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!
Abstract 

!
”One must always have to talk about everything that is true” - a discourse analysis on citizenship and 
legitimacy  

The purpose with this essay is to, through societal discussion via different media, analyze how 
citizenship and legitimacy is constructed and negotiated through the discourses surrounding two 
vulnerable groups in the swedish society, the roma people and the syrian refugees. By analyzing 
different types of texts from two local newspapers and also from new media such as blogs and archived 
chats it is possible to see how certain groups are stigmatized and objects of discrimination.  

The material in the analyze is coded by which type of text it belongs to but it is also categorized by how 
official the pespective of the writer is, and it is argued that the role of the traditional media still is very 
important in terms of educating the public about issues and groups in society which they would likely 
meet and interact with themselves.  

The analysis also focus on which geographical perspective the writer has since this could show if an 
issue, theme or discourse is contextualized with bigger issues and globalization.  

The theoretical and methodical frame work of this analyze is critical discourse analysis with the focus 
on discursive construction of national identity by Wodak. Theories about citizenship and legitimacy 
according to Lister also applies to the study.  
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1. Inledning 
På en shoppinggata i centrala Umeå skyndar människor i en aldrig sinande ström in och ut ur de olika 
galleriorna. Utanför samma gallerior befinner sig andra människor, romer från Östeuropa, gåendes 
eller sittandes utanför en ingång men alltid vädjandes om pengar. Samtidigt, på en turkisk strand 
spolas en livlös liten pojke upp på land. Som en sista utväg att undkomma krigets Syrien flydde Alan 
Kurdis familj, som så många andra flyktingar. Den lilla familjen steg i båten tillsammans men enbart 
pojkens pappa undkom med livet i behåll när båten, överfylld, kapsejsade bara minuter efter avfärd. 
Bilderna på Alan sprids snabbt i traditionella och sociala medier över hela världen. På några dagar 
samlas människor i flertalet europeiska länder i spontant organiserade grupper för att demonstrera 
mot rasism och utanförskapets taggstängsel och murar. Precis som i övriga Europa har det i Sverige 
under de senaste åren skett en förändring i stadsbilden. Den Arabiska våren 2011 och de konflikter 
som efterföljde resulterade i en stor ökning i antalet asylsökande i hela Europa. Under 2015 har den 
publika diskussionen, om huruvida Sverige bör acceptera ett ökat migrationsflöde eller om de 
nationella gränser bör stängas, varit ett av de hetaste debattämnena på mediernas agenda. 
Organisationer som Refugees Welcome växer fram nationellt och det ideella arbetet blir extra kraftfullt 
i Umeå under ett par månader då hundratals flyktingar varje natt passerar Umeå med tåg. Under 
samma tidsperiod ser Sverige en ökad närvaro av tiggande EU-migranter. Även i Västerbottens städer 
kommer EU-migranterna, som till skillnad från större städer i södra Sverige, inte har någon tidigare 
erfarenhet av tiggande romer. Dessa två exempel artikulerar frågor som - på lokal och global nivå - rör 
vid aspekter och begrepp gällande medborgarskap och legitimitet, invånare och flyktingar. 
Diskussioner rörande de så kallade ”tiggarna” och ”flyktingarna” sker på global nivå mellan 
statsministrar och presidenter och på nationell nivå mellan riksdagspartier och institutioner. Lokala 
och regionala frivilligorganisationer kämpar ofta i motvind med litet eller inget stöd från kommunala 
politiker och landsting. Uppsatsens titel ”Man måste alltid få prata om allting som är sant” är ett citat 
av Umeås före detta kommunalråd Lennart Holmlund där han 2015 i en intervju blev kritiserad för att 
ha spridit antiziganism via sociala medier och bloggar (svtnyheter.se). 

Diskussionerna om grupperna involverar personer på individnivå på kafferasten, i bloggar, i 
dokumentärer, i film och mycket mer men ställer också större, samhälleliga frågor om civilsamhällets 
roll i skapandet av välfärd, jämställdhet och demokrati för utsatta grupper; likaså statens ansvar och 
skyldigheter i detsamma. Den omfattande migrationen från krigsdrabbade länder som Syrien och den 
plötsliga tydliga närvaron av en fattig samhällsgrupp som två av de viktigaste debattfrågorna för EU 
och på den nationella politiska arenan.   

De socialdemokratiska skandinaviska samhällsmodellerna har länge producerats som en ideologisk 
identitet av de nordiska länderna, Sverige inkluderat. Ett systematiskt utvecklande av en stark 
medelklass har varit Skandinavien till fördel i skapandet av en välfärd, tillgänglig för den övergripande 
majoriteten av ländernas medborgare, med en möjlighet för människor att leva under jämställda 
förhållanden, med samma rättigheter och möjligheter till vård, omsorg, politisk och religiös frihet. I en 
internationell kontext lyfts ofta Sverige upp som en av de främsta länderna i världen gällande frågor 
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om välfärd, jämlikhet och mänskliga rättigheter (Esping-Andersen 1990). Bilden av Sverige som en 
välfärdsutopi har dock blivit alltmer ifrågasatt då en starkare neo-liberal politik i Europa, stegvis 
resulterat i att kapitalism och marknadsliberala ideal som fri handel delvis har ersatt socialism och i 
förlängningen lett till fragmentering av aspekter av olika länders välfärdsmodeller (Harvey 2005; 
Lister et al 2007). Den allt mer högerorienterade politiken i Europa har också lett till en polarisering 
av olika samhällsgrupper, samt en radikalisering av högerextrema grupper och en större acceptans för 
så kallade ”bruna partier” högerpartier med extremistisk bakgrund, exempelvis Sverigedemokraterna 
(Pred 2000). 

I konstruktionen av nationer och den bild som utåt ska presentera nationen finns det vissa element, 
grupper, faktorer och händelser som betonas mer än andra, samtidigt som vissa element totalt 
exkluderas från den nationella diskursen. En nations kultur är diskursiv och påverkar våra handlingar 
och hur vi uppfattar oss själva inom den nationella kontexten. Identiteter skapas utifrån dessa 
föreställningar och skapar betydelse åt nationen som koncept (Hall, 1996).  

En dominerande bild av Sverige är att det är en välkomnande välfärdsstat som inkluderar sina 
medborgare. Med starka rötter i en slags kollektivistisk tradition har Sverige gjort sig känd för ett 
jämlikt och rättvist land för dess medborgare. En välfärdsstat kan dock inte existera utan att vissa 
grupper exkluderas, detta kan ske genom direkt uteslutning av vissa grupper (Pred 2000; Lister et al). 
De romska EU-migranterna är ett exempel på en grupp som inte har inkluderats i bilden av Sverige 
som ett progressivt och välmående välfärdssamhälle. De olika grupperna har olika tillhörighet och 
kallas vid olika namn, men de har alla diskriminerats i hela Europa. Så sent som 2000 erkändes 
romani som minoritetsspråk i Sverige och ända in på 1970-talet utsattes romerna för 
tvångssterilisering på grund av sin etniska tillhörighet. 

Härnäst följer ett avsnitt som ämnar att ge bakgrundsinformation om de två grupperna som står 
föremål för debatter och samtal i de medier som analyserats i denna uppsats, samt ge en övergripande 
bild över den tidigare mediebevakningen. Avsnittet ger också information om Umeå som stad, detta 
för att majoriteten av det empiriska materialet utgår från Umeå lokaltidningar. 
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1.1 Syfte 

Detta arbete syftar till att, utifrån samhälleliga  debatter granska hur legitimitet och medborgarskap 
konstrueras socialt i samband med representationen av marginaliserade grupper i det svenska 
samhället. Detta för att, utifrån en  diskursanalytisk ansats, undersöka hur maktstrukturer 
(re)produceras och skapar ojämlika förhållanden mellan grupper i samhället, och hur 
representationen av dessa grupper sker i relation till varandra. Vidare söker uppsatsen att se hur 
diskurser formas vid en grupps ankomst till en plats och förändras över tid, detta för att förstå hur 
förutfattade diskurser, positiva som negativa, ständigt är i rörelse och förändring. 

De två grupperna har valts utifrån att de i viss mån står utanför det svenska samhället då de ofta lever i 
en svensk samhällelig kontext utan att ha tillgång till saker som finns inom denna kontext, exempelvis 
egen bostad och rättigheter att jobba. De kan ses som marginaliserade. I denna redan utsatta situation 
tilläggs även en mängd stigman i form av fördomar som till stor del tar sig uttryck i medierna. I termer 
av medborgarstatus och rättigheter är de båda grupperna utsatta och begränsas av lagar och regler. 
Grupperna kan också ses som begränsade i termer av ett ”socialt medborgarskap” där de är 
marginaliserade på grund av språkförbistring och blir därtill beroende och underläge till de instanser, 
företag eller institutioner som för tillfället har ansvaret för dem 

En utgångspunkt i arbetet är analysen av lokaljournalistiskt material. Grunden för detta urval är att 
lokaljournalistiken i Sverige har visat sig vara en viktig källa till information för stora delar av 
befolkningen, särskilt gällande spörsmål och händelser som finns bortom människors egna verklighet 
(Egan Sjölander 2016).  

Medieakademins årliga undersökning som åsyftar att undersöka den svenska befolkningens 
förtroende för bland annat olika typer av mediekanaler och nyhetskällor, indikerar förutom ett högt 
förtroende hos allmänheten för etablerad dagspress, även att lokala nyhetskanaler bibehållit en relativt 
hög förtroende nivå hos den svenska befolkningen (Medieakademin, 2016). 

Genom en komparativ analys är det möjligt att se hur vissa grupper premieras och andra anses vara 
mindre viktiga. Att inkludera olika typer av diskussioner och åsikter från en mängd plattformar gör det 
också möjligt att se hur läsares reaktioner visar hur olika diskurser skapas inte enbart från en aktör, 
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utan i samspelet mellan professionella journalister och vardagliga skribenter i en högst interaktiv 
digital kontext (Athique 2013). 

Analysen består av en multimodal kritisk diskursanalys av tidningsartiklar och av diskussioner på nya 
medier såsom bloggar och sociala medier, detta för att få en uppfattning om hur dessa diskurser 
konstrueras och rekonstrueras genom olika mediekanaler. 

!
!
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!
1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats utifrån syftet: 

• Hur konstrueras legitimitet och medborgarskap? 

• Hur skapas lokala, nationella respektive internationella diskurser i relation till varandra? 

• Vilka diskurser kan identifieras i materialet?  

• Vilka förgivettagande görs i materialet? 

• Vad skiljer de olika gruppernas diskurser från varandra?  

• Hur skiljer sig privata och offentliga diskurser från varandra? 

!
!
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  2. Bakgrund 
2.1 Romer i Sverige 

!
-Åh vad duktigt, har du redan lärt dig svenska? sa damen. Hon tog emot julkorten och gick med ett belåtet 
leende vidare. Katitzi funderade. Det här var märkligt. Det är samma julkort och jag är samma Katitzi, men 
de vill inte köpa av mig förrän de tror att jag är en flykting. (Taikon, K. 2016:145). 

Romer är en av Sveriges fem erkända minoriteter tillsammans med judar, samer, finnar och 
tornedalingar. När den grupp som generaliserande kallas för romer sker vanligen ingen distinktion 
mellan de olika grupperna som innefattas i den romska nationella minoriteten. I detta avsnitt har jag 
valt att ge bakgrundsinformation om de vanligaste romska grupperna, historiskt och i nutid. 

2.1.1 Romska EU-migranter 

Den grupp som i vardagligt tal ofta benämns ”romska EU-migranter” är människor bestående i 
huvudsak av romer från främst Rumänien och Bulgarien. I Sverige känner vi dessa människor främst 
vid att de på senare år tigger i små och större samhällen och städer. I regel reser personerna i grupp, 
säsongsvis till olika europeiska länder för att tigga eller på annat sätt tjäna ihop pengar att skicka hem 
till familj och släkt i hemlandet. 

!
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Diskrimineringen av romer i hemländerna är ofta omfattande och enligt Hammarberg (2015) är 
strukturell diskriminering av romerna som grupp det avgörande huvudskälet till att gruppen ligger 
långt efter på arbetsmarknaden, hälsomässigt, ekonomiskt, boendemässigt samt i utbildningsnivå 
(Hammarberg 2015). Anledningarna till varför romerna på senare tid allt mer har börjat tigga i norra 
Europa kan spåras till den försämrade ekonomiska situationen i hela Europa och därmed allt hårdare 
samhällsklimat och svårigheter för, i synnerhet, utsatta grupper. I ett längre perspektiv kan romernas 
försämrade livsvillkor kopplas till fallet av Sovjetunionen, införandet av neo-liberalistiska ideal och i 
förlängningen en reducering av traditionella romska yrkesutövningar (Sigona & Trehan 2009).  

2.1.2 Resandefolk 

Så kallade resandefolk är till antalet personer den största gruppen inom den romska minoriteten och 
beräknas vara den romska grupp som befunnit sig längst tid i Sverige, åtminstone upp emot 500 år. 
Vissa menar att det svenska resandefolket härstammar från de romer som vandrade in i Sverige under 
1500-talets början. En annan teori är att resandefolk är ättlingar till fattiga och egendomslösa 
arbetande i det svenska jordbrukssamhället med möjliga kopplingar till Baltikum, Danmark, Ryssland 
och Tyskland under Sveriges krigsår under 1400-talets slut. ”Resandefolket” har i regel, sedan länge, 
etablerat sig i det svenska samhället och pratar i regel svenska som modersmål (Westin et al 2014).  

I debattartikeln ”Även resandefolk har rätt till sin kultur” (VF 2013-05-01) beskriver skribenten Britt-
Inger Lundqvist från Kulturgruppen för resandefolk, resandefolkets och romska EU-migranters olika 
situation i det moderna Sverige. Hon menar att de två grupperingarnas behov är helt olika; 
resandefolket är väl integrerade i det svenska samhället och dess arbetsmarknad och bor i regel på 
samma sätt som de flesta andra svenska medborgare, men att de behöver hjälp med att bevara sitt 
språk, sin kultur med dess traditioner. Romska EU-migranter å andra sidan, menar Lundqvist, står 
utanför det svenska samhället när det kommer till grundläggande faktorer såsom bostad, skolgång och 
möjlighet till arbete. 

2.1.3 Svenska romer/ kelderasha 

Gruppen som i vardagligt tal ofta kallas för ”svenska romer” benämner sig själva i regel som 
”kelderasha”, vilket betyder kopparslagare på romani. Denna grupp tros härstamma från romer som 
invandrade till Sverige från bland annat Ungern och Rumänien under 1800-talets slut. De svenska 
romerna kännetecknades länge av sitt resande med vagn och tält resandefolk med olika typer av 
hantverksarbete och musikalisk underhållning och ibland tivoliverksamhet som huvudsyssla (Westin 
et al 2014). I Katarina Taikons många böcker är gruppens invandring men också deras liv och vardag i 
Sverige som tivoliarbetare beskrivet i skönlitterär form (Taikon 2016). De svenska romer som idag är 
bofasta i Sverige och andra länder betraktas ofta än idag som ett ”resandefolk”, detta trots sin bofasta 
livsstil. 
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2.1.4 Romer ur en svensk historisk kontext 

Genom statliga dokument och allmänna förhållningsregler för hur svenska medborgare skulle 
behandla och agera mot så kallade zigenare, har det genom historien skapats en strukturell statlig 
diskriminering och ”andrafiering” av romer genom att under en lång period neka den romska 
minoriteten grundläggande rättigheter som exempelvis utbildning och sjukvård (Montesino 2010).  

Då Europa under tidigt 1900-talet präglades starkt av rasbiologi, inte minst i Sverige som 1921 
grundade världens första rasbiologiska institut, utvecklades systematiseringar av olika etniciteter och 
folkslag. I vetenskapens namn benämndes bland annat romerna, judarna och samerna till tre av de 
grupper som var minst önskade i samhället (do.se 2015).  

1952 erkändes romer som medborgare i Sverige när dåvarande socialministern Gunnar Sträng, i en 
interpellation i riksdagen uttryckte att landets ”zigenare” skulle omfattas av samma 
medborgarrättsliga skyldigheter och rättigheter. Gruppen blev benämnd som ”svenska zigenare” och 
blev i förlängningen en ny svensk medborgargrupp (Ohlsson Al Fakir, 2015). Den romska 
författarinnan Katarina Taikon, som under 1960-talet och framåt belyste romernas utsatthet genom 
barnböckerna om flickan Katitzi, blev en stark röst för romernas rättigheter i det svenska samhället, 
och under denna period utfördes åtgärder för att integrera romerna i samhället. 2000 erkändes 
romerna som ett minoritetsfolk och det officiella språket romani chib erkändes som minoritetsspråk. 
En ökning av inflyttade romer, främst från Rumänien och Bulgarien, har under 2000-talet skett i 
Sverige och andra europeiska länder till följd av svår förföljelse och diskriminering i hemländerna. 
Denna grupp romer försörjer sig inte sällan med hjälp av tiggeri och musicerande och en vanlig 
benämning på gruppen, i medier såsom i folkmun, är ”tiggare” (romernas historia 2015, populär 
historia 2015). 

!
2.1.5 Medierapportering - romska EU-migranter 

Under 2010-talet och framåt har EU-migranternas situation och förhållande till de samhällen de 
befinner sig debatterats mer och mer i svenska medier eftersom allt fler städer har sett en ökad 
närvaro av denna grupp på offentliga platser.  

Den ökade inflyttningen av fattiga romska EU-migranter har resulterat i omfattande  diskussioner i 
traditionella och nya medier. Inom dessa olika forum är det möjligt att urskilja tydliga polariseringar 
”för” och ”emot” de romska EU-migranterna. Denna polarisering visar förmodligen på ett större 
samhällsperspektiv där Sverige länge var ett land som strukturellt diskriminerade romer. På sociala 
medier är det lätt att finna olika grupper, tillgängliga att se för vem som helst att se, där användarna 
lägger ut romska EU-migranterna ofta ställs mot ”svenska” uteliggare.  

Rapporten Mediebilden av romer (2015) behandlar 20 år av medierepresentationer av romer i 
svenska dagstidningar. Rapporten visar dels att artiklar som behandlar romer har ökat dramatiskt de 
senaste fem åren samt att spörsmål gällande tiggeri och debatten angående skånska polisens 
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romregister är två av de vanligaste ämnena i artiklarna. Trots att många stereotyper om romerna är 
synliga i texterna menar författarna att vissa begrepp som ”zigenare” och ”tattare” i regel har 
försvunnit från det massmediala språkbruket (Pollack et al 2015).  

2.2 Flyktingar från Syrien 

I Juni 2015 uppskattade UNHCR i sin årliga Mid-Year trends-rapport (2015) att omkring 60 miljoner 
människor var på flykt till resultat av förföljelse, våld, väpnade konflikter och brott mot de mänskliga 
rättigheterna.  

Som en konsekvens av den Arabiska våren i Tunisien 2010 utbröt 2011 i Syrien massiva 
demonstrationer mot den syriska regeringen och den mångåriga Assad-regimen och 2014 passerade 
den syriska flyktinggruppen den afghanska som den största flyktingströmmen i världen (UNHCR, 
2015). Regimen besvarade demonstranterna med ett våldsamt motstånd. Sex år senare fortgår 
konflikten fortfarande och förutom syriska regeringsstyrkor har andra aktörer såsom Islamiska Staten 
(IS), rebellstyrkor och islamister beblandat sig i konflikten. I början handlade konflikten 
grundläggande om mänskliga rättigheter och demokrati för befolkningen men med tiden har den 
utvecklats till att även handla om etniska motsättningar och religiöst missnöje. Konflikten sprider sig 
ständigt till nya områden och varje dag flyr människor för sina liv i rädsla för den syriska regimen, 
oppositionsgrupper och terrorister (Fazlhashemi, 2014). USA leder en mängd länder i kampen mot IS 
och Assad-regimens förtryck, Ryssland har å sin sida också börjat bomba i området, enligt egen 
utsago, för att bekämpa IS. Det har dock visat sig att Ryssland i själva verket bombar grupper som är i 
opposition mot den syriska regeringen. Stridigheterna och flygattackerna har lämnat Syrien och 
närområden i spillror. Sjukdom, död och svält är ett faktum och tvingar människor på flykt mot 
Europa. 

 Enligt statistik från Migrationsverket är det möjligt att i se en stadig ökning av antalet asylsökande i 
Sverige mellan Augusti och September 2015 och i Oktober 2015 var antalet asylsökande över 100 000, 
en majoritet av dessa asylsökande var syrier (migrationsverket/statistik).  

2.2.1 Medierapportering - flyktingar från Syrien 

Omvärldens medierapportering har under hösten 2015 bytt fokus från kriget i Syrien till den 
omfattande invandringen. Ett särskilt intresse har riktats mot de så kallade båtflyktingarna som färdas 
i stor fara över Medelhavet för att komma till Europa. 

Historier som behandlar enskilda människoöden har varit särskilt populära i både sociala medier och i 
traditionella medier. Bilder på utsatta flyktingar har väckt ett stort engagemang globalt för 
flyktingkrisen, men bildernas publicering har även skapat en debatt främst på de sociala medierna om 
vilket typ av etiskt ansvar nyhetsjournalistiken när det kommer till publicering av vissa bilder (sveriges 
radio 2015, Werner 2015).  
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2.3 Flykting eller migrant? 

I den mediala diskursen gällande de två grupperna har det framkommit i huvudsak två olika 
benämningar. De människor som flyr de krigsdrabbade områden i huvudsak Syrien kallas ”flyktingar” 
och de romer som reser runt i Europa benämns som migranter och ibland ekonomiska flyktingar. FN:s 
flyktingkonvention, från 1951 med tilläggsprotokollet från 1967 (UN, 1951:66) , slår grundläggande fast 
att en flykting är en person som har flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, 
som befinner sig utanför det land som hen är medborgare i. I samband med EU-regler svensk 
migrationslagstiftning räknas även sexuell läggning och kön in i de faktorer som kan vara skäl till flykt. 
Att söka trygghet i ett annat land på dessa grunder anses vara en mänsklig rättighet. De stater som har 
internationellt förbundit sig till konventionen har en juridisk skyldighet att följa konventionen och en 
skyldighet att inte förneka dessa personer inträde i sina länder. Regeln om non-refoulment har 
ytterligare etablerats så att flyktingar inte ska kunna sändas åter till en situation som kan komma att 
hota deras trygghet. 2015 röstade den sittande svenska riksdagen lagförslag som implementerade 
bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsning för personer att återförenas med sina 
familjer (sverigeforunhcr.se, unric.org).  

En ekonomisk migrant är en person som frivilligt lämnar sitt land på grund av ekonomiska skäl och 
inte på grund av krig, förföljelse eller katastrofer av annat slag. Den ekonomiska migranten emigrerar 
alltså från sitt land för att hitta sig en bättre framtid någon annanstans. Om en ekonomisk migrant 
skulle resa tillbaka till sitt hemland skulle hen skyddas av hemlandets grundlagar och regler.  

Dessa två kategorier definierar vem som kan klassas som migrant och vem som ska ges flyktingsstatus. 
Den som innehar flyktingsstatus betraktas således som en utsatt och förföljd individ och prioriteras 
därefter. Enligt svensk lag har den offentliga sektorn skyldighet att stödja och ge hjälp till hemlösa som 
är fast bosatta, svenska medborgare. Hur de romska EU-migranterna ska stödjas och hjälpas är dock 
betydligt mindre tydligt i den svenska lagstiftningen. Vad som dock är tydligt är att alla EU-
medborgare har rätt att stanna i Sverige i tre månader och därefter har chans till förlängd vistelse om 
hen är ”ekonomiskt aktiv”, det vill säga om denne arbetar, söker jobb aktivt med en realistisk chans att 
få jobb eller om hen studerar. En EU-medborgare kan också stanna längre än tre månader om denne 
har tillräckliga ekonomiska medel för försörjning. Ytterligare kräver svensk lag av EU-medborgare att 
de ska inneha en heltäckande sjukförsäkring om de planerar att stanna längre än tre månader. 
Majoriteten av de romska EU-migranterna har inte råd att betala denna sjukförsäkring. I Rumänien 
och andra Öst-Europeiska länder är romerna längst ner på samhällets bottenskikt. Forskning och 
rapporter gällande behandling av romer i Östeuropeiska länder, som Rumänien och Bulgarien, visar 
att romer i de länderna inte ens har EU:s grundläggande rättigheter, exempelvis frihet från 
diskriminering och rätt till utbildning. Enligt en rapport från EU:s byrå för mänskliga rättigheter 
(FRA) har endast ungefär en tredjedel av vuxna romer i EU-länder någon typ av anställning. Enligt 
Hammarberg (2015) möter romer stora svårigheter när de ska söka jobb och avvisas av den enkla 
anledningen att de ser romska ut. Inom skolgången för de romska barnen i östeuropeiska länder 
placeras romska barn ofta i särklasser med andra barn som har begåvningsstörningar, även 
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normalbegåvade och även högintelligenta barn. I byggandet av infrastruktur, elledningar och andra 
basala nödvändigheter slutar ofta upphöra där romska samhällen börjar. Dessa faktorer bör ses utifrån 
de antiziganistiska föreställningar som fortfarande finns runt omkring i Europa och genom att se till 
romers brist på grundläggande rättigheter  är det möjligt att se romerna som en utsatt och i allra 
högsta grad en diskriminerad grupp som inte accepteras i de samhällen de lever i. Trots dessa 
svårigheter innehar romerna inte flyktingstatus när de lämnar sina familjer för att tjäna lite pengar 
runt omkring i Europa (Hammarberg 2015; Socialstyrelsen 2014). 

!
!
!

2.4 Umeå 

Enligt Umeå kommuns befolkningsprognos (Umeå kommun 2015) siktar staden mot att vid årsskiftet 
2016/2017 ha en befolkning på drygt 122 000 invånare. Till skillnad från många andra orter och städer 
i det område som benämns som Norrland, lider Umeå inte nämnvärt av utflyttning. Umeå Universitet, 
invigdes 1965 i syftet att fylla det behov som fanns av läkare, sjuksköterskor och andra högre 
utbildningar. Umeå har varit och delvis är en stad som har utmärkt sig för en ungdomlig 
vänsterrörelse med starka band till gräsrotsengagemang och den så kallade Do-It-Yourself-kulturen, 
eller DIY, (ungefär:gör det själv) där invånare tillsammans har skapat sina egna kulturella projekt och 
tagit en sakfråga, en plats, ett objekt osv i sina egna händer (Ratto & Boler 2014). Det lokala hardcore-
bandet Refused växte fram genom Umeås vänsterorienterade kulturella kontext och nådde stora 
internationella framgångar inom punk och hardcore-musikscenen under 1990-talet. Refused och 
liknande bands samhällskritiska musikaliska uttryck kom att bli en viktig del i byggandet av Umeås 
gräsrotskultur samt den vänsterinfluerade vegetarian/vegan-rörelsen som under samma period växte 
sig stark hos stadens unga (Wirén 2014; Larsson et al 2003). Det förekom att unga veganer gjorde 
upplopp, brände slaktbilar och släppte ut minkar från minkfarmar; en vanlig benämning på gruppen 
blev därför ”militanta veganer”. Umeå kommun, lokala och nationella politiker ställde sig mycket 
kritiska till 1990-talets framväxande punk och vegan-rörelse och i medierna kallades både veganer och 
punkare för terrorister (Sveriges Radio 2008; Sveriges Radio 2014). 

!
!
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!

3. Tidigare forskning 
!

!
3.1 Romska EU-migranter  

Även om forskningen kring romska EU-migranter, har utvecklats så är det fortfarande en brist på hur 
svensk media har format diskursen gällande gruppen i relation till medborgarskap och legitimitet. 

!
3.1.1 Tiggeri som identitet och aktivitet 

John Miles Little analyserar i On agonising: Street charity and first ethics (2010) de olika frågor  som 
uppstår i och med mötet med tiggaren på gatan. Little diskuterar med läsaren olika typer av moraliska 
och etiska dilemman och frågar bland annat vilket typ av ansvar han har gentemot personen som 
tigger och sig själv.  

3.1.2 Medieforskning och romska EU-migranter 

Bo Nilssons artikel Moralisk exkludering-om tiggeri i medier i Norr- och Västerbotten (2015) lyfter 
upp hur romska tiggare under 2013 och 2014 beskrevs och relaterades i majoritetsbefolkningen. 
Nilsson lyfter upp återkommande diskurser och teman i dessa texter men belyser även journalisternas 
positionering och hur dessa förhåller sig till moral i rapporteringen. Nilsson betonar att tiggare  

Sarah G MacKinnon har i Discursive discrimination and panhandling in Winnipeg newspapers 
(2008) undersökt hur tiggare framställs i kanadensiska tidningar. Enligt studien porträtterades 
tiggarna alltid eller ofta som brottslingar, lata eller farliga. Analysen visar att genom en medial diskurs 
avskärmas och förfrämligas tiggande personer från den övriga befolkningen som beskrivs som 
normativ i positiva ordalag. 

I Victims or perpetrators? Explaining media framing of Roma across Europe av Kroon et al (2016) 
har 825 tidningsartiklar från Holland, Tyskland, Slovakien, Tjeckien och Storbritannien analyserats 
för att undersöka hur olika länders mediekanaler, genom diskriminerande diskurser framställer 
romer. Genom den så kallade framing-metoden har forskarna kunnat utröna inom vilka diskursiva 
”ramar”  gruppen har framställts och genom kvantitativa förhållningssätt till sorteringen av materialet 
har forskarna kunnat fastställa hur ofta romer omskrivs i medierna, inom vilka typer av artiklar och 
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skillnader länder där emellan. Studien visar bland annat att rapporteringen kring romer i regel 
centreras kring specifika händelser. Inom en sådan händelse är uppmärksamheten för gruppen stor 
under en viss tid för att senare trappas av. Artikeln visar att de ramar som skapas i relation till 
rapporteringen ofta står i motsatsförhållande till varandra; där romerna som grupp antingen 
framställs som offer och förövare.  

!
3.1.3 Strukturell diskriminering, EU och Sverige 

Europarådet har uppmanat alla involverade nationer att skapa planer och strategier för att motverka 
diskriminering och förebygga exkludering i samhället. I Roma Expulsions and Discrimination: The 
Elephant in Brussels (2014) belyser Helen O’Nions diskrimineringen av de romska migranter och hur 
en mycket etablerad diskurs om gruppen existerar, där bilden av romerna som problematiska och 
farliga för Europas säkerhet - reproduceras. 

I Sverige finns en mängd olika statliga utredningar (SOU) gällande behandlingen och hanteringen av 
romer. I Romer i svensk myndighetspolitik-ett historiskt perspektiv (2010) analyserar Norma 
Montesino de olika dokumenten som utfärdats genom årtionden. Montesino finner i sin analys att en 
stor del av utredningarna och protokollen reproducerar en mycket negativ bild av romerna, där deras 
blotta existens framstår som problematisk. Montesino menar att det är mycket problematiskt att 
dokumenten har författats och förankrats på regeringsnivå eftersom detta bidrar en strukturell och 
institutionaliserad diskriminering av romer.  

!
3.2 Tidigare forskning: Syriska flyktingar 

3.2.1 ”Den arabiska våren” och nya medier 

I och med det som kom att kallas ”Den arabiska våren” i Mellanöstern och Nordafrika rapporterades 
det i alla typer av medier om stora demonstrationer och grupper som stod upp mot orättvisor och 
regimer. I och med den stora mediatiseringen av protester och stora händelser började alltfler 
diskussioner om yttrandefrihet och demokratisering i relation till olika typer av sociala medier och 
bloggar ta fart (Martens-Edwards, 2014). Även trots att det finns mycket forskning som indikerat att 
de nya medierna har fungerat som demokratiserande verktyg i den Arabiska våren så ställer sig också 
många forskare kritiska till att twitter och andra mikrobloggar kan ses som demokratiska och 
kostnadsfria plattformar på grund av att de mer ofta än sällan ägs av multinationella företag såsom 
Google och Facebook som säljer annonser för att få intäkter. 

Då vissa forskare har lyft upp de sociala mediernas funktion som demokratiska verktyg för den 
moderna människan under och efter den Arabiska våren, menar annan forskning, från ett kritiskt 
teoretiskt perspektiv, att det är motsägelsefullt att benämna företag som Twitter och Facebook som 
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demokratiska (Fuchs 2014). Detta eftersom de ägs av stora företag som Google, som samlar in 
sökhistorik och annan användarspecifik information om sina användare. Denna information säljs 
vidare till företag för att skapa annonser och reklam som är specifik för alla användare. Fuchs menar 
att genom sin ständiga obetalda produktion, reproduktion och utbyte av personlig information blir 
plattformarnas användare i förlängningen gratis arbetskraft för de stora företagen. 

3.2.2 Medier och syriska flyktingar i Norge 

I sin analys av diskurser gällande de syriska flyktingarna i Norge fann Grytvik (2015) att tre 
huvudsakliga diskurser dominerade de politiska och de massmediala rapporteringar; de diskurser som 
fokuserade på medmänsklighet samt de humanitära insatserna, den diskurs som lyfte fram vikten av 
nationalstatens roll och ansvar, och slutligen en diskurs som lyfter fram landets kapacitet och 
ekonomiska möjlighet att hjälpa flyktingarna. Enligt Grytvik pågår det ständigt en kamp om dessa tre 
dominerande diskursers hierarki och politiska samtal och hegemonien skapas och återskapas ständigt 
utefter dessa tre huvudsakliga diskurser.  

3.2.3. Invandring som en tillgång 

Jesper Strömbäck har i boken Utan invandring stannar Sverige (2016) betonar författaren att Sverige 
behöver förändra sin syn på fenomenet flykting. Enligt Strömbäck är invandringen en nödvändighet 
för att länder ska kunna frodas och växa ekonomiskt, dels för att marknaden begåvas med en större 
mängd kompetenser men också för att den unga invandringen bidrar till att jämna ut den höga 
medelåldern i landet.  

Andersson och Scocco (2015) presenterade tillsammans med tankesmedjan Arena Idé en rapport om 
invandringens ekonomiska påverkan på Sverige. Rapporten visar bland annat att befolkningsökningen 
i landet hade varit svag om det inte vore för den invandring som skett i Sverige mellan 1950-2014. 
Andersson och Scocco menar att invandring är något som bör ses som en investering i framtiden, då 
tanken är att de utrikesfödda så småningom kommer att bidra till landets ekonomi genom skattemedel 
och inkomst, en ökad befolkningsmängd resulterar också i att fler personer delar på offentliga 
kostnader såsom infrastruktur. Samhället måste också se invandringen som en investering i den 
meningen att det måste satsas på sociala medel och utbildning på de invandrade för att det rent 
ekonomiskt ska löna sig i det långa loppet. 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4. Teoretiska perspektiv 
!

4.1 En reflexiv hållning 

Pierre Bourdieu och Lois Wacquant  (1992) menar i An invitation to Reflexive Sociology att forskares 
världsbild och normer direkt formas av det egna epistemets perspektiv och ideologiska agenda. 
Forskning inom den sociologiska området bör enligt Bourdieu och Wacquant inte enbart sträva efter 
att ifrågasätta och kritisera de olika forskningsobjekt och fält som forskaren stöter på, utan även det 
egna epistemet och dess perspektiv. Bourdieu och Wacquant föreslår alltså att forskare ställer samma 
frågor om sig själva som de skulle ställa till forskningsobjektet (Bourdieu & Wacquant 1992:38). 
 Reflexive Ethnography: A guide to researching selves and others av Charlotte Aull 
Davies (2008) utforskar etnografiska metoder. Den utmanar också det naturvetenskapliga 
förhållningssättet att forskare ska ställa sig utanför det egna forskningsprojektet, samt att det finns en 
objektiv sanning att nå inom forskningen. Aull Davies menar i sin bok att det är viktigt att analysera 
sin egen roll som forskare och deltagare i den kontext som forskaren analyserar. Den reflexiva 
hållningen bör också användas i relation till analys av bildmaterial som ofta förekommer i artiklar. Det 
finns kontextuella och tekniska aspekter att ta i beaktande i analysen av sådant material, såsom: 
Objekt, personer, händelser och ting bortom fotografiets ram som formar åskådarens uppfattning av 
fotografiet (Aull Davies 2008:134).  

 Från ett diskursanalytiskt perspektiv är språket och dess bruk avgörande för hur 
ideologier, hierarkier och sociala interaktioner uppstår och upprätthålls i olika samhällsstrukturer 
(Fairclough och Wodak, 1997). I denna uppsats är det därför mycket viktigt att använda reflexivitet 
genom hela processen. Exempelvis är det viktigt att granska sina egna frågeställningar och de begrepp 
som man som forskare väljer att använda sig av. I analysen av det analyserade materialet förekommer 
exempelvis begrepp som ”flykting” eller”tiggare”. I och med användningen av ord som ”tiggare” skapas 
negativa konnotationer och personen i beskrivningen reduceras till en enda handling och fråntas alla 
andra typer av personifiering och identitet. Begreppet bär även historiska kopplingar till strukturell 
diskriminering och rasism gentemot specifika grupper. Aull Davies menar att forskare måste betrakta 
en studie av andra människor och andra kulturer som en studie av det egna epistemet. Istället för att 
se forskningsobjektet som något sker långt ifrån den egna världsbilden bör ett reflexivt 
förhållningssätt implementeras. Genom en reflexiv hållning är det möjligt för en forskare att förstå 
forskningsobjektet genom att även ifrågasätta och analysera varför hen ser, känner, tycker eller tror på 
ett visst sätt i relation till studieobjektet. I denna uppsats är målet att den reflexiva utgångspunkten 
ska genomsyra synen på hela analysprocessen. 
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!
4.2 Medborgarskap och legitimitet 

Denna uppsats kommer att utgå från den mediala diskursen gällande de två grupperna med fokus på 
legitimitet och medborgarskap. I dess mest grundläggande form, menar sociologen T.H. Marshall, har 
medborgarskapsbegreppet som funktion att förse individer med en status som ger dem vissa juridiska 
rättigheter inom det aktuella landets medborgarrättsliga kontext. Alla som innehar medborgarstatus 
är likvärdiga inför lagen och har vissa rättigheter och skyldigheter att förhålla sig till (Marshall, 1950). 
Marshall har länge kritiserats av feministiska forskare för att vara utgå från heteronormativa, 
androcentriska och västerländska perspektiv. I likhet med det naturvetenskapliga perspektivet på 
vetenskap har Marshalls teorier, enligt hans kritiker, grundats på att kunskap och vetande kan skapas 
utifrån en objektiv, allmän sanning. I forskning gällande medborgarskap och välfärd anses dock 
Marshalls forskning vara viktig då den belyser hur kategoriseringen av medborgarskap kan användas 
för att förstå specifika samhällen och sociala strukturer (Lister et al, 2007).  

Medborgarskap är, enligt Ruth Lister, professor i social politics vid Manchester University i 
Storbritannien, ett begrepp som ses som föränderligt över tid, rum och kontext och enligt Lister 
används medborgarskap som ett sätt att inkludera eller exkludera människor (Lister et al 2007:17). De 
rättigheter och skyldigheter som medföljer medborgarskapet formuleras inte specifikt globalt sett, 
utan specificeras av de nationalstater eller andra kontexter vari  medborgarbegreppet existerar (Lister 
et al 2007:18). 

Lister menar att medborgarskap kan betraktas från två huvudsakliga teoretiska strömningar. Den ena 
är civic republikanism (medborgar-republikanism) och den andra är den liberala strömningen. 

 De två strömningarna bör dock inte ses som statiska och inte heller helt oberoende av varandra. Det 
övergripande medborgar-republikanska begreppet lyfter upp aktivt deltagande som en viktig 
förutsättning för medborgarskapets varande, ett deltagande och de medborgare som deltar i byggandet 
av ett gemensamt kollektiv har möjligheten att ta del av de rättigheter och fördelar som medföljer ett 
aktivt medborgarskap.  

Inom den medborgar-republikanska kategorin finns i sin tur två förgreningar : Kommunitarianism 
och Maternialism. Dessa förgreningar är i grunden konservativa åskådningarna och betonar byggandet 
av gemensamma kulturella normer, värderingar och identiteter. I synnerhet kommunitarianism 
betonar ytterligare vikten av individers skyldigheter och ansvar i samhället, snarare än rättigheter, i 
rollen som medborgare. Individers och gruppers aktiva ansvar i form av lokalt engagemang samt 
välgörenhet och voluntarism lyfts fram som ett alternativ till ett utpräglat välfärdssamhälle. 
Konservativa föreställningar om kvinnors roller i samhället är karaktäristiska för 
kommunitarianismen (Lister et al 2007:7). 
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Maternalism kan ses som en slags feministisk förgrening av det medborgar-republikanska systemet 
och lyfter till stor del upp mödrar som viktiga förgrundsgestalter i skapandet av medmänsklighet, etik, 
fostran och omvårdnad. Dessa kvalitéer premieras inom konstruktionen av medborgarskap i denna 
kontext. Inom maternalism ingår idéer som berör förbättrad mödravård och villkor för mödrar. 
Maternalism kan dock ses som ett sätt att reproducera ett samhälles stereotypa genusroller.Inom den 
liberala traditionen belyses den individuella människans rättigheter som grund till medborgarskap, 
snarare än skyldigheter. Inom den liberala traditioner finns i huvudsak två förgreningar: Social 
liberalism/socialdemokrati och neoliberalism. Inom dessa förgreningar har fokuset varit stort på att 
medborgarskap och medborgares rättigheter bör ses utifrån gruppers enskilda behov och hinder, 
exempelvis funktionsnedsättningar eller etnicitet. Den neoliberalistiska inriktningen i relation till 
medborgarskap, är å sin sida mycket kritisk till samhälleliga rättigheter men positiv till medborgerliga 
rättigheter, exempelvis äganderätt och marknadsfrihet. Den individuella autonomin  inom 
inriktningen i samband med fokuset på det ”aktiva medborgarskapet” slår ofta hårt mot 
marginaliserade grupper i samhället, såsom flyktingar och ekonomiskt utsatta grupper (Lister et al 
2007:6; Harvey 2005). Norden kan historiskt sett kategoriseras som en regim där medborgarskap är 
starkt förknippat med civic-repuplikanismen, alltså att det aktiva deltagandet i skapandet av samhället 
innefattar en stor betydelse för de som vistats inom denna medborgarkontext.  Skandinaviens 
medborgarskapsmodell gränsar även till det medborgar-republikanska synsättet, då den 
skandinaviska socialdemokratin i regel har betonat engagemang och folkligt deltagande (Lister et al 
2007:8).      
 Ohlsson Al Fakirs (2015) betonar en relativt modern syn på medborgarskapet som 
något som måste levas för att förstås och som dessutom är föränderligt över tid. Ohlsson Al Fakir 
menar att medborgarskap historiskt sett har skapats av aktörer i maktposition, exempelvis forskare. I 
relation till begreppet ”Zigenarfrågan” som myntades 1952, där ett uttalat mål var att integrera 
romerna i det svenska samhället, menar Ohlsson Al Fakir, att samhället istället stärkte de redan 
etablerade makthavarna och forskarnas roll i samhället genom att ge dem en slags vetenskaplig 
legitimitet att hantera romerna som avvikande och samhälleliga problem, snarare än att integrera 
gruppen. Enligt Ohlsson Al Fakir är, även i nutid, det sociala samspelet mellan olika aktörer i 
samhället centralt för hur avvikelse och normalitet förhandlas och förändras. Dessa förhandlingar 
aktörer emellan skapar legitima och illegitima medborgare, enligt Ohlsson Al Fakir, ett i allra högsta 
grad ett socialt konstruerat medborgarskap (Ohlsson Al Fakir 2015:303). 

I Sverige och övriga Norden är aktivt deltagande i konstruktionen och uppbyggandet av nationen 
själva nyckeln till att bli inkluderad i den konstruerade gemenskapen som är medborgarskapet. 
Individers tillgång till medborgarskap kan alltså ses som en förutsättning för att överhuvudtaget vara 
en del i byggandet av nationella och kulturella identiteter.  

Att förstå medborgarskapet, dess rättigheter och skyldigheter som socialt konstruerade fenomen i 
relation till de romska EU-migranterna och flyktingar som avses att analyseras i denna uppsats, är 
alltså att förstå hur avsaknad av medborgarskap leder till exklusion och diskriminering av båda dessa 
grupper. 
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Medborgarskap är ett viktigt begrepp att förstå och analysera inom kontexten för nationella och 
internationella diskurser eftersom tillgången till eller avsaknaden av att inte ha ett medborgarskap gör 
en stor skillnad i fråga om vilka personer och grupper som ses som legitima, önskade och välkomna på 
särskilda platser. Att analysera flyktingar och EU-migranter utifrån ett medborgarskaps-perspektiv 
kan ge en ökad kunskap om de svårigheter dessa grupper möter i jämförelse med ”svenska 
medborgare”, men också i relation till varandra då medborgarskapet är något som levs i ett socialt 
samspel med andra (jfr Lister 2007).  

!
4.3 Nationellt identitetsskapande 

!
I The discursive construction of national identity av Ruth Wodak et al (1999) analyserar författarna 
hur nationella diskurser produceras i relation till identitesskapande, exkludering och inkludering. I en 
analys av det Österrikiska konstruktionen av nationalitet undersöktes språkbruk från olika kontexter, 
från offentliga diskurser (som officiella politiska tal), semi-offentliga diskurser (intervju i 
fokusgrupper) och den semi-privata kvalitativa intervjun mellan två personer. Studien visar bland 
annat att beroende på huruvida samtalet ägde rum inom en offentlig eller privat diskurs diskuterades 
nationalism på olika sätt; inom den offentliga sfären tenderade politiker och offentliga personer tala 
om den nationella identiteten inom begreppet ”staatsnation” (nationalstat). De offentliga talen i 
analysen tenderade att lyfta frågor som integration och gemenskap men desto mer privat kontexten för 
diskussionen var, desto mer ansåg författarna att diskursen konstruerade skillnader mellan grupper i 
samhället. Exkludering av andra grupper än österrikare var praxis i den diskursiva konstruktionen av 
den egna identiteten i de privata miljöerna (Wodak et al 1999:192). I distinktionen mellan legitima 
österrikare och andra grupper synliggjordes  en särskild essentialistisk diskurs där deltagarna i 
undersökningen talade om”österrikaren” som en fixerad, bestämd individ med specifika egenskaper 
såsom en viss typ av mentalitet, personlighet och beteende (Wodak et al 1999:190).   

!
!

!
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4.4 Medialisering 

Medialisering, på engelska ”mediatization”, är en teori som övergripande används för att beskriva och 
kritiskt analysera relationen mellan förändringar inom media och kommunikations-vetenskap och 
kulturella och samhälleliga förändringar.  Enligt Hjarvard (2013) syftar medialisering som teori att 
visa på hur mediers roll inom samhället och kulturer formas och förändras i strukturella processer 
över lång tid. Enligt teorin bör inte medier ses som något som existerar utanför samhället och 
kulturen. Medierna fungerar inte enbart som medel med vilka individer, grupper eller institutioner 
kan välja att bruka. Snarare, menar Hjarvard, är medierna numera en strukturell grundförutsättning 
för sociala och kulturella praktiker, i samhället och i kulturen. I föreliggande uppsats är detta 
teoretiska perspektiv relevant då det kan visa på hur nya och traditionella medier inte enbart existerar 
som förmedlare av information och diskurs men integreras som meningsskapare av diskurs.  

!
Hjarvard menar att människor, i enlighet med bland andra Pierre Bourdieus teori om habitus, 
reproducerar den egna gruppens tillhörighet och dess sociala och kulturella ställning. Den utökade 
moderniseringen och möjligheten att med stor flexibilitet kunna kommunicera med människor på 
olika platser och tidpunkter har resulterat i att vissa former av symboler och institutioner som tidigare 
var viktiga i rollen att fastställa sociala och kulturella hierarkier, exempelvis kyrkor och partier, har 
transformerats eller förlorat sitt institutionella värde. 

Det finns i huvudsak två stycken olika förgreningar av medialisering: Den institutionella och den 
socialkonstruktivistiska. Den institutionella inriktningen ser i regel medier som en helt egen 
oberoende institution. Inom den institutionella inriktningen menas medierna skapa sina egna regler 
som kallas medie-logik. Denna medielogik måste andra icke media-baserade aktörer (exempelvis 
religiösa och politiska institutioner) anpassa sig efter för att vara framgångsrika och synas inom det 
media-baserade moderna samhället. Medialisering enligt den social-konstruktivistiska förgreningen 
betraktar samhället utifrån ett mer mer komplext perspektiv med ett samspel mellan sociala och 
kulturella förändringar. Den social-konstruktivistiska traditionens förståelse av medialisering är i regel 
också att olika mediekanaler, på olika sätt, påverkar konstruktionen av social och kulturell verklighet 
(Couldry & Hepp 2013; Lundby 2009) 

Den institutionella inriktningen fokuserar å ena sidan, på hur samhällets institutionaliserade 
kulturella och sociala komponenter förändras till följd av mediers utökade makt och påverkan. 
Medialisering är en teori som framförallt är ämnad att appliceras på moderna, högteknologiska 
samhällen. I och med globaliseringen och en större åtkomst till viss teknik och även i viss mån en ökad 
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interaktion mellan grupper och individer, blir mediatization alltmer relevant också utanför 
högteknologiska samhällen (Hjarvard 2013:18).I användandet av medialisering som en teoretiskt 
utgångspunkt i denna uppsats är det intressant att analysera om och i sådana fall hur olika mediers 
utveckling kan inte bara verka som ett medel för informationsspridning, men också som en slags 
produkt av diskurs i sig självt, där mediet kan påverka själva spörsmålets betydelser och mening under 
en längre period. I detta fall skulle medialisering kunna visa på hur bloggverktyg eller ett TV-program 
blir föremål för diskussion i sig självt. 

!
!
!
!
!

4.5 Lokaljournalistik 

!
Lokala mediekanaler har länge setts som viktiga för det lokala och kommunala engagemanget i Sverige 
och lokaltidningar har historiskt sett varit politiskt färgade i Sverige vilket har bidragit till en stor 
lojalitet och tilltro till det egna partiets tidning (Ekström 2006). Nyhetskanaler förmedlar information 
till konsumenten som inte bara berör lokala spörsmål, utan även händelser som sker utanför den egna 
omvärlden. I Medieutredningen (2016) menar Egan Sjölander att de lokala nyhetskanalerna är viktiga 
demokratiska verktyg när det gäller att engagera medborgare. Lokala journalister besitter 
specialistkunskaper om specifika geografiska områden och har även möjligheten att bevaka och 
rapportera om ett spörsmål under en längre period. En sådan långdragen rapportering kan skapa en 
fördjupad kunskap i ett ämne på ett sätt som en temporärt placerad journalist inte kan (Egan 
Sjölander 2016:369). 

!
4.6 Migration och mobilitet 

Enligt geografen Robert B Potter (2008) kan migration delas in i frivillig och ofrivillig migration. Den 
ofrivilliga migrationen sker när någon annan än migranterna själva tar beslut om förflyttning. 
Förföljelse, krig eller invasion är exempel på händelser som påtvingar en grupp en viss typ av 
mobilitet. Det finns olika typer av flöden i relation till mobilitet. Vissa migranter flyr en plats för gott 
eller lång tid och vissa flöden visar på att mobilitet kan vara säsongsbetonad, exempelvis när diasporan 
återvänder till hemländerna (Potter et al 2008:331, 338).  
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Doreen Massey, geograf och samhällsvetare, diskuterar från ett kulturgeografiskt perspektiv hur olika 
typer av mobilitet påverkar jämställdheten i samhället. Massey (1991) menar att det finns platser eller 
”spatiala rum” på global och lokal nivå och dessa rum och geografiska områden har olika 
samhällsgrupper varierande grad av tillträde till i de globala processerna. Samhällstrukturer som 
reproducerar diskriminerande ideér om ’ras’, kön och socioekonomiska aspekter spelar in tillsammans 
med det kapitalistiska samhällsstyret i uppdelningen av samhällsklasser. Enligt Massey är de urbana 
”rummen” (städer) de platser där denna hierarki upprätthålls tydligast. Alla grupper av individer har 
varierande grad av rörlighet inom rum och plats och detta (re)producerar i sin tur orättvisa 
maktförhållanden. De personer som har störst mobilitet är också de som i regel är rikast och därmed 
också gynnas av ett kapitalistiskt system. Massey framhåller dock också att det finns de 
samhällsgrupper som trots fattigdom och låg socioekonomisk status, reser och mobiliserar sig genom 
globala processer. Exempel på grupper som är mobila men inte i en maktposition är människor som 
tvingas lämna sina hem på grund av krig, arbetslöshet, diskriminering och fattigdom. Dessa grupper 
har lite eller ingen makt över sin mobila process (Massey, 1991:25 ff). För att förstå och analysera 
flyktingars och EU-migranters roll till mediala diskurser är en förståelse för olika globala processer 
som migration och mobilitet viktiga att analysera, då detta kan ge kunskap och förståelse för hur 
maktförhållande i mediala och andra diskurser skapas när människor frivilligt eller ofrivilligt migrerar 
till nya platser.  

!
!
!
!

!
4.7 Internet-aktivism/”slacktivism” 

Sedan uppkomsten av sociala medier har sakfrågor diskuterats och samhälleliga diskussioner på 
internt eller allmän nivå har skapat engagemang på nätet som i vissa fall också tagit sig uttryck i den 
verkliga världen, ’IRL’. De sociala medierna har under de senaste åren lyfts upp som viktiga i en 
demokratisk process i det moderna samhället, då de olika plattformarna har förenklat för medborgare 
att uttrycka och engagera sig, även i en auktoritär regim. Möjligheten att kunna ansluta sig till andra 
människor och grupper ses också som en demokratisk utveckling (Shirky 2008). Sociala mediers 
betydelse för den moderna demokratin är dock en debatterad fråga och fenomenet kallas numera 
”Slacktivism” av kritiker. Ordet kommer från engelskans ’slacker’ och ’activism’ och betyder ungefär 
”lat aktivism”. Slacktivismen är ett begrepp som, med en något raljerande underton, formulerats som 
en reaktion mot de klick och gilla-baserade digitala kampanjer som, enligt kritiker såsom Evgeny   
(2011, 2013), sällan gör någon större samhällelig nytta. Snarare ses slacktivism som en närmast 
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egoistisk aktivitet då den stillar internetaktivistens dåliga samvete över bristfälligt engagemang och får 
denne att känna sig falskt delaktig och betydelsefull i komplexa spörsmål av social, kulturell och 
ekonomisk natur. Enligt Morozov tenderar ”slacktivister” att, med en naiv syn på samhället, tillskriva 
internet en större betydelse för samhällelig förändring på strukturell nivå än vad som är realistiskt 
(Morozov 2013:127, 2011:187). I arbetet med denna uppsats är det tydligt att sociala medier är viktiga 
för organisering och planering av aktiviteter, insamlingar samt ett verktyg för att skapa engagemang 
och sympati för flyktinggrupper och migranter. Även kan blogginlägg och de sakfrågor som offentliga 
eller privata aktörer anser att de driver, knyta an till en slags slacktivism och därmed också till denna 
uppsats då dessa aktörer, må det vara Refugees Welcome eller Lennart Holmlund, ämnar etablera sina 
diskurser som sanningar genom internetbaserade forum som medel. 

!
!

!
!
!
!

5. Material och avgränsning  
!
Materialet i analysen består i första hand av material från lokaltidningarna Västerbottenskuriren, 
(hädanefter VK), och Västerbottens Folkblad (hädanefter VF). De händelser, nyheter och debatter som 
lyfts i uppsatsen är till största del situerade i och relaterade till Västerbotten och Umeå. Detta 
perspektiv har tillämpas i analysen då jag som uppsatsskribent har stor lokalkännedom och har följt de 
lokala mediernas - Västerbottenskuriren (VK) och Västerbottens Folkblad (VF) - rapporteringar 
gällande de båda grupperna under en längre period. De grupper och händelser som beskrivs i 
materialet kan dock inte uteslutande ses som enbart lokala fenomen, då ämnen som migration, krig 
och strukturell diskriminering måste ses som beståndsdelar i en världsomfattande, politisk process 
(Potter et al 2008:130). Därför ses även det lokalt situerade materialet i relation till en  större 
internationell diskurs. Artiklarna har letats fram via sökmotorn Retriever. 

Materialet från VK och VF  är det mest centrala och analysen utgår främst från dessa olika texter. I det 
tidiga urvalet av artiklar och sökningar, via sökmotorn Retriever, på nyckelord som ”tiggare” och 
”romer” återkom diskussionen om kommunpolitikern Lennart Holmlunds påstådda antiziganistiska 
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bloggande om romer gång på gång. Då just denna händelse var vanligt förekommande, beslutade jag 
att utifrån ett multimodalt perspektiv inkludera Holmlunds bloggande som en enskild händelse, samt 
debatten kring det, i materialet. Det tidiga urvalet visade också stor medial uppmärksamhet för SVTS:s  
TV-program ”De kallar oss tiggare” och detta ledde fram till beslutet att inkludera den dialog som det 
första avsnittet väcktes och hur detta kunde knytas an till medborgarskap och legitmitet.För att 
analysen skulle få en än mer lokal anknytning och för att kunna analysera ett rikare, mer omfattande 
diskursskapande material, valde jag även att genomföra två intervjuer med två representanter för 
lokala hjälporganisationer i Umeå. Även detta val gjorde med en koppling till det multimodala 
perspektivet (jfr Machin 2012). Själva programmet valde jag att inte analysera, detta på grund av 
tidsbrist. Allt material i uppsatsen utgår från samma tidsperioder beroende på vilken av grupperna 
som analyseras. 

!
5.1 Tidningsmaterial 

Materialet som använts i denna analys består av tre delar. Först och främst har material från VK och 
VF använts då detta typ av material ger en omfattande bild av hur den lokala diskursen utformas i 
frågan. Lokaltidningar har också historiskt sett visat sig verka som demokratiska mediekanaler, då 
medier som skapar behandlar och förmedlar lokalt situerade händelser möjliggör dialoger mellan 
makthavare, medborgare och opinionsbildare på en samhällelig nivå (jfr Egan Sjölander 2016; 
Ekström 2006). Tidningsformatets kategorisering av olika typer av mediematerial (exempelvis 
insändare, nyhet och kulturdebatt) underlättar även i analysen av diskurs, då dessa kategoriseringar 
lockar en mängd av olika typer av skribenter; från kulturpersonligheter till ”vanliga” läsare. Att många 
olika typer av skribenter manifesteras i tidningarna kan tänkas bidra till att en större mångfald av 
åsikter kan urskiljas, vilket också kan ge en mer rättvis bild av den aktuella debatten än om endast en 
homogen grupp skribenters texter analyseras. Kategoriseringen av materialet från tidningarna utgår 
från skribentens grad av offentlighet (jfr Wodak 1999). Textenheter såsom insändare, blogginlägg och 
chattinlägg ses i denna uppsats som mer privata än exempelvis renodlade nyhetsartiklar, krönikor och 
kulturdebatter. 

I urvalet av material från VF och VK till analysen har sökmotorn Retriever använts. I sökningarna har 
sökord använts för att hitta de olika texterna som på ett eller annat sätt diskuterar de två olika 
grupperna. I sökningen efter artiklar som specifikt behandlar den syriska flyktinggruppen har orden 
”flykting”, ”flyktingar” ”asyl-”använts. Den utvalda tidsramen representerar en period då flyktingvågen 
ökade kraftigt och tillsammans med den expanderade även mediebevakningen. Den kontinuerliga 
massmediala rapporteringen om flyktingar inom tidsperioderna resulterar i att mer eller mindre allt 
empiriskt material i studien som innehåller ”flykting”/”flyktingar” syftar på de flyktingar som anländer 
och diskuteras parallellt med rapporteringen.  

I sökandet av material i relation till EU-migranterna har orden ”romer”, ”rom”, ”romska” och ”EU-
migrant” använts. Aktuella studier (Pollack et al 2015) visar att tidigare benämningar såsom ”zigenare” 
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och ”tattare” i princip har raderats från den offentliga diskursen gällande gruppen och används nästan 
uteslutande i en historiebeskrivande kontext. 

Det första steget i insamlandet av texter från VK och VF var att finna kluster av material som 
genererade mycket diskussion, detta för att kunna se dessa kluster i termer av teman och diskurser. 
För att hitta dessa typer av material gjordes först större sökningar efter textenheter från Januari 2012 
till December 2016, för att kunna urskilja vilka år, månader och veckor som genererade mest 
diskussioner sedan de romska EU-migranternas och flyktingarnas ankomst under 2014 och 2015. 
Efter dessa större sökningar framträdde det tydligare vilka perioder som debatterats överlag.  

Mindre sökningar gjordes därefter och inom dessa perioder kunde specifika händelser urskiljas och 
det visades sig att från 1 Januari 2014 till den 31 December 2015 var en period då de båda grupperna 
var som mest omtalade i tidningsmaterialet. Det är alltså material som kretsar kring de tidpunkter 
under denna period som analysen utgår från. Urvalet skedde på så sätt att artiklar inom 
urvalsperioderna granskades så att de behandlade de händelser och de grupper som jag avsåg att 
analysera. Frågeställningarna och uppsatsens syfte styrde alltså själva urvalsprocessen då denna 
analys framförallt bör ses som en kvalitativ metod där produktionen av diskurser i relation till 
samhälleliga fenomen och händelser, står i fokus. När jag hade ett hundratal av textenheter per grupp 
som jag visste behandlade de händelser och personer jag avsåg att analysera, valde jag ut 45 respektive 
46 textenheter per grupp.Det material som har valts ut gällande de romska EU-migranterna är texter 
som behandlar romerna som 2014 befann sig i Umeå och Västerbotten, material som enbart redogör 
för historieskrivningar av romer har således sållats bort i urvalsprocessen. 

Det finns ingen exakt statistik på hur många romer som kommer årligen till Sverige eftersom man i 
Sverige inte mäter migrationen inom EU. Socialstyrelsen för statistik på antalet hemlösa i Sverige men 
i denna statistik ingår inte romer (Göteborgs stadsmission 2013). Sökningar på ordet ”romer” under 
2014 via databasen Retriever visar dock att Mars och April 2014 var de månader som gruppen 
omskrevs flest gånger och detta indikerar i sin tur också att denna period var den som de flesta 
romerna anlände till Umeå, se även Bo Nilsson (2015) och artikeln ”De tigger som en sista utväg” (VK 
2014-04-26). Materialet från VK och VF i relation till de romska EU-migranterna bestod i slutändan 
av 45 textenheter. Följande figur visar hur fördelningen av olika text-genrer såg ut: 
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Figur 1. 

Nästa figur visar hur fördelningen såg ut gällande det geografiska perspektivet i rapporteringen, även 
här de romska EU-migranterna: 

Figur 2. 

!
!
!
!
!
I Augusti 2015 ökade flyktingströmmen till Europa successivt från Syrien, Afghanistan och andra 
närliggande krigsdrabbade områden och migrationen blev påtaglig även i Sverige. Antalet artiklar som 
kvalificerades för detta urval under perioden 46 textenheter. Följande figur visar uppdelningen mellan 
de olika typerna av texter: 
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Figur 3 

Den fjärde figuren visar fördelningen i skribentens geografiska perspektiv när det gäller  
flyktinggruppen: 

Figur 4. 

!
!
!
Urvalsperioden för det material som behandlar flyktinggruppen från Syrien kringliggande sträcker sig 
från 1 Augusti 2015 till 1 Januari 2016 då detta motsvarar den tid från det att den största andelen 
asylsökande kommer in till Migrationsverket tills dess att den minskat något i December 
(Migrationsverket.se/statistik). Inom denna period på 5 månader har jag identifierat 3 händelser, 
varvid material har inhämtats: 

1. 3-årige Alan Kurdis död (September 2015) 

2. Den 22-årige flyktingen Mutar Muthanna Majid jagas och grips i samhället Boliden, falskt 
anklagad för terrorverksamhet av Säpo (November 2015) 

3. Den svenska regeringen inför ”tillfälliga gränskontroller” (December 2015) 

Gällande de romska EU-migranterna kunde under 9 månader år 2014 ett antal händelser identifieras 
som starkt debatterade och omskrivna. På samma sätt som föregående urval har 3 händelser urskiljts i 
det material som relateras till de romska EU-migranterna, dessa är som följer: 

1. Umeå Kulturhuvudstadsår invigs och uppmärksammas (Januari-Mars 2014) 

2.  Rekordmånga romska EU-migranter anländer till Umeå (Slutet på Mars/början av April 2014)  

3. Umeå-politikern Lennart Holmlunds blogginlägg om romska EU-migranter i September 2014 och 
reaktionerna som följde denna händelse. 

!  26

39 %

43 %

17 %

Lokalt/regionalt Svenskt
Internationellt



Följande presenteras ett avsnitt som redogör mer ingående för de olika händelser som identifierats.  

!
5.2 Intervjumaterial 

Materialet består i andra hand av två intervjuer med två representanter för varsin hjälporganisation. 
Detta material inkluderades för att anknyta analysen till faktiska aktörer på lokal nivå men även för att 
komplettera analysen med annat typ av material som i enlighet med den multimodala metoden (se 
Machin & Mayr 2012) kunna se eventuella variationer och nyanser i skapandet av diskurser. 
Intervjumaterialet utgår från att informanterna får ge sin bild av situationen med de två grupperna, 
hur de har blivit bemötta från allmänheten och medier från lokala och nationella perspektiv. 
Informanternas svar betraktas således i denna uppsats inte som en absolut sanning eller objektiv 
kunskap. Snarare betraktas intervjumaterialet som ännu ett kompletterande element i skapandet av 
diskurser gällande de två grupperna. 

5.3 ”De kallar oss tiggare” - nätdialog 

I ett tredje steg har andra typer av digitala diskussioner inkluderats i analysen. Ett av dessa material är 
SVT:s TV-program ”De kallar oss tiggare”. En kort introduktion av programmet ges i denna uppsats 
men det är framförallt den diskussion som det första avsnittet genererade som fokus ligger på, detta 
för att skapa en bild av hur tittare mottog det budskap av inkluderande och acceptans SVT ville 
förmedla. Denna diskussion tog sig i form av en chatt som startades direkt efter första avsnittets 
sändning. Programmet sändes parallellt med författandet av denna uppsats och på grund av 
programmets aktualitet och fokus på de romska EU-migranternas situation i Sverige ansågs denna 
debatt vara relevant material för denna uppsats. Urvalet i denna kategori fokuserar dock 
huvudsakligen på reaktionerna som väcktes efter det första avsnittets sändning, och är således 
begränsat tidsmässigt. Chatten kan dock ses som ett fungerande komplement och adderar till de 
diskussioner som uppstår i relation till det övriga materialet (jfr Machin 2013). Att analysera chatten i 
sig visar på en slags medialiserande process där inte enbart frågan om romska EU-migranter lyfts och 
debatteras utan även hur TV, i detta fall SVT, väljer att framställa dem. 

!
5.4 Händelser 

5.4.1. Umeå påbörjar kulturhuvudstadsåret 2014 och de första grupperna av romska 
EU-migranter anländer 

Sedan 1985 har EU:s Kulturråd årligen utnämnt en eller flera städer till Kulturhuvudstäder efter att 
städer har skickat in en ansökan till Kulturrådet om varför just deras stad bör bli vald. Syftet var att 
inom EU flytta fokuset från ekonomiska och handelsrelaterade frågor till ämnen som kändes aktuella 
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och relevanta för EU:s medborgare samt att främja ett större kulturellt utbyte och en ökad kunskap 
inom de europeiska länderna.  

En stad som utnämns till kulturhuvudstad producerar och reproducerar sin identitet som ett viktigt 
kulturellt centrum i Europa med hjälp av särskilda faktorer och egenskaper som ska utmärka och göra 
staden känd i en europeisk kontext. Inför kulturhuvudstadsåret genomförs en omfattande ”branding” 
där olika typer av ekonomiska och sociala investeringar görs för att konstruera ett varumärke med en 
gemensam identitet, byggd på mer eller mindre konstruerade värderingar. Staden konstrueras, 
bearbetas och marknadsförs som vilken annan vara som helst på marknaden och detta får 
konsekvenser för de de olika grupper som finns inom staden. Olika Kulturhuvudstadsår har studerats i 
olika skeden, och ofta har konsekvenserna av ett Kulturhuvudstadsår setts som problematiskt. 
Palmers omfattande undersökning av kulturhuvudstäder (2004) visar hur länder har påverkats olika 
av nomineringarna, en av de mest påtagliga effekterna var massiva omvandlingar, ombyggnationer 
och rivningar av diverse historiska byggnader. Mer positiva effekter är att året resulterar i att det 
kulturella utbudet blir större i staden men å andra sidan, menar Palmer, är dessa effekter ofta men 
inte alltid kortvariga och är begränsade till själva kulturhuvudstadsåret i sig (Palmer 2004:146). 
Bıçakçı (2012)  studerade den marknadsföring som genomfördes i samband med att Istanbul utsågs 
till att vara kulturhuvudstad 2010. Bıçakçı menar att Istanbul använde sin marknadsföring för att, 
snarare än att skapa ett nytt varumärke, underbygga sin identitet som en anrik stad med europeiska 
influenser för att i förlängningen accepteras som en medlemsstat i den Europeiska Unionens 
maktcentra. 2014 utnämndes Umeå tillsammans med Riga, Lettland, till kulturhuvudstad. 
Motiveringen till att just Umeå valdes var ”…Umeås vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i 
Europa och att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling” (umea2014.se, hämtad 
2016-07-01). I slutet av 2013 och början av 2014 kunde få personer i Umeå med omnejd undgå 
Kulturhuvudstadsårets påverkan, då detta var ett populärt ämne i debattartiklar och 
nyhetssändningar. År 2013 tillkännagav Umeå kommun att ett kulturhus skulle byggas och invigas i 
samband med Kulturhuvudstadsårets invigning. Kulturhuset som byggdes vid älven fodrade en 
omfattande rivning av diverse äldre byggnader och snart beslutades det att det dåvarande 
stadsbiblioteket, som vid tidpunkten var beläget vid Vasaplan - lokaltrafikens centrala knytpunkt, 
skulle flyttas till det kommande kulturhuset. I kulturhuset skulle även kaféer och restauranger inhysas, 
vilket i praktiken betydde att Kulturhuset inte enbart skulle bli en allmän plats för kultur utan även ett 
utrymme för kommersiella intressen. Ett flertal ombyggnationer tog plats under förberedelserna av 
Kulturhuvudstadsåret och ett mer känt ”landmärke” i Umeå som blev borttaget inför förberedelserna 
var det så kallade Apberget, ett slags ”speaker’s corner” där alla möjliga tal, demonstrationer och 
uppträdanden tog plats spontant eller under ordnade former. Att Apberget togs bort utan att 
medborgarna hade haft en chans att rösta om beslutet väckte frågor om demokrati och rättvisa i 
relation till Umeå kommun och Kulturhuvudstadsåret i stort (VK granskar:Rivningen av Apberget 
2013-11-15). En av de viktigaste faktorerna som låg till grund till varför Umeå blev kulturhuvudstad 
2014 var att den samiska kulturen lyftes fram i dess ansökan. I programmet för kulturhuvudstadsåret 
(umea2014.se) går det att läsa att året delades upp efter åtta olika teman, baserade på de åtta samiska 
årstiderna. Innan och under själva invigningen var närvaron av samer iklädd traditionell samisk 
klädsel, samisk musik och renar framträdande i marknadsföringen av Umeå som kulturhuvudstad. 
Enligt Ledman (2012) finns det en mycket bestämd diskurs kring vem som är en same och vad som är 
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en samisk kultur. Representationen av samer och samiskhet inom den svenska pressen består av 
stereotypa föreställningar och det är uteslutande en typ av samer som representeras i Ledmans 
empiriska material. Samer ställs i regel i motsatsförhållande till de övriga medborgarna och beskrivs 
som udda men okomplicerade. I artikeln Medskapandets konst? Om samiskt inflytande i 
kulturhuvudstadsåret Umeå2014 (2014) diskuterar Ledman Kulturhuvudstadsåret i relation till det 
samiska. Å ena sidan, menar Ledman, har Kulturhuvudstadsåret gett uppmärksamhet åt den samiska 
närvaron i Umeå och Västerbotten men också med ekonomiskt stöd åt olika samiska aktörer och 
organisationer. Å andra sidan kan betoningen av den samiska närvaron ses som en strategi att locka 
besökare, att exotiska föreställningar och stereotyper av”det samiska” enbart utnyttjas för ekonomisk 
vinning. Att enbart fokusera på representationer av samer och ”det samiska” som bygger på en allmän 
stereotypisering kan också ta bort fokuset från de frågor som rör strukturell diskriminering och 
förtryck av den samiska populationen. I Mars och April 2014 var de romska EU-migranternas närvaro 
påtaglig i Umeå och diskussionerna kring huruvida tiggeriet var organiserat eller ej var verksamma i 
hela landet. Under samma tidpunkt skrev kommunpolitikern Lennart Holmlund ett blogginlägg där 
han beskyllde red romska EU-migranterna för att stjäla oxfilé och åka runt i lyxbilar. Utspelet väckte 
stor kritik hos allmänheten och i insändare och krönikor uppmanade människor till att vara 
medmänskliga. 

5.4.2 Umeå-politikern Lennart Holmlund skriver om romer på nätet 

Lennart Holmlund (f. 1946) är en kommunpolitiker i Umeå, aktivt kommunalråd inom 
socialdemokraterna mellan 1994 och 2014. Holmlund är en politiker som oftast syns i den lokala 
debatten och i synnerhet i den lokala pressen. Holmlunds egen blogg som finns på VK:s egna sida 
lockar flest läsare av alla VK:s bloggar (blogg.vk.se, hämtat 2016-06-30). Med bakgrund inom 
Byggnadsarbetareförbundet och som styrelseledamot bland annat Umeås egna ishockeyförening IF 
Björklöven och Umeås kommunföretag AB - ett moderbolag som står över det lokala bostadsbolaget, 
Umeå Energi och Västerbottens museum,  är Holmlund en person som är lokalt känd och omtalad 
inom lokalpolitiken och kulturlivet. I sin blogg uttrycker Holmlund sina åsikter om diverse olika 
spörsmål och ofta blandas olika ämnen i samma inlägg och det hoppas mellan olika frågor, utan någon 
till synes förklaring. Lennart Holmlunds ibland förvirrande och abrupta sätt att uttrycka sig kan för 
rutinerade bloggskribenter och sociala medie-användare te sig komiskt och lättsamt att driva med. 
Under Umeås årliga litteraturfestival, Littfest, var 2015 en av festivalens programpunkter högläsning 
från en satirbok som framförallt innehåller citat från Holmlunds blogg (VK 2014-12-16). 
Facebooksidan ”Umeå, meme-huvudstad 2018”, startad 2014 av en grupp anonyma personer, driver 
med ett flertal olika politiska och kulturella Umeå-personligheter på daglig basis . Sidans användare 
använder sig av politisk satir för att belysa olika sociala frågor i det lokala samhället. Namnet på sidan 
är en direkt referens till Umeås position som kulturhuvudstadsår 2014.  Humorn är ofta intern och 
satirisk och bygger på att det finns en gemensam förförståelse mellan de som skapar och de som gillar 
sidan för olika lokala politiska händelser. Lennart Holmlund har vid ett flertal tillfällen figurerat som 
en ”meme”, ett internetfenomen som bygger på igenkänningshumor kring aktuella händelser, med 
hjälp av bilder och text (De la Rosa-Carillo 2015). Ofta kopplas stycken från Holmlunds till synes 
komiska och förvirrande blogginlägg med större, världsomfattande frågor och personligheter. 
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 Bild 1 nedan kommer från satir-sidan och visar en bild på Lennart Holmlund med gyllene hår framför 
Umeå stadshus med texten ”MAKE UMÅ GREJT AGAIN”. Bilden är en referens till den amerikanske 
presidentkandidaten Donald Trump, dennes valspråk ”Make America great again” och Trumps 
karakteristiska frisyr. I relation till sin valkampanj har Donald Trump utmärkt sig för sitt motstånd 
mot politisk korrekthet, statistik och fakta. Trump och dennes stödjare kallar Trumps stil för ”telling it 
like it is” där själva taktiken för att bli populär ligger i att han säger det som alla tänker och tycker men 
inte vågar säga. I förlängningen betyder det att Trump kan göra uttalanden som klassas som rasistiska 
och sexistiska och samtidigt hävda att hans åsikter representerar det som alla andra tänker (Joyce 
2016; Carroll 2015). I likhet med Trump kan det hävdas att Lennart Holmlund utifrån en väldigt lokal 
kontext är en politiker som uttrycker sig offentligt utan filter och säger det som ”andra tänker”. Bild 2, 
som skapats av en anonym användare av satirsidan, insinuerar också att det skulle finnas likheter 
mellan den burduse Trump och Holmlund. Den högra bilden kommer också från facebooksidan 
”Umeå, meme-huvudstad 2018 och även här har en anonym användare illustrerat Holmlunds 
benägenhet att prata utan att ”tänka efter före”. 

  

I oktober 2015 fick Holmlund motta stark kritik för de antiziganistiska kommentarer Holmlund skrev 
på M-politikern Igor Johanssons blogginlägg ”Umeåborna ska inte tanka tiggarnas bilar!” samt i en 
länkad artikel via sin facebook-sida. Holmlund polisanmäldes för hets mot folkgrupp och 
organisationen RUNG (Föreningen Resande, Ung, Ny och Gammal) riktade stor kritik mot att Lennart 
Holmlund inte avsattes. I slutet av oktober tog Holmlund en ”politisk paus” där han befriades från alla 
politiska uppdrag. Efter besök i romska tältläger och en offentlig ursäkt i de lokala medierna, var 
Holmlund i december dock tillbaka i samma position som tidigare och även som nämndeman i ett 
flertalet olika styrelser (VK 2015-12-09). Precis som med fallet Trump, finns det grupper som 
uppskattar och gärna underbygger de uttalanden som Holmlund gör i sin blogg och i kommentarsfält. 
Holmlunds kontroversiella åsikter är dock ingenting som  i en nyhetsjournalistisk kontext är 
någonting som direkt uppmuntras eller understödja men Holmlund bloggar å andra sidan utifrån VK:s 
egna bloggverktyg. I September 2014 gjorde en kristdemokratisk politiker från inlandskommunen 
Bjurholm,  homofobiska uttalande på vk.se och i artikeln ”Bloggen stängs ner” (2014-09-02) 
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meddelade VK:s chefredaktör att politikerns bloggsida skulle avslutas med omedelbar verkan. 
Holmlund som vid ett flertal tillfällen blivit kritiserad för sina uttalanden i sin blogg har dock fått 
fortsätta blogga. En möjlig förklaring till detta kan vara att Holmlunds blogg är en av de absolut mest 
populära bloggarna på vk.se. 

5.4.3. 3-årige Alan Kurdis död 

Alan Kurdi var en treårig syrisk pojke som flöt i land på en strand i Turkiet den 2 september 2015. 
Händelsen spred sig snabbt i västvärldens alla nyhetskanaler och sociala medier och insamlingar till 
människorättsorganisationer ökade kraftigt under en period efter nyheten spreds. Nyheten 
ackompanjerades med bilder på pojken med ansiktet mot sanden, likt ett sovande barn. I sociala 
medier spreds snabbt en mängd illustrationer av Alan, bland annat iklädd änglavingar eller sovandes i 
en trygg säng. Bilderna i sig jämfördes med andra ikoniska krigsbilder och benämndes som viktig för 
den politiska processen gällande nutida flyktingar. 

!
!
5.4.4. 22-årig flykting grips i Boliden 

Den 19:e November 2015 grips en 22:årig man, Mutar Muthanna Majid, anklagad för att vara terrorist 
kopplad till IS. Gripandet skedde vid ett asylboende i gruvsamhället Boliden i Skellefteå kommun. 
Snart efter Säpos gripande framkom det att 22:åringen var oskyldigt anklagad och denne frikändes 
från alla tidigare misstankar och Säkerhetspolisens misslyckande var ett faktum.  Under de dygn före 
Mutar Muthanna Majid blev gripen och förhördes pågick en intensiv medierapportering i hela Sverige, 
och de lokala och regionala nyhetsmedierna rapporterade utifrån ett särskilt Boliden-perspektiv, där 
invånare och boende på asylboendet blev föremål för intervjuer. 

5.4.5.”Tillfälliga gränskontroller” införs 

Den tredje händelsen som har identifierats är regeringens beslut om att upprätta tillfälliga 
gränskontroller för att minimera inflödet av flyktingar. Redan innan beslutet gick igenom var det 
omdebatterat, kanske på grund av att det inte tycks rimma väl med vad som kan uppfattas som 
socialdemokratiska värderingar och Sveriges bild av sig själv som inkluderande. Möjligen också för att 
Stefan Löfven, bara några månader innan beslutet gick igenom, sade orden ”inga murar i mitt Europa” 
(VK 2015-09-06). Gränskontrollen var en i raden av många åtstramningar och regleringar inom EU:s 
medlemsstater. 

!
!
!
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5.5 Tillvägagångssätt 

5.5.1 Material från VK och VF 

 I detta avsnitt  redogör jag för hur jag kodata de artiklar som i slutändan blev det urvalet jag valt att ta 
med i mitt analysarbete. 

!
Efter uppsamlingen av artiklar från databasen sorterades artiklarna utifrån ett kodschema där jag 
använde mig av en tabell per grupp och materialet kategoriserades efter följande parametrar: 

1. Övergripande har  materialet kategoriserats i kronologisk ordning, datum och år, samt utefter 
vilken tidning materialet publicerats it.  

2. Därefter har textmaterialet kategoriserats efter vilken typ av textgenre texten tillhör; insändare, 
debattartikel, krönika, ”traditionell” nyhetsartikel och ledare. Uppdelningen av olika typer av 
textgenre baseras på Wodak et al (1999) och dennes teori om att olika typer av genrer producerar 
varierande grad av formalitet i relation till diskurser. Privata diskurser definieras här som texter 
som har skapats utifrån individer eller grupper som skriver utifrån ett personligt perspektiv, 
exempelvis insändare. De offentliga diskurserna är de debatter som skapats utifrån ett formellt och 
offentligt perspektiv, till exempel klassiska journalistiska artiklar, ledarkrönikor, eller politiska 
debattartiklar. De förkortningar som använts i kodschemat för att kategorisera de olika 
materialtyperna är: INS (insändare), LED (ledare), KUL (kultur), DEB (debatt), KRÖN (krönika). 
Gällande traditionella nyhetsartiklar har ingen förkortning i kodschemat använts då denna 
kategori helt enkelt är den stora kategori som ”blir över”. 

!
3. Vilken typ av geografisk perspektiv som dominerar; internationell, svensk eller lokal/regional 
diskurs. Varje del i materialet har ofta ett dominerande plats-perspektiv men är ofta en kombination 
av två eller tre av kategorierna. För att få fram vilket typ av geografisk diskurs som dominerar har jag 
gjort en beräkning på vilket geografiskt perspektiv som nämns oftast i texten jag analyserar, till 
exempel i texten ”EU-valet och knöggliga muggar” (VK 2014-05-16)   
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Men den största utmaningen som tiggeriet ställer oss inför är hur vi inom EU ska kunna arbeta mot extrem 
fattigdom och lagstifta mot diskriminering av folkgrupper inom EU-länderna. För där finns orsakerna till 
tiggarnas utsatthet. De EU-politiker vi ska välja omen vecka får ett mycket stort ansvar. 

I detta textexempel nämn EU ett flertal gånger och EU är ett genomgående tema i den övriga texten. 
De olika geografiska perspektiven kan förmedla en bredare uppfattning om hur olika typer av platser, 
rurala och urbana miljöer kan forma diskurser (Massey 2004). De förkortande koder som använts i 
kategoriseringen av geografiskt perspektiv är följande: ”LOK/REG” (lokalt och/eller regionalt), INT 
(internationellt), SWE (svenskt) och EU (europeiskt) 

Följande exempel är ett kodschema som exemplifierar kategoriseringsprocessen av materialet från VF 
och VK. 

!
!
!

!
!
!
5.5.2 Övrigt material 

Jag genomförde två intervjuer med två representanter för hjälporganisationer inför uppsatsen. 
Intervjuerna varade mellan 30 minuter och 1 timme och  spelades in via mobiltelefon med tillåtelse 
från informanterna. Under intervjuerna antecknade jag också för hand. Efter intervjuerna lyssnade jag 
igenom varje intervju-segment 3 gånger för att inte missa frågor eller svar i transkriberingen. I 
processen med transkriberingen har överflödiga utfyllnadsord och småprat tagits bort från analysen.  

Syriska flyktingar

September 2015 VF VK

1 ”Vi får inte vara hjärtlösa” (INS, 
LOK/REG)

Romska EU-migranter

Mars VF VK

20 "Se medmänniskan i 
tiggaren” (LED, INT, LOK/REG)
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Materialet från blogg, intervjumaterial samt chatten från premiäravsnittet av SVT:s De kallar oss 
tiggare kan alla ses utifrån ett multimodalt kritiskt diskursanalytiskt perspektiv där definitionen av  
vad som  som konstituerar och formar diskurser sträcker sig bortom traditionellt skrivna texter. 
Genom att inkludera ett flertal olika typer av material kan en större bild urskiljas utifrån hur olika 
typer av medier formar diskurser (jfr Machin 2013) 

!
!
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!

6. Metod 
!

6.1 Kritisk diskursanalys 

Diskurs kan ses som ett bestämt sätt att förstå och tala om världen. Det talade och skrivna språkbruket 
är inte bara språk utan en social praktik där språket bör ses i kontext till händelser, institutioner och 
sociala strukturer som omger det. Språket ses som socialt konstruerat i olika mönster som människors 
beteenden formas och formar. Diskurser är avgörande i produktionen och reproduktionen av 
ideologier och olika typer av maktstrukturer och att analysera diskurser kan ses som ett sätt att 
analysera samhällen, institutioner och maktförhållanden (Fairclough & Wodak 1997). Enligt Machin 
och Machin & Mayr  (2012; 2013) så är val av bild i kombination med dess text av stor betydelse för 
hur individer porträtterade på bilderna uppfattas i termer av attityd, identitet och personlighet. Detta 
kallas för multimodalitet. Det multimodala perspektivet handlar om att i analys av diskurser inkludera 
element som står utanför den skrivna texten, exempelvis olika typer bilder, ljud och utformning av 
hemsidor; detta för att dessa aspekter tillsammans med skriven text också formar diskurser (Machin 
2013). 

6.1.1 Förgivettagande 

Ett verktyg jag har valt att använda mig av i denna uppsats är att utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv analysera textskribenters förgivettagande i relation till sina texter. Texter, journalistiska 
och icke-journalistiska texter, består ofta till stor del av förgivettaganden där skribenten förutsätter att 
textens läsare har en viss förkunskap gällande vissa händelser, objekt eller platser (Machin 2012:154). 
Genom att analysera texters olika förgivettaganden kan det vara möjligt att se vilka aspekter och 
åsikter som skribenten tycker är självklara samt vilka värderingar och ideologier skribenten försöker 
förmedla till läsaren. På en avancerad nivå skulle detta kunna ta sig uttryck exempelvis i att skribenten 
talar om att  ”svenskhet” och ”svenskar” är på ett visst sätt. Reproduktionen av dessa olika 
förgivettaganden skapas i förlängningen diskurser som kan tolkas som ”sanningar”. Genom att 
analysera vilka åsikter och händelseförlopp som skribenter tar för givet och förmedlar som sanningar 
till sina läsare, blir det möjligt att se vilka sanningar som medvetet eller omedvetet vanligen förmedlas 
inom skapandet av diskurser gällande flyktingar och romska EU-migranter.  

!
!
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6.1.2 Offentliga och privata perspektiv 

 Materialet består av olika grader av formalitet, där de mest formella och officiella texterna utgår från 
en offentlig plattform. Exempel på formella texter kan vara debattartiklar där författaren är en 
offentlig person, exempelvis politiker. I kontrast till den offentliga diskursen kring Sverige i relation till 
de två grupperna I  Wodak et al (1999) analyserade författarna den diskursiva konstruktionen av 
nationell identitet i diskurser i skrift och tal, utifrån från en Österrikisk kontext. Genom att 
kategorisera analysmaterialet utefter vilken grad av informalitet respektive formalitet materialet 
bestod i, kunde författarna se en skillnad i hur Österrike som nation representerades i relation till 
olika processer och händelser i samhället, exempelvis flyktingpolitik. Enligt Wodak et al styr typ av 
textgenre hur privat en text är, vilken i sin tur också styr hur skribenten uttrycker åsikter gällande 
känsliga spörsmål, exempelvis frågor som integration och invandring. I denna analys blir 
distinktionen mellan offentliga perspektiv och privata perspektiv ett sätt att kategorisera olika typer av 
skribenter och i förlängningen också hur privata aktörer kontra offentliga aktörer ställer sig i frågor 
om migration. I föreliggande uppsats kan perspektivet också användas för att se hur legitimitet och 
medborgarskap konstrueras olika, eller inte, beroende på om offentliga aktörer uttrycker sig eller 
privata. 

  

 6.1.3 Plats och identitet 

I och med sammanställningen av artiklar samt analys av intervjuer och annat material framträder 
vissa teman. Dessa teman, eller diskurser, (re)produceras i relation till andra diskurser. Diskurserna 
kan därför inte ses som isolerade från varandra då de ständigt relaterar till varandra. Enligt Massey 
(2004) konstrueras kulturella och individuella identiteter ständigt i relation till varandra. Platser, 
menar Massey, ges kulturella betydelser och symboler som ständigt debatteras och förhandlas (Massey 
2004:7). I och med att platser är socialt konstruerade är även platsspecifika begrepp såsom ” det 
lokala” ” det nationella” och ”staden”, ”landet” konstruerade. Den essentialistiska synen på plats och 
identitet, i kontrast mot den relationella synen på plats, betraktar platser och individer som statiska 
och förutbestämda. Att ifrågasätta en plats konstruerade betydelse kan ses alltså ses som ett sätt att 
förhandla essentialismen i sig och dess relation till identitetsskapande (Massey 2004:6).  

Analysen av materialet, avseende de två grupperna men också övriga aktörer, kan visa på hur 
identiteter skapas i relation till vilken fysisk plats de relateras till. I gallringen av materialet, som till 
största del består av artiklar, har materialet grupperats in i 4 kategorier gällande plats och identitet. 
Den första kategorin är ”internationell”. De kan te sig överflödigt att benämna en kategori som 
”internationell” då diskurser som berör något annat land än det egna, per automatik, är 
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internationella. Denna kategori har dock inkluderats då det har visats sig att den internationella 
diskursen lyfter frågor annorlunda och beskriver identitet och legitimitet på andra sätt än de övriga 
geografiska perspektiven. Det internationella perspektivet används olika mycket och på varierande sätt 
i materialet. Nästa kategori är ”nationell”, inom denna kategori ryms det material där perspektivet där 
Sverige och relaterade termer som svenskhet och svenskar konstrueras.  

Den tredje kategorin, ”regional/ lokal diskurs” har skapats då lokaltidningarna VK och VF inte enbart 
fokuserar på Umeå som stad utan även inkluderar kringliggande län, såsom Norrbotten och Lappland 
i sin nyhetsrapportering. Lokaltidningarnas fokus på närliggande områden kan ha sin förklaring i att 
”norrlänningar” och ”Norrland” som koncept och geografisk plats, mer ofta än sällan generaliseras och 
diskuteras som en stor, ospecifik enhet (Eriksson 2010). Reproduktionen av rurala områden utförs 
inte enbart av de mediala aktörer som rapporterar och diskuterar platserna utan även av de som bor 
där. Därmed blir diskursen om Norrland något som görs, levs och utförs i olika sociala interaktioner 
(Eriksson 2010; Woods 2011). 

6.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Intervju har använts som ännu ett metodologiskt verktyg i analysen. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är forskningsintervjun som sådan fungerar som ett strukturerat samtal där syftet är att 
producera kunskap i mötet med en eller flera personer. Forskare och intervjuperson tar sig i intervjun 
an olika roller och därmed kan inte intervjusituationen liknas vid vilket vardagligt samtal som helst 
(Kvale & Brinkmann 2009: 19). Enligt Charlotte Aull Davies (2008) förutsätter denna typ av 
intervjumetod att forskaren tar sig an intervjusituationen med ett antal bestämda frågor eller ämnen, 
skrivna eller memorerade i förväg. Intervjusituationen i sig är också i regel avtalad sedan innan till 
skillnad från ostrukturerade intervjuer som bygger på att intervjun snarare är ett spontant och 
ostrukturerat samtal (Davies Aull 2008:108).  

Intervjun som metod i denna uppsats fokuserar dock inte på att analysera informanternas svar utifrån 
förgivettaganden då dessa personer inkluderats i uppsatsen för att ge sin egen syn på situationen med 
de två grupperna utifrån en lokal kontext inte för att ge någon absolut sanning. Intervjuer med 
informanter och den sociala interaktion som intervjun är, kan förmedla en bild av samhället i stort i 
relation till frågorna men intervju som metod kan vara väldigt flyktig då informanters svar skulle 
kunna vara annorlunda beroende på situation, plats och andra tillfälligheter (jfr Davies Aull 2008). 
Skrivna texter kan dock ses som ett mer statiskt material i den bemärkelsen att ett flertal personer på 
en redaktion ofta bearbetat svaren, samt i bloggar eller insändare där skribenten kan omarbeta och 
ändra den skrivna texten. På grund av texters beständiga form kan alltså den skrivna texten ses som 
mer lämpad för metodologiska verktyg inom diskursanalys än intervjun. Med detta sagt, när det gäller 
de transkriberade intervjuerna i denna uppsats används dock diskursanalys som metod för att urskilja 
teman, trender samt kopplingar till de övriga materialtyperna och dessa diskurser. 
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6.3 Komparativ metod  

Då denna uppsats delvis syftar till att jämföra grupper, händelser, bilder och nyhetsrapporteringar 
används en komparativ ansats i analysen. I denna uppsats används den komparativa metoden i alla 
materialtyper som används i analysen. Enligt Frank Esser (2013) används den komparativa ansatsen 
för att upptäcka skillnader och likheter, mönster och strukturer mellan olika objekt i analysen. Den 
komparativa ansatsen anser Livingstone (2003) är annorlunda mot en icke-komparativ ansats, då den 
komparativa metoden söker att jämföra objekt bortom enskilda fall, utan snarare ämnar att på ett 
djupare plan analysera objektens likartade och olikartade kontextuella förutsättningar. I denna 
uppsats används som tidigare nämnt det komparativa perspektivet genomgående. Grupperna kan ses 
som jämförbara i många avseenden, däribland då de kan ses som utsatta grupper som befinner sig på 
samma plats vid samma tillfälle. I intervjuerna sker löpande en komparativ ansats mellan de svar som 
getts av respektive informant men också i relation till den information som getts via det övriga 
materialet. Den komparativa ansatsen relaterar mycket till det diskursanalytiska perspektivet den 
diskursanalytiska metoden i förlängningen visar på hur maktförhållanden och skillnader mellan 
representationer uppstår.  

!
!

6.4 Metoddiskussion 

Genomgående i denna uppsats har jag använt mig av metoder som genom en multimodal metod 
fungerar som komplement till varandra. Alla typer av kommunicerande medel adderar till skapandet 
av diskurser i samhället (Machin 2013). Genom denna typ av diskursanalys blir det multimodala 
perspektivet den metod som knyter samman de övriga diskursskapande medlen med den mer 
klassiska skrivna texten. De olika typerna av material och de diskurser som skapas i denna uppsats och 
andra, relaterar till varandra och skapar på så sätt en slags intertextuell relation där komponenterna 
bekräftar och förstärker varandras aktualitet och existens genom att ständigt referera till varandra (jfr 
Fairclough 1992). Allt material förhåller sig i huvudsak till de nyheter och händelser som förmedlas via 
texterna i VK och VF, i förlängningen blir materialet från tidningarna det huvudsakliga och mest 
dominerande i analysen. De skrivna texterna utgår från en mall jag själv konstruerat och kan ses som 
relativt hög i reliabilitet (jmf Thurén 2010) då samma analys kan göras om med samma material. 
Reliabiliteten kan dock ses som låg i den aspekten då mina egna kulturella förförståelser kan färga hur 
jag som forskare tolkar och värderar språkliga aspekter. Intervju som metod är i denna uppsats nära 
kopplat till den diskursanalytiska metoden, då de texter som transkriberats utifrån intervjuerna 
analyseras utifrån fokus på olika diskurser. I intervjuerna har jag dock inte fokuserat på att hitta 
förgivettaganden eller dolda agendor då intervjumaterial kan te sig flyktigt i den bemärkelsen att svar 
kan variera beroende på situation. Dock har jag valt att lägga fokuset på att hitta trender och teman i 
informanternas svar som på något sätt kan kopplas till det övriga materialet. Intervjuerna har inte 
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använts i syfte att finna någon absolut sanning utan enbart för att informanterna som är engagerade i 
grupperna skulle få ge sin syn på gruppernas situation och samhället i stort. 

Jag påstår mig inte inneha någon absolut sanning kring de diskurser som identifieras i analysen, 
snarare ämnar jag blottlägga de trender jag har kunnat se i relation till grupperna med stöd från 
tidigare forskare och teorier. I denna process har reflexiviteten som perspektiv varit viktig då egna 
förförståelser tenderar att skapa och forma föreställningarna kring, kanske i synnerhet, det lokala 
perspektivet. Istället för att förneka dessa förutfattade meningar har jag ämnat att omfamna dem och 
erkänna att de finns där för att sedan gå vidare med analysen. 

!

!

7. Analys och resultat 
7.1.Övergripande struktur 

!
Följande avsnitt visar på de resultat som det diskursanalytiska analysarbetet har gett. I gallringen av 
material gällande de två grupperna har det blivit tydligt att vissa enskilda händelser kan ses som 
viktiga eller avgörande då dessa har genererat fler artiklar och utökat diskussionerna gällande 
grupperna, på flertalet mediala plattformar. Tre händelser per grupp har identifierats i materialet. I 
detta avsnitt kommer varje händelse att var för sig presenteras och kontextualiseras med 
grundläggande bakgrundsinformation. I relation till händelserna har ett antal diskurser sammanställts 
och dessa presenteras efter händelserna, där de också relateras till händelserna. Avslutande 
presenteras en komparativ och sammanfattande slutdiskussion där diskurserna kring de två 
grupperna sammanförs och diskuteras i relation till varandra. Följande presenteras en tidslinje som 
visar på de olika händelseförloppen i kronologisk ordning, som det skrivna materialet kretsar kring. 

!
!
!
!
!
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7.1.1. Tidslinje, händelseförlopp: 

!
!
!
!
!
 

!
!

!
!

!
!
!
Tidslinje över händelser 

!
!
Förklaring tidslinje: 

Tidslinjen sträcker sig från Januari 2014 till December 2015. Text med röd färg är händelser som i 
uppsatsen relateras till de romska EU-migranterna, grön text representerar de händelser som har med 
flyktinggruppen att göra. De feta kursiverade texterna representerar de händelser som analyseras i 
denna uppsats. De övriga händelserna, icke-feta, analyseras inte specifikt i denna uppsats men visas i 
tidslinje för att kontextualisera de analyserade händelserna. 
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Holmlund 
bloggar om att 
romer stjäl 
oxfilé

December -15: !
Holmlund åter tillbaka i 
politiken
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!
7.2 Diskurser 

I detta avsnitt redovisar jag de diskurser jag har identifierat i materialet, baserat på de händelser som 
som tidigare presenterats.  

!
7.2.1. Umeå2014-diskursen, att skapa bilden av staden 

Under 2014, med andra ord, under den tidsperiod då Umeå kulturhuvudstadsår pågick för fullt , 
beräknas också de första grupperna av romska tiggare ha anlänt till Västerbotten och Umeå. Att den 
plötsliga inflyttningen av romska EU-migranter skedde parallellt med ett stort event som 
kulturhuvudstadsåret väckte frågor hos främst kulturskribenter och debattörer om vilken bild av 
Umeå som skulle presenteras utåt och vilka element som fick plats inom denna ”Umeå-diskurs”.  
Kulturhuvudstadsåret 2014 som händelse står förstås inte isolerat från alla de andra saker som sker i 
Umeå stad under samma tid men just eventets struktur resulterar 2014 i motsättningar tyckare 
emellan: Å ena sidan de personer som tycks finns det mesta med kulturhuvudstadsåret positivt och ett 
sätt att locka besökare och kapital och som uppskattar förändring i stadsbilden, å andra sidan personer 
som finner hela eller delar av eventets upplägg problematiskt. 

Jag tror också att man kommer att härleda Umeås gigantiska stadsförvandling till detta märkesår. Det var i 
samband med 2014 som allting som hade planerats i åratal skulle bli färdigt. Vissa gånger blev det så, men 
inte alltid. Men vad spelar det egentligen för roll? Kulturhuvudstadsåret fick mycket att hända.Men det 
handlar också om att höja nivån på vad som händer och sker i en stad, själva innehållet. På det planet tycker 
jag att kulturhuvudstadsåret har bidragit. Umeå är i dag en annan stad än den som gick in i 2014, lite 
stapplande och tveksamt (”Umeå har stark potential” VF 2014-12-31). 

Det finns fler som bör hyllas och jag vill då framhålla Marie-Louise Rönnmark. Hennes orubbliga tro på 
idén om kulturhus i Umeå och sedan jobbet för ett Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014. Och nu är vi 
där. Hon har verkligen satt Umeå på inte bara Sveriges utan hela Europas karta (VF 2014-12-08Låt oss hylla 
Marie-Louise Rönnmark). 

I det material jag har tagit del av gällande romska EU-migranter i relation till  kulturhuvudstadsåret 
finns enbart kritiska röster gentemot eventet och kommunens ”skrytbyggen”. Många andra artiklar om 
kulturhuvudstadsåret i allmänhet är dock ofta positiva. Att ”sätta Umeå på kartan” ses i regel som 
någonting bra för turistnäringen och tillväxten och i Oktober 2014 vann Umeå pris för bästa 
platsmarknadsförare. I dessa typer av artiklar uteblir för det mesta reflektioner om exkludering av 
grupper. Att olika typer av kulturutövare i och med kulturhuvudstadsåret fick bidrag att sätta upp 
föreställningar, anordna föreställningar och utställningar lyfts också upp i positiva ordalag . 

 I artikeln ”Hus med halva berättelser” (VK 2014-11-22) beskriver skribenten hur Umeås dramatiska 
stadsomvandling är ett sätt att sälja staden som vilken vara som helst och att skapandet av en säljande 
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idé om staden medför att vissa människor, hemlösa till exempel, exkluderas från stadsbilden för att 
deras närvaro inte är önskvärd i marknadsföringen av staden som sådan. Skribenten menar även att 
själva konceptet ”kulturhuvudstadsår” i sig ofta resulterar i exkludering: 

En av förra årets kulturhuvudstäder, Kosice i Slovakien, byggde en mur för att separera romer från den 
övriga befolkningen. Den så hyllade urbana kulturella smältdegeln kan alltså inte automatiskt översättas till 
öppenhet och respekt för olikheter, det krävs arbete för att nå dit. En kulturhuvudstad med självrespekt kan 
inte bara sträva efter att synas på kartan och bygga kulturhus utan måste naturligtvis sträva efter att fylla 
fler hus och tala till fler. Höstvintern är ju en bra tid för museibesök men inte för hemlöshet. 

De romska EU-migranternas  plötsliga tiggande i gathörnen efter småslantar i relation till de pengar 
som satsades på kulturhuvudstadsårets omfattande programår skapade en debatt om ekonomi och om 
inte pengarna skulle kunna användas för att hjälpa de hemlösa romerna i Umeå istället. 

I VK:s ledarartikel ”Om fria medier i Kulturhuvudstaden” (2014-04-19) beskriver skribenten en 
händelse i samband med invigningen där en fest anordnades med medel från en budget som skulle gå 
till utgifter för kulturhuvudstadsåret. De som var inbjudna till festen var VIP-gäster och varje gästs 
mat gick på flera tusen kronor : 

Jag snubblar snart över alla rumänska tiggare som sitter på trottoarerna i city och säger ”please” och 
sträcker fram sina pappmuggar från McDonalds och vill ha en slant. Ja hur ska man hantera detta? Ännu 
har ingen från kansliet för Kulturhuvudstad 2014 kommit på tanken att dessa människor är européer som 
kommit till Kulturhuvudstaden. Varför inte bjuda gästerna på middag? 

Författaren beskriver det allmänna utrymmet ”trottoarerna i city” samt att han ”nästan snubblar” över 
de rumänska tiggarna. Beskrivningen är en överdrift förstås men fungerar som ett sätt för debattören 
att betona sin poäng, kanske framförallt är beskrivningen framgångsrik sett utifrån en norrländsk 
kontext där stora vidderna och folktomma bygderna är något som i regel förknippas med Norrland och 
det rurala. Artikeln fortsätter sedan med att författaren frågar varför de romska tiggarna, som också 
egentligen är européer, inte får vara en del av Kulturhuvudstadsåret2014 och att de pengar som lades 
på de prominenta gästerna hade kunnat läggas på middag till förmån för de tiggande romerna.  

I artikeln ”Alla behöver få komma in i värmen” (VK 2015-10-30) lyfter upp både flyktingar och romer 
som två nya grupper i Umeå som skulle behöva hjälp med de mest basala behoven som vatten och 
avlopp men även sociala integrerande aktiviteter:  

GEMENSKAP. Nu har äntligen värmen kommit i elementen i det hyreshus jag bor i. Att få komma in i 
värmen till en bostad där vi har har elektricitet, vatten och avlopp tillhör det naturliga sättet att leva för oss 
som bor här, men nu är ju då frågan: hur ser vi på romerna som tigger för sitt uppehälle och som bor i läger 
med husvagnar och skjul? Ja, de får väl frysa tills de far hem? 

Även denna skribent tycker att det motsägelsefullt att Umeå marknadsföring siktar in sig så mycket på 
tillväxt men samtidigt inte vill se romerna som legitima Umeå-bor: 

Det blev fem miljoner över från Kulturhuvudstadsåret där mycket handlade om att öka besöksnäringen. Nu 
har flyktingar kommit hit från krigen. Vi vet inte vilka de är och de känner inte oss. Använd dessa fem 
miljoner som en grundplåt till föreningar i stan som kan bjuda in dem till sina verksamheter. Ordna en kväll 
eller fler i Umeå Folkets hus med musik och middag på Äpplet. Dela ut lånekort till biblioteken, biocheckar, 
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fribiljetter till idrottsevenemangen, basket, innebandy, hockey och så vidare. Hämta dom i bussar och bjud 
in dem till stan. Vi vill lära känna dem. 

I krönikan ”Allt förfluget går inte helt att ta tillbaka” (VK 2014-04-30) skriver skribenten om ett 
tidigare reportage gällande 2013 års kulturhuvudstad Kosice och de murar som uppfördes för att hålla 
fattiga romer borta från stadsbilden man ville skapa i och med kulturhuvudstadsåret. Paralleller dras 
mellan det då pågående kulturhuvudstadsåret i Umeå och Holmlunds antiziganism. 

När VK:sAnders Sjögren förra året reste till dåvarande kulturhuvudstaden Kosice gick han i det närmaste 
bokstavligen rakt in i en mur – den som under sensommaren 2013 uppförts för att separera romer från 
annan befolkning i Západa, i den västra delen av staden. Under pågående kulturhuvudstadsår förstås inget 
mindre än skandalöst och muren kritiserades också av EU. Men, vilket Anders Sjögren konstaterade– 
muren i sig var inget att förvånas över, utan bara en av ett femtontal murar som redan rests i landet mot 
romer, utan EU-protester. Ett förfärande europeiskt normaltillstånd således, eller som Sjögren slog fast: 
kulturhuvudstadsår eller inte – för romerna förändras ingenting. 

Slutsatsen i den texten blev i och med kommunalrådet Lennart Holmlunds tiggeri-bloggande förra veckan 
åter besvärande aktuell. För visserligen digital och textbaserad, antog blogginlägget formen av just en sådan 
där mur. Under några dagars tid blev den stående och placerade Umeå på kartan som ännu en påminnelse: 
kulturhuvudstadsår eller inte – för romerna förändras ingenting.  

Att se antiziganistiska blogginlägg som en digital ”mur” kan relateras till Hjarvards syn på 
medialisering och samhällstrukturer: Att samhälleliga strukturer reproduceras likt ett habitus från den 
fysiska världen in i den digitala världen.  

!
!
!
!
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7.2.2 Medmänsklighetens diskurs 

!
Det förekommer uppgifter om att delar av det tiggeri vi ser i Umeå och Sverige är organiserat och att det 
finns människor som skor sig på andras utsatthet och nöd. Men rykten måste alltid kontrolleras noga innan 
de sprids vidare. Det kan inte uteslutas att människor utnyttjas. Men om det är så då måste det vara där 
samhället går in med polisiära eller andra insatser. Inte genom att angripa de som befinner sig i utsatthet. I 
mötet med människor i nöd prövas vår medmänsklighet (Insändare, VK 2014-04-26) 

Vanligt förekommande i material som behandlar de båda grupperna är att skribenten uppmanar läsare 
att känna medmänsklighet. Synen på flyktingen eller migranten verkar vara att den som hjälper gör 
den utsatte personen i fråga, en tjänst. Sällan ses flyktingen eller migranten som en person med 
potential eller som en tillgång, snarare en utgift som är ekonomiskt och socialt utarmande och 
flyktingen eller migranten är någon som ska hjälpas.  

Med våren kom i år också människor från Europa färdandes norrut – ni har sett dem här i Umeå, de 
nyanlända tiggarna och kanske har ni på samma vis som man noterar kanada-gässens hälsningsrop som 
markering av våren, gjort en sorgkantad notering i ert inre, av ett tecken i tiden. Den utsträckta handen som 
en markör av hur även Umeå är en del av något större, av ett Europa som ni inte varit så säkra på att ni velat 
vara en del av. Kanske har ni haft ett barn vid er sida som på barnets vis raffinerat understrukit den 
moraliska och politiska laddningen i mötet med tiggaren, med krav på förklaringar av ett samhällstillstånd 
ni inte ens kunnat förklara för er själva. Och kanske har ni när ni vandrat vidare, efter att ha gjort valet att 
ge eller inte ge, desperat längtat efter nån form av manual för hur mötet på gatan kan utmynna i verklig 
förändring. 

!
När det gäller treårige Alan Kurdis död i September 2015 finns det ett tydligt skifte i formalitet i 
berättandet. Enskilda människoöden och berättelser blev under denna period mer frekvent i 
nyhetsrapporteringen, genom krönikor, insändare, sociala medier och bloggar. Likaså i VK och VF 
skedde ett skifte i berättarteknik och inställning då tonen gentemot flyktingarna tycktes mjukna. I 
Kanada hade bilderna på pojken en direkt påverkan på landets politik då landets migrationsminister 
tillfälligt avbröt sitt deltagande i  den pågående valkampanjen för att närmare undersöka familjen 
Kurdis avslagna asylansökan till Kanada (Sveriges Radio, 2015).  
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Artiklarna och debattinläggen om Alan Kurdis död verkar inte se något slut i urvalet av material. Ofta 
har rapporteringar av händelsen omskrivits i krönikeform där skribenten har tagit en position som 
kännande och empatisk medmänniska. I följande artikel, ”Mina barn gled mig ur händerna” (VK 
2015-09-04) återanvänds en artikel  från Expressen med en intervju med Alan Kurdis pappa. Globalt 
intervjuades makthavare om händelsen och ingen kunde värja sig för bilden av den lilla pojken på 
stranden. Stefan Löfven intervjuades också i samband med spridningen av händelsen, vilket kan visa 
på hur denna specifika händelse blev en diskurs bortom det vardagliga och nådde in i den svenska 
utrikespolitiken.   

BODRUM. Den hjärtskärande bilden på pojken som flöt i land på stranden i den turkiska badorten Bodrum 
har fått enorm spridning. Han flydde från Kobane i Syrien tillsammans med sin familj. Nu finns bara 
pappan kvar i livet. 

– Jag höll min fru i handen. Men mina barn gled mig ur händerna. Vi försökte klänga oss fast vid en liten 
båt, men luften var på väg ur den. Det var mörkt och alla skrek, säger Aylans pappa Abdullah till den 
turkiska nyhetsbyrån Dogan. 

Statsminister Stefan Löfven (S) tänker på det fruktansvärda som pojken har varit med om och på alla dem 
som nu är på flykt. 

– Jag vill använda sorgen och frustrationen till handlingskraft. Nu krävs kraftfulla beslut inom EU för att 
alla länder ska ta ansvar för de människor som flyr från krig, säger Löfven till Expressen. 

I artikeln ”Politiker påverkas av treårige Aylans död” (VF 2015-09-04) presenteras ännu fler citat av 
statsministern. Tonen i artikeln vittnar om att det politiska klimatet är mjukt i och med pojkens död 
och Stefan Löfvén uttrycker att det är viktigt att handla och göra någonting för att ”stoppa det 
mänskliga lidandet”. Löfvens tal handlade dock inte om att Sverige skulle öppna gränserna för 
asylsökande utan att pressa övriga EU-länder till att ”ta ansvar”:  

Fotot på den döda kroppen får nu ledare att vakna. 

– Jag vill använda sorgen och frustrationen till handlingskraft. Nu krävs kraftfulla beslut inom EU för att 
alla länder ska ta ansvar för de människor som flyr från krig, säger statsminister Stefan Löfven till 
Expressen. 

”Alla kan hjälpa” 

Han påminner om att alla kan göra någonting. 

– Jag har dessutom förmånen att vara statsminister i ett land som har högt förtroende i de här frågorna. 

I Tony Johanssons krönika ”Morgan, sänd åter ut de vita bussarna (VF 2015-09-07) lyfts åter 
medmänskligheten upp i texten som ett verktyg för ökad öppenhet. Att prata om kvantfierbara siffror 
och statistik ansågs i September 2015 vara kallt och omänskligt. Skribenten riktar krönikan till sin bror 
Morgan Johansson, svensk jusitie- och migrationsminister och åsyftar i rubriken den räddningsaktion  
som Folke Bernadotte implementerades under Andra Världskrigets slut på 1940-talet. Rubriken 
vittnar om det stora allvaret i flyktingkatastrofen och relaterar den till Andra Världskriget, vilket också 
är senaste världen såg så stora flyktingströmmar. Nyheten om Alan Kurdi skapade åtminstone för 
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September månad en mjukare ton i den svenska flyktingdebatten och texter där Alan Kurdi, hans 
kropp och hans död beskrevs blev ett sätt att skapa medmänsklighet i en till synes kall värld: 

Alan Kurdi skulle inte ha kunnat vara ditt barn, Morgan. I vart fall inte om man ser till vilka tankegångar 
som vår lagstiftning grundas i. Det är tid att tala klarspråk om varför barnen drunknar i Medelhavet. 

I förra veckan hittades Alan Kurdi på en strand i det svenska turistmeckat Bodrum i Turkiet. Bilden på Alan 
i kortbyxor, sneakers och t-shirt och på polistjänstemannen som varsamt tar hans lilla kropp i sin famn, 
spred sig som en löpeld på sociala medier och blev förstasidesstoff på flera av världens största tidningar. 
Talet om ”volymer” faller platt till marken, när allt inför våra ögon förvandlas från anonyma siffror i 
statistiken till människor som du och jag och barnen som är på väg till skolan utanför köksfönstret. I en 
enda bild sammanfattades flyktingkatastrofen och den anonyme flyktingen fick ett ansikte, ett namn och en 
historia. En drunknad pojke. En far som i vågorna tappat taget om sin sons lilla, våta hand. Alan blev tre år. 

Det skulle ha kunnat vara mitt barn, sade min bror i förra veckan. Min bror är Morgan Johansson, Sveriges 
justitie- och migrationsminister. Vi är många som känner så. Men vad Morgan inte sade är att lagstiftningen 
är skriven för att just skilja hans och mina barn från barn som Alan. Det handlar inte endast om att vi är 
födda i ett land i fred och Alan i ett land i krig. Det handlar också om att vi och våra barn är födda med den 
självklara rätten att åka nästan vart vi vill, när vi vill och med vilka färdmedel vi vill. Det är en rätt som Alan 
förvägrades, trots att hans flyktingskäl var uppenbara. 

I föregående exempel, används Alan Kurdis livsöde som ett exempel på orättvisor maktförhållanden 
mellan människor. Att byråkrati och nationalstaten drar gränser och exkluderar är någonting som gör 
skribenten frustrerad och i allmänhet, inom denna diskurs, tycks frustrationen över regler och 
byråkrati vara stor. I synnerhet när det handlar om ett enskilt barn i vattnet. 

7.2.3 Essentialismens diskurs 

Den essentialistiska ideologin kan spåras till den västerländska kolonialiseringen  av ”Öst”. 
Essentialismens centrala punkt är att den utgår från att människor och olika aspekter är bestämda att 
vara på ett sätt eller annat (Gelman 2003). Uppfattningar om romer som en grupp som beter sig på ett 
sätt, utan att riktigt ha kontroll över sina kroppar och handlingar är något som reproduceras ständigt 
och just synen på den romska populationen, från ett svenskt perspektiv, kan ses som synnerligen nära 
det essentialistiska ideologin med det rasbiologiska forskningen som länge verkade i Sverige (SOU 
2005). Trots att de officiella nyhetskällorna inte längre använder sig av ord som ”zigenare” eller 
”tattare” i annat än att ge en historisk kontext (Pollack et al, 2015), så förekommer dessa typer av 
beskrivningar och epitet på alternativa medier och forum. De artiklar som behandlat de romska 
registren fördömer i regel händelsen och liknar registreringen av romer vid nazisternas registrering 
under 1930-talet. Essentialism är förstås ett begrepp som kan förknippas med stereotypiserande 
föreställningar  om de flesta människor då fördomar kan handla om så mycket mer än bara etnicitet. 
Lennart Holmlunds kommentarer på nätet om romska EU-migranter baseras inte på en personlig 
oförrätt utan har att göra med det som är essentialismens grundidé, nämligen att någonting 
inneboende, opåverkbart i en annan persons varelse gör den avvikande. Holmlunds fördomarna mot 
gruppens förmåga att uträtta sina naturbehov som ”svenskar” och deras påstått oetiska lynne var två 
saker som framkom i texterna. Det bör sägas att det sällan i materialet förekommer denna typ av 
essentialistiska ideologier, å andra sidan är det uppseendeväckande när det är etablerade 

!  46



kommunpolitiker som förmedlar ideologierna, vilket också medför att kvantiteten på materialet blir så 
mycket mer omfattande än om en privatperson hade yttrat samma tankegångar.  

Ytterliggare en mening som väckte stor kritik lokalt och nationellt är där Holmlund uttrycker 
förståelse för att Rumänien ”har agg mot dem” (blogg.vk.se/igorjohansson; Holmlund: Så har 
svenskar aldrig bajsat, VK 2015-10-16): 

Jag håller med dig. Det djävliga är att det [sic] inte är lika inför lagen. De skyller bara på att de inte har 
något personnummer när polisen tar dem för att de tex snattat. Inga straffar och då bli det som om polisen 
godkänt att de får göra detta. De har fått frisedel mot att följa lagar. Undra på att myndigheterna i 
Rumänien får ett agg mot dem. 

När Holmlund fick mothugg i kommentarsfältet på Facebook svarade han: 

Du är ute och cyklar Erika. Jag var och såg hur det såg ut vid OK på Karlslid [sic] och så har svenskar bajsat 
aldrig i livet 

7.2.4 Nationalstatens diskurs 

Följande diskurs som har identifierats är ”nationalstatens diskurs”, för att begreppsliggöra den 
diskursiva konstruktionen av nationell identitet. Detta har gjorts genom att titta på hur Sverige och 
svensk inrikespolitik representeras, hur svenskhet och svenskar konstrueras och vad som får plats 
inom denna diskursiva ram. Det har visat sig att diskursen om nationalstaten Sverige används inte 
bara för att lyfta fram Sverige som en välfärdsnation, genom att betona de osynliga, konstruerade 
nationalstatsgränserna som finns är det möjligt att i viss mån också ”skydda” landet. Stefan Löfven 
använder till exempel denna teknik när han i olika sammanhang betonar att Sverige inte klarar av att 
ta emot fler flyktingar och att andra länder också har ett ansvar i flyktingfrågan.  

I sektionen Ordet fritt (VK 7/10 2015) skriver ”Börje Morian, Aborrtjärn” en insändare med rubriken 
Engagemanget är värt mer än pengar: 

(…)Främlingsfientligheten verkar ha lämnat järnrören hemma, nu gäller det att ge mer sofistikerade nålstick 
mot vårt utvecklade samhälle. Därför måste vi slå vakt om den genuina svenskheten. Sverige står för 
engagemang för de utsatta, jämställdhet, och samverkan mellan världens länder. Faller vi för att räkna 
människoliv i ekonomiska termer blir vårt land ett kulturellt u-land. 

Skribenten tillskriver Sverige som nation ett kollektivt ’vi’, där vissa grundvärderingar inramas i 
relation till Sverige som en förgivettagen sanning. Dessa grundvärderingar, anser skribenten, är rent 
av synonymt med svenskhet. I början av stycket skriver skribenten om järnrör, vilket kan antas är en 
direkt koppling till Sverigedemokraternas historia som ett våldsamt och främlingsfientligt parti.  

Denna insändare är både essentialistisk och nationalistisk samtidigt, ett fenomen som förstås inte är 
motsägelsefullt (Wodak et al 1999, Pred 2000).  

Följande debattartikel från VK (27/10 2015) visar på en liknande inställning inför vad som kan anses 
vara ”typiskt svenskt”. Det är också tydligt att det genom skribentens perspektiv finns minst två 
polariteter i ämnet flyktingpolitik; denna distinktion sker när skribenten distanserar sig själv från vad 
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hen själv kallar ”extremhögerns”  ”skräckpropaganda” och ”farhågor”. I nästa mening skapar dock 
skribenten en tredje motsättning då denne menar att Sverige bör se på frågan ”nyktert”. Med detta 
ordval förstår läsaren att det enligt skribenten också finns ett ”onyktert” sätt att se på flyktingfrågan; 
nämligen att inte förstå landets begränsningar i fråga om kapacitet att ta emot flyktingar. Vidare 
fortsätter skribenten med att konstruera bilden av vad Sverige representerar med stora begrepp som 
”yttrandefrihet”, ”jämställdhet” och ”föreningsfrihet”. Skribenten menar också att det finns en 
”grundläggande tro på att människor i allmänhet är hederliga och vill varandra väl”. Detta uttalande 
visar på en slags tilltro till den egna nationens medborgare som essentialistiskt något. I Wodak et al 
(1999) upptäcker författarna, genom intervjuer med österrikiska medborgare, att det finns en bild av 
den egna gruppen som essentialistisk i den meningen att ursprung, födelseplats och medborgarskap, 
grundläggande mentalitet samt ett specifikt beteende är synonymt med Österrike. Denna socialt 
konstruerade varelse, österrikaren, kallar författarna ”Homo austriacus” (1999:117). I likhet med 
”Homo austriacus” blir analysen av svenskhet ur en privat diskurs som detta inlägg ett sätt konstruera 
en bild av landet med statiska och faktiska egenskaper, värderingar och åsikter: 

!
Det finns ingen anledning att överdriva farhågorna och tro på extremhögerns skräckpropaganda om att 
Sverige håller på att kollapsa, att landet aldrig kommer att bli sig likt. Men det gäller att se nyktert på 
utmaningarna. Att på kort tid ta emot tiotusentals personer från länder med helt andra samhällssystem är 
inte enkelt. I en liberal demokrati står det förstås var och en fritt att välja religion, ideologi eller livsstil – 
men det finns vissa värderingar som inte kan kompromissas med. Religionsfrihet, yttrandefrihet, 
jämställdhet, föreningsfrihet. Demokratin kan inte heller vara neutral inför företeelser som hedersförtryck 
eller antisemitism. En del i det svenska framgångsreceptet är också att vi har en hög nivå av socialt kapital: 
ett grundläggande tro på att människor i allmänhet är hederliga och vill varandra väl. Men många av dem 
som flyr till Sverige gör det just för att de råkat födas i krigshärjade länder eller i diktaturer – det vill säga i 
länder där man har mycket goda skäl att misstro eller till och med frukta makthavare, tjänstemän och andra 
medborgare. 

!
I insändaren ”Vi har inget att be om ursäkt för” (VF 2015-11-14) visas nationalstatens diskurs upp igen 
och Sverige målas upp som en oskyldig aktör i den internationella kontexten: 

 Tror många med mig tycker det är bra att Sverige kan och vill hjälpa de som har det svårt. Men ett litet land 
kan inte bära hela bördan. Många känner en oro i dagsläget med det stora tryck som är fallet. 

!
I december 2015 hade de mjuka tongångarna förändrats i Sverige. Löfven som under ett tal på 
Medborgarplatsen i Stockholm i September, hade sagt att murar inte hade någon plats i hans Sverige 
beslutade nu att införa så kallade ”tillfälliga gränskontroller”. Beslutet möttes av kritik men fick också 
stort stöd. I insändaren ”Vad är egentligen alternativet” (VF 2015-11-18) menar att kritiken mot 
gränskontrollerna och att Sverige inte har någon skyldighet att ta emot fler flyktingar. Debattören talar 
om Sverige som ett generöst land. I skribentens beskrivning framställs Sverige nästan som en aktör 
med personliga egenskaper och handlingar: 
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Om du ska kritisera någon så ska du inte kritisera Sverige som gör det Sverige kan göra trots resursbrister 
på alla områden, som socialarbetare, sjukvårdspersonal, bostäder och poliser, med därtill begränsade 
ekonomiskamedel. 

!
!
!

!
!
!

!
!
!
7.2.5 Grupp och individ 

I analysen av de artiklar som på något sätt beskriver eller rapporterar om romernas livssituation i 
Västerbotten varierar framställningen av person(er) kraftigt. I vissa artiklar benämns romerna som 
”tiggarna” och ”romska EU-migranter”. Ofta är bilderna anonyma, så tillvida att en person i mörka 
kläder syns bakifrån eller på distans. Frekvent visar artiklarna enskilda individer som på något sätt är 
involverade i det ideella arbetet med romerna. Likaså i fallet med Lennart Holmlund riktas 
uppmärksamheten mot politikern som person snarare än ett helt parti eller styrelse.  

I en mängd artiklar rapporterar VK och VF om en konflikt som ägde rum mellan två romska EU-
migranter. Konflikten gällde vem som skulle få tigga var och när och kvinnan som blev slagen av en 
annan man polisanmälde gärningsmannen. 

Under rubriken ”Tiggarna är här för att stanna” (2015-05-12) skriver krönikeförfattaren om de romska 
EU-emigranternas ankomst till Umeå och Västerbotten. Skribenten ställer de nya medborgarna i 
relation till det då antågande Kulturhuvudstadsåret. Majoriteten av materialet visar att i de allra flesta 
fall får de romer som de skrivs om, själva föra sin egen talan eller ge sin syn på saker. Krönikan är  
talar om romerna i generaliserande ordalag. 

FATTIGDOM. Plötsligt kom världen till oss – men inte bara dem vi kallat hit. Samtidigt som Umeå med 
pompa och ståt blev Europas kulturhuvud-stad intogs våra gator av EU-medborgare som inte alls bjudits in. 
Vi överrumplades och fylldes alla med obehag. Vad gör de här? Hur hittade de hit? Har de inga hem och har 
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de inga jobb? Och varför tigger de? Sedan månader tillbaka är de romska tiggarna på Umeås gator det stora 
samtalsämnet i stan. De berör oss, de stör oss. Känslorna när vi passerar dem är obehagliga, vi har vant oss 
vid att ingen ska behöva förnedra sig så. Inte här. Inte i Umeå. Inte i Sverige.  

Artikeln ”Jag kan inte sova i bilen med en bebis” (VK 2014-04-30) är en del av en längre serie med 
artiklar om tiggeriet i Umeå. I artikeln beskrivs situationen och livet för en grupp hemlösa romer, den 
19-åriga gravid Maria står i centrum i artikeln, hon och andra romska tiggare intervjuas genomgående 
i artikeln. VK-artikeln publicerades inte mer än två veckor efter Lennart Holmlund skrev ett 
blogginlägg där han menade att romer stal oxfilé, också detta på VK:s portal. Texten är klart skriven på 
ett sätt som individualiserar och gör diskursen mindre generell: 

 I en av bilarna bor Maria. Hon är 19 år och om några månader, i juni, ska hon föda. Maria berättar att hon 
lämnade kvar sitt första barn hos sin svärmor i Rumänien när hon åkte till Sverige för en månad sedan. 
Innan hon kom för att tigga på Umeås gator var hon några veckor i Stockholm. 

 – Jag skäms väldigt mycket när jag tigger, säger hon. Hon säger att hon oroar sig mycket, för att barnet 
kanske kommer för tidigt, för att hon inte vet var hon ska föda och var hon ska bo när barnet kommer. 

 – Jag kan inte sova i bilen med en bebis. Om jag bara hade någonstans att bo skulle jag stanna här och föda, 
säger hon. 

Ett annat sätt att skapa närhet till den grupp man beskriver är att bygga upp en berättelse i texten. 
Insändaren ”Människor ingen ville se” (VK 2014-04-29) är en text där skribenten berättar om en pojke 
och hans mamma som var nya i Sverige och trots ett destruktivt familjeförhållande lyckas ta sig ut ur 
fattigdomen. Senare i texten framkommer det att att skribenten talar om sig själv som barn och 
individualiserar därmed ”flyktingen”. Skribenten pekar på den svenska välfärdsmodellen som en 
räddning i hans egens och mammans svåra livssituation. I samband med det socialdemokratiska 
välfärdssystemet pekar skribenten på att människor runt omkring var viktiga i utvecklingen. När det 
gäller ansvarstagande i flykting och migrantfrågan verkar skribenten ha en inställning att det civila 
samhället har ett ansvar tillsammans med staten:  

Under fredagsnätterna gick sonen och mamman ut och plockade burkar att panta för att få sig en extra slant 
till hushållet. Under denna tid brukade sonen vakna upp till mardrömmar som en gång var verkliga. Som 
den gången då sonen fick sova i mammas famn i trettio minusgrader i en snöhög, innan mannen i hushållet 
återigen släppte in dem igen. En dag fick mannen sitt lagbestämda straff, medan mamman och sonen nu var 
tvungna att klara sig på egen hand. Jag vill tro att anledningen till att jag och min mamma inte behövde 
tigga var den socialdemokratiska välfärdsmodellen i kombination med fantastiska svenska grannar som såg 
oss som medmänniskor.Vad det svenska paret lärde oss var ordet solidaritet. I vuxen ålder har jag lärt mig 
att solidaritet är vad den socialdemokratiska välfärdsmodellen handlar om. Steget från att plocka burkar till 
tiggeri var inte långt, men vi klarade oss undan den skammen som det faktiskt innebär. Tack vare solidaritet 
är mamma idag egenföretagare och jag är snart färdigutbildad lärare. Om det är någon som tror att man 
väljer att lämna sitt eget land, sina vänner och släktingar för att organiserat sätta sig i ett annat land med 
mössan i hand, tänk om. 

!
!
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7.2.6 Vi och dem 

När det handlar om olika grupper och hur dessa porträtteras från ett diskursanalytiskt perspektiv, 
skapas ofta dikotomier och motsättningar. Utsatta grupper konstrueras ofta som avvikande från 
normen och det övriga samhället (Butler 2006). Medier och andra aktörer tenderar att porträttera och 
rapportera om en plats, ett land eller ett samhälle i drastiska termer. En mening som ”Sverige har inte 
råd…” eller ”Så här mycket kostar invandringen” skapar lätt en onyanserad bild av den rådande 
situationen, vilket kan leda till lika drastiska reaktioner från allmänheten. I det informella materialet, i 
synnerhet insändare, ställs ofta grupper mot varandra. Detta är en tydlig trend i material där 
högerpolitiken dominerar diskursens utförande. Ett tydligt exempel på denna typ av retorik inom 
politiken är Sverigedemokraternas valfilm 2010 där tittarna fick se en mängd diffusa personer i 
heltäckande slöja springa över en äldre kvinna med rullator. Meningen med filmen var att signalera att 
invandringen är så kostsam att den kommer att slå mot de äldre och hjälplösa och med hjälp av det 
övertydliga bildspråket konstruera bilden av att två gruppers välstånd ställs mot varandra där bara den 
ena gruppen kan åtnjuta välfärd (Lindqvist och Berglund 2010). Det yttersta beviset på att ett vi och 
dem konstrueras gentemot romerna är förstås den titel de får av så många, nämligen ”tiggare”: 

 Sedan månader tillbaka är de romska tiggarna på Umeås gator det stora samtalsämnet i stan. De berör oss, 
de stör oss. Känslorna när vi passerar dem är obehagliga, vi har vant oss vid att ingen ska behöva förnedra 
sig så. Inte här. Inte i Umeå. Inte i Sverige (Tiggarna är här för att stanna, VK 2014-05-12). 

Epitetet ”tiggare” används förmodligen av bekvämlighetsskäl och för att majoriteten förstår vilken 
grupp det är som åsyftas men begreppet befäster också personen vid handlingen att tigga. Att kalla 
personerna för tiggare är ett vanligt förekommande fenomen i materialet och ett sätt för 
majoritetsbefolkningen att distansera sig från gruppen.  

I SVT-serien ”De kallar oss tiggare” möter journalisten Alexandra Pascalidou tiggande romer i flera 
mellanstora städer runt om i Sverige. Pascalidou talar viss rumänska och kan därför kommunicera 
hjälpligt med romerna samtidigt som använder sig av tolk. I programmet ställer Alexandra Pascalidou 
frågor som är vanligt återkommande, ifrågasätter vanliga fördomar och möter frivilliga som hjälper till 
i Sverige. Hon följer även med en grupp romer till Rumänien för att se deras situation och ta reda på 
om det är som många säger, att romer tjänar mycket pengar. Pascalidou träffar också makthavare i 
Rumänien. I de två första programmen utforskar  

Programmet följer bland annat några yngre romer i Borås som kämpar för att slippa tigga och det 
stigma som det innebär att kallas tiggare och förnedras till den enda aktiviteten och en av de få 
lösningar för aktivitet för de romer som kommer till Sverige utan att kunna språket är att sälja 
tidningar på stan. I seriens sista avsnitt besöker Pascalidou ett romskt läger utanför Borås för andra 
gången. Den första gången hon var där, i avsnitt två, var det trångt på lägret. När hon återkommer den 
andra gången är lägret nästan folktomt och hon frågar lägrets föreståndare, hur detta kommer sig. 
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Föreståndaren berättar att många av romerna har åkt tillbaka till Rumänien då de har fått höra att det 
har stått i de svenska tidningarna att svenskar inte ska ge pengar till romer utan att de ska ge till 
hjälporganisationer i Rumänien. Denna nyhet syftar på den socialdemokratiska barn-, äldre- och 
jämställdhetsministern Åsa Regnér uttalande om att det är kontraproduktivt att ge pengar ”i koppen”, 
och att medborgare snarare bör stötta etablerade organisationer på plats i Rumänien. De romer som 
intervjuas i programmet menar att de att aldrig har hört talas om att någon fått hjälp av rumänska 
hjälporganisationer lokalt i Rumänien. 

!
 I detta fall blir medialiseringen tydlig då SVT gör ett TV-program som försöker fånga diskursen om 
romer; vilka de är, hur människor i Sverige uppfattar dem, vad de behöver och hur de har det i sina 
hemländer. Samtidigt försöker också programmet producera och förmedla en ny diskurs som inte 
förfrämligar de som tittar på programmet från de som porträtteras i själva programmet, genom att 
presentera riktiga individer med individuella personligheter, viljor och tankar. Att människor ska ha 
flyttat från lägret för att tidningarna har skrivit någonting särskilt går förstås inte att exakt veta men 
frågan om mediernas påverkan och medialisering blir påtaglig; kanske kan den medierade diskursen 
om romerna i Sverige få fysisk påverkan på gruppen till den grad att de faktiskt måste flytta på sig 
geografiskt för att kunna överleva. Enligt Alexandra Pascalidou själv, har programmet ändrat 
förutsättningarna för de romer som i nuläget tigger runt om i Sverige genom att fientliga och 
aggressiva beteenden gentemot romska tiggare har förbytts mot vänlighet och acceptans (http://
www.svt.se/vi-kallas-tiggare/alexandra-pascalidou-stora-tack-till-tittarna-efter-succen-av-vi-kallas-
tiggare/).   

Programmets första avsnitt följdes av en online-chatt med bland andra Alexandra Pascalidou och 
programmets producenter. I chatten framkom olika reaktioner där vissa berömde Pascalidous 
programledarinsats medan andra starkt menar att programmet är okritiskt. Signaturen Anna-Carin 
uttrycker stor frustration över romerna som hon menar breder ut sig på allmänna platser. 

!
Anna-Carin: Jag blir bara arg när jag ser programmet. Är dödstrött på alla romer runt om i Sverige. Kläder 
hängs på tork på allmänna platser. Madrasser och kassar ligger på trottoarerna.Mitt intryck är att romerna 
inte gör någonting för att förbättra sin situation. Hur skulle det vara om de börjar med barnbegränsning? På 
t-banan i Sth tigger de pengar och spelar urusel musik. Det stör! SL-kortet är dyrt och vi som arbetar vill ha 
lite lugn och ro på vägen till eller från jobbet. När ska politikerna lösa det här problemet? 

!
Skribenten Anna-Carin beskriver att romerna ”runt om i Sverige” tar upp en slags fysisk plats i det 
allmänna rummet och detta är ett orosmoment i skribentens tycke, som politiker men även romerna 
som grupp själva borde hantera. I enlighet med Massey (2004) är det möjligt att argumentera att 
platser och vad de betyder, hur de värderas och betraktas; synnerhet urbana utrymmen där många 
människor vistas, ständigt förhandlas genom sociala utbyten. Allmänna platser och utrymmen, som 
tidigare kanske upptogs av mer homogena och till viss grad bekanta individer, utbyts mot nya 
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främmande grupper (romerna) i denna ständigt förändrande förhandling av platsers betydelser. I 
texten förekommer flertalet förgivettaganden kring romers antagna beteenden som läsaren förväntas 
betrakta som sanningar (jfr Machin 2013). 

!
!
Wn: 

Det bara stinker mesighet i den här chatten!Vad är syftet med programmen?Vad vill ni uppnå?att betala för 
att se detta elände, både i tv och i verkligheten? Jag ser detta varje dag, ger inga pengar, för det löser inte 
kärnproblemet! Ska folk få dåligt samvete, vilket många redan har som ser tiggarna både sittandes 
skramlande med pappersmuggar över hela Stockholm, som är min hemvist, längs husväggar, eller dom som 
går på tåg o tunnelbana o lägger lappar på sätena. Dessa människor vill ha jobb säger dom, men de allra 
flesta har ingen utbildning eller har aldrig jobbat! Vi ska lösa alla dessa problem!Sveriges politiker är så 
jävla korkade! De har totalt misslyckats. Sitter bara på sina feta arslen och bara lallar fram och tillbaka, hur 
de ska lösa situationen, som är Rumäniens problem. Ska vi ta in dessa i vårt hem? låta dom städa och tvätta 
åt oss. Det är så som politikerna vill att samhället ska se ut, samma sak gäller flyktingar från Syrien. 
Ursäkta, men jag tycker att detta gått för långt! Jag känner empati för alla dessa människor, trot eller ej! 
men det känns övermäktigt på något sätt. 

Signaturen ”Wn” uttrycker i chatten åsikten att Sverige inte har ett ansvar gentemot de romska 
tiggarna. Även i detta inlägg verkar den största kritiken mot de tiggande romerna vara att de tar upp 
plats och existerar i ett allmänt utrymme. Kritiken faller även på de svenska politikerna som 
skribenten menar inte gör någonting för att förbättra situationen.  

7.3 Intervjuer  

Två intervjuer utfördes inför denna analys, de var mellan en halvtimme och en timme långa. Jag 
använde mig av en semi-strukturerad intervjumetod där jag som intervjuare ställde ett visst antal 
frågor som jag hade formulerat på förhand. De båda representanterna fann jag genom att i tidningarna 
läsa om vilka personer som var drivande inom olika ideella hjälporganisationer gällande romer och 
flyktingar från Syrien, jag kontaktade de bägge informanterna via telefonsamtal. Den första intervjun 
hade jag med den 24-åriga Tatiana Håkansson, talesperson för Refugees Welcome Umeå. Tatiana 
Håkansson, studerande vid Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet, startade hösten 
2015 Refugees Welcome i Umeå. Tatiana har sina unga ålder till trots, erfarenhet av att föreläsa om 
rasism och utanförskap. Hon är även medförfattare till boken ”Svart kvinna” och är en aktiv 
samhällsdebattör och företagare. Refugees Welcome förlitar sig helt och hållet på frivilliga krafter och 
organiseringen var både spontan och plötslig, enligt Håkansson. Refugees Welcome hade tidigt en 
strategi för hur de sociala medierna skulle fungera och det var också via dessa som hundratals Umeå-
bor mobiliserades för att demonstrera mot stängda gränser. Intervjun var okomplicerad och trots att 
det fanns en tydlig struktur där jag som intervjuare ställde frågor, så kände Tatiana sig fri att utveckla 
sina tankar och funderingar. Ledigheten i intervjusituationen kanske kom sig av att Tatiana och jag är i 
ungefär samma ålder och därmed har ett liknande språkbruk samt på grund av att intervjusituationen 

!  53



ägde rum på en plats där vi båda kände oss bekväma; vid en soffa u ett kafé-utrymme på Umeå 
universitet.  

Roland Laestander är 69 år och har genom sin hemförsamling, Pingstkyrkan i Umeå, etablerat ett 
starkt samarbete med Svenska kyrkan för att hjälpa de romer som sedan 2014 tigger i Umeå och 
Västerbotten. Kommunen har överlåtit en stor del av det sociala arbetet med romerna i händerna på 
Roland och kyrkornas organisering och subventionerar en viss del av arbetets kostnad. Vår intervju 
pågick i ungefär 30 minuter och vi pratade inledande om hur arbetet med romerna praktiskt fungerar i 
Umeå mellan de olika aktörerna. Intervjun ägde rum i en av Svenska Kyrkans lokaler i stadsdelen 
Umedalen, strax utanför centrala Umeå, där ett fyrtiotal romer bor tillsammans. I byggnaden sker 
också regelbunden bespisningen för de boende och i lokalens förrådsutrymmen finns kläder och andra 
förnödenheter som har donerats. Innan min intervju med Roland fick jag en rundtur i byggnaden av 
en av de andra frivilliga som jobbar med romerna i Umeå. Intervjun med Roland var avslappnad, 
kanske på grund av att vi befann oss på en plats där Roland kände sig bekväm och hemma, men 
Rolands telefon ringde några gånger och vi var tvungna att avbryta samtalet två gånger, då Roland 
kände sig nödgad att i telefon prata om några av de boendes situation. 

Tatiana och Rolands arbeten med de två grupperna skiljer sig åt i vissa avseenden. Tatiana och 
Refugees Welcome arbetade 2015 med att ge mat, kläder och omsorg till flyktingar som passerade 
igenom Umeå nattetid, för att ta sig vidare till andra orter. Organisationens arbete idag går till största 
del ut på att arbeta i Umeås flyktingboenden.  

Rolands arbete med de romska EU-emigranterna kan ses som mer långsiktigt i den bemärkelsen att 
hans arbete går ut på att organisera boplatser och säkerhetsställa att gruppen följer svenska lagar och 
lever under drägliga förhållanden. Rolands arbete bygger på en kyrklig organisering, där kyrkan blir en 
mötesplats och en utpost för medlemmars beslut, handlingar, aktiviteter och gemenskap. Pingstkyrkan 
och så kallade frikyrkor i Europa och i synnerhet Sverige är i grunden oberoende folkrörelser med ett 
stort fokus på ideellt och frivilligt ansvar och engagemang (Martin 2002). Utifrån denna kontext kan 
Rolands ideella engagemang inte enbart ses som religiöst motiverat utan också betraktas som en 
naturlig förlängning av Rolands deltagande inom den folkrörelse-baserade Pingströrelsen.  

Tatianas arbete tar sin början i ett hennes engagemang mot rasism och via sociala medier, i synnerhet 
Facebook, har Refugees Welcome skapats men också skapat engagemang i flyktingfrågan. I relation till 
Lundby (2009) kan  processen ses som en slags effekt av Mediatization där de sociala medierna, inte 
bara blir ett medel för att kommunicera diskurs, utan även omformar förutsättningarna för de 
teknologi och kultur i dagens moderna samhälle, de nya medierna blir en producent av diskurs och 
människors liv och vardag formas allt eftersom de anpassar sig till den omgivning som medierna 
skapar.  

Jag började med att fråga de båda informanterna om hur deras engagemang startade. Tatiana berättar 
i intervjun att hon och en annan tjej, Derya, i samma ålder startade upp en facebook-sida redan innan 
flyktingar började passera genom Umeå nattetid. Samma dag som de första flyktingarna skulle passera 
genom Umeå med tåg började gruppen sprida information om situationen och uttryckte sitt behov av 
frivilliga och förnödenheter. 
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Tatiana Håkansson: 

Hur jag blev involverad? Jag skapade en facebook-grupp med en logotyp som har använts över hela världen 
när det kommer till den här flyktingkrisen. Först var det typ 100 vänner som like:ade men det blev större 
och större. Vi startade den här gruppen redan innan vi fick flyktingar upp till Umeå. Derya började skriva i 
vår grupp tre innan den första gruppen tågflyktingar skulle passera Umeå. Vi möttes upp en halvtimme före 
och vi hade en lokal och människor som vill jobba med oss. Refugees Welcome växte efter det här, från två 
personer till flera hundra på en kväll. Det blev mycket större än jag trott. Jag är alltså grundare till Refugees 
Welcome tillsammans med Derya, nu hjälper vi till på asylboenden. 

Roland Laestander: 

Ja… Om vi börjar för två år sedan. Då upptäckte vi att stadsbilden hade förändrats. Det fanns ett nytt inslag i 
vår stadsbild. Jag representerar Pingstkyrkan och jag och en kvinna i kyrkan pratade om att vi borde göra 
något för dem. Vi beslutade att vi i alla fall skulle bjuda på mat en gång i veckan och det började med det. 
Utifrån det har det svällt ut och blivit ett stort arbete. Jag har personligen varit ute på fältet mycket och mött 
den här gruppen. Det började ju med att de stod på Carlslid vid OKQ8 och hade tält och några ihopsnickrade 
små kojor och en annan grupp bodde vid tågstationen. Sedan kom våren och det blev en kall höst 2014. Vi 
hjälpte dem med husvagnar och de fixade själva några husvagnar. Vi fick möjlighet av kommunen att 
använda en plats på Nydalabadet vintern 2014 till våren 2015 med omklädningsrum, dusch och tvättmaskin. 
Carlskyrkan och Ålidhemskyrkan ställde upp med parkeringsplats för några husvagnar till. Sedan tog jag in 
några i min lägenhet. Vi försökte hanka oss fram oss då den där kalla tiden, där… 2014/2015. 

!
Jag frågade Tatiana och Roland hur de uppfattar att medierna har behandlat dem och om media har 
”hjälpt eller stjälpt” i deras arbete. När Tatiana talar om de lokala och de nationella medierna blir det 
tydligt att det finns en skillnad i de två perspektiven. Tatiana kopplar också samman de nationella 
medierna med det bemötande organsationen har fått från politiska aktörer. Enligt Tatiana fanns det 
ett hårdare klimat i diskussionen när den fördes på en nationell nivå i medierna. De lokala medierna 
visade ett intresse för organisationen och ville även hjälpa Refugees Welcome med gratis 
marknadsföring och information men inom en nationell kontext fanns inte samma vilja att arbeta med 
Refugees Welcome. 

Roland Laestander: 

Jag har haft mycket kontakt med media. Jag tycker att jag ha blivit väl mött och att jag har haft en bra 
relation med massmedia. Man förstår ju att de måste skriva på ett visst sätt.  Tv4 eller SVT gjorde ett 
reportage gjordes här uppe om härbärgerna. Men det har främst varit Sveriges Radio och VK, VF som har 
rapporterat. Lokala medier alltså. Lokalmedia har haft möjlighet att göra lite gratisreklam för oss. De har 
frågat: Vad skulle du önska just nu? Jo, har jag sagt, att vi skulle behöva någon slags plats att hyra. 

Tatiana Håkansson: 

De lokala medierna har varit fantastiska, från första dagen varit med oss. Umeå är politiskt med vänster. 
Staden kändes på mer vår sida, hur de har skrivit och hela den biten. ”Hur ska vi få in mer pengar till er? Jo, 
vi startar ett Swish-konto”. Sveriges Radio har varit fantastiska. Jag har fått komma och prata när jag har 
velat.VK satte upp ett Swish-konto bara sådär. Vi har inte behövt jaga media, de har jagat oss och hjälpt oss. 
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Nationella medier- de har varit förjävliga. Ordagrannt. De har vänt på problematiken. Politikerna också. 
Både lokala och nationella politiker. De har vänt flyktingsituationen till att det skulle vara en katastrof för 
Sverige. Det är inte Sverige som flyr, det är inte Sverige som är krigsdrabbat! Vi har fantastiska resurser för 
våra medborgare. Jag frågade på sociala medier ”var är kommunpolitikerna”? Var är de stora 
organisationerna som jobbar med människorna? Då fick jag ett mail från en politiker som frågade ”vi 
behöver veta vilka ni samarbetar med innan vi kan börja med samarbete”. Men det här handlar inte om 
organisationer. ”Att du är den första som frågar vilka vi samarbetar med säger något om ditt parti”. Vi pratar 
om människor som håller på att dö. Det har varit väldigt mycket ”Sverige har varit i kris” . Sverige är inte i 
kris, vi har inte varit i kris överhuvudet. Vi har tjatat på politiker och frågat om en lokal och vi har fått ett 
stort stöd från frivilliga men kommunen har varit så sega.  

!
I intervjun förklarar Tatiana att hon är glad för det stora engagemanget från civilsamhället men saknar 
stödet från kommunen och från politiskt håll. Tatiana pekar också på en större global process där 
Sverige som aktör i en global diskurs inte bara är en fredsbevarande och hjälpande nation utan också 
en krigsbevarande nation genom den omfattande svenska vapenimporten.  

De [politikerna, min anm.] har rent av varit misstänksamma mot Refugees Welcome och undrat om det 
funnits något dolt motiv: De har frågat: ”Vad är er agenda till att göra det här”. Det har varit tråkigt. Vi har 
blivit mer ifrågasatta än sedda som kapabla. Det här är den största flyktingvågen i modern tid och vi i 
Sverige är aktiva i det här kriget. Vi säljer vapen och vi har ett ansvar. 

Frågan om mediernas bemötande och politikernas gensvar gentemot Refugees Welcome och Tatianas 
engagemang i flyktingfrågan utvecklades snart i att Tatiana började reflektera och redogöra för sin 
egen roll som representant och talespersoner för den expansiva organisationen, samt den komplexa 
konstruktionen identiteter i och med nyhetsjournalistiken, däribland Tatianas och Deryas identiteter 
som har varit av intresse för medierna att prata om. Tatiana lyfter också fram att hennes och Deryas 
etniska bakgrunder har varit till grund för kritik från politiker, medier och andra makthavare men 
även påhopp och angrepp: 

För att jag har en rasifierad kropp så har jag fått en högre hotbild från extremistiska håll. Två rasifierade 
kvinnor under 25, vi har blivit ifrågasatta: 

 1 för att vi är kvinnor, 2 för att vi är rasifierade och 3 för att vi inte har åldern inne. Det vi har burit; 
Kroppen, åldern och erfarenheten har gjort att folk har ifrågasatt oss. Vi har blivit misstänkliggjorda främst 
på lokal nivå. Vår unga ålder har inte setts som något positivt utan snarare negativt. ”Vad är er agenda till 
att göra det här”. Det har varit tråkigt. Vi har blivit mer ifrågasatta än sedda som kapabla. Det här är den 
största flyktingvågen i modern tid och ni frågar vad som är vår agenda?  

Medierna har också jagat oss [Tatiana och Derya, min anm.] och frågat om vilka vi är i relation till 
asylsökande. Eftersom våra kroppar är rasifierade har vi fått många frågor om var vi är ifrån. Jag är 
adopterad från Brasilien. De [medierna, min anm.] ville att jag skulle vara en del av dessa flyktingar ur ett 
historiskt perspektiv. Vi har väldigt olika ursprung, Daria har haft ett umgänge med människor från andra 
områden. Hon är kurd från Turkiet. Jag däremot har fått bli adopterad och assimilerad in i ett vitt 
överklassområde. Vi är två olika individer med olika egenskaper och vi kompletterar varandra i arbetet. Jag 
har stått för organiseringen medan Derya har kommit in med det kulturella, och typ sagt ”skicka inte kött, 
de kommer inte att lita på att de kan äta det”. 
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När Tatiana beskriver sig själv som ”rasifierad”, åsyftar hon att hennes kropp avviker från en vit, 
västerländsk norm. På grund av den rasifierade kroppen diskuteras Tatianas och Deryas kroppar och 
ifrågasätts på liknande sätt som de asylsökandes. Diskursen om flyktingar och att vara annorlunda och 
en främling i ett annat land, inkluderar här inte bara de asylsökande som grupp, snarare förlängs 
diskursen bortom de asylsökande, till att även handla om skapandet av  Tatianas och Deryas 
identiteter. Genom Tatianas beskrivning blir det tydligt att  Detta blir extra tydligt då många av de 
artiklar som porträtterar Tatiana fokuserar på hennes egen identitet och bakgrund. 

När jag frågar Roland Laestander om hur han ser på sin egen identitet och sin egen roll i arbetet med 
romerna uttryckte han att han tyckte det ibland var lite jobbigt att bli intervjuad ständigt. Roland sa 
dock att han tyckte att det var roligt att bli uppmärksammad för det jobb han och hans medarbetare 
gjort. Roland ser sin roll som en relativt praktisk roll där administrativa frågor och uppgifter ofta faller 
på hans bord. Roland utgår ofta från sin roll i Pingstkyrkans arbete när han beskriver sitt arbete: 

Mycket av det här har jag fått göra själv förut ute på fältet men nu byggs det upp en organisation som tar 
hand om sådana här frågor. Sedan har jag mycket på mitt bord om bilar. Jag upptäckte att de hade adresser 
i Stockholm och att de åkte fram och tillbaka till Stockholm jag ändrade adresser så att de fanns här i 
pingstkyrkan. Jag hjälper dem att betala skatter och så, det är inte lätt alltid, för de har inte mycket pengar. 
De frågade mig om jag ville bli bovärd för de som bor här i Svenska Kyrkans lokaler så nu är jag det sedan en 
tid tillbaka. 

!
Ett annat tema som kom upp i de bägge intervjuerna var det bemötande de bägge hade fått från Umeå 
kommun. I förlängningen blev detta också en  omfattande fråga om vilka aktörer i samhället som bär 
ansvaret för att ta hand om utsatta människor: 

Roland Laestander: 

Kommunen var tidigt ute med att stötta oss frivilliga, och det första de gjorde var att upplåta Nydalabadet. 
Men sen upplevde vi en hårdare hållning. Vi behövde ju en plats där de skulle bo men kommunen var inte 
lika samarbetsvilliga längre. Men så kom förslaget att vi skulle ingå i ett partnerskap med Svenska kyrkan 
och kommunen. Det avtalet är undertecknat av kommunen och frivilliga, det är grunden till varför vi kan ha 
ett härbärge. Och inom kommunen är det givetvis inte alla som tycker att det här är bra. Men det är så här 
det är och det tycker vi är bra. Det finns en fond som kallas för feab som EU har tillskjutit där vi här i umeå 
har fått pengar för att starta upp en mötesplats som nu finns inhyrd i öppen gemenskaps lokaler. Där finns 
det en lokal där EU-emigranterna kan få kläder och få viktig samhällsinformation. Den är ju öppen nu och 
finns. 

!
Tatiana 

 Vi har fått utmärkelser, bland annat av lokala medier. Det här är en av de största hjälpinsatserna i Umeå. 
Jag har sagt till Umeås politiker ”här har ni gratis-arbete, ni har tolkar som kan kulturen och som är 
arbetslösa, många som har varit arbetslösa har efteråt kunnat få jobb på dessa asylboenden. ”Här har ni ett 
smörgåsbord, det är bara att plocka människor med olika typer av talanger”. Men det har varit både positivt 
och negativt. Det har varit mycket byråkrati som har stått i vägen för det politiska samarbetet. 
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Sociala medier var ett tema som tidigt kom upp i intervjun med Tatiana. Hon berättade om den tidiga 
plan hon hade för Refugees Welcome internetnärvaro och deras strategi på sociala medier men hon 
talade också om de hinder som har mött dem. Roland och hans medarbetare inte arbetar med sociala 
medier men förklarar att andra organisationer i Umeå, som till exempel Rung och Hjälp Västerbottens 
Tiggare, använder sociala medier. Tatiana klev in i sitt engagemang för flyktingarna i de nya 
mediernas guldålder. Roland tillhör en äldre generation där man inte har samma erfarenhet av den 
typen av teknik har mest troligt inte samma vana.  

Tatiana: 

Vi bestämde tidigt att vi skulle använda oss mycket av sociala medier. Jag hade tidigt en tanke om hur vi 
skulle vara aktiva via sociala medier redan från början. Vi startade en sida som man kan gilla och en sida där 
man får vara medlem. Gilla-sidan kunde vem som helst gilla men inte kommentera på. Och den andra sidan 
kollade vi som var admin upp varje person som ville bli medlem. Vi kollar upp personens vänner, vilka sidor 
hen gillar osv. Vi gjorde det här för att nynazister ville komma in på sidorna för att hata. Delnings-effekten 
är så stark på sociala medier. Jag sa att ”vi ska marknadsföra oss direkt!” Det är gratis och vi kan nå ut till en 
större målgrupp än vad de lokala medierna kan göra. Bilder och videor delas mycket. En ”wall of text” delas 
inte lika mycket men kombinationen av lite text och en bild delas. Vi har också lagt upp bilder på det som 
har sponsrats för att volontärerna är hungriga på att se vad som händer. Och för att få in resurserna (från 
sponsorerna, min anm.) måste vi aktivt visa hela tiden vad vi gör. 

Inför varje intervju hade jag med mig artiklar som på ett eller annat sätt rapporterade om Tatianas 
respektive Rolands arbete. I vissa av artiklarna var de själva porträtterade, intervjuade och med på 
bild. Jag bad dem kommentera artiklarna och ge sin syn på hur de själva och det arbetet de 
representerar framställs.  

Den första artikeln jag bad Roland kommentera var VK:s ”Störande tiggare kastas ut” (2014-11-19). 
Artikeln har en bild med ett fåtal husvagnar vid en camping. Inledande ingress lyder:  

Störande tiggare kastas ut 

En husvagn med romska tiggare måste flytta från Umeå camping.                                                                             
- De har inte följt reglerna, det har varit ett kaos. De kan inte bo kvar här, säger Peder Sjöström, chef på 
Umeå Camping. 

Roland: 

Det här är taget på campingplatsen på Nydala på hösten. om jag inte minns fel så var det först en husvagn 
som flyttade dit och sedan kom det två, tre… Det var så att de fick lämna helt enkelt. De hade svårigheter att 
följa regler och så. De buskörde och körde sönder gräsmattor. Det var tidigt i processen när de nyss hade 
kommit hit. Jag hade samtal med ägaren av marken men de fick också klagomål från andra campinggäster. 
Men det ser ju väldigt drastiskt ut… ”Kastas ut”. 

Denna artikel visa hur vanligt det är med att benämna romer med den aktivitet de förknippas med. 
Efter att i åratal kallats ”zigenare” i alldagligt språkbruk har nu det ordet byts ut mot t.ex ”tiggare”. Jag 
visar på artikelns rubrik och undrar hur Roland ser på ordet ”tiggare”.  

Roland: 
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Vi, alltså vi inom kyrkans värld, vi har velat ligga lågt med det ordet. Tiggare är lite förnedrande på något 
sätt. Vi säger hellre ”utsatta”.  

Från ett diskursanalytiskt perspektiv kan valet av ordet ”utsatta” istället för ”tiggare” vara ett sätt för 
Roland och den kyrkan han är verksam att avlägsna tiggandet som handling från gruppen i sig för att 
snarare addera ett medmänskligt perspektiv. Ett begrepp som också kanske rimmar väl med 
församlingens språkliga tradition. 

!
Nästa artikel jag visade Roland har rubriken ”Husvagnsplats för romer oroar grannar”: 

 Husvagnsplats för romer oroar grannar. Vännäs. Ett tiotal oroliga grannar till Missionskyrkan träffades på 
onsdagskvällen för att diskutera kyrkans beslut om att låta romer få stå inne på kyrkans baksida med en 
husvagn. 

Ja, det här handlar om när de skulle få stå vid någon kyrka. Ja, just det. Vi hade fått löfte att om att ställa 
upp husvagnarna vid Missionskyrkan i Vännäs men då kom det klagomål från folk som var oroliga för hur 
det skulle vara att vara granne med dem. Sedan när vi väl fick löfte om att flytta dit så var det ingen som ville 
stå där med husvagnarna. De tyckte att det var långt ifrån stan. 

Den tredje artikeln jag visar Roland är ett uppslag med VK:S ”Tisdagstårta”, ett speciellt reportage i 
tidningen där någon eller några har nominerat en person som ska uppmärksammas med en hälsning 
och en tårta. I reportaget finns en stor bild på Roland som löper över hela uppslaget och reportagets 
rubrik är ”Tisdagstårtan: Roland Laestander lägger sin själ i arbetet för att hjälpa romerna från 
Rumäninen. Med arbetet ger han andra inspiration” (VK 2014-12-30). 

Jag frågade Roland hur han kände inför att vara en offentlig talesperson för det typ av arbete han 
utför.  

Det har varit jobbigt, man har ju blivit jagade av massmedier. Man har varit mitt uppe i svåra saker och 
problem och då ringer dem och vill ha utlåtanden. Man har ju inte alltid tid för det. Men sedan tårtan, det 
var ju väldigt uppmuntrande att få bli uppmärksammad på det sättet faktiskt. 

Den sista artikeln jag visade Roland skiljde sig lite från de övriga, då en av romerna porträtterades i ett 
reportage men inte i egenskap av ”tiggare”. Artikeln heter  ”Skapar värme i staden” och publicerades 
av VK på romernas dag (2016-04-08): 

Skapar värme i staden. Plåtslagaren Anton Ciurar och konstnären Johannes Samuelsson gör i ett 
gemensamt projekt en gestaltning av ett hantverksarv och av livsvillkoren i en stad i norra Europa år 2016. 

Bilden i reportaget visar de två konstnärerna i färd med att i vårkylan skapa konst och kaminer av plåt. 
Roland kommenterar: 

Båda de här är ju kända för mig. Anton här är en duktig plåtslagare och Johannes är en duktig konstnär. Här 
presenteras ju han (Anton, min anm.) som något annat än tiggare.  

!
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I relation till den här artikeln fortsätter Roland att prata om problematiken kring att den generella 
diskursen kring romerna är de stereotyper som finns kvar i det allmänna medvetandet.: 

Från början är det så nytt och man vet inte hur man ska förhålla sig till det hela. Massor av människor har 
ringt mig och sagt ”vi vill skänka kläder, var ska vi åka? Ska vi komma till er? Ska vi åka till kyrkan och 
lämna där? och så vidare. 

Det senaste som har skett är att det  har skrivits artiklar om de som har varit aggressiva ute på stan. Vi har 
haft samtal vid middagen hur de får göra och inte göra, hur de ska bete sig. Det skapar problem för de 
andra. Man kan ju dra alla över en och samma kam, de flesta sitter väldigt stilla men en del gör så i alla fall. 
Det där förstör för alla andra. 

Jag frågar Roland om han med sitt arbete med romerna har fått ta emot kritik.  

Alltså, de allra flesta är ju positiva och tycker att vi gör ett bra jobb men det är klart det finns de som tycker 
annorlunda. Det ringde en man som frågade ”jaha, hur går det? Får du hem dem eller?”. Sedan var det också 
någon som mailade. Jag kan inte ens säga… Jag svarade på hans mail en gång men sedan var det aldrig mer. 
De var inte människor i hans ögon, de var djur. Men honom kategoriserade jag nästan som att han var sjuk 
på något sätt. Det var så sjukt. Jag har nog mest mött det positiva, det är många som tycker att vi gör ett bra 
jobb men i massmedierna syns ju de som inte gillar dem.  

När jag frågar Roland om det har funnits människor som på olika sätt har tvivlat på att romerna 
behöver hjälp svarar han: 

Så finns det väl i alla , när det häller insamling för människor. Jag tror att mycket handlar om att man har 
dåligt samvete som man försöker stilla på något sätt. Så man försöker sudda ut sitt dåliga samvete på något 
sätt, så man börjar ifrågasätta vissa saker: Kommer det rätt? Kan man lita på dem? Det kan vara någon 
annan som tar pengarna… 

I intervjun med Tatiana visade jag upp tre artiklar från VK och VF. 

En av artiklarna är från VK och har rubriken ”Refugees Welcome i Umeå får ny lokal”:  

Refugees Welcome i Umeå får ny lokal. 

UMEÅ. Med hjälp av Röda korset har initiativet Refugees Welcome fått nya lokaler. Verksamheten kommer 
att fortsätta så länge tågen stannar i Umeå, men det är ingen evighetslösning, enligt Lars Adamsson från 
Röda korset.   

Bilden i artikeln visar Tatiana Håkansson öppnandes en dörr till den nya lokalen. Hon ser glad och 
välkomnande ut. Jag frågar henne hur hon ser på att hon har blivit en slags offentlig person i och med 
den lokala pressens rapporteringar om Refugees Welcome. Tatiana betonar att hon har tagit mer för 
sig och ställer krav när hon ska intervjuas och fotograferas: 

Det var inte meningen att bli en offentlig person. Jag har jobbat mycket i olika styrelser för olika föreningar. 
Och jag, jag vet inte, Umeå verkar gilla mig. Den här artikeln gillar jag mer (Hon slåss mot rasismen - med 
ordet som vapen VF 2016-02-27) Det här älskar jag. Jag var med och valde bild till den här artikeln. 
Fotografen ville ta bilden underifrån för han tyckte att jag skulle se mer mäktig ut då. Ju mer jag har kommit 
ut i det offentliga rummet, desto mer har jag sagt ”det här vill jag ha, det här vill jag ha, såhär vill jag att det 
ska se ut och så vidare”. 
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Jag visar en tredje artikel för Tatiana, ”Orken är på väg att ta slut för volontärerna” (VF 2015-10-03). 
Ingressen lyder: 

Orken är på väg att ta slut för volontärerna. Hjälpverksamhetenas scheman har så stora luckor att många 
volontärer oroar sig för framtiden - -ute sjunker temperaturen medan flyktingströmmen fortsätter. Vi 
tvingas stänga vår utlämning av kläder och hygienartiklar allt oftare, säger Mesere Zulfi. 

Tatiana tycker att ordvalen i artikeln är olyckliga och signalerar fel budskap: 

Ja, kolla på de här fina volontären. Att bara börja artikeln med ordet ”orken”, det är så aggressivt! Vi är ju 
bara människor och visst blir man trött men inte på flyktingarna. Vi är ju trötta för att vi inte har fått stöd 
från alla de stora organisationerna och staten som ska hjälpa till med sådant här. Det är inte flyktingarna 
som är problemet. Att vi hade supportar som gick omkring och slog ner gatubarn på plattan i Stockholm. Du 
har en kille som går in i en skola i Trollhättan och bara sticker ner bruna och svarta kroppar, strategiskt. Där 
är problemet! 

I slutet av intervjun frågar jag Tatiana hur hon ser på legitimitet, hur vissa grupper accepteras men 
andra inte och jag frågar henne om romerna i Umeå någon gång kommit upp på agendan. 

Vi har en historia i Sverige när det kommer till romer. Vi har ju en mörk historia med tvångssteriliseringar 
och allt möjligt och man har haft så mycket agg och hat mot romer och deras kultur. Jag tycker att Sverige 
måste be om ursäkt. Romerna är också en av de grupper som inte nämns när det gäller förintelsen under 
andra världskriget. Det är så konstigt när medier inte tar upp våld mot romer, det händer ju hela tiden. 

När vi pratar om den här frågan förklarar Tatiana att Refugees Welcome har stött på problem innanför 
och utanför organisationen när de har velat hjälpa romer.  

Vi sa tidigt i början att, ”vi hjälper alla”. Alla som behöver något kläder, mat eller vad det kan vara. De 
hjälper vi. Det här var vi också tydliga med i början av vår tid på facebook-sidorna. Sociala medier kan 
ibland konkurrera ut traditionella medier när det gäller information Vi har sagt att vi hjälper romer. Sedan 
blev det så att vi fick kritik för att vi hjälpte romer. Vi har haft volontärer som har frågat ”va, hjälper ni 
romer?”. Om den attityden finns hos volontärer så undrar man ju hur den är hos den övriga befolkningen.  
Så efter det, när någon svarar vem som ska få vissa kläder eller mat, så svarade vi bara ”Rör inte den maten, 
inga frågot. Rör inte, det kommer en annan organisation och hämtar det”. Vi har alltså i slutändan valt att 
inte berätta att vi hjälper romer för att vi skulle få så mycket kritik… Men vi hjälper alla. 

Tatiana ser uppgiven ut när hon berättar om att Refugees Welcomes beslut att inte officiellt gå ut med 
att de också hjälper romer, och jag frågar: 

”Var det ett svårt beslut?” 

Tatiana svarar: 

”Ja, det tycker jag”. 

När Tatiana talar om romer i relation till Refugees Welcome tar hon upp skepsisen gentemot romerna, 
inom den egna volontärgruppen och även det svåra beslutet att censurera vilka Refugees Welcome 
hjälper. Å andra sidan, gällande de flyktingar som Refugees Welcome hjälper, menar Tatiana att 
exempelvis journalister gärna ville relatera henne och hennes medarbetare i Refugees Welcome till 
flyktingarna. Det fanns också ett stort engagemang hos volontärerna när det gällde flytkingarna men 
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inte när det gällde romerna. Detta kan visa att från ett diskursanalytiskt perspektiv, är diskursen om 
flyktingar mer inkluderande och i förlängningen legitimeras gruppen i större utsträckning än romerna 
som i kontrast är en grupp som det inte är lika självklar att hjälpa. 

Jag frågar Tatiana om hur Refugees Welcome har fungerat och verkat i relation till de andra Refugees 
Welcome i resten av Sverige: 

När vi har försökt ta kontakt med dem och frågat ”vem är ansvarig” så har det inte funnits någon. Det har 
varit flera grupper under Refugees Welcome-paraplyet men ingen har hållit i paraplyet. Vi har här i Umeå 
själva sagt att vi är partipolitiskt obundna. Det här är allas hem och det handlar om medmänsklighet. Det är 
inte politiskt att säga att vi ska ta hand om människor och ta in flyktingar. 

Slutligen frågar jag Tatiana om hon har något mer som hon tycker är viktig att tillägga i samtalet:  

Jo, en grej som har varit jobbig gällande flyktingar är att folk har sagt ”det kommer ju bara män och de ser 
ju så friska och starka ut.” Ja, men det är ju för att det finns organisationer som tackolov har hjälpt dem! 
Och det här med att flyktingarna har telefoner… Ja men, skulle inte du vilja ha med dig en telefon om du 
flydde från krig och skiljdes åt från din familj och dina vänner?  

De stereotyper som finns kvar och den okunskap är något som Tatiana upplever som ett problem i 
mötet mellan flyktingar och den civila befolkningen. Att människor som kommer från fattiga utsatta 
områden i världen inte kan ha tillgång till teknisk och digitala medel är en föreställning som finns kvar 
sedan digitaliseringen påbörjades. Bland andra menar Couldry (2012) att det finns ”digitala klyftor” i 
alla samhällen där traditionella klassystem reproduceras så att vissa grupper har tillgång till internet 
och modern teknik. Athique (2013) däremot menar att den ökade produktion av digital teknik har 
genom åren lett till att efterfrågan på ny teknik som har blivit nästintill omöjlig att mätta. 
Tillverkarnas konkurrens i tillverkning och prispressning har möjliggjort att gammal och billig teknik, 
mobiltelefoner etc, når grupper som har det sämre ekonomiskt ställt.  

!

8. Slutdiskussion 
Offentliga och privata diskurser 

I denna analys av de olika diskurserna som återfinns i offentliga medie-kanaler, i personliga bloggar, 
kommentarer och krönikor har olika bilder växt fram. Övergripande är det möjligt att i enlighet med 
Wodak (1999) påstå att det graden av formalitet, eller informalitet styr hur människor talar om 
flyktingar och romer. Inom de personliga diskurserna är språkbruket i regel hårdare och rasistiska 
uttalande mer förekommande än inom de officiella kontexterna. Samtidigt används den personliga 
infallsvinkeln från skribentens sida ofta till att berätta personliga historier, att humanisera och 
personifiera människor som i vanliga fall kanske skulle blivit generaliserade i en mindre personlig text. 
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Därmed används den personliga diskursen för att både sprida radikala idéer som rasism men också för 
att humanisera och skapa en medmänsklig diskurs.  

 I uppsatsen inkluderades även kulturgeografiska perspektiv för att se om geografiska perspektiv och 
syn på plats och tillhörighet, på något sätt avgör hur diskurser formas. Generellt är det möjligt att 
hävda att när det gäller skapandet av diskurs i VK och VF, i relation till de romska EU-migranterna så 
applicerades i regel en lokal kontext på problematiken. Att se romerna som ett problem i Umeå är 
vanligare än att betrakta tiggeriet i en internationell kontext med strukturell diskriminering och 
fattigdom. Flyktingarna från Syrien ses ofta utifrån ett internationellt perspektiv med fokus på de 
orättvisor och krig människorna flyr. Det finns även ett större fokus på inrikespolitik och svensk 
lagstiftning när det gäller flyktinggruppen i jämförelse med de romska EU-migranterna.  

8.1 Legitimitet och medborgarskap 

Legitimitet verkar vara ett flyktigt begrepp som knappast är statiskt i fråga om dessa grupper, snarare 
verkar begreppet vara flytande för vissa personer i vissa situationer. Att en person ses legitim i den 
meningen att den kan vänta sig hjälp och medmänsklighet utan krav syns inte i det material jag har 
tagit del av. Dock finns det en skillnad i legitimitet mellan de två grupperna, detta genom att 
flyktingarna från Syrien betraktas som offer för en större global process samtidigt som de romska EU-
migranterna ofta behandlas som ett lokalt problem som den lokala politiken måste förhålla sig till.  
Legitimitet är också en fråga som kommit upp i jämförelsen mellan de två grupperna. Begreppen 
”migrant” och ”flykting” gör distinktioner mellan människor, den som är inom EU ses inte som 
flykting, någonting sådant skulle gå emot hela EU:s bild av sig själv som förenande organ. Tvärtom 
kan en diskriminerad, förföljd och marginaliserad grupp som romerna ses som ekonomiska migranter 
som lämnar sitt land för enbart ekonomisk vinnings skull. Det har varit en dyster insikt i analysen att 
förstå att de enda fasta punkterna över tid i diskurserna har varit just detta; Att flyktingar är flyktingar 
och migranter migranter. Denna orubbliga distinktion förhindrar nämligen stigmatiserade grupper 
som de romska EU-migranterna att motta samma hjälp som flyktingar. Även i intervjsituationen fick 
jag erfara den stora skillnaden mellan dessa två grupper, då informanten, Tatiana, beskrev hur hennes 
hjälporganisation Refugees Welcome tvingats hålla tyst om sin hjälp med de romska EU-migranterna 
för att slippa kritik och avhopp från sina egna medarbetare.  

I texterna har jag också letat efter diskussioner om medborgarskap men till min förvåning har denna 
fråga varit nästintill synes obefintligt i materialet jag har tagit del av. Eller snarare, i materialet där 
flyktingar behandlas i positiva ordalag talas det om integration och öppenhet men inte 
medborgarskap. De romska EU-migranterna ses som sagt även inom denna kontext som ett problem 
som någon annan ska lösa, alternativt ett civilsamhällets ansvar. Avsaknaden av en medborgerlig 
diskurs i materialet indikerar således ett slags utanförskap där grupperna placeras utanför de 
diskursiva ramarna av för vad som är det svenska samhället. I relation till den romska gruppen är det 
lokala perspektivet extra synligt framträdande vilket tar sig i uttryck att tiggeriet betraktas och 
beskrivs ofta som ett lokalt fenomen som Umeå-bor och lokala politiker förhåller sig till på olika sätt. I 
diskussioner gällande flyktingar lyfts ofta ett större internationellt perspektiv jämte det lokala. Oftare 
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än när det gäller romer, beskrivs flyktingar utifrån den ”resa” de har gjort på hav och genom 
krigshärjade områden men också psykiska trauman. Att porträttera flyktinggruppen med diversitet är 
kanske ett tecken på att samhällets syn på människor från andra länder är mer accepterande och 
likvärdig den västerländska. Romer analyseras dock inte i regel efter sådana mång-fascitterade mått 
utan benämns som tiggare. Trots att VK i synnerhet har gått i bräschen för hur romerna kan 
porträtteras som individer utan ”tiggare”-epitetet så är det ändå jämförelsevis sällan som någon rom 
”berättar sin historia” i materialet.  De diskurser som identifierats i materialet är följande : Umeå 
2014: Att skapa staden, Medmänsklighetens diskurs, vi och dem, grupp och individ, nationalstatens 
diskurs och essentialismens diskurs. 

Förgivettaganden är vanligt förekommande i de flesta typer av texter i materialet men främst går det 
att urskilja i de texter där det privata perspektivet är som mest påtagligt, detta kan vara insändare eller 
blogginlägg. De mest frekvent återkommande förgivettaganden som görs i materialet är att människor 
och platser ”är” på ett visst sätt, i synnerhet inom diskursen för Sverige som nationalstat. Många av 
skribenterna tillskriver Sverige en mängd attribut, såsom öppenhet och välfärd. Gentemot den romska 
gruppen är förgivettaganden väldigt påtagliga, kanske i synnerhet på grund av Lennart Holmlunds 
uttalanden på nätet. Ett annat vanligt förgivettagande är idén om  ”flyktingen” som en kostnad, ett 
objekt för välgörenhet men sällan eller aldrig en resurs eller en investering. 

Tydligt i och med den här uppsatsen blir det att dessa två grupper är stigmatiserade men att romerna 
ändå är en betydligt mer förtryckt grupp. Att en kommunpolitiker kan skriva hatiskt mot romerna som 
folkgrupp utan att bli avstängd från en väletablerad bloggportal väcker frågor om diskrimineringen av 
gruppen verkligen tas på allvar och om antiziganistiska föreställningar är institutionaliserad snarare 
än slumpvisa. Vad som är tydligt i analysen av materialet är den typen av utanförskap som skapas 
diskursivt i relation till de två grupperna; ingen av grupperna kan ses som legitima och en del av 
samhället då de inte innehar svenskt medborgarskap. Förutom detta är det naturligtvis andra faktorer 
som spelar in i skapandet av legitimitet, såsom kön, etnicitet och sexuell läggning. Rent komparativt, 
som tidigare sagt, ses flyktinggruppen utifrån ett mer accepterande perspektiv där deras upplevelser 
genom krig och fysiska strapatser ofta återberättas eller på annat sätt används för att producera 
empati och medmänsklighet hos mottagaren. Romer å andra sidan ses som mindre legitima då de i 
regel inte ses utifrån en större global process, speciellt inte inom de privata diskurserna där rasismen 
eller åtminstone mycket kritiska idéer gentemot den romska gruppen är mycket utbredd.  

8.2 Mediers roll och ansvar 

I och med analysen av privata och offentliga diskurser har det framkommit att skribenter som väljer 
att enbart fokusera på ett privat perspektiv, såsom bloggar, sociala medier och insändare kan bli 
inskränkta och falla offer för fördomar och rykten istället för att hålla sig till fakta. Här blir det tydligt 
att traditionell media har en viktig roll att upprätthålla som informationsförmedlare men även att vara 
en bro mellan de personer, objekt och platser som studeras och rapporteras och de som konsumerar 
mediet, exempelvis uppgiften att göra längre reportageserier där läsare genom tidningen ”möter” 
stigmatiserade grupper i utanförskap. Det går alltså att hävda att traditionella medier har alltså ett 
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ansvar att göra avståndet mellan olikartade grupper mindre. Den individualisering som genom sociala 
medier har pågått under några års tid (jrf Bennett & Segerberg 2011) kan därmed ses som hämmande 
för traditionella mediers demokratiska funktion som informations och kunskapsförmedlare. 

8.3 Vidare forskning 

I kommande studier skulle det vara viktigt och relevant att titta på hur stor benägenhet medieaktörer 
har att låta romerna tala för sig själva då denna studie också indikerat att romer sällan får uttala sig 
själva utan snarare omges av olika experter och tjänstemän som uttalar sig. Ett annat tema som jag 
skulle vilja utforska ännu mer i kommande studier är medialisering för att se hur medieplattformen i 
sig formar diskurser, eller om äldre traditioner och stereotyper enbart reproduceras oberoende av det 
forum mediet tar sig uttryck på. Medmänsklighetens diskurs var någonting som användes i skapandet 
av diskurs gällande de båda grupperna och i synen på diskurser som positiva eller negativa var den 
medmänskliga diskursen den mest vanligt förekommande ”positiva” diskursen när det gällde 
grupperna. Medmänsklighet är ett sätt att lyfta samhälleliga problem och utsatta personer  men 
tvivelaktigt är dock om relationen mellan den som utövar medmänsklighet och den som mottar hjälp 
eller empati är jämställd. I framtiden skulle det vara relevant att analysera huruvida grupperna ses 
som någonting annat än offer i behov att hjälp och sympatier. En annan aspekt som skulle vara 
relevant att utforska i detta ämne är de digitala klyftor som möjligen kan utesluta äldre människor, 
vissa funktionshindrade eller personer som på annat vis står utanför möjligheten att ta del av sociala 
medier och i förlängningen engagera sig i hjälpsatsningar för dessa grupper.  

!
!
!

!  65



!

8. Källförteckning 
8.1 Empiriskt material 

Folkbladet: 

Romer: 

Se medmänniskan i tiggaren. Jansson, Fredrik. 2014-03-20 

Holmlund får sitta kvar fram till valet. Hedlund, Harriet. 2014-04-30. 

Holmlund ber om ursäkt. Linné, Maria. 2014-04-29 

Politiker bojkottar första maj-tåget. Falk, Elin. 2014-04-28 

Lars Böhlin:Klent med solidaritet för de fattiga. Böhlin, Lars. 2014-04-25 

Så främmande att man blir förskräckt. Bjursell, Anna. 2014-04-25 

Det räcker nu Lennart. Jansson, Fredrik. 2014-04-25. 

EU-politiker redo för val. Jakobsson, Rolf. 2014-04-12 

Kvinnlig tiggare anmälde ett rån. Stenlund, Krister. 2014-05-23 

Tiggare slog annan tiggare. Stenlund, Krister. 2014-05-23 

Bråket splittrar partiet. Sandlin, Lena. 2015-10-30 

Ingen Holmlund med på fullmäktiges möte. Öhman, Adam. 2015-10-27 

Holmlund tvingas till paus på obestämd tid. Holmqvist, Thea. 2015-10-24. 

Ännu inga besked om Holmlunds uttalanden. Sundbom, Anneli. 2015-10-21 

Tiggeri en het fråga. Stenlund, Krister. 2015-10-20 

Efter uttalandena-Holmlund polisanmäls. Erlansson, Gunnar. 2015-10-19 
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Romer bajsar ute och får frisedel mot lagar. Lundqvist, Linda. 2015-10-17 

Flyktingar: 

Stöveltramp vid horisonten. Sedholm, Oscar. 2015-09-03 

Politiker påverkas av treårige Aylans död. Cederholm, Johanna. 2015-09-04 

Tvetydig Orban öppnar för kvotsystem. TT. 2015-09-04 

Aylan Kurdi var på flykt från Kobane i Syrien. TT. 2015-09-04 

Inga murar i mitt Europa. TT. 2015-09-07 

Morgan, sänd åter ut de vita bussarna! Johansson, Tony. 2015-09-07 

Umeåmanifestation välkomnar flyktingar. Johansson, Magnus. 2015-09-10 

Dagen vi nöjde oss med lillfingret från EU. Westerlind, Linda. 2015-09-12 

Vi tänker på flyktingar - då kommer ryssen. Novisen. 2015-09—12 

Frivilliga sluter upp för att hjälpa flyktingar. Koyuncu, Derya. 2015-09-18 

Ytterligare 200 flydde genom Umeå igår. Jonsson, Jon. 2015-09-19 

Orken är på väg att ta slut för volontärerna. TT. 2015-10-03 

Låg i vattnet i 15 timmar: Trodde att vi skulle dö. Öhman, Adam. 2015-10-09 

Vi har inget att be om ursäkt för. KML. 2015-11-14 

Vad är egentligen alternativet? Narög. 2015-11-18 

Misstänkt terrorist jagas av Säkerhetspolis. TT. 2015-11-19 

Boliden i chock: ”Vi tänker att de har gripit fel person”. Stormare, Elin. 2015-11-21 

Känslorna är blandade efter Säpoingripandet. Olsson, Tomas; Forsman, Hans. 2015-11-23 

Det finns inga svar i ett ”vi och dom”. Westerlind, Linda. 2015-11-24 

Stora risker med stängda gränser. Johansson, Tony. 2015-11-30 

Muslimer är inte terrorister. Abidaz En ung svart kille, son till en muslimsk flykting som lever i en 
kultur som är extremt fientliga mot muslimer. 2015-12-19 
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Västerbottenskuriren: 

Romer: 

Tiggare i bråk utanför MVG-gallerian. Klöfver Emma. Publicerad 2014-03-24 

För den fria journalistiken. Karlsson, Benny. Publicerad 2014-03-14. 

Det socialtjänsten kan hjälpa med: en bussbiljett. Turbom, Elin. 2014-04-30. 

Solidaritet gäller även tiggande romer. Andersson, Georg. 2014-04-30 

Jag kan inte sova i bilen med en bebis. Turbom, Elin; Björkland, Sven. 2014-04-30 

Människor ingen vill se. Al Rabi, Hammam. 2014-04-29. 

Holmlund ber om ursäkt för blogginlägg. Isaksson, Josefin. 2014-04-29. 

Vilhelmina tackar nej till Holmlund. Isaksson, Josefin. 2014-04-29. 

De tigger som en sista utväg. Åberg, Stefan ; Krainer, Patrick. 2014-04-26 

Nya grodor! Ewa. 2014-04-26 

Angrip fattigdomen inte tiggarna. Larsson, Mattias. 2014-04-26 

Lennart Holmlund skyller på väktaren. Turborn Elin. 2014-04-25 

Holmlund anklagas för rasistiska myter. Turnbom, Elin. 2014-04-24, 

Obegripligt uttalande om tiggarna i Umeå! Eknert, Kerstin. 2014-04-26 

Om fria medier i Kulturhuvudstaden. Karlsson, Benny. 2014-04-19 

I praktiken är det tuffare än i teorin. Olofsson, Mats. 2014-04-16 

I mötet på gatan börjar empatin. Meidell, Sara. 2014-04-09 

Tiggarna kan ha rätt till mer hjälp. Turborn, Elin. 2014-05-30. 

Föreningar får stöd till utländska tiggare. Fjällström, Allan. 2014-05-28 

Bilmålvakter” ägare till tiggarnas bilar.Björkland, Sven. 2014-05-24 

Synliggjord frustration. Bernspång, Karin. 2014-05-17 

!  68



Hus med halva berättelser. Eriksson, Madeleine. 2014-11-22 

Tillväxtens Umeå sover vidare. Ulfsparre, Sanna. 2014-10-08 

Omdömeslösa kommentarer. Humle och Dumle. En iakttagande medborgare Susanne Yttergren, 
Vänsterpartiet Fd läsare. 2015-10-27 

Bara att kavla upp ärmarna och jobba. Turborn, Elin. 2015-10-24 

Holmlunds kommentar påverkar romers villkor. Sidén, Sofia. 2015-10-23 

Långdragna interna samtal om Holmlunds framtid. Fjällström, Allan. 2015-10-21 

Holmlund sprider antiziganism. Turborn, Elin. 2015-10-17 
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Flyktingar: 

Politiker påverkas av treårige Aylans död (INT) 

Mina barn gled mig ur händerna/Pappan den enda överlevande. Cederblad, Johanna. 2015-09-04 

Migrationsfrågan pressar partier. Wallberg, Peter. 2015-09-04 

Invandrare berikar Sverige. Sandström. Monika. 2015-09-05 

I säkerhet-men inte hela familjen. Stormare, Elin. 2015-09-05 

Så kan du hjälpa: ”Erbjud kontakt och din tid”. Stormare, Elin. 2015-09-05 

När chocken lagt sig måste vi fortsätta skrika stopp! Holmström Degerman Anna. 2015-09-07 

Hoppas givandet räcker även till romerna Wahlberg, Björn. 2015-09-10 

Som ett väderomslag över hela landet. Åkerlund, Carl. 2015-09-11 

Det hade kunnat vara mitt eget barn. Wennberg, Mattias. 2015-09-12 

Välkomna flyktingar norrut. Kriss, Lars. 2015-09-12 

Välkomnade flyktingar. Björkland, Sven. 2015-09-14 

Jag får gåshud av lättnad. Cristiansson, Terese. 2015-09-14 

Orken tryter för volontärer. Sahlin, John Alexander. 2015-10-06 

Engagemanget är värt mer än pengarna. Morian, Börje-Abborrtjärn. 2015-10-07 
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Stödet till flyktingar bör inte gå via Facebook. Från en som Facebook inte har. 2015-10-07 

Finland måste ta hand om de som flyr kriget. Tycker en som snart blir 90 år. 2015-10-07 

De spelar för flyktingarna. Lundström, Anna. 2015-10-08 

Det är dags att komma även till de unga männens försvar. Frida Johansson Metso Psykolog som 
arbetar på ett center för torterade flyktingar. 2015-10-08 

”Finns en risk att romer ställs mot flyktingar”. Turborn, Elin.2015-10-12  

Sverige inför kontroll av flyktingar vid gränsen. Bengtsson, Tomas. 2015-11-12 

KD:s ton mot asylsökande hårdnar. TT. 2015-11-12 

Julen stoppar inte hjälpviljan. Nordensson, Beatrice; Wallström, Anna Lena. 2015-12-24 

Bjud hem en flykting. Lindberg, Rolf. 2015-12-24  

!
!
!
!

!
8.2 Tryckta källor 

!
Bennett, W. and Segerberg, A. (2011). DIGITAL MEDIA AND THE PERSONALIZATION OF 
COLLECTIVE ACTION. Information, Communication & Society, 14(6), pp.770-799. 

Bıçakçı, A. B. (2012). Branding the city through culture: Istanbul, European Capital of Culture, 2010. 

International Journal of Human Sciences [Online]. 9:1. Available: http://www.insanbilimleri.com/en  

Butler, Judith (2006[1999]). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: 
Routledge 

!
!  70



!
Couldry, N. and Hepp, A. (2013). Conceptualizing Mediatization: Contexts, Traditions, Arguments. 
Commun Theor, 23(3), pp.191-202. 

Davies, Charlotte Aull (2008). Reflexive ethnography: a guide to researching selves and others. 2., 

[rev. and updated] ed. London: Routledge 

De la Rosa-Carillo, E. (2015). On the language of Internet Memes. Ph.D. University of Arizona. 

Diskriminering av romer i Sverige [Elektronisk resurs] : rapport från DO:s projekt åren 2002 och 
2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. (2004). Stockholm: 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Tillgänglig på Internet: http://www.do.se/sv/Material/
Material-fd-Ombudsmannen/Diskriminering-av-romer-i-Sverige-EtnO-/ 

Ekström, M., Johansson, B. & Larsson, L. (2006). Journalism and local politics. Journalism Studies, 
7(2), pp.292-311. 

Eriksson, Madeleine (2010). (Re)producing a periphery: popular representations of the Swedish 
North. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?
urn=urn:nbn:se:umu:diva-36502 

Esser, Frank. "The emerging paradigm of comparative communication enquiry: advancing cross-
national research in times of globalization." International journal of communication [Online] (2013): 
113+. Literature Resource Center. Accessed 19 May 2016. 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse 
Analysis. Discourse & Society, 3(2), pp.193-217. 

Fairclough, N & Wodak, R i Dijk, Teun Adrianus van (red.) (1997). Discourse studies: a 
multidisciplinary introduction. Vol. 2, Discourse as social interaction. 

!
Fazlhashemi, Mohammad (2014). Den arabiska våren: folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika. 
[Ny utg.] Lund: Historiska Media 

Fuchs, Christian (2014). Social media: a critical introduction. London: SAGE Publications 

Gelman, Susan A. (2003). The essential child: origins of essentialism in everyday thought. New York: 
Oxford University Press 

Grytvik, Linn Marie Reklev. (2015). ’Helping them where?’ A critical discourse analysis of the 
Norwegian debate on burden-sharing following the Syrian refugee crisis. Reprosentralen, Universitetet 
i Oslo. 

!  71

http://www.do.se/sv/Material/Material-fd-Ombudsmannen/Diskriminering-av-romer-i-Sverige-EtnO-/


Hammarberg, T. (2015). Därför kommer de hit. Socialmedicinsk tidskrift, 92(3), pp.260-266. 

Hall, Stuart. (1996) The question of cultural identity. I Hall, S (red) Modernity: An introduction to 
modern societies. Cambridge, Mass and Oxford, s.595-634. 

Harvey, David (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press 

Hedberg, C. (2013). ‘Grapes of Wrath’? Power Spatialities and Aspects of Labour in the Wild Berry 
Global Commodity Chain. Competition & Change, 17(1), s.57-74. 

Hjarvard, S. (2013). The mediatization of culture and society. New York: Routledge. 

Joyce, A. (2016), Editorial. Middle East Policy, 23: iii–iv. doi: 10.1111/mepo.12188 

!
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Kroon, A., Kluknavska, A., Vliegenthart, R. and Boomgaarden, H. (2016). Victims or perpetrators? 
Explaining media framing of Roma across Europe. European Journal of Communication, 31(4), pp.
375-392. 

Larsson, C., Rönnlund, U., Johansson, G. and Dahlgren, L. (2003). Veganism as status passage. 
Appetite, 41(1), pp.61-67. 

Ledman, Anna-Lill (2012). Att representera och representeras [Elektronisk resurs] : samiska kvinnor i 
svensk och samisk press 1966-2006. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2012 

Ledman, Anna-Lill. (2014). Medskapandets konst? Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret 
Umeå2014. Kulturella perspektiv, svensk etnologisk tidskrift, 23(1), pp.76-83. 

Lundby, Knut. (Red.). (2009). Mediatization: concept, changes, consequences. New York: Peter Lang. 

!
Lindqvist, Emilie och Berglund, Sofie. (2010). Ideologi eller marknad? -En kvalitativ studie om hur 
de ideologiska värderingarna närvarar, i de svenska riksdagspartiernas politiska tv-reklam, under 
valet 2010. Mittuniversitetet Sundsvall. 

!
!
Machin, David & Mayr, Andrea (2012). How to do critical discourse analysis: a multimodal 
introduction. London: Sage 

!  72



!
Machin, D (2013) ”What is multimodal critical discourse studies?” Critical Discourse Studies 10(4) 
347-355 

!
Martens-Edwards, Eira (2014). Social media during the Egyptian revolution: a study of collective 
identity and organizational function of Facebook & Co. Hamburg: Anchor Academic publ. 

Martin, David (2002). Pentecostalism: the world their parish. Oxford: Blackwell 

Massey, D. (2004) Geographies of responsibility. Geogr. Ann 86 B (1):5-18 

Medieakademin i samarbete med Sifo och Göteborgs universitet. (2016). Förtroendebarometer 2016, 
allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. Tillgänglig via: 
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/02/Fo%CC%88rtroendebarometern_2016.pdf 
Hämtad: 2016-07-01 

Morozov, Evgeny (2011). The net delusion: the dark side of internet freedom. 1. ed. New York: Public 
Affairs 

Morozov, Evgeny (2013). To save everything, click here: the folly of technological solutionism. 1. ed. 
New York: Public Affairs 

Ohlsson Al Fakir, Ida (2015). Nya rum för socialt medborgarskap: om vetenskap och politik i 
"Zigenarundersökningen" - en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965. Diss. Växjö : 
Linnéuniversitetet, 2015 

Palmer, R. (2004) European Cities and Capitals of Culture: Study Prepared for the European 
Commission. Brussels: Palmer-Rae Associates.  

Pollack, E et al. (2015) Mediebilden av romer. Institutet för mediestudier. Stockholm. 

Potter, Robert B. (2008). Geographies of development: an introduction to development studies. 3. 
[revised] ed. Harlow: Pearson Prentice Hall 

Pred, Allan (2000). Even in Sweden: racisms, racialized spaces, and the popular geographical 
imagination. Berkeley, Calif.: University of California Press 

Ratto, Matt & Boler, Megan. (red.) (2014). DIY citizenship: critical making and social media. 

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. (2014). Stockholm: Socialstyrelsen 
Tillgänglig på Internet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-16 

Said, Edward W. (1997). Orientalism. [Ny utg.] Stockholm: MånPocket Athique, A (2013) Digital 
media and society. An introduction. Cambridge: Polity Press. 

!  73

http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/02/Fo%CC%88rtroendebarometern_2016.pdf


Scocco, Sandro & Andersson, Lars Fredrik (2015). 900 miljarder skäl att uppskatta invandring 
[Elektronisk resurs] : en analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 
1950-2014. Stockholm: Arena idé 

Sigona, Nando & Trehan, Nidhi (red.) (2009). Romani politics in contemporary Europe: poverty, 
ethnic mobilization, and the neoliberal order. Basingstoke: Palgrave Macmillan 

Strömbäck, Jesper (2016). Utan invandring stannar Sverige. 1. uppl. Stockholm: Volante 

Sverige. Medieutredningen (2016). Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens 
forskningsantologi om en demokrati i förändring : forskningsantologi. Stockholm: Wolters Kluwer 

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
2016/04/sou-201630/ 

Shirky, Clay. 2011. The political power of social media. Foreign Affairs 90 (1): 28-41. 

Taikon, Katarina (2016). Katitzi, Rosa och Paul ; & Katitzi i Stockholm. Stockholm: Natur & Kultur 

Taikon, Katarina (2016). Zigenerska. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur 

Umeå kommun (2015) Prognos 15, Befolkningsprognos för Umeå kommun 2015-2024. Utredningar 
och rapporter från Övergripande planering Nr. 7. Umeå: Umeå kommun. 

United Nations, Genève 1951 med tilläggsprotokoll 1954, Konvention angående flyktingars rättsliga 
ställning, allmänna bestämmelser. Kapitel 1, Artikel 1. Tillgänglig via: http://web.archive.org/web/
20090920052949/http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/pdf/1951swe.pdf [Hämtad 1 Augusti. 2016] 

Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (2005). Det 
blågula glashuset: strukturell diskriminering i Sverige : betänkande. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer 

Tillgänglig via : http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/
sou-200556/ 

Westin, Niklas (2014). Antiziganism i statlig tjänst: Socialstyrelsens behandling av romer och resande 
under 1900-talet. Stockholm: Socialstyrelsen 

Wherry, A. (2015). The death of Alan Kurdi and the federal election campaign. [online] Macleans.ca. 
Available at: http://www.macleans.ca/politics/life-death-and-politics/ [Accessed 18 May 2016]. 

Wirén, P. (2014). Revolten, rörelsen, refused. Stockholm: Alfabeta. 

Woods, Michael (2011). Rural. London: Routledge 

!
!  74

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201630/
http://web.archive.org/web/20090920052949/http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/pdf/1951swe.pdf


!
8.3 Internetkällor 

Ahola,T. (2015). Syrienkonflikten i korthet. [online] SvD.se. Available at: http://www.svd.se/
syrienkonflikten-for-nyborjare/#sida-2 [Hämtad 1 Nov. 2015]. 

Carroll, R. (2015). 'I'm, like, a really smart person': Donald Trump exults in outsider status. [online] 
the Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/12/im-like-a-really-
smart-person-donald-trump-exults-in-outsider-status [Hämtad 7 Jul. 2016]. 

Göteborgs kyrkliga stadsmission (2013) Center för EU-migranter. [online]. Tillgänglig via: http://
www.stadsmissionen.org/om-oss/tidningen-gatljus/valda-artiklar-ur-tidningen-gatljus/center-for-eu-
migranter-crossroads-goteborg/ [Hämtad 1 Augusti 2016]. 

Johansson, I. (2015). Umeåborna ska inte tanka tiggarnas bilar!. [Blogg] Igor Johansson. Tillgänglig 
viat: http://blogg.vk.se/igorjonsson/2015/10/13/umeaborna-ska-inte-tanka-tiggarnas-bilar/
#comments [Hämtad 13 Jul. 2016]. 

Livingstone S (2003) On the challenges of cross-national comparative media research. European 
Journal of Communication 18(4): 477–500. 

Lundqvist, B. (2013). Även resandefolk har rätt till sin kultur. Folkbladet. [online] Tillgänglig via: 
http://www.folkbladet.nu/345442/aven-resandefolket-har-ratt-till-sin-kultur [Hämtad 6 Aug. 2016]. 

Migrationsverket.se, (2015). Statistik - Migrationsverket. [online] Available at: http://
www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html [Accessed 1 Nov. 2015]. 

O'Neill, B. (2015). Sharing a photo of a dead Syrian child isn't compassionate, it's narcissistic | Coffee 
House. [online] Coffee House. Available at: http://blogs.spectator.co.uk/2015/09/sharing-a-photo-of-
the-dead-syrian-child-isnt-compassionate-its-narcissistic/ [Hämtad 18 Maj 2016]. 

Populär Historia, (2015). Romer i Sverige. [online] Tillgänglig via: http://www.popularhistoria.se/
artiklar/romer-i-sverige/ [Hämtad 1 Nov. 2015]. 

Romernashistoria.se, (2015). Romernas Historia. [online] Available at: http://
www.romernashistoria.se/ [Hämtad 1 Nov. 2015]. 

Sveriges Radio. (2015). Bilden på döda Alan Kurdi upprör och visar den vidriga verkligheten - P3 
Nyheter. [online] Sverigesradio.se. Tillgänglig via: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=1646&artikel=6247332&playaudio=5441621 [Hämtad 1 Nov. 2015]. 

Sveriges Radio. (2014) Umeå - Veganrörelsen. P1 Studio ett. [online] sverigesradio.se. Tillgänglig via: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5778763 [hämtad 2016-07-06] 

!  75

http://www.stadsmissionen.org/om-oss/tidningen-gatljus/valda-artiklar-ur-tidningen-gatljus/center-for-eu-migranter-crossroads-goteborg/
http://sverigesradio.se
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5778763


Sveriges Radio (2008) 90-talets djurrättsaktivism och vegantrend. P3 Dokumentär. [online] 
sverigesradio.se. Tillgänglig via: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/86405?programid=2519 
[hämtad 2016-07-10] 

Sveriges Television (2015). Syrienkonflikten på 90 sekunder. [online] Available at: http://www.svt.se/
nyheter/utrikes/syrienkonflikten-pa-90-sekunder [Accessed 1 Nov. 2015]. 

Sveriges Television (2016) De kallar oss tiggare. Video. Tillgänglig via:http://www.svtplay.se/video/
7779500/vi-kallas-tiggare/vi-kallas-tiggare-sasong-1-avsnitt-2 

Sveriges Television (2016) De kallar oss tiggare. Nätdialog. Tillgänglig via: http://
rout.netdialoglive.com/ChatNode/MobileChat.aspx?Chatroom=chat-r2KKFxgQ 

Sveriges Television (2016) Alexandra Pascalidou om De kallar oss tiggare. Tillgänglig via: http://
www.svt.se/vi-kallas-tiggare/alexandra-pascalidou-stora-tack-till-tittarna-efter-succen-av-vi-kallas-
tiggare/ 

Werner, Jack. (2015). Bilden som inte behövde några löpsedlar. [online] digital.di.se/. Tillgänglig via : 
http://digital.di.se/artikel/bilden-som-inte-behovde-nagra-lopsedlar [Hämtad 1 Nov. 2015]. 

!
 !
!

!  76

http://sverigesradio.se
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/86405?programid=2519
http://www.svtplay.se/video/7779500/vi-kallas-tiggare/vi-kallas-tiggare-sasong-1-avsnitt-2
http://rout.netdialoglive.com/ChatNode/MobileChat.aspx?Chatroom=chat-r2KKFxgQ
http://www.svt.se/vi-kallas-tiggare/alexandra-pascalidou-stora-tack-till-tittarna-efter-succen-av-vi-kallas-tiggare/


!

9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide 

Bakgrund: 

• Hur kom det sig att du började engagera dig i det här arbetet? 

Medier: 

• Hur tycker du att medierna har behandlat er? 

• Har det varit någon skillnad på hur lokala medier har behandlat er, till skillnad från nationella? 

• Har ni arbetat med sociala medier? 

Personligt engagemang: 

• Hur ser du på din egen roll i arbetet? 

• Har ni fått utstå kritik för ert arbete? 

Legitimitet: 

• Har ni upplevt att vissa grupper anses vara mer legitima till att få hjälp, än andra? 

Arbetet idag: 

• Hur ser arbetet ut idag? 

Avslutning: 

• Har du någonting till vill tillägga? 
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