levnadsstilen, menas inte vara särskilt överraskande. Han menar att självbilden bland lantliga 

personer är att de är anständiga, ordningsamma och ”rena” människor som inte gör en fluga förnär. 

Kriminalitet, sexuellt hot och avvikande beteende tycks i deras självbild begås av minoriteter, i detta fall 

asylsökande. Hotet mot den ”lantliga känslan” och samhällsresurserna som framförallt gavs uttryck för, 

tycks snarare handla om rasism där den egna identiteten, eller i varje fall självbilden om den, försvaras 

gentemot ”dem andra”, främmande och hotande mot den egna självbilden. 

 

Dessa två angränsande studier har inte. förhållits till teoretiska ansatser och begrepp inom forskningen 

av protester mot etableringar av sociala verksamheter. Genomgången av angränsande empiri bör därför 

inför denna studie ses i ljuset av vad för argument som framkommer i lokala protester mot tilltänkta 

etableringar av asylanläggningar. Med reservation för att dessa studiers metoder, utgångspunkter och 

ambitioner skiljer sig från denna undersökning går det dock att notera ett antal iakttagelser som är bra 
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att ta med sig. I båda studierna framkom argument om att placeringen är opassande eftersom orten är 

för liten och att de samhällsresurser som krävs inte finns på plats på deras orter (Hubbard, 2007, s. 7; 

Grillo, 2005, s. 253). NIMBY-retorik urskiljs vid fall där betoningen lades på varför placeringen 

missgynnar lokalbefolkningen. Sofistikerad NIMBY-retorik urskiljs i de fall det betonades varför 

placeringen missgynnar de asylsökande. Samtidigt förekommer också mer principiella argument om att 

exempelvis ökning av flyktingar kommer öka kriminalitet och att asylsökande egentligen är ekonomiska 

migranter som ljuger om sina ärenden varpå det är omöjligt att veta vad de mer är kapabla till (Hubbard, 

2005, s. 11, 14; Grillo, 2005, s. 249).  Dessa ligger betydligt närmare NIABY-retorik. Det finns också 

argument som bekräftar bilden om att linjen mellan NIMBY och NIABY-retorik inte alltid är tydlig. Var 

platsar exempelvis argumentet om att etablering av asylboende på orten leder till fallande huspriser? 

Enligt Grillo behövs en problematisering göras kring vad det argumentet står för (Grillo, 2005, s. 257).  

 

Hur ska det tolkas när myndigheter ger uttryck för sofistikerad NIMBY-retorik och samtidigt uppmanar 

allmänheten att ge mer principiella skäl till varför de upplever att etablering av asylboende på orten är 

olämplig? (Hubbard, 2005, s. 9). Enligt Hubbard (2005, s. 9) signalerar detta att mer ligger under ytan 

än välviljan mot asylsökande uttryckt i form av sofistikerad NIMBY-retorik. Dessa studier bekräftar 

framförallt komplexiteten och att skiljelinjen mellan NIMBY och NIABY-retorik inte alltid är tydlig. I 

stundande undersökning kommer empirin speglas i förhållande till teoretiska begrepp såsom NIMBY 

och NIABY. Där blir det intressant att se hur retorik i grannprotester mot etableringar av asylboenden, 

speglade i massmedia, förhålls till NIMBY och NIABY-retorik. Vad framkommer för mönster i retoriken 

där? Ligger den övergripande argumentationen närmare NIMBY-retorik? Eller visar den i likhet med 

ovanstående studier att komplexiteten är stor och gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik inte alltid 

är klar?   

4. METOD OCH MATERIAL 

 

Detta kapitel tar upp följande; val av undersökningsmetod, vad för typ av undersökningsmaterial som 

användes och hur den insamlades, vilka avgränsningar och urval som gjordes, hur materialet 

bearbetades och analyserades, därefter nämns något om forskningsetiska aspekter för att 

avslutningsvist föra en diskussion kring studiens förtjänster och begränsningar. 

 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

 

Metodiskt bygger denna studie på innehållsanalys av massmedieartiklar om grannprotester mot 

asylboenden. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom intresset låg i att undersöka hur retoriken ser ut i 

grannprotester mot etableringar av asylboenden inom ramen för rådande flyktingsituation. Mer konkret 

önskades det studeras kring vilka argumentationslinjer och mönster som kan urskiljas av den retorik 

som grannar för samt hur dessa förhåller sig till NIMBY och NIABY-retorik. Det är en indirekt metod 

som medför sina begränsningar men det är inget som skiljer denna uppsats från hur sociologer och 

samhällsvetare i regel gör i övrigt. Merparten av sociologisk och samhällsvetenskaplig forskning är 

nämligen indirekt i sin ansats (Jerolmack & Khan, 2014). I detta fall blev tidningsartiklar passande 

eftersom det dels gav tillgång till ett stort utbud samt en bred täckning som underlag för att kunna 

studera det som önskades. Ytterligare en begränsning med detta val låg emellertid i att 

undersökningsmaterialet bygger på en förmedlad bild av företeelsen som önskades studeras. Dessa 

begränsningar måste beaktas vid läsandet och värderingen av studiens resultat. En mer utförlig 

redogörelse för förtjänster och begränsningar med datamaterialet görs under avsnittet 

”Metoddiskussion”. 
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4.2 Undersökningsmaterial 

 

Undersökningsmaterialet består av 75 tidningsartiklar. Bakom dessa tidningsartiklar står 42 tidningar 

varav 38 tidningar ger ut lokala dagstidningar och resterande 4 ger ut gratistidningar. Med 

dagstidningar avses ”en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär 

nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med minst ett 

nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga ” (Kungliga biblioteket- Sveriges 

nationalbibliotek, u.å.). Med gratistidningar avses avgiftsfria tidningar för dess läsare som tar upp 

samhällsnyheter i spridningsområdet men i regel inte delas ut lika ofta som dagstidningar (irm- 

institutet för reklam och mediestatistik, u.å.). Med undantag för två artiklar som är rikstäckande i sin 

ansats består undersökningsmaterialet av lokal massmedia. Artiklarna behandlar 64 fall av 

grannprotester mot nyetableringar av asylboende i det egna grannskapet. I regel behandlar varje artikel 

ett fall av grannprotester mot nyetablering av asylboende. En noga genomgång fördes för att gardera att 

inte två artiklar överlappande av varandra behandlar samma fall och på så vis ger en missvisande bild i 

resultatet kring protesters omfång. Endast i fall där artiklar kunnat tillföra med kompletterad 

information kring argumentationslinjer i vissa grannskap har de tagits med. Detta är skälet till att 64 

fall har granskats med hjälp av 75 artiklar. 

 

4.3 Insamling av material 
                                                                                                                                                                               

Eftersökning av relevant material till undersökningen gjordes med hjälp av databasen Retriever 

Mediearkivet. Databasen har ett utbud på över 700 svenska tryckta tidningar och lägger ut en digital 

version av tryckta artiklar samma dag som de ges ut (Retriever Mediearkivet, u.å.). Detta gjorde 

databasen till ett passande alternativ för att hitta bra och aktuell underlag till forskningsstudien. Sökord 

som användes för at hitta de 75 artiklarna bestod av ”protester asylboenden”, ”missnöje asylboende”, 

”asylboenden grannar” samt ”ensamkommande flyktingbarn grannar”. Först gjordes en allmän sökning 

på sökorden för att få en uppfattning om vad som kom upp. När beslut sedan fattades om att avgränsa 

sökperioden till artiklar publicerade mellan 1 januari 2015 fram till sista avsatt dag för sökning, 19 april, 

slutade det med att 75 artiklar slutligen passade in som undersökningsmaterial (se mer information om 

kriterier för urval under avgränsning och urval). Finnandet av 75 artiklar föregicks av att alla artiklar 

som kom upp på sökorden gicks igenom för att garantera att samtliga artiklar av relevans för studien 

kom med som datamaterial. Vid varje potentiellt artikelfynd gjordes sedan en översiktlig genomgång av 

artikeln. Detta leder oss över till redovisning av bearbetning av material och analysmetod.   

 

4.4 Avgränsningar och urval  

 

Studien avgränsades till att ta med tidningsartiklar publicerade mellan 1 januari 2015 fram till nu. Mer 

konkret var sista dag avsatt för insamling av publicerat material 19 april 2016. Det ansågs som en lämplig 

avgränsad period att undersöka då antalet asylsökande fördubblades 2015 från året innan och för att 

många uppmärksammade händelser såsom asylbränder, mord alternativt dråp (dom ännu inte fallen), 

bråk och oroligheter i anslutning till asylboenden ägt rum och rapporterats friskt om inom massmedia. 

Denna bedömning görs dels med bakgrund av att asylboenden ”ploppar upp” i grannskap på många håll 

i landet. Dessutom görs det för att dramatiska händelser som sker i dess spår tenderar att påverka 

människors attityder och i emellanåt kan leda till ökade fördomar (Borell, 2015, s. 409; Borell, 2012, s. 

24).  

 

Målinriktade urval görs när material som har direkt anknytning till forskningsfrågan väljs ut (Bryman, 

2011, s. 350). I denna undersökning användes ett målinriktat urval. Artiklar som belyser grannars 

protester mot etableringar av asylboenden valdes ut för att söka svar på hur grannars retorikslinjer ter 

sig gentemot en etablering av asylboende i deras grannområde. Dels baserades urvalet på om ordet 

granne eller närboende uttryckligen har uppgetts i artiklar. Det går dock att diskutera vad som menas 
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med grannar. Är det grannar på den egna gatan? Är det grannar i den egna stadsdelen? Om det är ett 

litet samhälle där alla känner alla, gör det då alla till grannar till ett blivande asylboende? I denna studie 

har en vid definition av grannar antagits. Boende på mindre orter såsom samhällen och byar har i denna 

studie betraktats som närboende och därför klassats som grannar. Urvalet har därtill inkluderat fall där 

indikationer getts på att personer som protesterat på annat sätt är berörda av placeringen. Vissa fall har 

nämligen rört sig om etableringar av asylboenden bredvid eller i närheten av en förskola eller skola där 

oroliga föräldrar har gett uttryck för missnöje. Oftast går barn på förskola och skola i närheten av det 

egna hemmet vilket ger ett visst skäl till att påstå att detta är en fråga om grannprotester. Emellertid är 

det inte alltid fallet varpå det tyngsta skälet till bedömning av detta som grannprotester har legat i att 

barnen blir grannar och föräldrar berörda i och med deras barn.  Ägare av grannfastigheter till 

etableringar av asylboenden är också personer som bedömts vara berörda och klassades därför också 

som grannar. 

 

För att få tillräckligt med underlag till studien rapporterade artiklarna om grannskap där 

etableringsprocessen av asylboendet befann sig på olika stadier. Vissa artiklar belyste fall där boendet 

fortfarande låg på förslagsnivå. Andra när det låg på planeringsnivå, vilket inkluderar fall där det har 

ansökts om bygglov. I vissa fall låg ärendet på paus fram tills beslut kring överklagan av bygglov fattats. 

I åter andra artiklar belystes grannskap där det var beslutat om att ett boende skulle öppnas varav det i 

en del fall var bygge eller förberedning för verksamhetsöppning på gång. I ytterligare några grannskap 

hade boendet nyligen öppnat för verksamhet. Slutligen, i ett grannskap utgick protesterna från ett rykte 

om att ett asylboende skulle öppnas i grannområdet.  Oavsett sanningshalten i själva ryktet gav deras 

reaktioner om att det var fullt allvar för dem prov på att artikeln som belyste detta var relevant för denna 

forskningsstudie. Urvalet inkluderade också artiklar där grannars missnöjesyttringar beskrevs som 

orosmoment, dvs. i vissa fall paketerades grannars missnöjesyttringar utifrån en oro. I urvalet rådde 

dock ingen skillnad mellan fall där ordet ”oro” kom med gentemot de mönster som resultatet visade i 

övrigt. Bedömningen gjordes således att ordet oro var sekundärt i förhållande till vad som faktisk avsågs 

med missnöjesyttringen. 

 

Ett annat kriterium för urval bestod i att endast ta med artiklar där utveckling av grannars argument 

kommer fram i någon mån. Då studien sökt undersöka retoriken i grannskapen har artiklar som bara 

framhållit att klagomål har förts, men inte framfört något om innehållet av dem, uteslutits. 

Utformningen av de olika artiklarnas rapportering av grannars protester skilde sig åt. En del artiklar var 

utformade så att endast artikelförfattarens beskrivning av grannars protester rent generellt framfördes. 

I vissa fall hade grannar gått samman i skriftliga utlåtanden som journalisten tog del av. I andra artiklar 

blandades författarens generella framställning om protester i ett grannskap med citat från grannar som 

uttalade sig. Ibland var grannar representanter för flera i grannskapet, andra gånger talade de gärna för 

delar av eller hela grannskapet och åter i andra fall talade de bara för sig själva. Slutligen användes några 

artiklar där en förmedling kring grannars åsikter gjordes via en tredje part såsom exempelvis 

Byggnadsnämnden eller via Länsstyrelsen i samband med överklagan av bygglov. Urval av sådana 

förmedlingar stod i att det var någon som var insatt i etableringsprocessen som uttalade sig alternativt 

grannar. Slutligen, för att få tillräckligt med underlag inkluderades också artiklar med grannprotester 

mot HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i begreppet asylboende. HVB-hem betyder hem för 

vård och boende. Det är ett asylboende anpassat för ”ensamkommande barn som söker asyl eller som 

fått permanent uppehållstillstånd i Sverige” (Inspektionen för vård och omsorg, 2016).                                                                                                              

Syftet med verksamheten är att ge dem ”omvårdnad, stöd och fostran” (Inspektionen för vård och 

omsorg, 2015).      

 

4.5 Bearbetning av material och analysmetod 
 

Kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att bearbeta och analysera undersökningsmaterialet. 

Innehållsanalys startade som en kvantitativ metod men har med tiden också kommit att inkludera en 

kvalitativ ansats (Graneheim & Lundman, 2003, s. 105). Kvalitativ innehållsanalys är aktuell för denna 

forskningsstudie eftersom fokus låg på att hitta mönster och korrelationer i det empiriska materialet 
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snarare än att kvantifiera hur många gånger vissa förutbestämda företeelser anträffas (Graneheim & 

Lundman, 2003, s. 105; Lindgren, S, 2014, s. 30). Det som skall analyseras kallas för 

analysenhet.  Innehållet av analystexten kan sedan analyseras på två nivåer. Analys av det manifesta 

innehållet behandlar det konkret uttryckta i texten för analys. Latent innehåll innefattar analys av vad 

som menas i texten och dess underliggande aspekter. Meningsbärande enheter är utvalda ord, meningar 

eller vissa avsnitt som plockas ut för att de bedöms innehålla värdefull information för frågeställningen. 

Omkringliggande information är dock fortfarande viktig att ha kvar i detta steg för att förstå kontexten 

(Graneheim & Lundman, 2003, s. 106-107). I denna studie bestod meningsbärande enheter av grannars 

motargument mot etableringar av asylboenden i deras grannområde. Eftersom urvalet var så 

omfattande som 75 artiklar gjordes på följande sätt för att plocka ut de meningsbärande enheterna och 

fortfarande ha kvar kontexten runtomkring. Först gjordes en uppdelning mellan artiklar som 

publicerades 2015 och artiklar som publicerades 2016. Följande information skrevs sedan ner så långt 

det var möjligt att få svar på utifrån artikeln, ”Artikelnamn”, ”Plats”, ”Ortstyp” (uppsöktes på annat vis), 

”Boendeform”, ”Tidigare användning av fastigheten/platsen”, ”Stadie i processen”, ” Benämning av 

motståndare”, ”Motargument” (meningsbärande enheter), ”Grannars agerande”, ”Citat”, ”Ansvarigas 

förhållningssätt till att informera grannar”, samt ”Ansvarigas bemötande av och förhållningssätt till 

protester”.  

 
Det var klart redan vid utformningen att retoriken skulle vara fokus för uppsatsen, däremot gjordes 

denna första kategorisering av materialet innan det stod helt klart i vad som för övrigt skulle vara 

relevant att ta med i slutproduktionen av studien och inte. Oavsett vad som sedan skulle uppfattas som 

relevant ansågs det i linje med innehållsanalys viktigt att så långt som möjligt att få en kontextuell 

förståelse för förutsättningarna i och kring de enskilda grannskapen. Under den processen granskades 

det också noga att inga artiklar fanns med i studien med ett innehåll som överlappade varandra. Endast 

fall där en kompletterad bild kunde förses till argumentationen och agerandet i ett grannskap valdes 

artiklar att läggas till i anslutning till befintlig artikel. Därtill markerades artikelnamn som var ett 

”osäkert kort” så att det skulle vara lätt att hitta dem sedan när sållning skulle göras, för att besluta om 

de är aktuella eller inte.  

Nästa steg inom metoden är kondensering av de meningsfulla enheterna, vilket innebär att texten kortas 

ner men essensen består (Graneheim & Lundman, 2003 s. 106).  Detta steg behövdes inte göras i denna 

studie. Det var redan ordnat av artikelförfattaren som hade kondenserat ner argument för att rymmas 

inom en artikel. Därefter skall de urskilda enheterna betecknas med koder eller kodord som beskriver 

deras innehåll (Graneheim & Lundman, 2003, s. 107). Eftersom detta är en teoretisk studie lutade 

analysen av de meningsbärande enheterna mer åt den deduktiva ansatsen. Med andra ord speglades 

resultatet gentemot teoretiska begrepp och ansatser i forskningen om grannprotester mot etableringar 

av sociala verksamheter (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 25).   

Rent konkret innebar det att motargument, när möjligt, definierades med kodord såsom NIMBY, 

NIABY, processretorik och semi-lokal retorik. Analysen var dock inte helt frikopplad ifrån den induktiva 

ansatsen. Induktiv ansats avser när resultatet visar vägen för vilka empiriska mönster som 

återfinns.  Ofta sker en blandning av en induktiv och deduktiv ansats i studier och denna studie är inget 

undantag (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 25).  Materialet må förvisso ha förhållits till teoretiska 

begrepp och ansatser presenterade i tidigare forskning men syftet är att titta på grannars retorik alldeles 

oavsett om de överensstämmer med befintliga teorier och ansatser eller inte. I fall där det blev svårare 

att tydligt koppla argument till befintliga teoretiska begrepp sattes ett kodord som ansågs beskriva 

essensen av dess innehåll. Således finns både en deduktiv aspekt i förhållandet till teorier och ansatser 

men också i enlighet med induktiv ansats en öppenhet för att låta resultatet visa på nya empiriska 

upptäckter. Detta steg åtföljs sedan av att dessa koder används för att kategorisera ihop stycken med 

liknande koder. Fortfarande sker analysen på den manifesta, dvs. konkreta nivån av texten. (Graneheim 

& Lundman, 2003, s. 107). I denna undersökning innebar det att argument som exempelvis 

överensstämde med NIMBY-retorik sattes tillsammans under en kategori.  Detta för i sin tur över 

analysen till det avslutande steget, tematisering.  Det är först vid tematisering som det anlägger på 
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forskaren att finna samband i det latenta innehållet som gör att teman formas. Teman ses som den 

underliggande röda tråden genom alla ovanstående steg där forskarens tolkning av materialets latenta 

innehåll återspeglas (Graneheim & Lundman, 2003, s. 107). Ett avslutande steg i denna studie innebar 

att tematisera identifierade argumentationslinjer i enlighet med hur de förhöll sig till befintliga 

teoretiska begrepp. 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Eftersom denna studie baseras på offentliga publiceringar behövs inga forskningsetiska 

hänsynstaganden göras. Förvisso har varken berörda journalister eller grannar vetskap om att en 

innehållsanalys görs av dessa artiklar men samtidigt analyserades bara material som redan är offentligt. 

Dessutom har redan journalister behövt göra etiska avvägningar inför publicering av deras artiklar. Inga 

namn eller specifika grannskap togs heller upp under studien. Det garderar specifika grannskap och 

personers anonymitet under själva studien.  

 

4.7 Metoddiskussion 
 

I denna studie användes, som redan nämnts, innehållsanalys av massmedias rapporter. Den valda 

metoden har fördelen att ge en bild av förhållandena i olika delar av landet som inte annars hade varit 

möjlig. En viktig begränsning handlar dock om att det empiriska underlaget bygger på indirekta data, 

det vill säga det är inte grannars protester och argumentation som studeras utan massmedias 

rapportering av dessa grannprotester. Det stora flertalet samhällsvetenskapliga studier bygger, som 

redan nämnts, på indirekta data. Sociologer studerar till exempel sällan direkt människors beteende 

men ofta vad människor berättar om sitt beteende, genom intervjuer och enkäter (för en översikt, se 

Jerolmack & Khan, 2014).  I detta fall tillkommer dock en ytterligare komplikation. Det är inte jag som 

forskare som intervjuar grannar om deras protester. Istället används tidningsartiklar, det vill säga 

rapporter skrivna av journalister. Detta medför, vid en jämförelse med annan indirekt 

samhällsforskning en del ytterligare felkällor. Det är oklart vilka grannar och åsikter som gavs utrymme 

i de olika artiklarna. Det finns inga garantier om att bilden av grannskapet är representativ eller att till 

exempel omfånget av grannprotesterna skildras korrekt, det vill säga vi kan inte med detta datamaterial 

med säkerhet säga något om hur många grannar i ett grannskap som stod bakom protesterna. 

Vid massmediarapporter från informationsmöten finns också en risk att personer som inte är grannar 

varit på plats och yttrat sig negativt om etableringsprocessen.  

 

Sammanfattningsvis finns med det valda datamaterialet en del problem som har att göra med 

representativitet. Samtidigt är det ingen slump att många sociologer och andra samhällsforskare 

använder sig av massmediagenomgångar för att både kvantitativt och kvalitativt ge en bild av en viss 

händelsetyp (McAdam, Sampson, Weffer, & MacIndoe, 2000). Genom massmediegenomgångar kan, 

trots felkällor, forskaren få en bild av en viss händelsetyp som annars inte skulle kunna åstadkommas. I 

denna forskning har valet av massmedia visat sig ha stor betydelse.  Lokala massmedier ger ofta en mer 

representativ bild än nationella massmedier. 

 

All things being equal, the more localized the focus of attention. The more credible the use of 

newspapers as a source of event data […] and, just as obviously, the more localized the focus of 

attention, the higher the overall percentage of all such events that get reported in the paper. 

(McAdam, Sampson, Weffer & MacIndoe, 2000, s. 5-6) 

 

Eftersom nästintill samtliga artiklar getts ut av lokal massmedia ges ur detta hänseende en stor 

kredibilitet till datamaterialet. En annan sak att beakta är att undersökningen bara har baserats på 

tidningsartiklar. En undersökning baserad på tidningsartiklar kan inte ge en representativ bild av 

situationen i Sverige generellt, då bara de som kommer fram i media tas med. Studiens syfte var dock 
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inte heller att ge en representativ bild av varken grannskapens omfång av protester eller att ge en 

representativ bild av situationen i Sverige generellt. Intresset låg i vilka retorikslinjer som återfanns 

bland de olika grannskapen och där mönstret snarare handlade om vad för argument som återkom i 

olika grannskap oberoende av hur många som yttrade dem. Genom omfånget av grannprotester i 64 

grannskap avsågs en viss bild av verkligheten speglas. 

 

Ett urval av artiklar där etableringsprocessen befinner sig på olika stadier är en annan aspekt som måste 

beaktas. Legitimiteten i att kunna göra såhär ligger i att samtliga fall innefattades under den initiala 

perioden för när grannprotester mot etableringar brukar pågå. Tidigare forskning visar nämligen att det 

är under en begränsad period i anslutning till öppnandet av en social verksamhet som grannar 

protesterar för att sedan i regel lugna ner sig när de inser att deras farhågor inte besannades (Borell & 

Gerdner, 2003).  Med det sagt kan det dock haft en påverkan på utfallet att undersökningsmaterialet 

innefattade grannprotester som tagit plats vid olika stadier av processen för etablering.  En ytterligare 

begränsning med studien består av att artiklarna rapporterade om protesterna på olika vis.  I vissa fall 

beskrevs övergripande om grannars protester, i andra fall gavs grannar utrymme att själva komma till 

tals och i vissa fall hade grannar gått samman och skrivit olika typer av protestskrivelser som journalister 

tog del av. I ytterligare några fall utgick journalister från en andrahandskälla. Eftersom det inte är 

omfånget av grannars åsikter i ett grannskap som är det viktiga gjorde det inget att grannar som 

andrahandskälla lät meddela att fler i grannskapet kände likadant som dem. Däremot valdes 

utomstående som andrahandskälla med omsorg där myndigheter såsom länsstyrelsen och 

byggnadsnämnden ansågs trovärdiga. Med det sagt måste en beaktning ändå göras då en tolkning gjorts 

i flera led innan material tolkades in som viktig i denna undersökning. Dessutom, när journalister 

skriver övergripande om grannprotester på en plats utan att hänvisa till var informationen kommer ifrån 

är det ytterligare en begränsning som måste tas hänsyn till. 

 

I undersökningen togs fall med där grannar gav uttryck för en oro. En orosyttring betyder inte alltid 

nödvändigtvis att en protest görs. I denna undersökning rådde dock ingen skillnad mellan fall där ordet 

”oro” kom med gentemot de mönster som resultatet visade i övrigt. Bedömningen gjordes således att 

ordet ”oro” var sekundärt i förhållande till vad som faktisk avsågs med missnöjesyttringen. En annan 

sak att beakta är att studien avser en viss period av flyktingsituationen som sträcker sig flera år bakåt 

och där vi inte ännu ser en ände framåt. Givetvis har det en påverkan i vilket resultat som framkommer. 

Hade studien gjorts ett halvår senare och vägt in tiden som passerat mellan 19 april och fram till dess 

hade resultatet kunnat skilja sig mot resultatet som framkom i denna studie. Med det beaktat bidrar 

denna studie inte desto mindre med en viss bild av Sverige mellan 1 januari 2015 fram till 19 april 2016. 

 

För att få tillräckligt med underlag för studien har HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

inkluderats ihop med ”vanliga” asylboenden. Det finns en risk att vissa funna mönster är unika för HVB-

hem eller “vanliga” asylboenden och gås miste om när de två varianterna av asylboenden integrerats i 

resultatet utan hänsyn till boendeform. Det finns också en risk att vissa funna mönster är unika för HVB-

hem eller “vanliga” asylboenden men i och med integreringen görs till allmängiltigt för båda. Detta är 

en aspekt som givetvis skall beaktas, HVB-hem och ”vanliga” asylboenden har till viss del olika karaktär, 

boende i fastigheten samt innehåll.  Detta skall givetvis beaktas. Skillnaden bedöms emellertid inte vara 

så pass stort att det utgör ett hinder för att kunna säga något om de mönster som framkommer om 

retorik i grannprotester mot asylboenden generellt. Både HVB-hem och ”vanliga” asylboenden är trots 

allt asylboenden. I vissa fall bor också personer som fått uppehållstillstånd kvar på asylboenden innan 

de hittat eget boende. För tydlighetens skull kallades alla flyktingar på asylboenden för asylsökande i 

studien. Detta har ingen påverkan på undersökningen men är ändå av transparensens skull viktigt att 

nämna.  

 

En annan begränsning med studien är att den inte haft möjlighet att överväga situationsfaktorer såsom 

ortsstorlek, demografi, storlek på asylboendet etc. i undersökningen. Tidigare forskning visar att 

situationsfaktorer spelar en viktig roll i hur grannprotester utformar sig (Borell & Gerdner, 2001, s. 22- 

23; Borell & Gerdner, 2003). Informationsstrategiers roll i etableringsprocessen har inte heller vägts in 
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i resultatet. Tidigare forskning framhåller det som ytterligare en viktig aspekt för att förstå utformningen 

av retoriklinjer bland grannar (Borell & Gerdner, 2001, s. 25-27). Med dessa aspekter åsidosatta 

begränsas bilden som resultatet förmår att ge. Som noterat dras studien med en mängd begräsningar 

som skall beaktas vid värdering av dess resultat. Alla begränsningar till trots har denna metoddiskussion 

lyft varför denna studie anses bidra med en viss bild av verkligheten som fyller en funktion som 

forskningsbidrag. 

 

5. Resultat och analys 

 

Denna studie behandlar grannprotester mot 64 etableringar av asylboenden. I många av grannskapen 

använder de sig av olika argumentationslinjer i sina protester. För att förenkla läsandet tematiseras 

resultatet och analysen utifrån, ”NIMBY-retorik”, ”Sofistikerad NIMBY-retorik”, ”NIABY-retorik” samt 

temat ”Svårplacerad alternativt på gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik”. Varje tema har i sin tur 

underteman. Dessa redogörs för under inledningen av varje tema. ”NIABY-retorik” är ett undantag som 

inte har underteman eftersom temat är såpass kort. Samtliga teman åtföljs av en kort sammanfattning 

innan en övergång till nästa tema görs. 

 

5.1 NIMBY-retorik  

I drygt två tredjedelar av grannskapen framförs klassiska NIMBY-argument. I NIMBY-argumentation 

protesterar grannar över att ett asylboende förläggs till det egna grannskapet. Betecknande för denna 

retorik är att grannar inte protesterar mot verksamhetens innehåll som sådan utan istället framför 

lokala skäl till varför etablering i just det egna grannskapet är olämplig. Rent konkret påstår grannar 

att placeringen i det egna grannskapet i någon mån blir störande, hotande och/eller leder till praktiska 

hinder för dem som grannar (Borell & Gerdner, 2001, s. 13-15; Borell, 2012, s. 40-41). Med 

verksamhetsinnehåll menas i detta fall de asylsökande och deras rätt till en god och trygg vardag. I 

undertemat presenteras identifierade argumentationslinjer som ligger i linje med NIMBY-retorik. 

Därefter sammanfattas kort några centrala resultat i kapitlet.   

5.1. 1 Placering här utgör ett störmoment, hot och hinder 

I cirka två tredjedelar av grannskapen anses, enligt massmediarapporterna att döma, en etablering 

av asylboende i grannskapet innebära ett störmoment, hot eller hinder för dem som grannar. Bland 

annat ges argument om att ett asylboende i grannskapet medför att det blir bullrigt och stökigt i ett 

annars lugnt område. I till exempel Sofielund protesterar grannar mot ett nyöppnat asylboende då 

de störs av bollspel, skrik och musik på hög nivå som kommer därifrån (Forsell, 2015, 5 augusti). 

Även ett grannpar i Bäggeby störs av hög musik från ett nyöppnat asylboende på deras granntomt. 

I deras fall uppfattas den höga musiken från asylboendet så pass störande att de undviker att sitta 

på sin altanveranda (Frisberg & Badner, 2015, 30 augusti). Ett annat argument som grannar för 

fram är att placering av asylboende där stör deras utsikt. Exempel kan hämtas från Bägg eby och 

Ängelholm där grannar störs av att respektive asylboende placerats så pass att de asylsökande kan 

se in i deras bostad och trädgård (Frisberg & Badner, 2015, 30 augusti) .  

 

I en annan förekommande typ av argumentation görs uttalanden om att omkringliggande natur och 

djurliv förstörs om ett asylboende placeras i grannskapet.  Ett exempel på den typen av påstående 

hämtas från Trelleborg. Där motsätter sig grannar beslutet om att placera ett asylboende på mark som 

de framhåller har ett naturvärde (Bryggare, 2015, 29 juli). Ett annat fall kommer från Södra Åsum, där 

menar grannar att det rika djur och växtlivet kommer att störas om beslutet att placera ett asylboende 

där genomförs (Risberg, 2015, 28 juli). I ett grannskap i Norrköping går de ännu längre. Där upprörs de 

över att en etablering av asylboende i grannskapet medför att grönområdet där inte längre kommer 

kunna nyttjas till rekreation (Beskow-Norgren, 2015, 9 december). Ett sista exempel kommer från en 

granne i Örestrand som uttrycker stor frustration över beslut om att bygga ett asylboende i området.  
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”Jag vänder mig starkt emot att man tar ytterligare en turistpärla och förstör”, säger han (Berkmo, 2016, 

19 februari).   

  

I en del grannskap påstås boendetypen inte ”passa in” i området.  Grannar påstår att stilen på boendet 

skär sig med övriga bostäder, vilket de anser har en negativ påverkan på trivselmiljön. Grannar i Södra 

Åsum uttrycker exempelvis missnöje över att en bygglovsansökan görs för ett asylboende på två 

våningar, medan övriga bostäder i området består av enplanshus (Risberg, 2015, 28 juli). I Trulstorp 

argumenterar grannar för att placering av baracker i anslutning till Trulsgården skär sig med de 

omkringliggande byggnadernas stil. En av grannarna säger att ”Den tilltänkta nybyggnaden, dvs. 

paviljongen är avsevärt framträdande och avviker kraftigt från byggnationen i omgivningen och dess 

helhetsverkan påverkar landskapsbilden” (Knobe, 2016, 12 februari). I ett antal grannskap utvecklas 

denna typ av NIMBY-retorik ytterligare. Asylboendet beskrivs i de fallen inte ”passa in”, med tillägget 

att asylboendets verksamhetsbeskrivning inte är förenlig med detaljplanen för området. Ett fall där 

denna typ av argumentation framförs är i ett grannskap i Klågerup. I Klågerup påstås asylboendet vara 

felplacerat och att planritningarna för tomten kringgås om bygglov för ansökt bygge godkänns 

(Sandberg, 2016, 18 mars).  I ett antal grannskap till och med planeras, genomförs eller har det skickats 

in en överklagan alternativt anmälan på grund av denna typ av påståenden. I Svanby gjordes exempelvis 

en överklagan med argumentet om att ett HVB-hem är en vårdinrättning medan detaljplanen för 

området bara tillåter bostäder (Axelsson, 2015, 20 maj).   Grannar i Sandviken anmäler till och med ett 

asylboende för svartbygge då det inte anses överensstämma med detaljplanen om vad som får byggas i 

området (Lundin, 2016, 12 mars).   

 

I vissa fall lyfts, förvisso fortfarande detaljplanen som skäl för protest, men utan att missförhållandet 

riktas mot verksamhetsbeskrivningen. Till exempel förklarar en granne i Kalix att han tänker överklaga 

detaljplanen då han menar att ritningarna inte är verklighetsbaserade (Silverberg, 2016, 3 februari). 

Med det tycks han mena att han ämnar överklaga detaljplanen för att han har sett att den tillåter 

asylboenden i området. Ett annat fall är i Sollefteå där grannar hävdar att ett påbörjat bygge av 

asylboende i området, strider mot detaljplanen som förbjuder byggrätt där (Grentzelius, 2016, 15 april). 

Dessa klagomål kan liknas vid processretorik. I processretorik anklagas staten, i detta fall kommunen 

och myndigheter, för att felaktigt besluta om att placera en verksamhet i grannars närområde (Jasper & 

Gordon, 1996, s. 163). Kommunen, som i regel ansöker om bygglov samt myndigheter som godkänner 

dem, anklagas i dessa argument för att felaktigt ämna eller redan ha låtit placera ett asylboende i deras 

grannskap.  

 

Såhär långt består NIMBY-skälen av; buller och stökighet, störd utsikt, förstört naturliv samt att 

boendetypen av asylboenden inte passar in i området. Ett annat NIMBY-argument, som dessutom tycks 

vara nytt i och med denna studie, behandlar asylbränder. Asylbränder är nämligen ett av hoten som en 

del grannar lyfter. I närmare bestämt ett tiotal grannskap lyfts en stark oro över att asylboendet ska bli 

utsatt för brandattentat. Branden uppges hota grannar eftersom den riskerar att även sprida sig till deras 

bostäder. Bland annat känner grannar i Sollentuna stor oro över detta scenario.  De menar att 

brandattacker kan komma att riktas mot det planerade asylboendet i deras grannområde och att 

bränderna på så vis också skulle kunna nå dem (Sjölund, 2015, 3 november). I Borgeby argumenterar 

grannar för att det är högst olämpligt och riskfyllt att placera ett asylboende i anslutning till ett dagis 

med tanke på alla asylbränder som varit (Anjou, 2016, 10 februari). Grannar i Boden motsätter sig 

bygglovet om att placera ett asylboende i deras grannskap. De påstår att brandrisken i området kommer 

öka om etableringen görs och att det medför att det blir osäkert att bo där (Tegström, 2016, 2 april). 

Notera två saker med denna typ av argumentation. I likhet med klassisk NIMBY-retorik framhålls 

placeringen i det egna grannskapet som hotet och inte innehållet av verksamheten. Samtidigt förs en ny 

vinkel på resonemanget än vad som brukar framföras i klassiska NIMBY-argument. Även om klassisk 

NIMBY-retorik inte vänder sig mot verksamhetens innehåll som sådan lyfts ändå lokalpraktiska 

argument kring varför verksamheten utgör ett störmoment, hot eller hinder om det placeras i det egna 

grannskapet (Borell & Gerdner, 2001, s. 13-15; Borell, 2012, s. 40-41). I det här fallet däremot menas 

varken de asylsökande eller verksamheten i sig medföra lokalpraktiska bekymmer utan hotet beskrivs 
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istället bestå av vad asylboendet kan bli utsatt för av utomstående. När argument framförs om att ett 

asylboende riskerar att dra åt sig våld, i detta fall brandattentat, kan det förvisso härledas till en 

blandning av NIABY och NIMBY-retorik. När NIABY och NIMBY kombineras påstås etableringen i det 

egna grannskapet medföra ett säkerhetshot då verksamheten menas attrahera extremister och 

våldsbejakande personer. I en sådan retorik läggs fokus på konsekvenserna av en etablering och att 

grannarnas säkerhet ska gå före verksamhetens etablering just där. Notera dock, även om fokus läggs 

på konsekvenserna av etableringen har en sådan argumentation undertoner av NIABY-retorik anpassat 

till den lokala kontexten (Borell, 2012, s. 44-45). Anledningen till att argumentationslinjen om 

asylbränder ändå placeras under NIMBY-argument är för att de boende inte alls beskrivs som måltavla 

för kritik. Hotet beskrivs istället enbart handla om vad asylboendet kan bli utsatt för utifrån och att det 

är därför boendet inte borde placeras i det egna grannskapet.   

 

Nu till en kort och avslutande del av detta undertema. Utöver NIMBY-argument om att etablering av 

asylboende i grannskapet utgör ett hot och störmoment framkommer också ett NIMBY-argument där 

lokalpraktiska hinder anges som skäl till varför placeringen är olämplig. För mycket trafik i området och 

dess påverkan på trafiksituationen anges bland flera grannskap nämnas som ett hinder. Argumenten av 

detta slag utbroderas däremot inte mycket mer än så varpå redogörelse av exempel anses överflödigt.  

 

5.1.2 Sammanfattning 
 

I drygt två tredjedelar av grannskapen förekommer klassisk NIMBY-retorik. Etablering av asylboende i 

det egna grannskapet anses på något sätt utgöra ett störmoment, hot och/eller hinder för lokalsamhället. 

Rent konkret påstås etableringen medföra buller, stökighet, störd utsikt, förstörd natur samt 

trafikproblem. Därtill menas boendetypen i sig inte ”passa in” i området vilket leder till att en del 

grannar väljer att överklaga alternativt anmäla beslut om att placera ett asylboende i grannskapet. Unikt 

för den just nu rådande flyktingsituation är NIMBY-argumentet där risk för brandattentat av 

asylboenden uppges utgöra ett säkerhetshot även för grannar. Det bör understrykas att i samtliga 

NIMBY-argument är det placeringen just i det egna grannskapet som lyfts fram som problemet och inte 

verksamheten och dess innehåll som sådan. Samtidigt kan man lägga märke till att argumentationen 

om hotet från asylbränder skiljer sig mot övriga NIMBY-argument. Argumentationen handlar då inte 

om de problem verksamheten innebär för lokalsamhället utan om det hot som kommer utifrån; attacker 

riktade mot asylboenden, menar en del av de protesterande grannar som uttalat sig i media, påverkar 

hela grannskapet. Låt oss nu titta närmre på argument som ligger i linje med sofistikerad NIMBY-

retorik.  

 

5.2 Sofistikerad NIMBY-retorik  
                                                                                                                                                                                           

I drygt en fjärdedel av de grannskap som är föremål för massmediareportage förmedlas tydliga 

sofistikerade NIMBY-argument framkomma. I sofistikerade NIMBY-argument påstår grannar att inte 

bara de missgynnas av en etablering där utan framförallt betonas att också de som verksamheten riktas 

till påverkas negativt, det vill säga i detta fall de asylsökande. I den sofistikerade NIMBY-retoriken 

framhålls – till skillnad från den klassiska NIMBY-retoriken – ofta någon typ av sympati för 

verksamheten och, framför allt, gör grannar anspråk på att protesterna företräder ett större 

samhällsintresse; de protesterar så att säga på ”klienternas vägnar” (Borell 2012, s. 42-43). I detta 

avsnitt presenteras argumentationslinjer som överensstämmer med sofistikerad NIMBY-retorik. En 

kort sammanfattning följder därpå innan en övergång görs till nästa kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.2.1 Asylsökande blir utsatta för trafikrisker                                                                                                                              

En specifik argumentationslinje handlar om att placering av asylboende i det egna grannskapet medför 

risker för trafikolyckor, inte minst för de asylsökande. Svedala är ett typexempel på detta. Där påpekar 

en intervjuad granne att trafiksäkerheten i området redan är riskfylld för barnen som bor där. Med 

hänsyn till de ensamkommande flyktingbarnens säkerhet, menar han, vore det fel att förlägga ett HVB-
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boende i just detta område (Sandberg, 2015, 14 november). Ett annat exempel kan hämtas från 

Mörbylånga. En granne påstår att placera ett HVB-hem (asylboende) vid en hårt trafikerad rondell rent 

ut sagt skulle vara inhumant mot de ungdomar som i sådana fall skulle få bo där (Wiell, 2016, 31 mars). 

Ett tredje och sista exempel på denna typ av protestyttringar kommer från Trulstorp. Där säger grannar 

att det är riskfyllt för flyktingbarn att behöva korsa den vältrafikerade motorleden (Knobe, 2016, 12 

februari). Denna argumentationslinje överensstämmer med sofistikerad NIMBY-retorik då placeringen 

menas missgynna de asylsökande som blir utsatta för trafikrisker. I likhet med sofistikerad NIMBY-

retorik läggs betoningen på varför placeringen missgynnar de asylsökande. I förlängningen ges det 

uttryck för en välvilja gentemot alla inblandade. Trafikolyckor gynnas ingen av varpå ett större 

samhälleligt intresse indirekt vävs in också. Låt oss nu titta på en annan förekommande 

argumentationslinje. 

5.2.2 Asylsökande kommer inte trivas 
 

I den andra argumentationslinjen anges skäl till varför de asylsökande inte kommer att trivas i 

grannskapet. Inte minst när etableringar av asylboenden hänvisas till mindre orter menas asylsökande 

ha långt till skolan, staden och möjlighet till aktiviteter. Dessutom menas infrastrukturen vara för dåligt 

utbyggd för att lätt kunna ta sig någonstans där det finns fler möjligheter. I vissa av dessa grannskap 

påstås asylsökande komma att känna sig uttråkade av att bo där eftersom det helt enkelt inte finns 

mycket att göra där. Grannparet i Bäggeby anser att boendeplatsen är olämplig för de ensamkommande 

ungdomarna. ”Vi tycker att det här är fel plats, både för ungdomarna och för oss som bor i området. 

Ungdomar behöver röra på sig, inte sitta instängda på ett boende”.  De menar vidare att ungdomarna 

varken har god tillgång till aktiviteter eller närhet till skola där de nu bor (Frisberg & Badner, 2015, 30 

augusti). Krokek utgör ett annat belysande exempel på denna typ av sofistikerad NIMBY-retorik. Rykten 

ska ha spridits om att ett asylboende planeras att öppnas där. Oavsett sanningshalten i dessa rykten 

visar beskrivningen av grannars argument att detta är på fullt allvar för dem. De undrar nämligen vad 

de asylsökande ska ägna sig åt på dagarna eftersom det inte finns något för dem att göra i Krokek. Bland 

motargumenten framförs också att platsen ligger långt från infrastruktur som skulle göra det enkelt för 

de asylsökande att ta sig till staden för att shoppa (Nilsson, 2016, 9 april). Ovanstående resonemang 

liknar vid argument presenterade i Hubbards (2005) studie. Där framkommer också påståenden om att 

infrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd och att flyktingar kommer bli uttråkade för att det inte finns 

något att göra där (Hubbard, 205, s. 7). Notera att påståenden om att asylsökande inte kommer att trivas 

överensstämmer med sofistikerad NIMBY-retorik. Betoning läggs än en gång på varför placeringen 

missgynnar de asylsökande. Återigen framförs grannars välvilja framförallt gälla de asylsökande. I nästa 

undertema presenteras uttalanden som görs i några grannskap till följd av denna typ av 

argumentationslinje. 

 

5.2.3 Förslag på lämpliga platser för asylboende 
 

Avslutningsvis ges det i fåtal grannskap förslag på andra, enligt grannar, bättre lämpade platser för 

asylboenden att etableras på. I Södra Åsum förklarar ett antal grannar att tre andra platser i närheten 

passar bättre för placering av ett asylboende än det egna grannskapet. Alternativen framhålls i 

sofistikerad NIMBY-anda som mer harmoniska och attraktiva alternativ för de asylsökande med både 

närhet till grönområden och infrastruktur. Med det längre avståndet från villaområdet anser grannarna 

dessutom att de asylsökande skulle gynnas då de slipper ”eventuella komplikationer och störningar från 

grannar” (Risberg, 2015, 28 juli). En liknande argumentationslinje förekommer bland ett antal grannar 

i Sjöbo. Även de menar att deras förslag om placering innebär att de asylsökande skulle få närmare till 

infrastrukturen. Därtill påstås deras förslag skapa större samhällelig nytta eftersom det både skulle bli 

ett billigare alternativ och passa bättre med naturen (Malmberg, 2015, 29 juli). Ett sista exempel för att 

belysa detta kommer från Rönninge. Med implementering av deras förslag påstås de asylsökande 

integreras mer eftersom de skulle få tillgång till en social mötesplats som ligger i anslutning till platsen 

(Wänelöf, 2016, 19 mars). 
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Påståenden om att en annan plats lämpar sig bättre för integrationens skull liknar vid framförandet av 

lokala myndigheter i Hubbards (2005) studie. Myndigheterna underströk att nödvändiga resurser för 

att stötta asylsökande inte finns på landsbygden varpå en placering där är lika med att befästa 

asylsökandes exkludering och utanförskap i samhället. Även om det inte framkommer lika konkreta 

förslag som i den här studien framförs ändå städer vara bättre lämpade alternativ för asylförläggningar 

(asylboende inräknat). Utöver argument om otillräcklig tillgång till support menas asylsökande även 

komma att trivas bättre i städer (Hubbard, 2005, s. 13). Att ge förslag på ställen där asylboenden lämpar 

sig bättre är förenligt med retoriken bland sofistikerade NIMBY-protester om att grannar har något att 

tillföra som gynnar inte bara dem och de asylsökande utan även samhället i stort. Det kan däremot 

diskuteras om dessa förslag är uttryck för genuint intresse för allas bästa eller endast ett teoretiskt drag 

från grannar i syfte att motverka misstankar om att det finns NIABY-sympatier under ytan. Oavsett 

motiv är det med hänvisning till tidigare forskning rimligt att sådana uttalanden ökar chansen till gehör 

då de ger ett mer sympatiskt intryck (Borell och Gerdner, 2001, s. 17; Borell & Westermark, kommande).  

 

5.2.4 Sammanfattning 
 

I drygt en fjärdedel av grannskapen uppges sofistikerad NIMBY-retorik. Det uppges dels argument kring 

varför etablering av asylboende i närområdet medför trafikrisker för asylsökande. Det andra skälet som 

framförs är att asylsökande inte kommer att trivas där. Särskilt grannar på mindre orter menar att orten 

inte har närhet till de samhällsresurser som krävs för att de ska trivas. Därtill ges det i en del grannskap 

förslag på bättre lämpade platser för etablering av asylboenden. Detta går i linje med tidigare forskning 

där argument om otillräckliga samhällsresurser följt av förslag på bättre placeringar också återfinns 

(Hubbard, 2005, s. 7, 13).  Argumentationslinjerna i detta avsnitt placeras under sofistikerad NIMBY-

retorik eftersom betoning framförallt läggs vid varför asylsökande kommer drabbas negativt av 

etableringsplaceringen i grannskapet. Grannars protestyttringar kring varför placeringen är fel vald för 

samtliga samt förslag på bättre alternativ visar dessutom på deras självbild om att de talar för ett större 

samhälleligt intresse. Nu väntar ett tema där NIABY-retorik tas upp. Det blir i sin tur en inledning på 

problematisering kring mer svårdefinierade argument. 

 

5.3 NIABY-retorik  
 

NIABY-retorik mot sociala verksamheter avser protester mot verksamhetens innehåll. Med innehåll av 

verksamheten avses i detta fall asylsökande i sig och deras rätt till en god och trygg vardag.  Det 

protesteras över att etableringen alls görs oavsett placering då verksamhetens innehåll, i detta fall de 

boende, ses fientligt på och uppfattas som hotfulla för samhället i stort (Borell, 2012, s. 40). Forskningen 

kring grannprotester mot kontroversiella etableringar visar på att NIABY-retorik är ovanliga inom 

grannprotester mot sociala verksamheter. Detta då argument där en grupp utmålas som hotfulla mot 

samhället inte tenderar att skapa sympati av omvärlden utan snarare tvärtom missgynna protesterna 

(Borell och Gerdner, 2001, s. 15-16). I denna undersökning visar empirin i likhet med tidigare studier 

att tydliga NIABY-argument är ovanliga om inte nästintill obefintliga.  Endast i ett grannskap framförs 

argument som liknar vid klassisk NIABY-retorik. Det handlar om ett grannpar i Göteborg som upprörs 

över att ett asylboende planeras att etableras i deras närområde. Grannfrun uppger en rädsla om att 

flyktingar är hotande. ”Jag känner: kommer jag kunna gå ut i kort kjol och linne? Det är många som är 

oroliga över att vi kvinnor ska bli utsatta”. Oron hänvisar hon till att hon att hört att kvinnor som 

kommer hit tvingas gå runt med slöja i sina hemländer (Björk & Larsson, 2016, 21 februari).  

 

Argumentationen som grannfrun lyfter är att flyktingar personifierat utgör ett säkerhetshot. I och med 

deras främmande kultur menas de i själva verket komma att kunna våldföra sig på kvinnor i Sverige som 

lever i enlighet med en annan kultur. Detta stämmer väl överens med NIABY-retorik eftersom flyktingar 

personifierat beskrivs som hotfulla överlag mot den egna befolkningens kvinnor. Detta är dock det enda 

fallet av tydlig NIABY-retorik som framkommer av undersökningen. Med det sagt finns samtidigt i flera 

grannskap argument som vid första anblick ligger betydligt närmare NIABY-retorik än NIMBY-retorik 
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men där de paketeras på ett vis som försvårar den teoretiska placeringen av dem.  Precis som 

Borell (2012, s. 41) beskriver är gränsen mellan NIMBY och NIABY inte alltid klar. Om det är något 

mönster som är tydligt genomgående i det empiriska materialet så är det att många argument befinner 

sig på gränsen mellan NIMBY och NIABY eller är svårplacerade utifrån de teoretiska begrepp som finns 

att tillgå. Notera att detta är ett mönster som också återfinns och bekräftas i de angränsade empiriska 

studierna av Hubbard (2005) och Grillo (2005). I nästa avsnitt presenteras argumentationslinjer som 

ligger på gränsen mellan NIMBY och NIABY alternativt är svåra att placera i enlighet med dessa 

teoretiska begrepp.  

 

Sammanfattningsvis, endast i ett av 64 grannskap framkommer ett tydligt NIABY-argument. 

Göteborgskans påstående om att asylsökande riskerar att utsätta kvinnor för brott påvisar en 

personifierad fientlighet mot asylsökande där de beskrivs som hotfulla rent generellt. Att endast detta 

NIABY-argument visar sig i undersökningsmaterialet bekräftar bilden om att NIABY-argument är 

ovanligt förekommande vid grannprotester mot etableringar av sociala verksamheter. Däremot betyder 

inte det att inslag av NIABY-retorik enbart stannar där. Ett tydligt mönster i studien är att många 

argument ligger på gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik eller är svårplacerade utifrån befintliga 

teoretiska begrepp. Något som därmed bekräftar bilden från tidigare studier inom forskning om 

grannprotester mot etableringar av sociala verksamheter samt angränsade empiriska studier. I temat 

nedanför problematiseras det kring argument som ligger på gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik 

alternativt är svårplacerade utifrån de teoretiska begrepp som finns att tillgå. 

 

5.4 Svårplacerad eller på gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik            
 

I det här avsnittet tas ett antal olika argumentationslinjer upp som anses svåra att tydligt ange som 

antingen klassisk NIMBY, sofistikerad NIMBY eller NIABY-retorik. I nästintill samtliga grannskap 

förekommer denna kategori av argumentation. Sex argumentationslinjer av detta slag har 

utkristalliserat sig i resultatet och kommer redogöras för under detta tema. Därefter görs en 

övergripande sammanfattning över studiens resultat och analys.   

 

5.4.1 Traumatiserade asylsökande utgör ett säkerhetshot                                                          
                                                                                                                                                                                       

Ett återkommande uttalande är att det medför ett säkerhetshot att placera ett asylboende i det egna 

grannskapet. Som redan nämnt i föregående underteman har både försämrad trafiksituation och 

asylbränder tagits upp bland grannskap. Det finns emellertid också argument som är mer personliga i 

sin karaktär utan att kunna benämnas för klassisk NIABY-retorik. I ett fåtal grannskap framförs 

nämligen asylsökande utgöra ett säkerhetshot. I de grannskapen fruktar grannar att asylsökande ska 

begå olika brott, däribland överfall och sexualbrott. Ett exempel kommer från Göteborg där ett 

asylboende planeras att placeras. Där finns rädsla för överfall, ökade sexualbrott och kriminalitet. En 

granne anser att barns säkerhet följaktligen hotas och därför inte kommer våga tillåta hennes barn att 

leka på lekplatsen längre. Som skäl för den farhåga lyfter hon flyktingungdomarnas trauman och 

mentala krigsskador som riskfaktorn (Verdicchio, 2016, 6 februari). På ett informationsmöte i Onsala 

uttalas också farhågor om att asylsökandes trauman ska riskera att medföra att de begår brott. En granne 

säger att ”Det finns svenskar som begår brott också, jag säger inte det, men nu ökar andelen 

traumatiserade människor”. Under informationsmötet kräver grannar att säkerheten för de 

omkringboende och inte minst barnen ska garanteras (Ekman, 2016, 2 februari). En granne till ett 

nyöppnat boende i Stortorp uttrycker sin fruktan på följande vis, ”Vi hjälper gärna till. Men man är lite 

orolig också. Det här är barn som varit med om hemska saker. Vad händer om mina tonåringar vräker 

ut sig något korkat? Finns det personal? Finns det väktare?”(Grönvik, 2016, 6 februari)  

 

Den genomgående tråden i denna typ av argumentation är betoningen om att flyktingars krigsskador 

och trauman ska riskera i att de ”flippar ur” och begår våldsbrott.  En framställan av flyktingar som offer 

som riskerar att ”flippa ut” och att det i sin utgör hotet mot grannar kan uppfattas som mer sofistikerat 
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än klassisk NIABY-retorik. Fortfarande NIABY-retorik då flyktingarna i sig beskrivs som ett 

säkerhetshot men sofistikerat då flyktingarna beskrivs som offer och inte hotfulla i sig om det inte vore 

för trauman och krigsskador. Detta fynd liknar vid argument framförda bland protester i Hubbards 

(2005) studie. Där uppges riskfaktorn till att de asylsökande ska ”flippa ut” bero på det monotona livet 

på en asylförläggning. En massa uttråkade män på ett och samma ställe framförs vara en grogrund för 

att begå kriminella handlingar såsom exempelvis överfall (Hubbard, 2005, s. 11, 14). Begreppet 

sofistikerad NIABY-retorik finns inte men denna undersökning ger skäl till att överväga ifall ett sådant 

begrepp borde myntas. Notera dock att i Stortorp lyfts samtidigt både en hjälpvilja men också frågor om 

befintliga resurser i att hantera eventuella hotfulla situationer. Likaså i Onsala, även om tonen där är 

skarpare, krävs säkerheten kunna garanteras för omkringboende grannar. Att som i Stortorp önska 

hjälpa flyktingar motsätter bilden om att ha NIABY-sympatier. Skulle Onsalabor uppleva sig få en 

garanti eller åtminstone tillräckligt nära inpå, såpass att skulle känna sig trygga med att de asylsökande 

inte kommer skada dem, då kanske varken placering eller verksamhetsinnehåll skulle ses som ett 

problem. Det kan ses som en indikation på att NIABY-sympatier inte rakt av finns i dessa två fall även 

om grannarnas framställning av sina argument gärna placeras i dess närhet eftersom de är av personlig 

karaktär. Med beaktande av eller kanske just på grund av att det i merparten av grannskap uppges en 

mängd olika argument som spretar åt olika håll, är poängen inte här att peka på om så är fallet i dessa 

två exempel. Poängen är att låta dessa exempel belysa att något som initialt kan tänkas stämma in på till 

exempel NIABY-retorik kan behöva problematiseras och grävas djupare kring. Detta leder oss in på 

nästa stycke som behandlar samma tema som i denna men där argumenten är mindre utvecklade.  

 

5.4.2 Mindre utvecklade argument, eller? 
 

Mindre utvecklade argument kanske är fel sätt att se på det. I själva verket kanske argumenten som detta 

avsnitt avser belysa snarare är retoriskt genomtänkta. I drygt en fjärdedel av grannskapen uppges en 

oro för säkerheten utan förklaring om vem eller vad som anses ge upphov till säkerhetshotet. I ett 

bostadsområde i Stenungssund uttrycker grannar stor oro över barn och ungas säkerhet i området. De 

uppges till och med vara beredda att omplacera sina barn från nuvarande dagis om inte säkerheten kan 

tryggas (Sahlin Ottosson, 2016, 1 mars). Här blir följdfrågan vad det är grannar och inte minst föräldrar 

är oroliga för. Är det asylbränder, är det brott av flyktingar, eller vad är det?  Ett annat fall kommer från 

Lidhult. Där anser grannar att Lidhult är ett dåligt alternativ för etablering av asylboende då polis och 

socialförvaltningen ligger långt borta ifall något skulle hända (Lillieqvist, 2016, 23 mars). Baserat på 

grannars beskrivning är det oklart vad exakt de är rädda för ska hända. Är det att flyktingarna själva ska 

utgöra ett hot av något slag eller är det en fråga om att verksamheten kan utsättas för attentat? Grannar 

i Vetlanda uppger att de känner oro över att en etablering av asylboende i närheten kommer medföra 

skadegörelse och kriminalitet i området (Östgård, 2016, 23 februari). Den bestående frågan är, vilka 

åsyftas som potentiella gärningsmän? Sanningen är att utan dessa frågor besvarade går det inte att 

placera argumenten under varken NIMBY eller NIABY-retorik. Som tidigare nämnt är protester i och 

med risk för asylbränder ett nyfunnet NIMBY-argument. Vid fall där flyktingar skulle beskrivas som 

kriminella ligger argumentationen betydligt närmare NIABY-argumentation. Situationen med grannar 

som inte utvecklar sina argument över vad som oroas över undgår däremot att tydligt kunna 

kategoriseras i enligt med de teoretiska begrepp som finns att tillgå. Förvisso kan påståenden om ett 

överhängande säkerhetshot delvis tänkas kunna hänvisas till en blandning av NIABY och NIMBY-

retorik.  Då asylboendet oavsett skäl framställs medföra ett säkerhetshot blir det således i likhet med 

NIABY i kombination med NIMBY-retorik en fråga om argumentation där grannars säkerhet ska gå före 

verksamhetsetableringen.  Notera dock att de asylsökande inte alls diskuteras i ovanstående argument, 

vilket skär sig med NIABY i kombination NIMBY där undertoner av NIABY-retorik framförs anpassat 

till den lokala kontexten. Se likheter med resonemanget kring asylbränder som togs upp under temat 

”NIMBY-retorik”.  

 

Delvis kan svårigheten att kategorisera mindre utvecklade argument ha att göra med val av metod för 

denna undersökning. Det ligger i viss mån en begränsning i att dessa frågor inte kan ställas direkt till 

vederbörande grannar för att på så vis möjligtvis få förtydligande i vad som menas. Med hänsyn av att 
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en metoddiskussion bör beaktas kan samtidigt denna typ av argumentation vara ett medvetet eller 

omedvetet retoriskt drag från grannar. Låt oss titta på varför. Det skall, i sammanhanget, nämligen inte 

glömmas att den senaste tidens oroligheter i anslutning till asylboenden faktiskt har skett och därtill 

flitigt rapporterats om. Både oroligheter inom boenden såsom exempelvis bråk och mordet på Alexandra 

Mezher men också brandattentat från utomstående. Oroligheter och hotfulla situationer av dessa slag 

kan i sig tänkas ge legitimitet till argument om ett överhängande säkerhetshot utan att en utveckling 

behöver göras.  

 

I två av de grannskap där det ges uttryck för mindre utvecklade argument hänvisas just missnöjet till 

oroligheter i anslutning till asylboenden. Bland annat förklarar en granne i Tullinge att ”många är 

oroliga för säkerheten med tanke på vad som framkommit i media från andra boenden” (Björklund, 

2016, 16 februari). Märk väl hur säkerheten tas upp som ett orosmoment och således underförstått blir 

en personlig fråga eftersom det hänvisas till vad som har skett vid andra asylboenden. Men samtidigt, 

genom att inte definiera vilka som utgör säkerhetsrisken undviks uttalandet från att tydligt kunna 

kategoriseras som NIMBY eller NIABY. Likväl i Torslunda säger grannar att de är rädda för skadegörelse 

och bråk som följd av etablering av asylboende i grannområdet. En granne säger att ”Vi vill inte ha ett 

HVB-hem för flyktingar som grannar eftersom det förekommer så mycket oroligheter kring sådana 

anläggningar”. Grannen förklarar att han förstår att det kan uppfattas som rasism men betonar att så 

inte är fallet. Problemet läggs istället just på att det sker mycket oroligheter i anslutning till dessa typer 

av boenden (Hedman, 2016, 20 januari). Faktum är, grannen har inte fel i sak. Till och med en polis 

själv uppger för media att de fått åka ut på mer uppdrag med skäl av mycket oroligheter kring 

asylboenden på senare tid (”Skadegörelse och bråk på asylboende”, 2016).  

 

Innan händelser som skett i flyktingsituationens spår, hade det troligtvis legat mindre trovärdighet hos 

en granne som argumenterar på det viset som grannen i Torslunda, och samtidigt säger att de inte är 

rasister. NIMBY-retorik brukar som sagt vara det som grannar uppger oavsett underliggande motiv 

eftersom att NIABY-retorik i regel är ett retoriskt självmord (Borell & Gerdner, 2001, s. 15-16). Nu 

däremot, oavsett om grannens förnekande stämmer eller inte i just detta fall, råder det allmän kunskap 

i Sverige om att det faktiskt är och har varit oroligheter kring asylboenden.  Kan det vara så att faktiska 

händelser gjort det lättare för grannar att bara hänvisa till oro över säkerhetsläget i sina 

missnöjesyttringar utan vidare utveckling? Kanske. Genom att peka på faktiska händelser som stöd till 

missnöje och oro för säkerhetshot hamnar nämligen eventuella underliggande motiv till protester i 

bakgrunden och hänvisning till faktiska händelser i förgrunden i deras argumentation. Åtminstone i fall 

där grannar samtidigt undviker att definiera vem eller vilka som skulle utgöra säkerhetshotet och 

följaktligen undviker argumentationen från att likna vid NIMBY eller NIABY-retorik. I denna retorik 

utger grannar sig för sannolika offer utan att själva peka ut skyldiga. En sådan framställning kan vara 

ett retoriskt drag i syfte att ge ett mer sympatiskt intryck.  Om det sedan faktiskt tolkas som mer 

sympatiskt åtföljt av större legitimitet och gehör av utomstående är en fråga för kommande studier att 

undersöka. Klart är i varje fall att nuvarande teoretiska begrepp inte täcker in denna typ av argument. 

Intresset här består alltjämt i möjligheten till att en sådan retorik förs, där följdfrågan blir vad det i så 

fall bör det kallas? I nästa undertema väntar nu problematisering av en argumentationslinje med 

tekniska förtecken men där det faktiska innehållet egentligen tycks stå i fokus. 

 

5.4.3   Asylboende här medför sänkta fastighetspriser av grannhusen  
 

I drygt en fjärdedel av grannskapen framför grannar att etablering av asylboende i grannskapet medför 

att fastighetspriserna i området sjunker. Det är ett argument som även förekommer bland 

protestyttringar i Grillos (2005, s. 249) studie. I empirin för den här studien uppges det inte i något av 

grannskapen vad resonemanget om förväntad värdesänkning på omkringliggande fastigheter bygger på. 

Denna typ av argumentation uppfattas därför som svårplacerad. Till det yttre utgörs denna typ av 

argumentation av teknisk karaktär. Det påstås finnas ett tekniskt hot om sjunkande fastighetspriser ifall 

asylboende etableras i närområdet. Det kan på så vis härledas till NIMBY-retorik då ett tekniskt 

argument skjuts fram. Däremot går det att diskutera om detta är ett lokalt argument. Vad är det som gör 
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att etablering av ett asylboende skulle sänka fastighetspriserna i just deras grannområde?  Det låter i så 

fall snarare som ett semi-lokalt argument. I semi-lokal retorik påstås att vissa typer av verksamheter 

passar sämre i tätbefolkade områden men däremot gärna får etableras på mer avlägsna platser (Jasper 

& Gordon, 1996, s. 163).  Det vill i detta fall säga att asylboenden som placeras i bostadsområden riskerar 

att sänka fastighetspriserna i de bostadsområdena. Men varför skulle en placering av ett asylboende i 

ett bostadsområde sänka fastighetspriserna? Detta uppges som sagt inte i argumentationen. Däremot 

ger ett sådant påstående bilden av att de asylsökande i sig ses som ett problem som orsakar 

värdesänkning av fastigheterna. Det är en iakttagelse som går i linje med Grillos (2005, s. 257) 

resonemang om att rädsla för sjunkande bostadspriser med skäl av inflyttning av asylsökande bygger på 

en negativ uppfattning om flyktingars karaktär. Denna iakttagelse ger följaktligen indikationer på att 

underliggande NIABY-retorik används där de boende i så fall utgör hotet. En möjlig tolkning är därför 

att NIABY-retorik är beklätt i semi-lokal NIMBY-retorik. Det som tycks ligga närmast i det här fallet är 

alltså NIABY i kombination med NIMBY-retorik. Nedan väntar en argumentationslinje som vid första 

anblick tycks likna vid NIABY-retorik. 

 

5.4.4 För många asylsökande till bekostnad av oss här 
 

I ett tiotal grannskap finns en uppfattning om att det kommer för många flyktingar till bekostnad av de 

egna medborgarna och att det nu får vara nog. Ett sådant resonemang kan vid första anblick tänkas 

överensstämma med NIABY-retorik eftersom asylsökande önskas inte vistas här alls oavsett placering. 

Men vad menas med här? Här i kommunen? Här i Sverige? Gör det ens någon skillnad? På ett antal 

mindre orter anser grannar att orten är för liten för att ta emot flyktingar alternativt fler flyktingar. I till 

exempel Fårösund finns en uppfattning bland grannar om att bygdens samhällsfunktioner redan är hårt 

ansträngda av asylboenden och att utöka med fler skulle bli för ansträngande. Att placera fler flyktingar 

i bygden menar grannar skulle ha väldigt negativa konsekvenser och medföra att skolor blir oförmögna 

att klara av tillströmningen av barn. Med egna ord uttrycker de missnöjet bland annat med 

formuleringen ”Vi tror inte vårt samhälle skulle klara av ända upp till 250– 400 ytterligare asylsökande 

utan mycket negativa konsekvenser” (Gotlands Allehanda, 2016, 6 februari). Även i Klagstorp upplever 

grannar att det har blivit för många. Hjälpvilligheten förklaras existera men att det också finns en gräns 

för hur mycket en by klarar av. En granne återges förklara att ”Så länge som situationen ser ut som den 

gör i världen så får alla vara med och hjälpa till. Men det är tvådelat. Det är mycket i en så liten by” 

(Mårtensson, 2015, 3 december). Likaså, i ett grannskap i Gävle förklaras att många ungdomar i staden 

redan har svårt att få lägenheter som det är. Grannar anser att boendet som snart öppnas för asylboende 

istället hade kunnat användas till ungdomsboende eller studentlägenheter (Swälas, 2016, 14 januari). I 

Grillos (2005, s. 253) studie om lokala protester på engelska landsbygden utgör denna typ av 

argumentation själva kärnan av protesterna. Även där framkommer argument om att orten är för liten 

och att samhällsresurserna skulle bli för ansträngda med införsel av såpass många fler människor. 

 

När retoriken presenteras med detta i åtanke tycks argumentationen, istället för NIABY som nämndes 

initialt, snarare ligga mest i linje med NIMBY-retorik då lokala förutsättningar i den egna bygden skjuts 

fram till varför samhället inte klarar av att sörja för fler. Det skulle till och med kunna påstås att detta 

är semi-lokal NIMBY-retorik eftersom grunden i påståendet består i att kommuner där 

samhällsfunktionerna blir för hårt ansträngda bör få slippa att ta emot fler. Samtidigt är retoriken 

fortfarande personlig. Hotet mot den egna välfärden paketeras på ett sätt som kan ses som att handla 

om ett ”vi eller dem”. Antingen tas vi hand om på ett bra sätt och någon annan får ta ansvar för 

asylsökande eller så prioriteras de till bekostnad av oss. När argumentationen blir personlig på detta vis 

finns det således också kopplingar till NIABY-retorik.  Det skulle kunna argumenteras för att detta är en 

fråga om sofistikerad NIABY i kombination med semi-lokal NIMBY-retorik. Dels eftersom det finns en 

lokal resursbaserad NIMBY-förankring till varför det finns missnöje. Dessutom åtföljs det av en 

underliggande sofistikerad NIABY-argumentation. Sofistikerad NIABY eftersom de bristande 

resurserna lyfts fram som skäl till varför de asylsökande utgör ett säkerhetshot mot välfärden och det 

goda livet för de egna medborgarna. Samtidigt, vid en sådan slutsats, hur ses det då på fall där yttringar 

om hjälpvillighet ges bland grannar? En uttryckt hjälpvilja i samband med missnöjesyttringar kan 
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förvisso vara ett retoriskt drag. Det är dock inte nog för att helt avvisa problematiken i att kalla en sådan 

argumentationslinje för sofistikerad NIABY i kombination med NIMBY-retorik. Åtminstone inte vid fall 

där också en hjälpvilja uppges. 

 

Syftet är inte här att avgöra vad som är vad utan mer lyfta upp problematiken. Igen bekräftas och 

instämmer analys av denna empiri med tidigare forskning som visar att gränsen mellan NIMBY och 

NIABY tidvis kan vara väldigt svårdragen (Borell, 2012). Därtill är detta en påminnelse om att det som 

initialt pekar åt en riktning inte nödvändigtvis ger hela bilden varpå djupdyk av argument anpassat efter 

varje kontext behövs föras. Nedan väntar missnöjesyttringar som tar sig i uttryck på ett annat vis än 

övriga argumentationslinjer i studien. 

 

5.4.5 Vi har fått bristfällig information 
 

I drygt hälften av alla grannskap uppges kritik riktas mot kommunen över bristande information om 

etablering av asylboende i deras grannskap.  Ett exempel på kritik över informationsbrist kommer från 

Rönninge. Där berättar en granne att kommunen gick ut med information om beslutet att öppna ett 

asylboende på kommunens hemsida. Något som grannen menar är bristfälligt eftersom inte alla 

regelmässigt brukar gå in på kommunens hemsida (Wänelöf, 2016, 19 mars). Ett mönster som 

återkommer i grannskaps kritik mot kommunen är en upplevelse om att ha blivit förda bakom ljuset. 

Stor frustration finns bland grannar över känslan om att medvetet ha undanhållits information och 

således körts över. Ett fall där grannar uppger att de känner sig lurade av kommunen kommer från 

Bäggeby. Där förklarar ett grannpar att när de flyttade in till kvarteret fick de uppgifter om att planerna 

för området var att på sikt utöka med fler villor och att bygga en lekplats (Frisberg & Badner, 2015, 30 

augusti). Ett annat exempel kommer från Tollarp där grannar lyfter stark kritik mot att kommunen 

”myglat” med byggandet av ett asylboende i deras grannområde. När byggarbetare plötsligt kommit på 

plats i området och de tillfrågats om vad de bygger menar grannar att de ska ha svarat att ”Vi får inte 

säga något, det är hemligt” (Maunula, 2015, 7 december). En av grannarna säger att ”Hade vi byggt 

någonting utan att de visste hade vi fått böta. Det är det som gör en så förbannad” (Maunula, 2015, 7 

december). Att utebliven information leder till tankar om hemlighetsmakeri stämmer väl överens med 

Borell & Gerdners (2001, s. 26-27) redogörelse av tidigare forskning som visar att om information 

framkommer från andra än, i detta fall kommunen, upplever grannar att ”smussel” försiggår bakom 

deras rygg.  

 

I många av de grannskap som uttrycker klassiska NIMBY-argument uppges också kritik mot kommunen 

för bristande information om etableringsprocessen. Det är emellertid viktigt att notera att denna typ av 

protestyttringar inte är NIMBY-argument i sig. Att exempelvis kritisera kommunen för att inte 

informera om deras planer på att etablera ett asylboende i deras grannskap betyder inte nödvändigtvis 

att placeringen i sig motsätts (i nästa undertema väntar argumentation som visar på detta ännu 

tydligare).  Däremot brukar en viss koppling kunna göras mellan kritik över informationsbrist och 

NIMBY-retorik. Borell och Gerdner (2001, s. 17) lyfter nämligen att bristen på legitim NIABY-retorik 

vid protester mot sociala verksamheter medför att grannars NIMBY-protester måste peka på rätten till 

informerat samtycke och att deras synpunkter skall beaktas för att öka legitimiteten. Kritik över 

informationsbrist i sig är förvisso inte detsamma som kritik mot uteblivande av informerat samtycke 

och beaktande av grannars åsikter. Däremot kan kritik mot kommuner för informationsbrist anses vara 

ett sätt att peka på deras rättigheter. Inte minst med bakgrund av asylbränder och andra oroligheter i 

anslutning till asylboenden på sistone. 

I viss mån kan också processretorik urskiljas genom protestyttringarna över bristfällig information. 

Detta eftersom missnöjet riktas mot staten. Den återkommande uppfattningen om kommuner 

som ”myglare” och ”översittare” som gör som de vill utan hänsyn till sina medborgare kan härledas till 

att ses som maktmissbrukare. Även om ordet inte nämns är det ett tydligt mönster bland grannars 

argument kring kommuners agerande. Processretorik går dock längre än att bara anklaga staten för 

maktmissbruk i hanteringen av en etablering. I processretorik kritiseras staten över beslutat om att 
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placera en verksamhet i grannars närområde (Jasper & Gordon, 1996, s. 163). Förvisso, i många 

grannskap där NIMBY- argument tas upp nämns också kritik över informationsbrist. Däremot, då 

kritiken riktad mot staten i detta avseende bara gäller informationsbrist kan det i sig inte fullt klassas 

som processretorik. Med det sagt finns det fortfarande en möjlighet att detta är ett medvetet drag från 

grannar i syfte att öka gehör för sina argument. Igen, inte minst med bakgrund av asylbränder och 

oroligheter kring asylboenden på senare tid. Frågan kvarstår dock vad denna typ av argumentation bör 

kallas. Kritik över informationsbrist innesluts varken av NIMBY eller heller helt av processretorik, som 

ligger närmast till hands. I drygt hälften av alla grannskap, oavsett retorikslinjer, riktas stark kritik mot 

kommuner för bristfällig information. Eftersom det är en argumentationslinje som kan användas för att 

stödja sina argument oberoende av innehåll tycks det snarare vara en fråga om eventuell teoriutveckling 

inom retoriksnivåer än inom forskningen om NIMBY och NIMBY-retorik. En teoriutveckling av 

processretorik skulle möjligtvis ligga närmast till hands. Resonemanget om kritik över bristinformation 

leder vidare till nästa undertema med argument som bygger på resonemanget fört här. 

 

5.4.6 Gärna här men under andra förutsättningar 
 

I ovanstående undertema nämns att det i drygt hälften av alla grannskap protesteras mot bristfällig 

information. I detta undertema görs en fortsättning på det spåret. I ett antal grannskap framhålls 

nämligen brist på information till och med som enda skälet till missnöjesyttringar. Däribland förklarar 

en granne i Tollarp att deras kritik inte riktar sig mot HVB-boendet (asylboendet) och flyktingbarnen i 

sig. Deras invändningar uppges istället ha att göra med kommunens hantering av ärendet där de 

undanhållits information. En av dem säger att ”Det är synd om de stackars barnen som kommer, de ska 

ha någonstans att ta vägen och de rår inte för detta. Det är kommunens sätt att sköta det som vi vänder 

oss emot, de har inte informerat oss. Inte det minsta, inte ett ljud” (Maunula, 2015, 7 december). Ett 

annat fall kommer från Stenungssund.  En engagerad kille i att mottagandet ska bli bra där berättar att 

de är ett antal grannar i en upprättad samverkansgrupp som utan resultat har pressat på Göteborgs stad 

och verksamhetsansvariga för asylboendet att besvara de frågor som finns bland närboende.  Han 

beskriver att dialog och bemötande av närboendes frågor är oerhört viktigt för att motverka fördomar 

och motsättningar för att på sikt verka för en god integration (Lokaltidningen Stenungssund, 2016, 6 

februari). Ett sista exempel kommer från Tullinge där ett asylboende är i byggnadsfasen. Inga 

invändningar där riktas mot att ett asylboende byggs, däremot mot hur det utformas. Kritik riktas mot 

att de som grannar inte har fått vara med i utformningsprocessen av etableringen och setts som en resurs 

som kan bidra. Bland annat hälsar en av grannarna att ”Vi vill vara goda grannar och är inte emot 

flyktingar. Varför frågade de inte oss? Vi hade kunnat hjälpa till och skapa bättre lösningar, både för 

området och för dem som flyttar in” (Beckman, 2016, 2 april). Med deras synpunkter beaktade menar 

de att integrationen hade blivit bättre (Beckman, 2016, 2 april).  

 

När grannar ger uttryck för att placering av asylboende i deras närhet inte är problemet utan brist på 

information och möjlighet till delaktighet, vad kallas då det? Både maktmissbruksaspekten från 

processretorik och uteblivet beaktande av grannars åsikter kan urskiljas i kritiken. De i sin tur kan 

användas för att ge tyngd åt sina NIABY eller NIMBY-argument.  Denna retorik stämmer dock varken 

överens med NIMBY eller NIABY-retorik eftersom varken lokaliseringen eller innehållet kritiseras. Det 

som kan konstateras är att det återigen är ett fall som befintliga teoretiska begrepp inte kan täcka in.  

 

  5.4.7 Avslutande sammanfattning 
 

Denna undersökning visar att en mängd av olika argument förekommer bland och inom grannskap där 

det protesteras mot nyetableringar av asylboenden. NIMBY-retorik förekommer i drygt två tredjedelar 

av grannskapen. I drygt en fjärdedel grannskap uppges sofistikerade NIMBY-argument. NIABY-retorik 

framkommer endast i ett grannskap.  Med det sagt stannar dock inte argumentation med NIABY-inslag 

där. I nästintill samtliga grannskap framkommer nämligen argumentation som antingen ligger på 

gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik alternativt är svårdefinierade utifrån befintliga teoretiska 
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begrepp. Denna undersökning visar därför i likhet med tidigare forskning att NIMBY-retorik, med 

sofistikerad NIMBY-retorik inkluderat, är betydligt vanligare förekommande än NIABY-retorik. 

Emellertid visar dessutom empirin att en betydande andel argument varken omfattas av tydlig NIMBY 

eller NIABY -retorik. Faktum med är det största empiriska mönstret att nästintill alla grannskap ger 

uttryck för argument som varken enbart eller ens alls kan omfattas av NIMBY eller NIABY-retorik. Detta 

fynd bekräftar således tidigare forskning som framhåller att gränsen mellan NIMBY och NIABY-retorik 

emellanåt är flytande. Dessutom argumenteras det i denna studie för att NIMBY och NIABY-retorik är 

begränsade i sin utformning för att täcka in alla typer av argument som grannar lägger fram som skäl 

för sina protester. Det lämnar utrymme för en diskussion om utveckling av befintliga teoretiska begrepp 

bör göras och alternativt nya teoretiska begrepp skapas.  

 

6. Diskussion 

 
Avsikten med denna studie har varit att studera retoriken i grannprotester, så som de avspeglas i 

massmedia, mot etableringar av asylboenden. Intresset låg i att få svar på vilka mönster som 

utkristalliserade sig av grannars retorik, vilka argumentationslinjer som fördes fram och hur dessa 

förhöll sig till NIMBY och NIABY- retorik. Det som kan konstateras är att grannar förde en mängd olika 

argumentationslinjer både i förhållande till andra grannskap och inom det egna grannskapet.  

 

Studien bekräftar tidigare forsknings redogörelse om att NIMBY-retorik är betydligt vanligare än 

NIABY-retorik. Under klassisk NIMBY-retorik framfördes argumentationslinjer om att placering av ett 

asylboende i grannområdet skulle utgöra ett hot, störande moment och hinder. Placering i området 

påstods medföra buller, stökighet, störd utsikt, förstörd natur och växtliv, trafikproblem samt att 

boendetypen är opassande i området. Med bakgrund av asylbränder under hösten 2015 framkom 

dessutom ett nytt NIMBY-argument. I argumentet lyfts en placering av asylboende i grannområdet 

medföra ett säkerhetshot för grannar då asylboendet riskerar att attrahera brandattentat. I sofistikerad 

NIMBY-retorik framkom argumentationslinjer om att placering av asylboende i det egna grannskapet 

utsätter asylsökande för trafikrisker, att de inte kommer trivas med skäl av otillräckliga samhällsresurser 

medföljt av förslag på bättre lämpade platser för asylboenden. Endast ett klassiskt NIABY-argument 

framkom i studien. Med hänvisning till asylsökandes främmande kulturer påstod av en grannfru att de 

utgör ett säkerhetshot. Kvinnor menades kunna bli överfallna med skäl av de inte klär sig i enlighet med 

asylsökandes främmande kulturer där kvinnor går beslöjade på gatan. I nästintill samtliga grannskap 

framkom emellertid också argumentationslinjer som ligger på gränsen mellan NIMBY och NIABY-

retorik, alternativt vars utformning inte inbegrips inom befintliga teoretiska begrepp. Studiens största 

fynd är dels bekräftelsen gentemot tidigare forskning om att skiljelinjen mellan NIABY och NIMBY-

retorik kan vara flytande samt att begreppen inte innefattar alla argumentationslinjer i grannprotester 

mot etableringar av asylboenden. 

 

I likhet med tidigare forskning har det i denna studie noterats att vissa argumentationslinjer är en 

kombination av NIABY och NIMBY-retorik. I denna undersökning specifikt rör det sig om tre 

argumentationslinjer som utkristalliserat sig stämma överens med denna beskrivning. Dels 

argumentationslinjen om att etablering av asylboende i grannområdet medför värdeminskning av de 

omkringliggande fastigheterna. I det andra fallet rör det sig mer specifikt om kombination av 

sofistikerad NIABY och NIMBY-retorik. I studien framgår det nämligen att begreppet sofistikerad 

NIABY borde övervägas att myntas. Med sofistikerad NIABY-retorik avses argument där boende, i detta 

fall asylsökande, i NIABY-anda framställs som ett hot. Skillnaden mot klassisk NIABY är att 

hänvisningen görs till rådande omständigheter runtomkring snarare än att principiellt vara fientligt 

inställda till, i detta fall asylsökande.  Just i den andra argumentationslinjen som grannar för i denna 

studie påstås för många asylsökande komma till bekostnad av oss här. Omständigheterna består 

dessutom av argumentationen om att det inte finns resurser för att ta hand om dem som kommer. De 

asylsökande blir alltså i denna argumentation ett hot mot den egna samhällsapparaten och följaktligen 

mot de egna medborgarna då det inte finns resurser för att inkludera dem i den utan att det blir till 
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bekostnad av de egna medborgarna. NIMBY-anknytningen ligger i att argumentationen avser den lokala 

bygdens samhällsresurser och lokalbefolkning. 

 

Detta leder oss in på tredje argumentationslinjen som också den kan tänkas betecknas som en 

kombination av sofistikerad NIABY och NIMBY-retorik. Här handlar det om påståenden om att 

traumatiserade asylsökande utgör ett säkerhetshot. Asylsökande framställs som ett säkerhetshot med 

hänvisning till deras offerskap, i detta fall trauma och krigsskador, som riskerar i att de begår brott. 

Sofistikerad NIABY-retorik blir det eftersom de asylsökande beskrivs som offer och inte hotfulla i sig om 

det inte vore för, i det här fallet trauman och krigsskador. Omständigheten beskrivs i detta fall handla 

om att asylsökande ska ha utsatts för krigsskador och trauman som riskerar i att de ”flippar ur”, som i 

och för sig inte är deras fel, men ändå utgör dem till ett säkerhetshot. Anledningen till att en NIMBY-

förankring görs är för att säkerhetshotet beskrivs riktas mot grannar i området, inte minst lekande barn. 

I just denna argumentationslinje önskas dock en reservation göras. Just i denna studie var det nämligen 

endast ett fåtal som gav uttryck för denna typ av argumentation och i två av de fallen gavs också 

motsägande indikationer. En uttryckt hjälpvilja samt en yrkad garanti på grannars säkerhet för att ett 

asylboende skall placeras i grannområdet, i samma grannskap där traumatisering tas upp som argument 

för felplacering, tyder på en ytterligare komplexitet. Det som initialt tycks stämma in på det ena eller 

andra kan behöva problematiseras och grävas djupare kring. En individuell bedömning tycks krävas för 

att inte missa substanser i grannars protester som är avgörande för vilket omdöme som ges. Med det 

sagt är fynden här inte desto mindre värda att forskare vidare, dels kring förekomsten av sofistikerad 

NIABY-retorik men även kring de specifika argumentationslinjerna. Visar fortsatta studier att det finns 

fog för att mynta ett sofistikerat NIABY-begrepp? Är de specifika argumentationslinjerna knutna till 

begreppet i denna studie engångsföreteelser som bara återfanns här eller bekräftas de också av 

kommande studier? Dessa frågor står för framtida studier att besvara. 

 

De tre resterande argumentationslinjerna som utkristalliserat sig i empirin överensstämmer varken med 

NIMBY eller NIABY-retorik, och inte heller i kombination med varandra. Retorik där ”mindre 

utvecklade argument” framkommer ger skäl till att överväga ifall ett nytt teoretiskt begrepp bör myntas. 

Det första steget i retoriken är att grannar indirekt eller direkt hänvisar sitt skäl till missnöje till 

dramatiska händelser skapade av människor, som har skett i anslutning till den typ av social verksamhet 

som ämnas alternativt redan har etablerats i grannområdet.  Eftersom de dramatiska händelserna har 

rönt stor samhällelig uppmärksamhet tycks det finnas en föreställning i denna retorik om att mottagare 

underförstått ska förstå vad som avses. I steg två utger grannar sig för potentiella offer för att en sådan 

dramatisk händelse även ska ske i deras grannskap. Det utmärkande med denna retorik är att en 

hänvisning till dramatiska händelser görs utan att peka ut potentiella gärningsmän. Genom att enbart 

lyfta fram dramatiska händelser som skäl för protester undgår retoriken från att kunna placeras under 

NIMBY, som lyfter lokalpraktiska skäl till missnöje av placeringen men även NIABY, där principiell 

fientlighet riktas mot verksamhetsboende. Låt oss belysa resonemanget med utgångspunkt i 

argumentationslinjen som förs fram i denna undersökning. Den dramatiska händelsen som hänvisas till 

i detta fall är ”oroligheter i anslutning till asylboenden”. Det som underförstått skall förstås av 

mottagaren är att ”oroligheter i anslutning till asylboenden” avser asylbränder, bråk och mord. Genom 

att bara peka på ”oroligheter i anslutning till asylboenden” utan att precisera om det exempelvis rör 

brandattentat från utomstående (asylbränder) eller bråk bland boende på asylboenden, undgår 

grannars retorik från att kunna placeras under NIMBY och NIABY.  Inte heller NIABY i kombination 

med NIMBY stämmer in då NIABY i kombination med NIMBY förutsätter en underton av fientlighet 

mot asylsökande.  

 

Detta empiriska fynd ger en indikation om att dramatiska händelser i flyktingsituationens spår i själva 

verket används som retoriskt stöd i grannars argumentation.  Genom att peka på faktiska händelser som 

stöd för sin protester finns det objektivt sett en större legitimitet till oron än vid fall där grannar inte har 

faktiska händelser att hänvisa till. Från ett grannperspektiv kan således den nuvarande 

samhällsutvecklingen tänkas ha gjort det lättare att framföra sina protester med hänvisning till 

händelser utan att behöva utveckla resonemanget, än för grannar som inte har någon händelse att 
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hänvisa till.  Tidigare forskning visar att NIMBY-retorik är ett sätt för grannar att skapa större legitimitet 

till sitt missnöje mot etableringar av sociala verksamheter. Studiens bidrag med detta empiriska fynd 

ger anledning till att forska vidare kring dramatiska händelsers påverkan av vilka retorikslinjer som förs 

fram samt hur dessa emottas av omgivningen. Utifrån vilka resultat som återfinns bör sedan en 

bedömning göras ifall ett nytt teoretiskt begrepp bör myntas.  

 

En intressant infallsvinkel på forskningsstudie vore att undersöka om det finns någon koppling mellan 

dramatiska händelser och gehör för grannprotester mot etableringar av sociala verksamheter. Tidigare 

forskning visar att dramatiska händelser som uppfattas som hotande tenderar att påverka människors 

attityder och ibland leder till ökade fördomar i samhället. Det vore intressant att se om det i samband 

med att dramatiska händelser sker, finns större förståelse för grannprotester mot sociala verksamheter 

som på något vis går att associera till dramatiska händelser. Låt oss nu gå över till den andra och 

avslutande argumentationslinjen som inte överensstämmer med NIMBY eller NIABY. 

 

Den andra argumentationslinjen rör grannars kritik mot kommunen över bristfällig information kring 

etableringsprocessen av asylboende i deras grannområde. Detta är en argumentationslinje som skiljer 

sig mot övriga argumentationslinjer då den kan användas för att stödja sina argument oavsett deras 

innehåll. Med skäl av att kommunen menas ha brukat maktmissbruk har processretorik visat sig ligga 

närmast till hands. Med skäl av att det i drygt hälften av alla grannskap förekom kritik över 

informationsbrist bör möjligtvis en teoriutveckling av processretorik övervägas. Det ligger på framtida 

forskning att bekräfta eller dementera i huruvida en teoriutveckling av detta slag är relevant eller inte. 

 

Den avslutande argumentationslinjen som varken går i linje med NIMBY eller NIABY, kan 

sammanfattas med följande ord; ”Gärna här men under andra förutsättningar”.  I ett antal grannskap 

protesteras det endast mot kommunen för att inte ha informerat grannar och låtit dem bli en resurs i 

utformningsprocessen av etableringen. Med deras synpunkter beaktade menas förutsättningarna bli 

goda för alla parter medan kommunens val av utformning påstås missgynna både nyinflyttade och 

grannar. Vad bör denna retorik kallas? Vad bör retorik kallas där varken placering eller boende utgör 

mål för kritik? Detta fynd bör ses som ett första bidrag för vidare forskning kring förekomsten och 

utformningen av protester som varken av principiella eller lokala skäl ser något hinder med att ha ett 

asylboende som grannar men likväl sätter sig på tvären. I just detta fall rörde det sig om grannar som 

inte ansåg sig bli betraktade som viktiga i utformningsprocessen. Vad kan framtida studier bidra med 

till bilden? Är det bara uteblivande av delaktighet i processen som tas upp eller kan det finnas andra sätt 

som knyter grannar till argumentationslinjen ”Gärna här men under andra förutsättningar”? Beroende 

på de resultat som framkommer bör sedan ett beslut fattats om fyndet ger skäl till att benämnas med ett 

eget teoretiskt begrepp eller inte.  

7. SLUTSATSER   

 

Denna forskningsstudie visar i likhet med tidigare forskning att NIMBY-retorik är betydligt vanligare 

än NIABY-retorik vid grannprotester mot sociala verksamheter. I enlighet med tidigare forskning visar 

studien därtill att linjen mellan NIMBY och NIABY ofta är flytande. Dessutom argumenteras för att 

NIMBY och NIABY-begreppen är begränsade i sin utformning för att inkludera alla 

argumentationslinjer som grannar lägger fram. Det empiriska resultatet ger anledning att överväga ifall 

teoriutveckling i flera avseenden är på sin plats. Studien dras dock med en rad begränsningar som har 

en påverkan på studiens empiriska resultat och som måste beaktas. Det till trots eller kanske just med 

skäl av det bör denna studie ses som ett forskningsbidrag som breddar vägen för kommande studier att 

forska vidare kring hur retoriken ser ut i grannprotester mot etableringar av sociala verksamheter. 
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