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Abstract

Since 2012 the number of EU-migrants in Sweden has rapidly increased. The majority of the

EU-migrants are from Romania and Bulgaria and they are earning their living through

begging.  There has been an extensive media coverage of the beggary and the migrants

homelessness.  The purpose of this qualitative study is to examine how the EU-migrants are

portrayed in the swedish tabloids based on a cosmopolitan perspective and theories of social

representation  and  stereotyping.  With a strategic selection 14  articles published between

march and june 2015  has been selected for a deeper analysis.  The results show that the

tabloids are creating a stereotype image when referring to the EU-migrants as beggars and

romans. The stereotype is reinforced when EU-migrants are consistently linked with begging,

homelessness and poverty.  It leads to a division between “us”  and “them”,  in this instance

between swedish people and the EU-migrants.  It is possible to discern traces of

cosmopolitanism in the media coverage.  In some of the analyzed articles the journalist is

trying to create an understanding of the EU-migrants by giving the reader an insight into their

lives and also through playing on empathy. The essay has distinguished four frames used in

the tabloids: a political-, crime-, employment- and cosmopolitan frame.
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Sammanfattning

Sedan 2012 har antalet EU-migranter i Sverige ökat kraftigt.  Merparten av EU-migranterna

kommer ifrån Rumänien och Bulgarien och de försörjer sig ofta genom att tigga.

Medierapporteringen om det utbredda tiggeriet och EU-migranternas hemlöshet är stor. Syftet

med den kvalitativa studien är att undersöka hur EU-migranter framställs i svensk kvällspress

utifrån ett kosmopolitiskt perspektiv och teorier om social representation och stereotypisering.

Genom ett strategiskt urval har 14 artiklar som publicerats mellan mars till juni 2015 valts ut

för en djupare analys.  Resultatet visar att kvällspressen skapar en stereotyp bild av EU-

migranterna där de benämner dem som tiggare och romer. Den stereotypa bilden förstärks när

EU-migranterna genomgående kopplas samman med tiggeri,  hemlöshet och fattigdom.  Det

leder i sin tur till en uppdelning i ett “vi” och “dem”, där svenskar och EU-migranter till viss

del ställs emot varandra. Det går att urskilja spår av kosmopolitism i medierapporteringen. I

några av de analyserade medietexterna försöker journalisten skapa en förståelse för EU-

migranterna genom att ge läsaren en inblick i deras liv samt anspela på publikens empatiska

förmåga.  Kvällspressen har överlag använt sig av fyra frames i sin rapportering:  politisk-,

sysselsättnings-, brott- och kosmopolitiska frames.

Nyckelord:  EU-migrant,  romer,  tiggare,  tiggeri,  framing,  nyhetsrapportering,  svensk

kvällspress, kosmopolitism, stereotyper, representation.
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1. Inledning

I dag är bilden av EU-medborgare som sitter på gator och torg och ber om pengar ett fast

inslag i samhället. Redan 2012 började utsatta EU-medborgare i större utsträckning att söka

sig till Sverige och under de följande tre åren har antalet ökat kraftigt. (SOU 2016:6, s. 7) Det

finns i dagsläget inga exakta siffror på hur många EU-migranter som uppehåller sig i Sverige,

men enligt  Statens  offentliga  utredning (2016:6,  s.  7)  bedömdes  antalet  vara cirka 4 700

individer i november 2015.

Majoriteten av EU-migranterna kommer ifrån Bulgarien och Rumänien och de försörjer sig

ofta genom att antingen tigga eller plocka bär (SOU 2016:6, s. 19). Anledningen till att de

väljer att komma till Sverige är ofta på grund av fattigdom och arbetslöshet med ett hopp om

att få ett bättre liv. En stor del av gruppen är romer som även har en historia av diskriminering

i sina hemländer. (SOU 2016:6, s. 20)

I studien kommer vi att undersöka hur EU-migranter framställs i svensk kvällspress. Vi är

medvetna  om att  begreppet  EU-migrant  syftar  till  alla  EU-medborgare  som kommer  till

Sverige, men vi har i vår studie valt att fokusera på migranter från Rumänien och Bulgarien

och det är dessa nationaliteter vi refererar till när vi skriver EU-migranter. Invandringen av

EU-migranter har under en längre tid fått stor uppmärksamhet i svensk media.  Inte minst

tiggeriet och deras provisoriska bostadslösningar har skapat rubriker och varit föremål för en

hätsk samhällsdebatt. Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Tv4 vill hälften

av Sveriges befolkning att tiggeriet ska förbjudas (Tv4, 2015). Undersökningen genomfördes

under våren 2015.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur EU-migranter framställs i svensk kvällspress utifrån

teorier  om kosmopolitism,  social  representation  och stereotypisering.  Studien  kommer  att

analysera  hur  EU-migranter  representeras  i  kvällstidningarna  Aftonbladet  och  Expressen

genom följande frågeställningar:

● Hur representeras EU-migranter i svensk kvällspress?

○ Hur beskrivs migranterna med avseende på benämningar? 

○ Hur gestaltas migranterna med avseende på handlingar?  

○ Hur framställs svenskar i jämförelse med EU-migranter?
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3. Tidigare forskning

I följande avsnitt  presenteras studier som går att  koppla till  uppsatsens forskningsområde.

Flera  av  studierna  har  fokuserat  på  hur  rumänska  migranter  representeras  i  media  då

majoriteten av EU-migranterna som rör sig i Europa i dagsläget ursprungligen kommer ifrån

Rumänien. Kriterierna för den tidigare forskning som använts är att de är aktuella samt har

studerat  presstexter.  Den tidigare  forskningen  är  väl  tillämpbar  på  vår  studie  och går  att

koppla till uppsatsens syfte och frågeställningar.

3.1 Medias stereotypisering av EU-migranter

Cheregi (2015, s. 279) har i artikeln ”The media construction of anti-immigration positions:

The discourse on the Romanian immigrants in the British press” analyserat hur rumänska

migranter  framställs  i  brittisk  press.  Enligt  studien  har  brittisk  tabloidpress  en  anti-

invandrings diskurs. Författaren har studerat den stereotypa bild som tabloidpressen skapat

genom att kalla rumäner för tiggare, mördare, kriminella, bedragare och korrupta och hur det i

förlängningen påverkar synen på Rumänien som nation. Studien bygger på 271 nyhetsartiklar

som publicerats i tre av Storbritanniens största tidningar: The Guardian, The Independent och

Daily Mail.  Texterna publicerades mellan januari 2013 och mars 2014. (Cheregi, 2015, s.

279)

Analysen består av både en framinganalys och en kritisk diskursanalys. Det går att urskilja sju

olika typer av frames i medierapporteringen. Den första framen är den ekonomiska aspekten

som  syftar  på  kostnaderna  med  migrationen  och  vilka  konsekvenser  den  medför.

Utbildningsframen handlar om rumänska migranter som studerar i Storbritannien med fokus

på bidragssystemet. Det politiska perspektivet är sammankopplat med de politiska röster som

får utrymme i debatten om EU-migrationen. Framen om bidrag riktar sig till de migranter

som  utnyttjar  bidragssystemet  i  landet.  Sysselsättningsframen  lyfter  fram  personliga

berättelser om rumäner som arbetar i Storbritannien. Den nationella säkerhetsframen betonar

vilket hot rumänerna är mot de brittiska medborgarna på grund av brottslighet och tiggeri.

Den  EU-politiska  framen  är  baserad  på  den  fria  rörligheten  inom  EU  i  relation  till

migrationen. (Cheregi, 2015, s. 290)
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Slutresultatet visar att brittisk press överlag riktar in sig på olika aspekter i sin bevakning av

migrationen. Medierna bidrar även till  en uppdelning mellan ett “vi” och “dem”. I det här

fallet  mellan  brittiska  medborgare  och  de  rumänska  migranterna.  Dagstidningarna  The

Guardian och The Independent fokuserar i högre grad på de ekonomiska konsekvenserna med

migrationen  där  de  lyfter  fram  både  för-  och  nackdelar  med  den  fria  rörligheten  för

arbetstagare  i  Storbritannien.  Tabloidpressen  i  sin  tur  betonar  generellt  sett  de mänskliga

intressena och problemen med fattigdom, hemlöshet, brott och tiggeri. (Cheregi, 2015, s. 296)

Enligt studien används den politiska framen av både dags- och kvällspressen. Tidningarna

lyfter  fram politiska  aktörer  som får  uttala  sig  om migrationen.  Politikerna  klassas  som

antingen elitkällor eller experter. (Cheregi, 2015, s. 290) Att det bara är politiska aktörer som

får komma till tals artiklarna leder till  att migranterna klumpas ihop till  en grupp utan att

journalisten har utforskat vilka de är, hur deras liv ser ut i värdländerna eller tar deras åsikter i

beaktning (Cheregi, 2015, s. 290-291). De officiella källorna som oftast citeras är bland annat

den  brittiska  premiärministern,  migrationsministern  samt  presidenten  i  Rumänien  och

premiärministern i Bulgarien. Att tidningarna citerar politiska aktörer kan också fungera som

ett argument för att upprätthålla en viss position om migrationen. (Cheregi, 2015, s. 291)

I  rapporteringen  om bidragssystemet  gick  det  att  se  en  stor  skillnad  mellan  tidningarna.

Bidragsframen  är  mer  framträdande  i  kvällspressen  som i  större  utsträckning  skriver  om

rumäner  som  utnyttjar  systemet.  Sysselsättningsframen  är  även  den  mer  använd  i

kvällspressen där rumänerna som arbetar i Storbritannien framställs som ett konkurrenshot

mot  brittiska  medborgare.  (Cheregi,  2015,  s.  291)  Kvällstidningarna  använder  även  den

nationella säkerhetsframen mer i sin rapportering än dagspressen. Kvällstidningarna skriver

ofta om vilka brott som begåtts av rumäner och framställer dem som ett hot mot säkerheten.

(Cheregi, 2015, s. 292)

Båda  tidningarna  använder  sig  däremot  av  den  EU-politiska  framen.  Både  kvälls-  och

dagspress  fokuserar  på  effekterna  av  den  fria  rörligheten  ur  ett  migrationsperspektiv.

(Cheregi, 2015, s. 292) Utbildningsframen användes förvånansvärt lite av båda tidningarna.

Endast fem procent av artiklarna tog upp rumänska studenter som studerade i Storbritannien.

(Cheregi, 2015, s. 290)
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I dagstidningarna benämns rumäner som antingen ”EU-migranter”,  ”A2-medborgare” eller

”EU-medborgare”. Enligt studien leder det till en stereotyp bild av rumänerna där de ses som

ett hot mot landet. Dagstidningarna tar även upp rädslan för en invasion av migranter och

jämför det här fenomenet med invasionen av polacker under 2004. (Cheregi, 2015, s. 292)

Även  i  kvällspressen  kallas  rumänerna  för  ”EU-migranter”  eller  ”EU-medborgare”.

Kvällstidningarna skriver ofta om antalet migranter som kommer till  Storbritannien för att

arbeta. Det ekonomiska argumentet som kvällstidningarna använder sig av är att lönerna är

fem  gånger  mer  i  Storbritannien  jämfört  med  i  deras  hemland.  Enligt  studien  skapar

kvällspressen en hysteri angående antalet migranter som kommer till landet. (Cheregi, 2015,

s. 293) Cheregi (2015, s. 293-294) anser även att journalisterna ofta identifierar sig med de

brittiska medborgarna genom att de genomgående skriver, vi, dem och vårt.

3.2 Uppdelning mellan “vi” och “dem”

Resultatet i följande forskningsstudie visar att det finns en uppdelning och reproducering av

ett ”vi” och ”dem” i brittisk tabloidpress. I artikeln “The Racialization of the New European

Migration to the UK” skriver  Fox,  Morosanu  och  Szilassy  (2012,  s.  680)  att  medierna

kategoriserar genom att göra kulturella skillnader. Författarna hävdar även att den rasifiering

som finns i samhället har skapats på grund av den rådande invandringspolitiken (Fox et al.,

2012, s. 680).

I  analysen  har  Fox  et  al.  (2012,  s.  680)  fokuserat  på  EU-migranter  från  Ungern  och

Rumänien. De har använt sökord som migration och invandrare under åren 2004 till 2009 för

att hitta material till analysen. Totalt fick de fram 94 artiklar som handlade om ungrare och

691 artiklar om rumäner. Därefter sökte de efter artiklar som hade täckning för rasifierade

frames och valde utifrån det att  fokusera på tabloidpressen eftersom majoriteten av dessa

frames  hittades  i  tabloidpressen.  Deras  resonemang som stärker  denna avgränsning är  att

analysen inte är avsedd att visa i vilken utsträckning tabloidpressen gjorde en rasifiering, utan

snarare på vilka sätt den rasifierade. (Fox et al., 2012, s. 686)

Resultaten  av  studien  visar  att  invandringspolitiken  innehåller  spår  av  institutionaliserad

rasifiering från efterkrigstiden som baseras på graden av vithet. I tabloidpressen återfinns en

kulturell rasism i deras bevakning av migrationen. Enligt studien gör tidningarna en rasifierad

exkludering  som baseras  på  kulturella  skillnader.  Författarna  menar  att  det  bidrar  till  en

offentlig diskurs om rasifierade skillnader mellan britter och rumäner. (Fox et al., 2012, s.

691)
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Metoden  som använts  i  studien  är  en  framinganalys.  Studien  slår  fast  att  även  fast  den

östeuropeiska migrationen i Storbritannien är ett relativt nytt fenomen, gör kvällstidningarna

en rasifierad vinkling som baseras på tidigare migration och som påminner läsarna om att “så

länge saker förändras förblir allt som vanligt”. (Fox et al., 2012, s. 686)

Resultatet av studien visar att det sätt som EU-migranter framställs på går att likna vid Aliens

och har orsakats av rasifierade ramverk. Den första rasifierade framen kallar författarna för

”nummerspelet”.  Framen är  till  för  att  locka  till  läsning och gör  det  genom att  förstärka

migrationens  omfattning.  Att  migrationen  från  östeuropeiska  länder  ökat  på  senare  år

beskriver  kvällstidningarna  med  kraftfulla  ord  som  översvämning,  horder  och  invasion.

Exempel  på  rubriker  som  kvällstidningarna  använder  är  ”migranterna  invaderar”  och

”miljontals  strömmar  in”.  ”Nummerspelet”  kopplades  även ihop med den jobbkonkurrens

som finns  i  Storbritannien.  Kvällstidningarnas  vinkel  var  att  EU-migranterna  kommer  till

landet för att konkurrera om arbetstillfällen.  (Fox et al., 2012, s. 686) Författarna menar att

det sätt som migrationen är vinklad framkallar en rädsla hos de brittiska medborgarna. Orden

som används  i  rapporteringen  är  värdeladdade  och gör  att  EU-migranterna  framstår  som

obehagliga och ett hot. (Fox et al., 2012, s. 687)

Fox et  al.  (2012, s.  687) hävdar även att  kvällstidningarnas  ”nummerspel” till  viss del är

rasifierande på grund av att  migrationen framställs  som alarmerande och EU-migranterna

pekas  ut  som  orsaken.  Framsen  är  inte  öppet  eller  grovt  rasistiska,  men  de  validerar

antaganden som finns om förhållandet mellan migration och ras som härstammar från det

förflutna (Fox et al., 2012, s. 687).

Den  andra  framen  som författarna  nämner  är  ”brott”.  Rapporteringen  om migranter  och

minoriteter har visats sig vara oproportionerligt fokuserad på brott. En frame om brott innehar

en tät sammankopplad länk mellan migrant och brottsling. Rumäner kopplas samman med

bankomat-  och  kreditkortslån,  barn-trafficking,  tiggeri  och  prostitution.  Som  exempel

används  tidningen  The  Sun  och  en  artikel  med  titeln  ”Brottsvågen  är  bra  nyheter…för

Rumänien”.  I  artikeln  stod det  hur  många brott  som begåtts  av rumäner  under det  första

halvåret. (Fox et al., 2012, s. 687)

Fox et al (2012, s. 687) anser att rapporteringen inte bara är anti-migration, utan även anti-

migranter:  tidningarna  kritiserar  inte  bara  migrationspolitiken,  utan  även  migranternas

integritet. Att ständigt associera östeuropéerna med brott, gör att de framstår som kriminella
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parasiter som snyltar på sitt värdland i stället för att vara ärliga och respektabla arbetare som

söker efter en försörjning (Fox et al., 2012, s. 687). Brotten beskriver inte bara vad de gör,

utan vilka de är och det är där i rasifieringen är framträdande. De moraliska bristerna hos en

kriminell tillskrivs migranterna som en del av deras karaktär. (Fox et al., 2012, s. 688)

Det finns även en tydlig rasifiering av rumänska migranter i den romska framen. Mycket av

rapporteringen om östeuropeiska migranter beskriver den region de kommer ifrån som fattig,

korrupt,  konfliktfylld  och  kulturellt  förkrympt.  Dessa  antaganden  konkretiseras  och

förtydligas  när  den  romska  framen  används.  Framen  skapar  och  reproducerar  en

stereotypisering av romska migranter. (Fox et al., 2012, s. 688)

3.3 Kosmopolitism och kommunitarism i europeiska länder

Balabanova och Balch (2010, s. 382) har studerat mediernas rapportering om EU-migranter

ur ett etiskt perspektiv i artikeln ”Sending and receiving:  The ethical framing of intra-EU

migration in the European press”.  Studien  visar  hur  pressen  i  två  europeiska  länder,  ett

mottagarland och ett så kallat sändarland, använder sig av kommunitära och kosmopolitiska

argument. Bulgarien är ett land som många EU-migranter kommer ifrån och Storbritannien

tar emot många migranter. (Balabanova & Balch, 2010, s. 382) Kommunitarism är en politisk

filosofi som betonar det sociala sammanhangets betydelse. I stället för att vara centrerad kring

den  enskilda  individens  rättigheter  vill  kommunitarismen  betona  medlemskapet  i  en

gemenskap och dess betydelse, i det här fallet EU-gemenskapen. (Balabanova & Balch, 2010,

s. 395)

Balabanova och Balch (2010, s.  394) har undersökt vilka motiveringar  det  finns för EU-

migrationen  i  den  offentliga  debatten.  De  analyserade  artiklarna  återspeglade  den

dominerande  politiska  ramen  om  en  ”hanterad  migration”.  I  båda  länderna  byggde

motiveringen om en övervakad migration på kostnader och vilka fördelar eller nackdelar som

finns  för  nationalstaten.  (Balabanova  &  Balch,  2010,  s.  394)  Studien  visar  att  media  i

allmänhet  i  sin  rapportering  om  migration  inom  EU  använder  nationalistiska  och

kommunitära  argument.  Kommunitarismen  i  bulgarisk  press  är  importerad,  främst  från

Storbritannien, och spelar en stor roll i utformningen av innehållet i media. Att det finns en

överföring av idéer och information gör att rollerna mellan länderna blir ombytta. Det bidrog

till  en  avsaknad  av  variation  mellan  de  två  ländernas  rapportering  om  EU-migrationen.

Författarna ansåg det vara speciellt överraskande med tanke på skillnaderna i de två länderna
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när  det  kommer  till  mediesystem,  politiska  system  och  journalistisk  kultur  etcetera.

(Balabanova & Balch, 2010, s. 395)

En anledning till det menar Balabanova och Balch (2010, s. 395) kan vara att kommunitära

ramar när det handlar om migration har virala kvaliteter. De sprids från land till land på grund

av bland annat dess enkelhet och att den passar med olika typer av nationalism. Författarna

hävdar att  det även kan bero på att mediesamhället  genomgår en förändring med snävare

deadlines och större krav på innehållet samtidigt som den journalistiska kvaliteten försämras.

(Balabanova & Balch, 2010, s. 395)  

Enligt studien fanns det mer kosmopolitiska ramar i bulgarisk press än i brittisk. Det fanns

även  tydliga  skillnader  i  vilken  typ  av  kosmopolitisk  ram  länderna  använde.  En

universalistisk  ram,  som  är  för  fri  rörlighet  mellan  nationsgränserna,  var  mer  vanlig  i

bulgarisk  press.  I  Storbritannien  fanns  det  en  mer  konsekvensinriktad  ram  som  ser

invandringen som ett sätt att maximera välfärden. Det fanns även artiklar där det inte gick att

identifiera en etisk ram, främst i bulgarisk press. (Balabanova & Balch, 2010, s. 394)

3.4 Ingen globalisering utan migration

Jesper Strömbäck kom under våren 2016 ut med boken “Utan invandring stannar Sverige”. I

boken tar han upp de positiva effekterna invandringen har på det svenska samhället. Sverige

tillhör  ett  av  världens  bästa  länder  när  det  kommer  till  graden  av  mänsklig  utveckling,

demokrati, pressfrihet och jämställdhet. En av framgångsfaktorerna är enligt Strömbäck vår

öppenhet mot omvärlden. En viktig del i det är globaliseringen. Ett så litet land som Sverige

kan inte överleva om vi sluter oss från resten av världen. (Strömbäck, 2016, s. 115) För att

Sverige ska fortsätta vara framstående gäller  det att ta vara på alla de möjligheterna som

globaliseringen medför.  I en globaliserad värld är olika länder en del av och beroende av

olika gränsöverskridande kontakter. (Strömbäck, 2016, s. 116)

En viktig aspekt i globaliseringen handlar om rörligheten över gränser där människor är i

fokus. En integrerad och oupplöslig del av globaliseringen är den internationella migrationen

där människor rör sig över nationsgränser för att mer eller mindre permanent bosätta sig i ett

annat  land.  (Strömbäck,  2016,  s.  119)  Den  internationella  migrationen  bidrar  även  till

utvecklingen i migranternas ursprungsländer. Det gäller särskilt när människor migrerar från

fattigare  till  mer  utvecklade  länder.  Den internationella  överföringen av pengar  har  blivit

enklare och billigare vilket  gör det lättare  för migranter  att  skicka pengar till  sin familj  i
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hemlandet. Överföringarna går direkt till individerna, vilket minskar risken att de hamnar hos

korrupta makthavare eller försvinner på vägen. Det är ett exempel på hur migration på många

sätt  är  ett  av  de  effektivaste  sätten  att  bidra  till  den  globala  fattigdomsbekämpningen.

(Strömbäck, 2016, s. 124)

Den andra aspekten handlar om hur internationell migration bidrar till att bygga broar mellan

länder och till överföring av kunskaper och erfarenheter. En person som invandrar från ett

land till  ett  annat  bär  med sig en mängd kunskaper,  erfarenheter  och perspektiv från sitt

hemland. (Strömbäck, 2016, s. 124) Det handlar om en dubbelriktad kunskapsöverföring som

gynnar båda parterna (Strömbäck, 2016, s. 125).

Mångfaldsperspektivet är en viktig del i migrationsfrågan. Enligt Strömbäck (2016, s. 133) är

det genom möten mellan olika människor och kulturer som utveckling sker. Om grupper är

allt  för  homogena  finns  det  en  risk  att  medlemmarna  utvecklar  ett  grupptänkande  som i

förlängningen begränsar  perspektiven.  För stor  homogenitet  och för lite  mångfald  kan ha

negativa följder på samhället. (Strömbäck, 2016, s. 133)

I  debatten  om invandring  är  det  humanitära  argumentet  den  främsta  anledningen  till  att

Sverige bör tillåta  invandring.  Enligt  det humanitära skälet  ska Sverige vara ett  land som

välkomnar människor som är på flykt undan krig, förtryck och förföljelse. (Strömbäck, 2016,

s. 129) Forskning visar att  Sverige är mer öppet för invandring är de flesta andra länder.

Under de senaste tjugo åren har inställningen till  att ta emot flyktingar blivit mer positiv.

Främlingsfientliga politiska rörelsers starka fäste beror inte på att  svenskar har blivit  mer

främlingsfientliga.  Anledningen  är  snarare  att  främlingsfientliga  krafter  har  mobiliserats.

Studier visar även att Sverige är det land inom EU där störst andel anser att invandrare bör ha

samma rättigheter som övriga medborgare och att invandring berikar landet både ekonomiskt

och kulturellt. (Strömbäck, 2016, s. 147)

Vi är medvetna om att det finns en distinktion mellan invandrare och EU-migranter. Inom EU

råder fri  rörlighet för EU-medborgare vilket  betyder  att  de har möjlighet  att  bo i  Sverige

under  en  kortare  tidsperiod  för  att  sedan  återvända  till  sitt  hemland.  Vi  anser  dock  att

Strömbäcks forskning är relevant för vår studie baserat på de effekter som EU-migrationen

har på Sverige.

Den situation som uppstått i samband med EU-migrationen har lett  till  politisk debatt.  En

fråga som varit en omstridd är huruvida det ska införas ett tiggeriförbud eller inte i Sverige då
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majoriteten  av  EU-migranterna  sysselsätter  sig  med  att  be  om  pengar.  Det  har  även

genomförts undersökningar om svenskarnas inställning till det utbredda tiggeriet. En annan

aspekt är att EU-migrationen, likt invandringen, även har positiva effekter på samhället. Den

gör att människor får större förståelse för andra kulturer och nationaliteter samtidigt det kan

ske ett kunskapsutbyte mellan länderna. Att EU-migranterna kommit hit har även lett till ett

samarbete  mellan  Rumänien  och  Sverige,  vilket  visar  hur  EU-migrationen  bidrar  till

utveckling i migranternas hemländer.

3.5 Sammanfattning tidigare forskning

Den tidigare forskningen visar dels hur EU-migranterna representeras i brittisk tabloidpress

samt  den  utveckling  EU-migrationen  medför  för  Sverige  som mottagarland  och  för  EU-

migranternas hemländer. Den tidigare forskningen går att koppla till vår studie då det finns

likheter mellan våra forskningsområden. Det är även intressant att undersöka vilka skillnader

det finns i våra resultat och hur den svenska kvällspressens rapportering skiljer sig åt från den

brittiska tabloidpressen då förutsättningarna i länderna är likartade. Den tidigare forskningen

kommer att tillämpas i studien och vävas in i analysen där både likheter och skillnader lyfts

fram. 

Flera av de tidigare forskningarna har likt oss använt framing som analysmetod vilket gör att

det  finns  många  paralleller  att  dra  mellan  studierna.  Forskningen  om kosmopolitism och

kommunitarism känns  relevant  då  en  av  våra  utgångspunkter  i  analysen  handlar  om hur

kosmopolitism använts i medierapporteringen.
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4. Teori

Analysen  har  sin  huvudsakliga  utgångspunkt  i  en  kosmopolitisk  teori,  social

representationsteori och stereotypisering. Det är utifrån dessa perspektiv som vi kommer att

undersöka tidningarnas innehåll.

4.1 Kosmopolitism

Enligt kosmopolitismen består mänskligheten av medborgare som alla är lika mycket värda

oavsett ras, nationalitet eller religionstillhörighet (Robertson, 2010, s. 3).

Alexa  Robertson  (2010,  s.  4)  nämner  två  typer  av  kosmopolitism:  en  politiskt  och  en

kulturellt  inriktad.  Politisk  kosmopolitism  handlar  om  att  värna  om  och  skydda  alla

människors lika rättigheter. Det leder till en gränsöverskridande demokrati som sträcker sig

över landsgränserna. (Robertson, 2010, s. 4) Enligt politisk kosmopolitism ska minoriteterna i

samhället  ha  rätt  till  sin  kultur.  De  ska  även  få  samma  möjligheter  att  ta  del  av

informationssamhället och den tekniska utvecklingen som resten av befolkningen har tillgång

till. (Robertson, 2010, s. 5)

Politisk- och kulturell kosmopolitism är till viss del sammanlänkade. I vår globaliserade värld

har båda typerna av kosmopolitism stort  utrymme.  (Robertson, 2010, s.  5) Den kulturella

kosmopolitismen handlar om att skapa och reproducera ett mångfaldhetstänk. Definitionen av

en världsmedborgare är någon som respekterar mångfald och som är villig att ta kontakt med

“De andra”. (Robertson, 2010, s. 7) Det överensstämmer med Hannerz sociologiska förståelse

av kosmopolitism där ideologin handlar om en vilja att skapa en relation med “de andra”.

Centralt  för  den  definitionen  är  begreppet  “den  andra”  och  dess  logiska  motsvarighet

“självet” som står som motsatser i ett sociokulturellt perspektiv. (Joye, 2014, s. 121)

I den kulturella dimensionen skapar grupper kontakt med varandra genom möten som ger

människor en möjlighet att lära av andras olikheter. Upplevelserna ger nya perspektiv och kan

vara en del i kampen mot främlingsfientlighet. (Robertson, 2010)

Robertson (2010, s. 8) menar att medierna spelar en stor roll i utvecklingen av kosmopolitism.

Den bild som målas upp i media påverkar medborgarnas syn på andra kulturer. Hon anser att

media är en kraftfull källa som skapar och sprider kulturella identiteter där en kosmopolitisk

identitet  är  en  av  dem.  Media  får  människor  att  reflektera  över  olika  nationaliteter  och
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folkgrupper och kan därmed placera dem i en större kontext. Medierna gör att människor får

en  insyn  om hur  andra  delar  av världen ser  ut  och  bidrar  till  kunskap om olika  globala

“Andra”. (Robertson, 2010, s. 31) Konsekvensen av det blir att media får stort inflytande i

skapandet  av kosmopolitism och har  en möjlighet  att  påverka människor  till  att  antingen

känna empati  eller identifiera sig med “de andra”. Det är främst sant när det kommer till

lidande eller katastrofer. (Joye, 2014, s. 121)

Mycket handlar om vilka bilder som används, hur medierna väljer att vinkla nyheter och vilka

nyheter som kommer fram. Det gör att kontakten mellan olika identiteter antingen främjas

eller blir mer separerade. (Robertson, 2010) Hur ofta och i vilket sammanhang “De andra”

uppmärksammas bidrar till globala maktrelationer genom en reproducering av hierarkier både

när  det  kommer  till  geografisk  plats  och  mänskligt  värde.  Hierarkin  som  uppstår  i

nyhetsförmedlingen är en reflektion av den kapitalistiska hierarkin där rika är värd mer än

fattiga. (Joye, 2014, s. 136)

Silverstone (refererad i Scott, 2014, s. 185) menar att hur ”de andra” representeras i media är

den viktigaste frågan i regleringen av mediernas inflytande därför att ”vår mänsklighet och

omänsklighet definieras genom vår förståelse av världen och vår vilja och förmåga att agera i

den”.

Chouliarki  och  Silverstone  (refererad  i  Scott,  2014,  s.  168)  använder  begreppet

“tillintetgörelse” när de refererar till exempel där de drabbade har fråntagits sina “kroppsliga

och psykologiska egenskaper och avlägsnats från sin existentiella plats som de delar med

åskådaren”.  En sådan “tillintetgörelse”  uppstår  när  “de andra”  beskrivs  genom kollektiva

referenser,  siffror  eller  statistik  som  exempelvis  inträffar  när  de  drabbade  endast

uppmärksammas för vad de gör (Scott, 2014, s. 168). Chouliarki (refererad i Scott, 2014, s.

168)  hävdar  att  kategoriseringen  av  de  drabbade  i  termer  som  kultur  eller  nationalitet

förstärker reproduceringen av ett “vi” och “dem” och bidrar till en hierarki.

Yilmaz  och  Trandafoiu  (2014,  s.  2)  hävdar  att  kosmopolitismens  inverkan  på  media  har

skapats genom globaliseringen. Globaliseringen har lett till  ett mer transkulturellt samhälle

där gränserna för nationalstaten har suddats ut och världen har blivit mer sammankopplad.

Våra handlingar skapas och påverkas av den globaliserade världen vilket har resulterat i att

våra kulturella erfarenheter har förändrats. (Yilmaz & Trandafoiu, 2014, s. 2)
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Enligt undersökningar som gjorts har manniskor lattare att ta till sig lidande och förödelse om

platsen ar geografiskt nara som gör att publiken kan kanna en tillhörighet med manniskorna

som drabbats  –  de  ar  som “oss”.  Det  gör  att  nyheter  som ar  geografiskt  nara  far  större

utrymme i media. (Robertson, 2010)

4.2 Social representation

Enligt  Stuart  Hall  (2013a,  s.  1)  handlar  representation  om  meningskapande.  Hur  man

använder  språket  för  att  berätta  något  om,  eller  för  att  representera,  världen  till  andra

människor. Det görs genom att man dagligen använder sig av olika tecken i språket, som i sin

tur gör det möjligt att kommunicera meningsfullt med andra. Tecken kan symbolisera eller

referera  till  olika  objekt,  människor  eller  händelser  i  den  “verkliga”  världen.  Men  en

förutsättning för att kunna kommunicera ett budskap är att vi förstår och kan tolka språket.

(Hall, 2013a, s. 14) Därför är teorin en viktig del av processen där mening skapas och utbyts

mellan olika medlemmar av en kultur – då meningsskapandet mellan kulturer och perioder

kan variera. Det finns ingen garanti att ett objekt i en kultur har en likvärdig mening i en

annan då varje kultur har sina egna koder, det vill säga hur medlemmarna kategoriserar sin

omvärld och tillskriver den mening. Han menar att det är viktigt att acceptera att det finns en

kulturrelativism – en skillnad i likvärdighet mellan olika kulturer. (Hall, 2013a, s. 45)

Enligt Hall (2013a, s. 10) finns det tre tillvägagångssätt som förklarar hur representation av

mening genom språket fungerar. Den första kallas för ett reflektivt perspektiv, där meningen

ska ligga i objektet, personen, idén eller händelser i det verkliga livet. Språket fungerar som

en spegel som reflekterar eller imiterar sanningen som redan finns i världen. (Hall, 2013a, s.

10)

Det  andra förhållningssättet  är  det  avsiktliga  perspektivet  och den argumenterar  emot  det

första tillvägagångssättet. Detta perspektiv säger att det är talaren eller författaren som sätter

sin  egna  unika  tolkning  av  världen  genom  språket  –  alltså  att  ord  endast  betyder  det

författaren vill att de ska betyda. (Hall, 2013a, s. 10)

Det  sista  förhållningssättet  är  det  konstruktionistiska  perspektivet.  Det  säger  att  varken

sakerna i sig eller individens användande av språket kan ha en satt betydelse i språket. Saker

betyder  ingenting,  vi  konstruerar  betydelse  genom  att  använda  representativa  system  –

koncept  och  tecken.  (Hall,  2013a,  s.  11)  Ur  ett  konstruktionistiskt  perspektiv  består
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meningsskapandet av tre sammanlänkande delar: omvärlden, de mentala begrepp vi har och

språket som kommunicerar begreppen (Hall, 2013a, s. 45).

4.3 Stereotypisering

Inom representationsteorin används begreppet stereotypisering. I Richard Dyers (refererad i

Hall, 2013b, s. 247) forskning om stereotyper gör han en viktig distinktion mellan typer och

stereotypisering.  Han menar  att  det är omöjligt  att  förstå världen utan att  utgå ifrån olika

typer.  Vi får  vår världsuppfattning genom att  placera  individuella  objekt,  människor  eller

händelser inom kategorier som är förenliga med vår kultur. Vi “förstår” en person utifrån

deras  roll  och  placerar  dem  i  olika  grupper  baserade  på  bland  annat  klass,  “ras”  och

nationalitet. Stereotypisering handlar om att förminska en person till några få karaktärsdrag

som  sedan  överdrivs  eller  förenklas.  Att  stereotypisera  går  även  ut  att  på  att  skapa  en

uppdelning. Det delar upp det normala och det acceptabla från det onormala och oacceptabla.

Allt som är annorlunda eller inte passar in exkluderas. (Hall,  2013b, s. 247) De som i ett

samhälle klassas som “normala” placeras i en föreställd gemenskap, ett Vi, och de som ses

som annorlunda blir “de andra” (Hall, 2013b, s. 248).

Stereotypisering inträffar ofta när det är ett ojämnt maktförhållande. Makten används ofta mot

den exkluderade  gruppen.  (Hall,  2013b,  s.  248)  En aspekt,  enligt  Dyer  (refererad  i  Hall,

2013b,  s.  248),  är  etnocentrism där  man  tillämpar  normerna  från  sin egen kultur  på “de

andra”.  Ett  “vi  “  och  “dem”  skapar  ett  hierarkiskt  tänkande  (Hall,  2013b,  s.  248).

Stereotypiseringen  är  vad  Foucault  (refererad  i  Hall,  2013b,  s.  248)  kallade  för

“makt/kunskap” spel. Den klassificerar människor utifrån den rådande normen och tillskriver

de exkluderade rollen som “de andra” (Hall, 2013b, s. 248).

Det är även vad Gramsci (refererad i Hall, 2013b, s. 248) och den marxistiska teorin menar är

en  aspekt  inom  hegemonin.  Hegemoni  betecknar  den  makt  en  ledande  klass  har  över

människo- och samhällssynen utöver sin ekonomiska och politiska dominans (Hall, 2013b, s.

248).

4.4 Sammanfattning teorier

Samtliga av våra teorier är relevanta för vår studie och går att koppla till våra frågeställningar.

Social  representation  och  stereotypisering  är  viktiga  byggstenar  i  hur  EU-migranterna

representeras  och  den  bild  som  målas  upp  av  EU-migranterna  i  kvällspressen.  Det

kosmopolitiska perspektivet har tillämpats för att dels studera om det finns skillnader i hur

19



tidningarna  framställer  svenskarna,  “vi”,  och  EU-migranterna,  “dem”,  men  även  om det

överlag  finns  spår  av  ett  kosmpolitiskt  tänk  i  medierapporteringen.  Teorierna  bidrar  till

utförliga resonemang och en djupgående analys av materialet.
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5. Metod och material

I följande avsnitt presenteras den valda metod och material som ligger till grund för studien.

Inledningsvis  ges en kortare  introduktion  av vad en kvalitativ  analys  innebär,  följt  av en

djupgående  beskrivning  av  framing  som  analysmetod.  Teorin  om  framing  hade  kunnat

placeras separat under teoriavsnittet, men vi har valt att använda framing som metod istället

då vi anser att det är ett bra analysverktyg att utgå ifrån i vår undersökning. Slutligen redogörs

det valda materialet och urvalet.

5.1 Framinganalys

En kvalitiativ analys gör det möjligt att djupgående studera innehållet i artiklarna. Det handlar

om att ställa frågor till texten och undersöka om frågorna går att besvara. (Esaiasson, Gilljam,

Oscarsson  &  Wängnerud,  2012,  s.  210)  De  preciserade  frågorna  är  avgörande  för

undersökningen och utgör lösningen på forskningsproblemet (Esaiasson et al., 2012, s. 216).

Den kvalitativa analysen bygger på systematiserande undersökningar som syftar till att hitta

mönster  i  texten  som  går  att  dela  upp  under  olika  teman.  Innehållet  placeras  under  en

sammanfattande rubrik. (Esaiasson et al., 2012, s. 211) Textanalysen handlar om att förstå

vad  en  text  säger  i  förhållande  till  den  fråga  som ställs.  Frågans  karaktär  kan  innehålla

antingen latenta eller manifesta budskap. Manifesta budskap är lätta att utläsa medan latenta

är det som finns dolt under ytan och som inte kan utläsas direkt. (Esaiasson et al., 2012, s.

221)

Analysen  av  texten  redovisas  genom  sammanfattande  referat,  citat  och  argumenterande

slutsatser. Referatet är forskarens egna sammanfattning av texten och citaten finns med för att

stärka att det inte finns en förutfattad mening om materialet. De argumenterande slutsatserna

lyfter  fram de överväganden som gjorts under tolkningsarbetet.  (Esaiasson et al.,  2012, s.

224)

För att kunna genomföra undersökningen används en framinganalys. Framing bygger på en

teori om att media ägnar sig åt framing genom att vinkla, tolka och rama in nyhetsinnehåll.

Teorin  har  två  innebörder;  den  ena  berör  hur  journalister  skapar  och  kontextualiserar

nyhetsinnehåll  inom  ett  ramverk  som  refererar  till  en  underliggande  meningsskapande

struktur.  Den andra riktar in  sig på framingteorins  effekt på publiken.  Enligt  teorin antas

publiken uppfatta omvärlden så som journalisterna framställer den. (McQuail, 2010, s. 557)
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Enligt Entman (1992, s. 52) handlar framinganalysen om hur nyheter presenteras. Begreppet

framing  kan  användas  i  stället  för  termer  som  “referensram”,  “kontext”,  “tema”  och

“nyhetsvinkel”. Han identifierar fyra huvudaspekter som centrala i en framinganalys och det

är dessa punkter vi har utgått ifrån i vår studie: (Entman, 1992, s. 52) 

1. Definiera  problem;  fastställer  vad  orsaken  är  med  fokus  på  både  kostnader  och

fördelar ofta i termer av gemensamma kulturella värderingar.

2. Diagnostisera orsaker; förklarar den bakomliggande orsaken till problemet.

3. Moraliska bedömningar; ger uttryck för värderingar eller moraliska omdömen.

4. Föreslår  lösningar;  erbjuder  och  rättfärdigar  åtgärder  för  problemet  och  förutspår

potentiella effekter.

En text behöver inte omfattas av alla fyra egenskaperna och  de kan antingen innefatta fler än

de ovan nämnda funktionerna eller inte någon alls (Entman, 1993, s. 52). Det empiriska syftet

av en framingstudie är att analysera i vilken utsträckning olika frames har använts i materialet

(D’Angelo & Kuypers, 2010).

Enligt Entman (1993, s. 52) gör journalister medvetna och omedvetna val när de producerar

en  text.  Det  genom att  använda särskilda  ord och fraser,  kontextuella  referenser,  utvalda

bilder och filmer samt referenser till specifika exempel och källor (Entman, 1993, s. 52). Det

är även detta vi kommer att studera och ta upp i vår analys av EU-migranterna.

Frames lyfter fram viss information som får mer utrymme i texten. Informationen i en text

kan  förstärkas  genom val  av  placering,  att  den  repeteras  eller  förknippas  med  kulturellt

bekanta symboler.  Frames avgör hur läsaren förstår och uppfattar  ett  problem och hur de

därefter väljer att agera. Frames uppmärksammar en del av verkligheten medan en annan del

uteblir. (Entman, 1993, s. 53)

5.2 Material och urval

Materialet  som kommer  att  analyseras  är  artiklar  som har  publicerats  i  kvällstidningarna

Aftonbladet och Expressen. Valet av tidningar beror på att de är rikstäckande och för att de är

de största kvällstidningarna i Sverige. Materialet består av nyhetsartiklar som har publicerats

under tidsperioden mars till juni 2015. Valet av denna period beror på att studien ska vara så

aktuell som möjlig, men även för att den inte ska krocka med flyktingkrisen som började tillta

på  sensommaren  2015  då  mediernas  rapportering  övergick  till  att  fokusera  på  Sveriges

mottagande av asylsökande.
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Samtliga  artiklar  är  hämtade  från  mediearkivet  Retriever  och  hämtades  den 3  maj  2016.

Sökorden  som använts  vid  urvalet  är  tiggeri,  tiggare,  EU-migranter,  EU-migrant,  romer,

rumäner  och bulgarer.  Sammanlagt  fick vi  223 träffar  under  den valda tidsperioden,  från

Aftonbladet  105  och  Expressen  118.  Samtliga  av  dessa  var  dock  inte  artiklar  eller

redaktionellt  material  som  vi  ansåg  relevant  för  vår  studie.  Vi  valde  att  ta  bort

förstasidespuffar,  programtablåer,  rättelser,  nyhetsquiz,  enkäter  och  tv-tips  samt

debattartiklar,  krönikor,  insändare  och  ledare  då  framinganalysen  bäst  tillämpas  på

nyhetstexter.  Efter  den  uteslutningen  återstod  80  träffar.  Efter  att  noggrant  studerat  det

resterande materialet gjordes ett strategiskt urval där notiser, nyhetstexter under 1600 tecken

och artiklar som inte hade EU-migranterna i fokus valdes bort. Detta för att vi skulle ha ett

mer omfattande material att studera och att det skulle gå att koppla till vårt forskningsområde.

Det fanns även artiklar som publicerats i båda tidningarna om samma händelse och då valde

vi att enbart använda en av artiklarna då vi i vår analys studerar kvällspressens sammantagna

rapportering  om  EU-migranterna.  Texterna  var  ungefär  skrivna  på  samma  sätt.  Därefter

återstod åtta artiklar från Aftonbladet och sex artiklar från Expressen som kändes relevanta

för vår studie och som var en bra grund för vår analys. 14 artiklar kändes som ett bra och

tillräckligt stort material att analysera utifrån uppsatsens omfång och tidsperiod. Artiklarna

finns förtecknade i bilaga 1.

I Aftonbladet består materialet av fem delar i en reportageserie om EU-migranterna i Sverige.

Utöver reportagen har vi valt två nyhetstexter om attacker mot EU-migranter samt en politiskt

vinklad artikel om hur tiggeriet ska bekämpas.

Fem av Expressens artiklar  är  reportage  om EU-migranternas  liv i  Sverige.  Den sjätte är

politiskt  inriktad  och  vinklar  på  hur  Sverige  ska  kunna  sätta  press  på  Rumänien  för  att

förbättra situationen för EU-migranterna i deras hemland.

5.3 Metodkritik

Forskningsmetoden bygger på hermeneutik, det vill säga läran om läsning och tolkning. Den

framställs som en metod för att förstå eller fånga det latenta budskapet. Forskare som har

använt  sig av metoden har kritiserats  för att  resultaten  inte  går att  replikera då avståndet

mellan  texten  och forskaren beror  på hur  bekant  forskaren är  med miljön  där  texten  har

producerats. Det är därför lättare för en forskare att förstå den latenta innebörden i en text om

det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är litet. Tidigare erfarenheter har därför en

stor inverkan på hur en forskare tolkar en text och det är därför viktigt att vara medveten om
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att två olika forskare kan utläsa en och samma text annorlunda. (Esaiasson et al., 2012, s. 222)

Fortsatt kritik som kan riktas mot den kvalitativa metoden handlar om urvalsprocessen. När

man använder sig av en sådan metod är det oftast inte möjligt att göra en analys med ett större

urval och den brukar i stället bli relativt liten. (Esaiasson et al., 2012)

Även framinganalys är i första hand tolkande och kvalitativ. Det innebär att studiens resultat

kan vara  svår  att  kontrollera  eftersom de  frames  en  studie  bygger  på  kan leda  till  olika

tolkningar av verkligheten. (Carter, 2013) Det behöver dock inte betyda att tolkningarna inte

är välgrundade eller argumenterande.

24



6. Resultat och analys

Vi har valt att dela in vår analys under tre rubriker utifrån våra frågeställningar:

● Hur representeras EU-migranter i svensk kvällspress?

○ Hur beskrivs migranterna med avseende på benämningar? 

○ Hur gestaltas migranterna med avseende på handlingar?  

○ Hur framställs svenskar i jämförelse med EU-migranter?

Resultaten  kommer  att  exemplifieras  genom  sammanfattningar  av  utvalda  artiklar  där

textstycken  och  citat  lyfts  fram  för  att  stärka  vårt  resonemang.  Framinganalysen

sammanfattas under den tredje rubriken där vi tydliggör vilka frames som går att urskilja i

rapporteringen. För att tydliggöra vår framing analys kan flera av de redan beskrivna texterna

återkomma under den sista frågeställningen.

6.1 EU-migranter – tiggare och hemlösa

Första  delen  under  den  här  rubriken  handlar  om  hur  EU-migranter  representeras  utifrån

benämningar. Vidare följer en analys av vilka handlingar som migranterna kopplas samman

med och hur det i förlängningen påverkar bilden av dem.

6.1.1 Benämningar

Överlag benämner kvällstidningarna EU-migranterna som romer eller  tiggare.  Efter  att  ha

gjort en uträkning kom vi fram till  att  EU-migranterna benämns som tiggare i åtta  av 14

artiklar och som romer i nio artiklar. Kvällstidningarnas benämningar skapar en stereotyp bild

av EU-migranterna där romer är en specifik  beskrivning och ordet  tiggare  är ett  negativt

laddat ord som visar att  de befinner  sig längst ned på statusskalan.  Enligt  Richard Dyers

(refererad i Hall, 2013b, s. 247) uppfattar vi en person bland annat utifrån deras roll som vi

sedan placerar in i olika grupper där klass är en av dem. Benämningarna överensstämmer med

Stuart Halls (2013b, s. 247) beskrivning av stereotypisering som handlar om att placera in

personer  i  olika  grupper  och roller  baserade  på  bland annat  nationalitet  och  vad de gör.

Personerna  förminskas  därefter  till  några  få  karaktärsdrag  som  antingen  överdrivs  eller

förenklas. (Hall, 2013b, s. 247)

Den 27 maj skrev Aftonbladet artikeln “Tiggare överkörd av man på moped” som handlar

om  ett  överfall  på  en  EU-migrant  utanför  en  matbutik.  Redan  i  rubriken  placeras  EU-

migranten in i den stereotypa rollen genom att journalisten väljer att beskriva honom som
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tiggare.  Samma stereotypisering  hade  troligtvis  inte  gjorts  om det  rört  sig  om en svensk

person. Då hade ord som kvinna, man eller barn använts. Vidare används ordet tiggare även i

inledningen av  texten:  “Tiggaren Ilonu vårdas  på sjukhus efter  att  en mopedist  medvetet

körde över honom”. Användandet av ordet tiggare i rubriker och underrubriker kan vi hitta i

ytterligare tre av de analyserade artiklarna. Aftonbladet och Expressen har även valt att döpa

sina  reportageserier  till  “Tiggarna”  respektive  “Tiggarlägret”  som  får  stort  utrymme  på

tidningssidan.  Rubriken  är  det  första  läsaren  ser  och  den  både  förstärker  och  slår  fast

stereotypiseringen. Enligt framingteorin kan information i en text förstärkas genom val av

placering, att den repeteras eller förknippas med kulturellt bekanta symboler (Entman, 1993,

s.  53).  Utifrån Stuart  Halls  representationsteori  (2013, s.  14) använder  vi,  i  det  här  fallet

journalisten, språket för att referera till olika människor eller händelser i den verkliga världen.

Hur vi tolkar språket beror dels på våra kulturella koder och ordet tiggare har numera blivit

ett  vedertaget  ord  i  samhället.  Tiggare  är  ett  ord  som vi  i  vår  kultur  symboliserar  med

fattigdom och som vi på senare tid, i samband med den ökade EU-migrationen, refererar till

EU-migranter främst från Rumänien och Bulgarien.

Liknande exempel i Expressen är artikeln “Så vill de bekämpa tiggeriet” som publicerades

den 25 juni 2015. Artikeln handlar om ett nytt förslag från regeringen som går ut på att de vill

göra det lättare för markägare att avhysa EU-migranter. Journalisten använder ordet tiggare i

majoriteten av refereringarna till migranterna. “Regeringen presenterade i går ett åtgärdspaket

för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, framför allt tiggare från Rumänien

och  Bulgarien”.  Även  högt  uppsatta  politiker  som intervjuas  benämner  migranterna  som

tiggare. “Vi får in allt fler rapporter om våld mot tiggare. Det bygger på hat och förakt mot

utlänningar  och även mot  fattiga”  får  justitieministern  Morgan Johansson säga.  Att  ordet

tiggare används både i text och i ett citat från en ledande politiker anser vi leder till att den

stereotypa bilden av EU-migranterna legitimiseras. Journalisten använder även ordet tiggare i

sina frågeställningar: “Vart ska tiggarna ta vägen?”

Textstycken  från  olika  analyserade  artiklar  där  benämningen  romer  förekommer  är:  “Till

skillnad från många romer kan han lite engelska”, “Hatet mot romerna som bor på en ödetomt

i Malmö blir allt värre: Är en på tusen som vill skänka bröd” och “Fyra av de sju romer som

övernattade i skåpbilen på Icas parkering har åkt hem efter det som hände”.

De  svenska  kvällstidningarnas  stereotypisering  går  till  viss  del  att  koppla  samman  med

resultatet  av  Cheregis  (2015,  s.  279)  forskningsstudie  om  den  brittiska  tabloidpressens
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rapportering om EU-migrationen. I tabloidpressen används benämningen tiggare, men även

andra förminskande beskrivningar som att de är kriminella och korrupta (Cheregi, 2015, s.

279). Fox et al. (2012, s. 688) tar även upp i sin studie att det finns en tydlig rasifiering av

rumänska  migranter  i  den  brittiska  tabloidpressen.  Författarna  menar  att  benämningarna

skapar och reproducerar en stereotyp bild av romska migranter.  Migranterna beskrivs som

fattiga, korrupta, konfliktfyllda och kulturellt förkrympta. (Fox et al., 2012, s. 688) Där går

resultatet av våra analyser isär då en lika nedvärderande ton inte går att urskilja i den svenska

kvällspressen.  Andra  ord  som  används  i  stället  är  de  mer  neutrala  benämningarna  EU-

medborgare och EU-migrant som förekommer mer regelbundet i politiskt vinklade artiklar.

Ett fåtal gånger beskrivs de även som rumäner och bulgarer som är en typ av stereotypisering,

men dock inte lika utmålande som att använda benämningarna tiggare och rom. En intressant

iakttagelse i analysen är även att EU-migranter ofta endast refereras till med förnamn, medan

andra personer i texterna med svenskt ursprung omnämns med både för- och efternamn. Det

underliggande intrycket blir då att EU-migranten som person förminskas, vilket strider emot

Robertsons (2010, s. 3) beskrivning av kosmopolitismen där alla människor ska behandlas

med lika mycket respekt oavsett nationalitet eller kulturtillhörighet.

6.1.2 Handlingar

I analysen av hur EU-migranterna representeras utifrån handlingar kopplas de likt Cheregis

(2015, s. 296) forskning genomgående samman med tiggeri, hemlöshet och fattigdom. Enligt

hennes forskningsresultat av brittiska tabloidpressen betonade de i huvudsak de mänskliga

intressena med fokus på problemen som EU-migrationen medför (2015, s. 296). I samtliga av

våra  analyserade  artiklar  förbinds  EU-migranterna  med  tiggeri  och  hemlöshet  vilket

förstärker  den  stereotypa  bilden  av  dem.  Hur  EU-migranterna  benämns  och  i  vilka

sammanhang  de  uppmärksammas  i  bidrar  enligt  det  kosmopolitiska  perspektivet  till  en

reproducering  av  hierarkiska  maktrelationer  i  samhället.  Det  är  en  reflektion  av  en

kapitalistisk hierarki mellan rika och fattiga och där stereotypiseringen av EU-migranterna

gör att de hamnar längst ned i den hierarkiska kedjan. (Joye, 2014, s. 136)

En artikel som tydligt vinklar på migranternas hemlöshet är ett av Aftonbladets reportage,

“Barnen lever på gatorna”, som publicerades 24 juni 2015. Artikeln handlar om romska barn

som hjälper sina föräldrar att tigga och panta burkar för att tjäna pengar i stället för att gå i

skolan.  “Nu bor  föräldrarna  med  barnen i  trånga  bilar  på parkeringsplatser  i  och utanför

Uppsala”,  skriver tidningen.  Att  EU-migranterna är fattiga förstärks genom följande citat:
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“Det bästa vore om barnen fick gå i skola hemma i Rumänien. Men man måste se att det här

är väldigt utsatta, fattiga människor”, får ett kommunalråd som intervjuats säga. Journalisten

har format och kontextualiserat innehållet så att nyheten anspelar på både deras sysselsättning

och hemlösa situation. Det manifesta budskapet är att migranterna är väldigt fattiga.

Ett liknande exempel på hur EU-migranterna kopplas samman med tiggeriet är i Expressens

artikel,  publicerad  23  maj  2015, “Hon tigger –  staten tiger”,  som  handlar  om  hur

kommunerna ska kunna hantera den kraftiga ökningen av tiggare. Enligt artikeln har antalet

EU-migranter i Sverige ökat under de senaste åren och det är svårt för kommunerna att ta

hand om alla.  Det  leder  till  en  stor  arbetslöshet  bland EU-migranterna.  “Många  av  dem

försörjer  sig  i  stället  genom att  panta  burkar,  sälja  tidningar,  spela  dragspel  eller  tigga”,

skriver  reportern.  Artikeln  visar  att  majoriteten  av  migranterna  inte  kommer  ut  på

arbetsmarknaden och får i stället ägna sig åt diverse försörjningsmetoder som inte är särskilt

inkomstbringande.  

Den sammantagna bedömningen av hur EU-migranter representeras i kvällstidningarna visar

att  fattigdom,  utsatthet,  tiggeri  och  hemlöshet  är  vanliga  attribut  i  beskrivningen  av

människorna  bakom  pappersmuggen.  Kvällstidningarna  och  medierna  överlag  spelar  en

central  roll  i  den bild  allmänheten  får  av EU-migranterna.  Enligt  Silverstone  (refererad  i

Scott, 2014, s. 185) har media ett starkt inflytande över vår förståelse av världen och hur vi

väljer att agera i den.

6.2 Uppdelning efter nationaliteter - “Vi” och “dem”

Enligt Hall (2013b, s. 247) handlar stereotypisering om att göra en uppdelning. Det normala i

samhället delas upp från det “onormala” och som i förlängningen leder till en uppdelning i ett

“Vi”  och  “Dem”.  En  sådan  uppdelning  är  märkbar  i  det  analyserade  materialet  där

kvällspressens  stereotypisering  av  EU-migranterna  har  lett  till  en  kategorisering  efter

nationaliteter.  Det  går  att  urskilja  att  två  grupper  ställs  mot  varandra,  svenskar  och EU-

migranter, där migranterna uppfattas som de avvikande. Att människor sitter på gator och torg

och ber om pengar hör inte till  den svenska kulturella  normen och migranterna uppfattas

därför som “de andra”. Allt som är annorlunda eller inte passar in exkluderas. (Hall, 2013b, s.

247)

Resultatet av vår analys visar att merparten av det analyserade materialet har uppmärksammat

den  utsatta  situation  EU-migranterna  befinner  sig  i  och  tydliggör  ett  förakt  och
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avståndstagande från övriga befolkningen. Nedan följer två exempel, ett från Aftonbladet och

ett från Expressen, som gör denna uppdelning synlig:

“Vi vill bara få stanna här” är  ett  av  Aftonbladets  reportage  om  tiggarna.  Reportaget

publicerades den 30 mars 2015 och handlar om ett EU-migrantläger i Malmö. Migranterna

har bosatt sig i en park som enligt kommunen är “en del av Malmöbornas vardagsrum”. Nu

vill kommunen att de ska flytta på sig och allra helst åka tillbaka till Rumänien, men enligt

kommunalrådet som intervjuas är de inte ute efter att ställa “EU-migranternas intressen mot

Malmöbornas”. Citatet är en tydlig fingervisning på att EU-migranterna står på ena sidan och

Malmöborna på den andra. Migranterna är de utstötta och avvikande i samhället – “de andra”

som intagit en plats som egentligen tillhör Malmöborna.

Vidare har journalisten intervjuat en man som i texten kallas för en “infödd Malmöbo”. Han

säger  att  han  brukar  bevaka  lägret  för  att  se  vad  myndigheterna  inte  gör  för  att  avhysa

migranterna.  Att  journalisten  benämner  honom som Malmöbo  och migranterna  som EU-

migranter är en typ av namngivning och kategorisering som förstärker “vi” och “dem”  (Joye,

2014, s. 121). Två EU-migranter berättar att de valt att åka hem efter att föraktet mot dem har

trappats  upp.  En  man  från  lägret  blev  nyligen  misshandlad  efter  att  han  deltagit  i  en

manifestation för EU-migranters rättigheter. Även en av kvinnorna hade slagits blodig efter

att  maskerade  män  tagit  sig  in  i  lägret.  Kvinnan  får  i  texten  möjlighet  att  uttrycka  sina

känslor: “Vi önskar inget annat än att få stanna här, med tillåtelse. Och att få vara i fred”. Här

får migranterna vittna om den ilska och hat som de möts av som “de andra”. Texten skildrar

verkligheten av hur två grupper står mot varandra och uppdelningen förstärks i kvällspressens

rapportering  genom att de vinklar på problematiken och i texten tydligt ställer grupperna mot

varandra.

En  liknande  uppdelning  går  att  urskilja  i  Expressens  artikel “Slå ihjäl dem med ett

basebollträ” som publicerades den 28 mars 2015. Dem i det här fallet är EU-migranterna,

eller romer och tiggare som de benämns i texten, som bosatt sig i Perstorp. Citatet kommer

ifrån en Perstorpsbo som inte vill att de ska vara kvar. Artikeln handlar om hur en grupp

migranter, som bor i en skåpbil, hotats och misshandlats av tre gärningsmän. Männen ska

samtidigt som de har kastat stenar genom bilrutan skrikit “Go home”. “Jag fick glasbitar i

ansiktet och en sten traffade mig i pannan”, far en kvinna som skadades i attacken beratta. 
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Artikeln är till stor del vinklad på vad Perstorpsborna tycker om att EU-migranterna kommit

till stan och reportern intervjuar ortsborna om deras åsikter kring överfallet. De personer som

intervjuas benämns som antingen en pensionerad lastbilschaufför,  restaurangägare eller  en

man  i  spelbutiken.  Även  fast  det  inte  tydligt  framgår  i  artikeln  blir  den  underliggande

uppfattningen  att  det  rör  sig  om svenskar:  “Jag  tycker  att  de  ska  stoppa  dem redan  vid

gransen, satt ett frimarke pa ryggen som det star retur pa och skicka hem dem” ar en asikt

journalisten valt att ta med.

En  del  personer  anser  även  att  EU-migranterna  fick  vad  de  förtjänade  efter  rykten  som

florerat  i  Facebook-gruppen  “Ett  vakande  öga  i  Perstorp”.  Enligt  ryktet  ska  några  EU-

migranter ha försökt stjäla hundar, cyklar och mobiltelefoner och hatet mot dem är starkt. “Ja,

det stod jävla zigenare, bland annat, och pack och sådant där och att det är ett jävla folk, så

det plockade jag väck”, får han som skapat gruppen säga i texten. Efter händelserna känner

sig EU-migranterna oroliga och rädda och fyra av de sju migranter som bodde i skåpbilen har

valt att lamna Sverige. “Jag blev radd för att nagon skulle anfalla oss igen. Jag vagar aldrig

mer aka tillbaka till Sverige”, far en av EU- migranterna saga. 

Likt föregående artikel tydliggör kvällspressen den barriär som finns mellan svenskarna och

migranterna. Reportaget förstärker uppdelningen genom benämningar och stereotypiseringar.

Att EU-migranter avviker från det normala är den latenta meningen i majoriteten av artiklarna

då de genomgående uppmärksammas utifrån sin nationalitet, att de tigger om pengar och sina

omstridda bostadslösningar. Framställningen korrelerar med Fox et al. (2012, s. 686) studie

om bilden av EU-migranter i Storbritannien där de uppfattas som Aliens. Vår analys visar att

kvällstidningarna sprider en uppfattning om EU-migranterna som “de andra” i samhället då

publiken,  enligt  framingteorin,  antas  förstå  världen  som  journalisterna  framställer  den

(McQuail, 2010, s. 557).

Resultatet av vår analys om ett “vi” och “dem” återfinns i två av de tidigare forskningarna.

Enligt kosmopolitismen har medierna en stor makt att påverka medborgarnas syn på andra

kulturer. Det handlar till stor del om hur journalisterna vinklar sina artiklar och vilka nyheter

som når ut till publiken. Genom att medierna gör denna uppdelning leder det till att kontakten

mellan kulturerna blir allt mer separerade. (Robertson, 2010) Däremot skiljer sig vårt resultat

från den tidigare forskningen åt på en punkt. Fox et al., (2012, s. 687) menar att  migranterna i

den brittiska tabloidpressen målas ut som ett hot mot de brittiska medborgarna på grund av

kriminalitet. De svenska kvallstidningarna fokuserar i högre grad pa det motsatta och lyfter i
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stallet  fram den radsla som migranterna kanner pa grund av trakasserier fran den svenska

befolkningen. Trots att ländernas kvällstidningar vinklar på olika aspekter av EU-migrationen

bidrar båda ländernas rapportering till uppdelningen genom att de gör skillnader på landets

medborgare och EU-migranterna. I den andra studien gjord av Cheregi (2015, s. 293-294)

ansåg hon att medierna bidrar till en uppdelning genom att de identifierar sig med läsaren och

skrev  vi,  dem  och  vårt.  Ett  sådant  ställningstagande  går  inte  att  lika  tydligt  urskilja  i

kvällstidningarnas  rapportering,  men den latenta uppfattningen är att journalisterna känner

större tillhörighet med den svenska befolkningen dels baserat på benämning och beskrivning

av migranterna.

Men trots denna uppdelning av ett “vi” och “dem” finns det några medietexter som försöker

skapa ett kosmopolitiskt tänk hos läsaren. Aftonbladet publicerade den 2 april 2015 artikeln

“Lämnade i Rumänien”. Underrubriken till texten är “Deras föräldrar är i Sverige för att tjäna

pengar – kvar hemma är barnen: När mamma och pappa kommer hem ska vi få ett eget hus”.

Journalisten har besökt en fattig by i Rumänien där några av EU-migranternas barn tålmodigt

väntar på sina föräldrar. I inledningen av texten står det:

“Saban och Antusi reste till Sverige med ett hundratal andra bybor för att tjäna

pengar. Nu sitter de fast under en betongviadukt i Täby. I Rumänien väntar deras

barn.

– Jag längtar jättemycket  efter  mamma och pappa, säger dottern Amife,  10”.

(Aftonbladet, 2 april 2015, Lämnade i Rumänien)

Journalisten berättar  om den hopplöshet och fattigdom som präglar byn.  “Amife bor i  ett

fallfärdigt  hus av vass och lera  tillsammans med sina fyra  syskon och åtta kusiner – och

farmor Atisa och farfar Daniel, båda i 60-års åldern”. Familjen har inte råd att låta barnen gå i

skola. “Se på henne, hon har inga skor, bara plasttofflor. Och kläderna fulla av hål. Hon är

inte välkommen i skolan så här”, får farmodern berätta.

I Sverige kämpar deras föräldrar för sin och familjens överlevnad. “Hela vintern har de sovit

ute.  De  har  lämnat  sina  fem barn  i  Rumänien  för  detta”  lyder  ett  textstycke.  “Efter  tre

månader har han och hustrun fortfarande inte skickat hem några pengar”.

Texten avslutas med en målande beskrivning av situationen för de som blev lämnade kvar:
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“På romernas kulle i Babadag finns inget hopp och ingen ilska. Ingen tro på

något  annat  än  pengar  i  handen,  inga  drömmar  bortom  att  laga  taket  som

snöstormen tog eller att bygga ett eget hus av vass och lera”. (Aftonbladet,  2

april 2015, Lämnade i Rumänien)

Den kosmopolitism som finns i texten är att tidningen försöker skapa en förståelse genom

reportaget. Reportaget försöker frambringa empati och medlidande för EU-migranterna. Att

journalisten har varit på plats i Rumänien ger läsaren en insyn om hur andra delar av världen

ser ut och chansen att reflektera över andra nationaliteter och folkgrupper, i  det här fallet

romer. Även Strömbäck (2016, s. 125) menar att de positiva effekterna med invandring eller

migration är att det ger människor en möjlighet att förstå hur det är att leva i olika länder.

Media har stort inflytande i skapandet av kosmopolitism och har en möjlighet att påverka

människor till att antingen känna empati eller identifiera sig med “de andra”. Det är främst

sant när det kommer till lidande eller katastrofer. (Joye, 2014, s. 121).

Ett liknande exempel på en medietext med spår av kosmopolitism är artikeln “Vi kan inte

bara vända bort ansiktet” som publicerades i Expressen den 4 april 2015. I texten är den

kulturella kosmopolitismen, som handlar om att skapa och reproducera ett mångfaldhetstänk,

framträdande  (Robertson, 2010, s. 7).

Journalisten har valt  att  skildra hur en förening engagerat  sig i  EU-migranternas hemlösa

bostadssituation och texten inleds med följande textstycke:

“Människor över hela Sverige engagerar sig för de fattiga människor från främst

Rumänien och Bulgarien som kommer till Sverige för att tigga ihop till något

bättre än det de har. I Nyköping innebär det tak över huvudet i några månader

för några som inte har det”. (Expressen, 4 april 2015, ”Vi kan inte bara vända

bort ansiktet”)

Med  hjälp  av  en  präst  och  kyrkoherde  kunde  en  gårdsvilla  bli  ett  tillfälligt  boende  för

migranterna.

”Det var en akut lösning, så att de inte skulle frysa ihjäl. Men det är bara ett

bandage.  Det finns en fattigdomsproblematik som hör Rumänien och EU till,

men när  de nu är  här  kan vi inte  bara vända bort  ansiktet”,  är  ett  citat  från

kyrkoherden som journalisten valt att ta med. (Expressen, 4 april 2015, ”Vi kan

inte bara vända bort ansiktet”)
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En styrelseledamot i EUM, Stöd till EU-migranter, får i texten säga att det finns det ett stort

intresse för att hjälpa:

“Emma Andersson berättar  att  ibland står  det  soppor och annan mat  utanför

dörren när de kommer till Röda villan. Det rullar på, för folk bryr sig, säger hon,

och får samtidigt ett telefonsamtal. Någon undrar om det behövs en volontär till

Röda villan i kväll”. (Expressen, 4 april  2015,  ”Vi kan inte bara vända bort

ansiktet”)

De EU-migranter som journalisten intervjuar framställs som tacksamma över den hjälp de får.

”Jag är lycklig att jag kom hit. Det är så fint här, människor är snälla”, får en av dem säga.

För att EU-migranterna ska känna sig säkra under natten hjälper byborna till att vakta villan.

En kvinna får berätta att flera invånare brukar skänka nödvändigheter till EU-migranterna.

“Någon hade bakat vaniljbullar och hängt en påse på dörren. Vi har fått påslakan i obrutna

förpackningar.  Och  flera  säckar  med  kläder,  som vi  ska  försöka  fördela  så  rättvist  som

möjligt”,  säger  hon  och  förklarar  vidare  att  hon  valde  att  engagera  sig  för  att  hjälpa

migranterna när hon såg dem sittandes utomhus i snöstormen för att be om pengar:

”Vi har dragit högsta vinsten i lotteriet om var man är född, men hade jag varit

född i ett sådant land hoppas man att det fanns någon som ville sitta vakt i ett

hus där man kunde få gå in på natten”. (Expressen, 4 april 2015,  ”Vi kan inte

bara vända bort ansiktet”)

Reportaget visar att det finns människor som respekterar och är villig att hjälpa migranterna.

De ser EU-migranter som människor i behov av hjälp, utan hänsyn till kulturella olikheter.

Journalisten  väljer  att  lyfta  fram  de  goda  krafterna  som  finns  i  samhället  som  ser  alla

medborgare  som  lika  mycket  värda.  Det  överensstämmer  med  Robertson  (2010,  s.  7)

definition av en världsmedborgare som är någon som respekterar mångfald och som är villig

att ta kontakt med “de andra”. Enligt Hannerz (refererad i Joye, 2014, s. 121) sociologiska

förståelse av kosmopolitism handlar den kosmopolitiska ideologin om en vilja att skapa en

relation  med  “de  andra”.  Det  här  är  ett  bra  exempel  på  hur  svenskar  och EU-migranter

integrerar och enligt Strömbäck (2016, s. 133) är det sådana här möten som är viktiga för

utvecklingen i det svenska samhället. För att vi ska fortsätta utvecklas och vara en av de bästa

länderna när det kommer till mänsklig utveckling,  demokrati,  pressfrihet och jämställdhet

gäller  det  att  ta  vara  på  möjligheterna  som globaliseringen  medför,  i  det  här  fallet  EU-
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migrationen  (Strömbäck,  2016,  s.  115).  Migrationen  bidrar  till  att  bygga  broar  mellan

länderna och en överföring av kunskaper och erfarenheter (Strömbäck, 2016, s. 116).

6.3 Fyra olika frames i kvällstidningarnas rapportering

Under den här rubriken kommer vi att sammanfatta och redogöra för de olika frames som går

att urskilja i kvällstidningarnas rapportering om EU-migranterna. I analysen har vi tillämpat

Entmans (1993, s.  52) fyra egenskaper för en framing analys:  fastställa  problem, förklara

orsaker,  uttryck  för  moraliska  bedömningar  och förslag  på lösningar.  Analysen innefattar

även  tidningarnas  val  av  citat,  källor,  referenser  till  exempel,  placering  av  text  och

underliggande budskap.

Den sammantagna bedömningen är att  de analyserade medietexterna använder sig av fyra

olika  frames:  politisk-,  brotts-,  sysselsättnings-  och kosmopolitisk  frame.  Nedan redogörs

framsen genom utvalda texter.

6.3.1 Politisk frame

De  politiskt  vinklade  artiklarna  är  inriktade  på  det  utbredda  tiggeriet  och  migranternas

boendesituation.  Den första artikeln som faller  under en politiskt  frame är en artikel  som

publicerades  i  Aftonbladet  den 3 april  2015.  Artikeln “Varannan vill förbjuda tiggeriet”

baseras på en undersökning som Aftonbladet har gjort i samarbete med Sverige tycker. Enligt

mätningen,  en enkät-undersökning med syftet  att  undersöka hur svenskarna ställer  sig till

tiggeriet, visade det sig att hälften av svenskarna vill att det ska införas ett tiggeriförbud.

“Svenskarna tycker i allt högre utsträckning att det är ett bra förslag att förbjuda

tiggeri. Vi ser också att ökningen sker bland i princip alla grupper, både män och

kvinnor, olika åldrar och delar av Sverige” sa opinionschefen på Sverige tycker

om  mätningens  resultat.  (Aftonbladet,  3  april  2015,  Varannan  vill  förbjuda

tiggeriet)

I artikeln framgår det att stora förändringar i synen på förbud har skett utifrån de svarandes

politiska sympatier. Mer positiva till ett förbud har sympatisörer till M, C, V och KD blivit.

Mer negativa är S och MP-anhängare. Statsminister Stefan Löfven intervjuas om mätningens

resultat:

“Det är självklart att det griper tag i folk när de ser människor som tigger. Det är

inget konstigt att man vill komma till rätta med ett sådant problem, att folk far så
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illa.  Jag  är  helt  övertygad  om  att  i  grunden  är  det  ett  uttryck  för

medmänsklighet”. (Aftonbladet, 3 april 2015, Varannan vill förbjuda tiggeriet)

Texten fortsätter med att han ställer sig kritisk till ett förbud mot tiggeriet:

“Vi måste göra något helt annat. Dels genom den nationella samordnaren och vi

ska också stötta de kommuner där det finns många som behöver hjälp. Men det

är också viktigt med samarbetet med Rumänien, att stärka deras möjlighet att

deras egen befolkning kan fara väl i det egna landet”. (Aftonbladet, 3 april 2015,

Varannan vill förbjuda tiggeriet)

Problemet som definieras  i  artikeln  är tiggeriet  med vinkel  på svenskarnas  inställning till

tiggerisituationen. Det är politiska källor som får uttala sig om lösningen på problemet. I det

här fallet Stefan Löfven som bland annat nämner att en del av lösningen för regeringen är att

stödja både Rumänien  och landets  kommuner  för  att  kunna ta  hand om migranterna.  De

moraliska värderingarna som är framträdande i artikeln och som definieras i intervjun med

Löfven är att svenskarnas inställning i mångt och mycket bottnar i medmänsklighet och att

det är en ovärdig handling att tigga. Den latenta orsaken till tillströmningen av EU-migranter

är deras situation i sitt hemland som går att uppfatta i Löfvens citat om att Sverige måste

hjälpa Rumänien.  

Den andra politiskt vinklade texten är en artikel i Expressen från den 6 juni 2015. Journalisten

har följt med en svensk delegation till Rumänien. “Här sätter Sverige press på Rumänien” är

rubriken och artikeln vinklar på ett avtal som ska undertecknas mellan länderna. Avtalet ska

tvinga  Rumänien  att  hjälpa  sina  fattiga  och  Sverige  ska  hjälpa  till  genom  att  erbjuda

expertkunskap på tre huvudsakliga områden: utsatta barns skolgång, jämställdhet och välfärd.

“Jag har själv besökt platser där personer bor i Sverige som lever genom att be

om pengar. Vi ska inte ha det så i Sverige så vi är angelägna om att stödja ett

bättre liv här”, säger ansvarig minister Åsa Regnér. (Expressen, 6 juni 2015, Här

sätter Sverige press på Rumänien)

Hon anser, enligt Expressens nyhetsartikel,  att det är på god tid att Rumänien agerar mot

diskrimineringen av romer. “Det finns mycket fördomar mot romer. Här och i alla andra EU-

länder. Vägen fram är att stärka romers och andra utsattas rättigheter”. Journalisten har även

intervjuat Rumäniens socialminister om situationen för romerna:
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“Vi har ett antidiskrimineringsråd och en lag relaterad till dessa frågor. Vi måste

ändra  den  här  mentaliteten  och  bekämpa  diskrimineringen  genom  att  hitta

människor  som  kan  bli  opinionsbildare  för  att  ändra  stereotyper”,  säger

ministern. (Expressen, 6 juni 2015, Här sätter Sverige press på Rumänien)

Artiklen framställer det som att avtalet möts av kritik från svenska EU-parlamentariker vilka

enligt texten menar att frågan är politiskt känslig. 

“En del av orsaken till att EU:s socialfondspengar inte används är att staten eller

kommunen måste hålla i projekten. Borgmästare är rädda för att förlora nästa val

om de skulle  göra  något  för  gruppen romer  även om de  skulle  vilja”,  säger

centerpartisten  Fredrik Federley.  (Expressen,  6 juni 2015,  Här sätter  Sverige

press på Rumänien)

Problemet som fastställs i artikeln är Rumäniens behandling av sina medborgare som i sin tur

påverkat  Sverige.  Den  föreslagna  lösningen  är  att  Sverige  ska  bistå  Rumänien  med

information och ett kunskapsutbyte. De moraliska bedömningarna som är framträdande är att

diskrimineringen  av  romer  måste  upphöra  och att  båda  länderna  måste  hjälpa  till  för  att

förbättra förutsättningarna för romerna. Att Sverige sträcker ut sin hand och är villig är hjälpa

Rumänien  innehåller  även  spår  av  kosmopolitism.  Genom  att  värna  och  skydda  alla

människors  rättigheter  leder  avtalet  till  en gränsöverskridande demokrati  som sträcker  sig

över landsgränserna (Robertson, 2010, s.4).

6.3.2 Brottsframe

Den specifika brottsinriktade framen handlar huvudsakligen om brott som EU-migranterna

utsätts för. Aftonbladets artikel ”Tiggare överkörd av man på moped” som publicerades den

27 maj 2015, där en EU-migrant blev överkörd av en mopedist, är ett exempel (se rubrik 6.1

EU-migranter - tiggare och hemlösa). Det framgår i artikeln att polisen bedömer att det var en

medveten handling från mopedisten. ”Det är väldigt lågt att ge sig på en oskyddad människa

på det här sättet” får förundersökningsledaren i ärendet säga i texten. Reportern pratar med

både den drabbade EU-migranten  och en vän till  honom vilken i  texten  beskrivs som en

Boråsbo. Den nära vännen är enligt texten upprörd över händelsen och får säga att han inte

förstår hur någon kan ge sig på en försvarslös människa. ”Den som gjorde det här borde prova

på att tigga och leva som fattig”, säger vännen.
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I textens inledning står det vilka specifika skador EU-migranten har ådragit sig och att han

fortfarande vårdas på sjukhus. Reportern har även valt att lyfta fram följande citat  tidigt i

texten: ”Jag är fortfarande rädd att han ska komma efter mig”.

Artikeln är vinklad på EU-migrantens utsatta läge och erbjuder läsaren att känna sympati för

migranterna,  vilket  framgår  i  dels  citat  och val  av källor.  Det går  att  urskilja  två tydliga

egenskaper  i  artikeln  (utifrån  Entmans  (1993,  s.  52)  begrepp).  Det  första  är  att  den  ger

utrymme  för  moraliska  bedömningar  och  lyfter  fram  citat  från  personer  som  förkastar

händelsen utifrån sina mänskliga värderingar. Den andra är att den till viss del diagnostiserar

orsaken till  attacken  mot  tiggaren.  Även fast  det  inte  tydligt  står  skrivet  i  texten,  är  den

underliggande  meningen  att  den  bakomliggande  orsaken  till  mopedistens  handling  är

främlingsfientlighet. Det blir tydligt redan i rubriken då Aftonbladet valt att beskriva offret

som tiggare.

Den andra artikeln med en brottsframe, även den från Aftonbladet, publicerades den 9 juni

2015. I rubriken har Aftonbladet valt att använda sig av ett slagkraftigt citat: ”Kändes som

om ansiktet brann”.  I  inledningen av texten står det:  ”George,  26,  från Rumänien tog en

tupplur i parken. Då kom en man fram och hällde frätande vätska på honom”. Ett rumänskt

par blev attackerade när de låg och vilade i en park i Stockholm. ”Jag vaknade av att det

gjorde hemskt ont som om hela ansiktet brann. Jag flög upp, men såg inget”, är ett citat från

mannen som fick föras till sjukhus. Enligt migranterna i texten ska det ha varit batterisyra,

men polisen säger att de väntar på ett analyssvar av vätskan.

Reportern har även intervjuat några vittnen till  händelsen som uppger att  gärningsmannen

tidigare  ska  ha  försökt  attackera  en  tiggare  med  pepparsprej.  Enligt  polisen  rubriceras

händelsen som grov misshandel.  Artikeln avslutas med att  migranterna får berätta  om sin

rädsla över att det ska hända igen. ”Jag tänker hela tiden på varför han angrep just oss. Och

vad som händer om han får tag på oss igen”.

Även den här artikeln är vinklad på den utsatthet som EU-migranterna känner i Sverige och

den främlingsfientlighet som finns i samhället. Artikeln innehåller kraftfulla citat från offren

som får uttrycka sin rädsla efter attacken och med egna ord beskriva vad som inträffade. De

väljer även att ha med vittnen som stärker EU-migranternas berättelse.

Uppfattningen  är  att  det  underliggande  budskapet  i  texten  även  här  handlar  om

främlingsfientlighet. Det genom att vittnen berättar att samma gärningsman tidigare försökt

37



attackera en tiggare och att det framgår att offren är EU-migranter som kommit till Sverige

för att  tigga.  Enligt  Entmans (1993) begrepp går  det  att  fastställa  ett  problem,  en typ  av

lösning på problemet och moraliska värderingar. Problemet som fastslås är att en EU-migrant

blivit attackerad där orsaken tros vara främlingsfientlighet eftersom gärningsmannen tidigare

försökt skada tiggare. En typ av lösning är polisens agerande i ärendet där de utreder attacken

med  en  strävan  efter  att  få  tag  i  den  skyldige.  De  moraliska  värderingarna  som  är

framträdande är att EU-migranterna får berätta om sitt lidande och rädsla vilket till viss del

väcker en sympati hos läsaren.

6.3.3 Sysselsättningsframe

Sysselsättningsframen vinklar i majoriteten av fallen på tiggeriet (se rubrik 6.1.2  Handlingar)

som återfinns i någon form i alla publicerade texter. Problemet som fastställs i artiklarna är att

EU-migranterna kommer till Sverige för att tigga och att den svenska befolkningen anser att

det är fel att sitta på gatan och be om pengar. De underliggande moraliska värderingarna är att

tiggeriet anses som en ovärdig handling. I en del av artiklarna kan man även se att människor

försöker lösa problemet. Här har vi lyft fram några citat från flera av de analyserade artiklarna

som tydligt visar att sysselsättningsframen är inriktad på tiggeriet.

“I  höstas tjänade Maricica  60-70 kronor om dagen på att  tigga på Stockholms

central. Det räckte inte för att försörja maken och de fyra sönerna” (Aftonbladet, 1

april 2015, Bussresan – mot framtiden)

“Sexåriga Marta samlar pant åt mamma och pappa i Uppsala. Tioåriga Jonathan

hjälper pappa att tigga genom spel vid centralstationen” – (Aftonbladet, 24 juni

2015, Barnen lever på gatorna)

“Saban går ut  för att  sätta  sig vid sin tiggarplats,  innan den blir  tagen.  Det  är

lördag morgon och bitande kallt i skuggan. Men om bara en timme ska svenskarna

välla in i Täby centrum för att påskhandla. Då ska Saban hålla fram sin kupade

hand och säga den ramsa han har lärt sig på svenska - den som varje kvarlämnat

barn i Babadag kan. - Hej, hej. - Snälla, snälla. - Tack så mycket” – (Aftonbladet,

2 april 2015, Lämnade i Rumänien)

“Gabriela Jordaky, 36, rom från Rumänien, sitter och tigger utanför Systembolaget

på Dragarbrunnsgatan lyser upp med hela ansiktet när Sunita Memetovic berättar
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att hon snart är färdig advokat” – (Expressen, 7 mars 2015, ”Romska kvinnor har

naturlig power”)

6.3.4 Kosmopolitisk frame

Som tidigare nämnts finns det spår av kosmopolitism i kvällspressens rapportering. Det är

främst i artiklar som vinklar på när svenskar och EU-migranter interagerar med varandra eller

artiklar  där  det  latenta  budskapet  är  att  locka  fram den empatiska  förmågan  hos  läsaren.

Sammanlagt hittade vi tre artiklar där det gick att urskilja en grad av kosmopolitism. Två av

de har vi redogjort om tidigare,  barnen som lämnades kvar i Rumänien och föreningen som

engagerat  sig  för  att  hjälpa  hemlösa  EU-migranter.  (Se  rubrik  6.2  Uppdelning  efter

nationaliteter - “vi” och “dem)

Problematiken som är gemensam för båda artiklarna är den fattigdom som präglar deras liv. I

den första artikeln är den mer utmärkande problematiken att  familjer splittras till  följd av

fattigdomen. De moraliska värderingarna är att de är i behov av hjälp och att barnen växer

upp utan sina föräldrar, vilket inga barn ska behöva göra. I den andra artikeln är det mer

definierade problemet att EU-migranterna i Sverige inte har någonstans att bo. En tillfällig

lösning som presenteras  är  att  allmänheten  känner  en vilja att  hjälpa till  och erbjuder ett

temporärt boende till EU-migranterna. De moraliska värderingarna som är framträdande är att

alla människor är lika mycket värda och bör behandlas lika.

Den tredje kosmopolitiska artikeln, “Romska kvinnor har naturlig power”,  publicerades  i

Expressen den 7 mars 2015. Artikeln lyfter fram en ung kvinna med romskt ursprung som är

en del av Expressens reportageserie om starka och inspirerande kvinnor inför den nationella

kvinnodagen. Den unga romska kvinnan är juridikstuderande på Uppsala universitet. “När jag

träffade Rosa Taikon sa hon att hon tror att jag är den första romska tjej som studerat till jurist

i Sverige”, säger hon.

Vidare intervjuas hon om sin uppväxt och bakgrund. “Jag och min familj har alltid varit noga

med att  säga att  vi  är romer.  Vi är stolta över vårt  ursprung”. Hon får poängtera att  den

romska tillhörigheten är viktig  för henne och berättar  i  texten att  hon brukar  åka ner till

Serbien varje sommar för att träffa sina far- och morföräldrar.

“Jag står mellan två samhällen, och tar lite från min romska kultur och lite från den

svenska. Det kan bli väldigt förvirrande, ibland krockar jag med mig själv. En del
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kan säga att din värld har blivit olik vår värld. Jag måste alltid hitta en balans”.

(Expressen, 7 mars 2015, ”Romska kvinnor har naturlig power”)

I texten framgår det att en av hennes största förebilder är hennes mamma:

“En romsk kvinna är en väldigt stark kvinna. Det stämmer om jag tittar på min

mamma. Ingen kan köra med henne. Romska kvinnor har en naturlig power, de

klagar  väldigt  sällan  över  hur  jobbigt  något  är”.  (Expressen,  7  mars  2015,

”Romska kvinnor har naturlig power”)

I  artikeln  framställs  hon som förfärad över hur romer  diskrimineras  i  hemlandet.  “Det  är

hemskt som de behandlar romer i Rumänien”. Texten avslutas med hur hon ser på framtiden

och  sin  framtida  karriär  som  jurist.  “Jag  vill  jobba  med  romska  frågor  och  mänskliga

rättigheter, helst på EU-nivå i Bryssel. Det finns mycket att göra där”.

Vid tillämpning av Entmans  fyra  egenskaper  är  det  svårt  att  urskilja  ett  problem.  Det  är

snarare att den ger uttryck för moraliska värderingar där alla människor, oavsett ursprung, är

lika mycket värda och ska ha rätt till samma utbildning och arbete. Den latenta problematiken

är den diskriminering som romer utsatts för genom historien och fortfarande får genomlida än

i dag. I stället för att stereotypisera romer som tiggare och hemlösa visar artikeln på att det

inte  går  att  generalisera  nationaliteter.  Journalisten  får  publiken  att  reflektera  över  olika

nationaliteter och folkgrupper och kan därmed placera dem i en större kontext (Robertson,

2010,  s.  31).  Ur  ett  kosmopolitiskt  perspektiv  poängterar  artikeln  alla  människor  ska  ha

samma rättigheter (Robertson, 2010, s. 5). Den visar hur människor jobbar för att alla ska

behandlas lika och att det är oacceptabelt att diskriminera en folkgrupp på grund av deras

ursprung.

6.3.5 Jämförelse med tidigare forskning

I  kopplingen  till  den  tidigare  forskningen  hittar  vi  både  likheter  och  skillnader  i  vårt

analysresultat om kvällspressens användning av frames.

Enligt  Cheregis  (2015,  s.  290)  forskningsresultat  finns  det  sju  frames  i  den  brittiska

tabloidpressen. Framsen var en ekonomisk-, politisk-, utbildnings-, sysselsättnings-, bidrags-,

EU-politisk- och nationell säkerhetsframe. Fox et al. (2012, s. 686) hittade tre frames som de

kallar för “nummerspelet”, brottsframe och den romska framen. Vi hittade fyra frames i vår

analys.
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Vår analys om kvällspressens politiska frame liknar den politiska framen i Cheregis (2015, s.

290) forskningsstudie. I alla artiklar får politiska aktörer som klassas som elitkällor komma

till  tals.  Likt  tabloidpressens  rapportering  hörs  inga  andra  röster  i  debatten.  De officiella

källorna i kvällspressens rapportering har liknande befattning som de politiska aktörer som

citeras i den brittiska tabloidpressen. (Cheregi, 2015, s. 291) I kvällspressens politiska artiklar

intervjuades  statsminister  Stefan  Löfven,  jämställdhetsminister  Åsa  Regnér,  Rumäniens

socialminister och en EU-parlamentariker. I Cheregis (2015, s. 291) studie fick bland annat

Storbritanniens  premiärminister  och  migrationsminister  samt  Rumäniens  president  och

Bulgariens  premiärminister  mest  utrymme  i  debatten  om EU-migrationen.  Tabloidpressen

använder sig även av en EU-politiskt inriktad frame som fokuserar på effekterna av den fria

rörligheten ur ett migrationsperspektiv (Cheregi, 2015, s. 290). Inom den politiska framen i

vår analys är tiggeriet och tillströmningen av EU-migranter i Sverige en effekt av den fria

rörligheten.

Balabanova  och Balch  (2010,  s.  394)  har  även  funnit  en  politisk  frame  i  sin  studie  om

medierna  i   Storbritannien  och  Bulgarien  rapportering  om  EU-migtranterna  ur  ett  etiskt

perspektiv. Artiklarna de studerade visar att den dominerade politiska framen handlar om en

“hanterad migration”. Båda ländernas tidningar fokuserade på kostnaderna samt de för- och

nackdelar som finns för nationalstaten. (Balabanova & Balch, 2010, s. 394) En vinkel som vi

inte kunde finna spår av i de svenska kvällstidningarna, utan där fokuserade journalisterna på

problemet med tiggeriet och hur det ska lösas. Men en fråga om hur mycket det skulle komma

att kosta för Sverige eller Rumänien ser vi inte i vårt analyserade material.

I vår analys har vi hittat spår av en sysselsättningsframe vilket även Cheregi (2015, s. 290)

har gjort i sin studie. I den brittiska tabloidpressen lyfts personliga berättelser om rumäner

som arbetar i Storbritannien fram. Där framställs dock EU-migranterna som ett konkurrenshot

på  arbetsmarknaden  mot  brittiska  medborgare,  vilket  de  inte  gör  i  de  svenska

kvällstidningarna. I kvällspressen är majoriteten av artiklarna vinklade på tiggeriet i någon

form. Artiklarna betonar ofta deras utsatthet på grund av fattigdomen där en av följderna är

att de tvingas tigga. De är mer empatiskt vinklade än i tabloidpressen.

Vår brottsframe motsvarar Cheregis (2015, s. 290) nationella säkerhets frame och Fox et al.

(2012, s. 687) brottsframe. Hur den brittiska tabloidpressen och de svenska kvällstidningarna

har frameat  när det kommer till  brott  skiljer  sig åt.  Enligt  Cheregis studie (2015, s. 290)

fokuserar tabloidpressen på de brott som EU-migranterna själva begår och de framställs som
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ett hot mot säkerheten för de brittiska medborgarna. Liknande resultat kom även Fox et al.

(2012) fram till i sin analys. Deras slutsats är att tabloidpressen fokuserar på brott begågna av

migranter  och  minoriteter  i  landet.  Rumänerna  kopplas  samman  med  bankomat-  och

kreditkortslån, barn-trafficking, tiggeri och prostitution. I förlängningen leder det till att de

framställs som kriminella parasiter som snyltar på sitt värdland. (Fox et al., 2012, s. 687) Men

i  den  svenska  kvällspressen  är  vinkeln  tvärtom  och  fokus  ligger  på  de  brott  som  EU-

migranterna utsätts för av de svenska medborgarna.

Den frame som vi hittade i vår analys och som inte finns i den tidigare forskningen är en

kosmopolitiskt inriktad frame med både positivt vinklade artiklar om EU-migranter och EU-

migrationen samt artiklar som spelar på den empatiska förmågan hos läsaren. I den tidigare

forskningen  fanns  det  en  avsaknad   av  positiva  frames  om  EU-migrationen.  Med  den

slutsatsen kan vi även dra paralleller till Balabanova och Balch (2010) studie som undersökt

hur medierna i två länder, Storbritannien och Bulgarien, rapporterat om EU-migrationen ur ett

etiskt  perspektiv.  Enligt  deras  studie  fanns  det  mer  kosmopolitiska  frames  i  Bulgariens

rapportering än i Storbritanniens som i större utsträckning hade en mer konsekvensinriktad

rapportering. (Balabanova & Balch, 2010, s. 394)

Det vi inte kunnat hitta i vårt material, men som den tidigare forskningen tar upp är dels en

ekonomisk  frame  och  en  utbildningsframe.  I  Cheregis  (2015,  s.  290)  analys  fokuserar

tabloidpressen till viss del på de kostnader för landet som EU-migrationen medför, men en

sådan  tydlig  vinkel  kunde  vi  inte  hitta  i  den  svenska  kvällspressen.  Utbildningsframen

fokuserade på de rumänska medborgarna som studerade i Storbritannien och hur de utnyttjar

bidragssystemet.  Dock  tas  utbildningsframen  upp  förvånansvärt  lite  i  pressen  och  i  den

svenska  kvällspressen  togs  den  inte  upp  alls.  (Cheregi,  2015,  s.  290)  Inte  heller

“nummerspelet”  i  Fox  et  al.  (2012,  s.  686)  forskning  går  att  urskilja  i  den  svenska

kvällspressen.  Författarna  menar  att  tabloidpressen  försöker  locka  till  läsning  genom  att

förstärka  migrationens  omfattning  och  använda  kraftfulla  ord  som  horder,  invasion  och

översvämning med vinkeln att EU-migranterna kommer för att konkurrera om arbetstillfällen.

(Fox et al., 2012, s. 686) Däremot finns det spår av Fox et al. romska frame i den svenska

kvällspressen. Enligt framen sker en typ av stereotypisering när mycket av rapporteringen om

östeuropeiska  migranter  beskriver  den  region  de  kommer  ifrån  som  fattig,  korrupt,

konfliktfylld och kulturellt förkrympt. I den svenska kvällspressen beskrivs EU-migranternas

hemländer ofta som fattiga och diskriminerande.
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7. Slutsatser och diskussion

Resultatet  av  vår  analys  visar  att  kvällstidningarna  målar  upp  en  stereotyp  bild  av  EU-

migranterna. I vår första frågeställning har vi utgått ifrån vilka benämningar som används i

refereringen till EU-migranter och vilka handlingar migranterna kopplas ihop med. Slutsatsen

är att  de mest  använda orden för att  beskriva EU-migranterna är tiggare och rom. Vidare

kopplas de genomgående samman med tiggeri,  hemlöshet  och fattigdom. Detta  korrelerar

med  Richard  Dyers  (refererad  i  Hall  2013b,  s.  247)  beskrivning  av  stereotypisering  där

människor  delas  in  i  olika  roller  och  grupper  baserade  på  bland  annat  nationalitet  och

handlingar.  Liknande  stereotypisering  återfanns  även  i  den  tidigare  forskningen.  Både

Cheregi  (2015)  och  Fox  et  al.  (2012)  kunde  urskilja  en  stereotypisering  i  den  brittiska

tabloidpressen.  Förutom  att  EU-migranterna  beskrevs  som  tiggare  användes  andra

nedvärderande ord som mördare och kriminella och de sammankopplades ofta  med brottsliga

handlingar.  Vi anser  att  den svenska kvällspressen skapar  en mer  nyanserad  bild  av EU-

migranterna och är mindre fördömande än den brittiska tabloidpressen. Men en fara med att

EU-migranterna stereotypiseras  i medierapporteringen är att  den stereotypa bilden av dem

normaliseras.  Att  tidningarna genomgående använder ord med negativa innebörder när de

benämner EU-migranterna leder i sin tur till att deras hemländer samt kultur anses som något

negativt.  Samma  slutsats  kom  även  Cheregi  (2015)  fram  till  i  sin  forskning.  Även  fast

benämningarna av EU-migranterna skiljer sig åt stundtals, leder den nedvärderande ton som

används i  rapporteringen till  att  synen på EU-migranternas  hemland i  slutändan påverkas

negativt. (Cheregi, 2015, s. 279).

En konsekvens av kvällstidningarnas stereotypisering är att det leder till en uppdelning där

svenskar och EU-migranter kategoriseras utifrån sina nationaliteter. Tidningarna skildrar en

del av verkligheten som visar på ett avståndstagande från den svenska befolkningen, men

förstärker uppdelningen genom att stereotypisera och tydligt ställa två grupper mot varandra.

Det  blir  en uppdelning mellan  ett  “vi”  och “dem” där  det  onormala  i  samhället  blir  “de

andra”.  Stereotypiseringen  inträffar  ofta  när  det  är  ojämnt  maktförhållande  och  makten

används ofta mot den exkluderade gruppen, “de andra”. (Hall, 2013b, s. 248) Enligt Dyer

(refererad i Hall, 2013b, s. 248) blir det en form av etnocentrism där normerna från den egna

kulturen  tillämpas  på  de  avvikande.  Både  maktförhållandet  och  uppdelningen  märktes  i

rapporteringen  och  det  var  uppenbart  att  EU-migranterna  var  i  beroendeställning  till  de
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svenska  medborgarna.  Det  tydliggjordes  genom att  svenskarna  beskrevs  som exempelvis

“Malmöbon” och artiklarna var ofta vinklade på EU-migranternas utsatta situation i Sverige

där de ofta möts av förakt från befolkningen på grund av tiggeriet och deras position som “de

andra”. Att kvällspressen gör ett medvetet val i sin rapportering och väljer att skriva tiggare i

stället för de mer neutrala benämningarna EU-migrant eller EU-medborgare kan bero på att

tigga är något som de trots allt gör och att det är en del av verkligheten. Vi anser att tiggare på

senare  tid  har  blivit  ett  använt  ord  i  samhället  och  en  faktor  kan  vara  medias  frekventa

användning av ordet i deras rubriker och texter. Det kan till viss del bero på att användningen

av ordet tiggare säljer bättre. 

Majoriteten av våra analyserade artiklar bidrar till en uppdelning och en stereotypisering, men

det  fanns  tre  artiklar  som innehåller  en  grad  av  kosmopolitism.  Journalisterna  försöker  i

texterna förminska avståndet mellan de två kulturerna i stället för att skapa en uppdelning. De

har lyft fram exempel på en interaktion mellan svenskar och EU-migranter och försöker även

skapa en förståelse för  migranternas  liv.  Enligt  kosmopolitismens  kulturella  dimension är

olika gruppers kontakt med varandra en del i kampen mot främlingsfientlighet. (Robertson,

2010)  Det överensstämmer även med Strömbäcks (2016, s. 124) vision för en internationell

migration, där länder bygger broar mellan varandra och delar med sig av varandras kunskaper

och erfarenheter. Han menar att det är genom möten mellan kulturer, i det här fallet svenskar

och EU-migranterna, som utveckling sker (Strömbäck, 2016, s 133). Journalisterna försöker

sudda ut stämpeln om EU-migranterna som “de andra” och visar att det går att ta kontakt med

dem.  Det  visar  på  en  typ  av  kulturell  kosmopolitism  som  handlar  om  att  skapa  och

reproducera  ett  mångfaldhetstänk.  Människorna  i  texterna  går  att  likna  vid  en  typ  av

världsmedborgare,  där  definitionen  av  en  världsmedborgare  är  att  det  är  en  person  som

respekterar mångfald och är villig att ta kontakt med “de andra”. (Robertson, 2010, s. 7) Det

märks att journalisterna försöker att undvika stereotypiseringen av EU-migranterna i texterna

och ordet tiggare förekommer därför mindre ofta än i de andra artiklarna.  

Den sista frågeställningen i vår analys handlar om vilka frames som använts i medietexterna.

Vår  sammantagna  bedömning  är  det  finns  fyra  mer  framträdande  frames:  politisk  frame,

sysselsättningsframe,  brottsframe och en  kosmopolitisk  frame.  I  den  politiska  framen  var

artiklarna  vinklade  på  det  utbredda  tiggeriet  och  EU-migranternas  boendesituation.

Sysselsättningsframen var inriktad på tiggeriet som återfanns i någon form i samtliga artiklar.

Brottsframen  handlade  om  de  brott  som  EU-migranterna  utsätts  för  i  Sverige.  I  den
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kosmopolitiska  framen  ingick  artiklar  som  antingen  gav  läsaren  en  förståelse  över  EU-

migranternas  livssituation  och  anspelade  på  läsarens  empatiska  förmåga,  visade  på  en

interaktion eller artiklar som inte målade upp en stereotyp bild av EU-migranterna. I samtliga

frames finns det överlag ett, antingen latent eller manifest, budskap om att EU-migranterna är

fattiga och utsatta människor som är i behov av hjälp.

Slutsatsen av vår analys  av kvällspressens rapportering är att  de överlag reproducerar och

sprider en stereotyp bild av EU-migranterna som förstärker uppdelningen mellan svenskar

och EU-migranter. Även fast det finns spår av kosmopolitism i det analyserade materialet

skulle det behövas fler för att balansera bilden av EU-migranterna som finns i dag. Enligt

kosmopolitismen har media makten att påverka hur vi ser på andra kulturer och kan antingen

främja eller separera olika identiteter. Medierna ger människor en insyn om hur andra delar

av världen ser ut och bidrar till  kunskap om globala “Andra”, men som det ser ut nu ger

enbart den svenska kvällspressen en sida av myntet. Nya upplevelser ger nya perspektiv på

världen och det i sin tur kan vara en del i kampen mot främlingsfientlighet. (Robertson, 2010,

s. 31)

7.1 Förslag på vidare forskning

Vår  forskning  är  inriktad  på  att  undersöka  hur  EU-migranter  representeras  i  de  två

rikstäckande kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Valet av tidningar grundar sig i att

de har stor räckvidd och att det under den valda tidsperioden hade betydligt fler publicerade

artiklar som fokuserade på EU-migrationen än dagstidningarna.  Ett  av våra förslag till  en

vidare forskning är att undersöka hur EU-migranter och migrationen i sin helhet framställs i

den svenska dagspressen. Men det skulle även kunna gå att undersöka om det finns skillnader

eller likheter mellan dags- och kvällspressens rapportering om EU-migrationen.

Eftersom att  vi har märkt att  det finns en skillnad i vilket utrymme EU-migrationen får i

dagspressen jämfört med kvällspressen kan det vara av intresse att göra en kvantitativ studie

och analysera hur ofta tidningarna skriver om EU-migranterna.

En annan aspekt i hur media representerar EU-migranterna är att studera valet av bilder. I vårt

analyserade  material  upptäckte  vi  att  texterna  bildsatts  med  intressanta  bilder  som skulle

passa en semiotisk analys. Hur porträtteras EU-migranterna? Vilka människor finns med på

bild? Kommunicerar bilderna samma budskap som texterna?
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