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Abstract
Olausson, U., (2005). Medborgarskap och globalisering: Den diskursiva konstruktionen av
politisk identitet. (Citizenship and Globalization: the Discursive Construction of Political
Identity). Written in Swedish with an English summary. Örebro studies in Media and
Communication 3, pp. 284.

This study takes as its point of departure the theorizing on citizenship and globalization.
Today it is common to discuss a “flexible” citizenship beyond the paradigm of the nation-
state, which, besides its legal aspects of rights and obligations, also includes identification
with and participation in various communities, primarily political ones. “Politics”, in this
context, is considered to be constituted on the micro-level, discursively between individuals
(e.g. Laclau and Mouffe 1985).

The aim of the study is to, through the study of collective meaning making, contribute to
the theory building about citizenship and globalization. The study consists of three cases,
each of which attracted much media attention, with varying degrees of proximity and
distance. The construction of political community, on various levels on the globalization
scale (subnational, national, transnational) within the collective meaning making, is studied.
The aim of the study also includes the analysis of the discursive resources that are used for
the making of meaning. “External” discourses such as media messages and interpersonal
communication are analyzed as well as “internal” ones: e.g. values, norms, identifications
and experiences. In addition, the study aims at localizing the construction of meaning and
community within the structural context, and relating it to current structures of power.
The thesis is concluded with a suggestion of how to relate the discursive construction of
political identity to deliberative democracy theory.

The empirical material is collected by means of focus-groups interviews, including 2–5
people, with a total of 133 respondents. The transcribed material is analyzed by means of
critical discourse analysis, CDA.

The study identifies two different types of identity constructions: processes of nation-
alization, where the experienced Swedish identity and community function normatively in
the making of meaning, and processes of subnationalization, among those groups that some-
how felt excluded from and mistreated by the national (Swedish) environment. The thesis
concludes that the collective making of meaning within an assumed national community
contains ideological elements and works to a large extent in the service of power. However,
the subnationally compressed communities create meaning in an oppositional manner,
compared with the nationalized community and in relation to structures of power. Active
citizenship is thus best located in conflict, among groups that experience exclusion and
oppression in different situations (Mouffe 1995b). If this is right, the focus must shift from
consensus to communication, efforts to open up discursive bridges between the hegemonic
community and dissident voices should be made (c.f. Aronowitz 1995). An important space
for transgressing communication is of course the media. However, the study shows that the
media must deal with some problems before they are ready to serve as discursive bridges,
for instance the tendency to make the factual antagonisms subordinate to homogenizing
emotional reporting. In addition, there seems to exist a need for the political institutions to
move beyond the paradigm of the nation-state, and find other frameworks for the democratic
processes, not least at the subnational level. Thus, instead of discussing either a global or a
national citizenship one could, with Habermas (2001), reflect on a postnational citizenship
relating to the reflexive transformation of national civic sovereignty into subnational and
supranational citizenship.

Keywords: citizenship, globalization, media, ideology, identity, political community, audience
research, critical discourse analysis, social representations, the Gothenburg Fire, the Kosovo
Conflict, the Gothenburg Riots
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Förord
Det har varit ett nöje att skriva den här boken.

 Och det beror på att jag fått möjlighet att skriva om sådant som intresserar
mig mest: Globalisering – hur världen förändras genom att både människor
och symboler blir alltmer mobila. Medborgarskap – hur rollen som medbor-
gare i en demokrati påverkas av att samhället förändras. Ideologi – hur till-
stånd kontinuerligt återskapas genom processer som är osynliga och omed-
vetna för oss. Medier – hur medierna fungerar i allt detta.

Naturligtvis är det många som jag står i tacksamhetsskuld till. Först och
främst vill jag tacka min handledare, Stig Arne Nohrstedt, som överhuvudta-
get gjorde det möjligt för mig att söka forskarutbildning. Han har allt sedan
dess erbjudit en för mig ovärderlig kombination av frihet och vägledning och
varit mycket generös med sin stora kunskap och erfarenhet. Jag har Stig Arne
att tacka för mycket. Jag vill även rikta ett stort tack till min biträdande hand-
ledare, Birgitta Höijer, som kom in i mitt avhandlingsarbete i precis rätt skede.
Utan hennes ansenliga kunskaper inom framförallt socio-kognitiv teori hade
avhandlingen inte nått ända fram. Båda mina handledare har dessutom visat
mig stort förtroende och uppmuntrat mig på ett sätt som stärkt mitt självför-
troende mycket. Inte minst för detta är jag er synnerligen tacksam.

Jag vill också särskilt nämna min opponent på slutseminariet, Kim Schrøder,
Roskilde universitetscenter, och rikta ett stort tack även till honom. Kommen-
tarerna, som han framförde på ett mycket konstruktivt och sympatiskt sätt,
har jag haft stor nytta av i den slutliga bearbetningen av avhandlingen. Jag
hoppas att vi får anledning att träffas och diskutera vid många fler tillfällen.
Varmt tack även till Kirsten Drotner, Syddansk Universitet, som på ett tidigare
stadium gav mig vägledning med avgörande betydelse för studiens teoretiska
ramverk.

Och, mina kollegor inom MKV-ämnet här på Örebro universitet förstås.
Vilket stöd och vilken uppmuntran jag dagligdags fått av er. Ni är bäst! Av
arbetskamraterna vill jag särskilt nämna Göran Eriksson, som noggrant och
engagerat läste ett av avhandlingens viktigaste kapitel och gav mig insiktsfulla
kommentarer. Jag vill också tacka Mats Ekström för många goda råd i
avhandlingsarbetets slutskede. Framförallt vill jag rikta min tacksamhet mot
doktorandkollegan och ständige parhästen, Peter Berglez. Många av avhand-
lingens tankar och teman har formulerats utifrån våra diskussioner både kring
forskning och samhället i stort. Jag är Peter ett mycket stort tack skyldig, även
för kamratskapen han erbjudit i vått och torrt.

För avhandlingens räkning har 133 personer intervjuats, och jag vill tacka
dem alla för att de ställt upp. Jag riktar också ett stort tack till dem som hjälpt
mig att intervjua och transkribera: Munir Dag, Mikael Norén och Annsofi
Pierre. Varmt tack även till dåvarande Styrelsen för psykologiskt försvar, som
bidragit med finansiering av fallstudierna, till mamma Violet, som utfört den
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svenska språkgranskningen, och till Charlotta Hambre-Knight, som stått för
den engelska.

Min familj har naturligtvis haft stor betydelse för avhandlingens tillblivelse.
Jag tackar er alla för stödet, uppmuntran, intresset, friheten och förtroendet ni
visat mig genom åren. Mina ”små”, ni har alltid sett till att jag ”kommit ner på
jorden” med eller mot min vilja. Kalle, som var med redan när jag påbörjade
grundutbildningen. Johannes, som innebar en välgörande paus från avhandlings-
arbetet. Boken tillägnas er.

Örebro februari 2005
Ulrika Olausson
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1.1. Introduktion
Många händelser, som på olika sätt berör oss, påminner om att vi lever i en
global tid. Inte minst den, när detta skrivs, nyligen timade flodvågskatastrofen
i Sydostasien får oss att inse att sådant som sker på andra sidan jordklotet, kan
få förödande konsekvenser även för Sverige. Tsunamin, som under julhelgen
2004 krävde hundratusentals människors liv, blev till vad många har kallat ett
”nationellt trauma”. Flera hundra svenskar, däribland ett flertal barn, omkom
eller saknas i jättevågen. På så sätt kan katastrofen betraktas som ett tragiskt
exempel på vad som kommit att kallas för globalisering, där geografiska avstånd
och nationalstatlig tillhörighet får allt mindre betydelse. I linje med detta kan
man konstatera att vissa dagstidningar, speciellt på ledarplats, också vänt sin
känsla av agentskap ut mot världen och intagit någon form av global med-
borgarroll, när man krävt ett globalt ansvarstagande för det som hänt. Samtidigt
kan en tendens, som snarast pekar i motsatt riktning, konstateras i samband
med naturkatastrofen, då den blev upprinnelsen till en inrikespolitisk kontrovers.
Såväl de nationella medierna, speciellt kvällspressen, som den politiska opposi-
tionen riktade stark kritik mot den svenska regeringen för brister i hjälpen till
drabbade svenskar, och medborgarskapet vänds på så sätt inåt, mot national-
staten. Tsunamin, och händelseutvecklingen kring den, skulle alltså kunna
användas som argument både av dem som Held och McGrew (2000), i sin
enkla men upplysande modell över globaliseringsdebatten, kallar ”globalister”
och av dem som de benämner ”skeptiker”. Frågan är hur medborgarskapet
egentligen skall förstås mot bakgrund av dessa polariserade perspektiv på
globaliseringen.

Nutiden kännetecknas av det postindustriella samhällets framväxt. Det sker
successiva förskjutningar och transformationer i modernitetens karakteristika
av industrialisering, kommodifiering, urbanisering, byråkratisering osv. (Best
och Kellner 1991), och som historisk period förändras den gradvis. Framväx-
ten av en tjänstebaserad informationsekonomi, där den snabba utvecklingen
av kommunikationsteknologierna reducerar betydelsen av de nationalstatliga
skiljelinjerna (McPhail 2002), innebär att det moderna tillståndet destabiliseras.
Något förenklat kan man beskriva samhällsförändringarna som att olika typer
av gränser transformeras, försvinner och tar form.

Ur ett marxistiskt perspektiv har gränsförskjutningarna fått ekonomiska
förklaringar. Det handlar om den nyliberala ekonomiska agendans globala ut-
bredning, präglad av den nya världsordningens fria flöden av kapital, arbets-
kraft och information. Framväxten av transnationella företag och medie-
konglomerat bidrar till att olika typer av gränser – både på mikro- och makro-
nivå – korsas och förändras. Några suddas ut, andra tillkommer och mot-
reaktioner uppstår i form av isolationism inom olika grupper. Senmodernite-
tens strukturförändringar är alltså inte begränsade till den ekonomiska sfären
utan har grundläggande konsekvenser för alla samhällssegment. Marknads-
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ekonomin med dess mekanismer av produktion och konsumtion har betydelse
även för identiteter och sociala relationer (Anderson 1998).

Destabliseringen av de moderna förhållandena kan således identifieras, inte
enbart i den ekonomiska, utan också i den sociokulturella sfären. Kollektivers
perceptiva horisonter förändras, förflyttas eller försvinner i takt med utveck-
lingen av nya kommunikationsteknologier av olika slag. Den heterogenitet och
pluralism, som samhällena i allmänhet och storstäderna i synnerhet präglas av,
har lett till vad många påstår vara en fragmentering av tillvaron. Man kan
säga, att den karakteriseras av låg grad av förutsägbarhet, och tillvarons mång-
tydighet skapar som Bauman (1991) påpekar känslor av osäkerhet och ambi-
valens hos individerna.

Det ligger naturligtvis en fara i att i alltför hög grad kontrastera föränderlig-
heten av idag med ett slags mytomspunnet stabilt igår. Kanske verkligheten
aldrig har varit så stabil som vi ibland vill låta påskina. Det finns emellertid en
viktig poäng med att framhålla att vi idag lever i en brytningstid där det mo-
derna tillståndet destabiliseras. Avsikten med denna utgångspunkt är inte att,
som man ibland kan förledas att tro, ge sken av att människorna tidigare levt
med insikten om det fixerade, stabila och varaktiga. Det viktiga är, att vi lever
med vissheten om att dessa förhållanden inte existerar. Det är själva rekon-
struktionen av det förflutna – som vi känner det – som får oss att inse vad vi
själva saknar (Bauman 1997).

Paradoxalt nog är förändringarna mot mångfald och fragmentering i hög
grad relaterade till en process med tydliga totaliserande drag, globaliseringen.
Denna omfattar både fragmenterande krafter, t.ex. att den ökande mobiliteten
av skilda slag för med sig heterogenitet och hybridisering, och de-differentierande,
genom exempelvis ett homogeniserat globalt medieutbud. Oavsett om vi be-
traktar globaliseringen som fragmenterande eller totaliserande till sin natur
hamnar nationalstaten i ett nytt perspektiv. I det postindustriella samhället
utgör den inte längre någon absolut mittpunkt, utan transnationella processer
är mer regel än undantag. Den globala nivån är följaktligen mer central än
tidigare och händelser på det lokala planet präglas ofta av globala skeenden.

Nutiden har av olika tänkare begreppsliggjorts på olika sätt: senmoderni-
teten (t.ex. Giddens 1990), den reflexiva moderniteten (t.ex. Beck 1998) och
postmoderniteten (t.ex. Lyotard 1984). Floran av begrepp är i stora drag ett
uttryck för skilda uppfattningar, huruvida det sociala landskap vi ser idag är en
extension av det moderna tillståndet eller ett totalt avsteg ifrån detta. Att det
råder oenighet om ursprunget till och omfattningen av förändringarna, står
klart. Det är också tydligt, att globaliseringsprocessen i sig själv står i fokus för
debatt. ”Skeptikerna” (t.ex. Mann 2000, Smith 1991, Miller 1999, Brown
2000, Billig 1995) betonar t.ex. nationalstatens fortsatta dominans på flertalet
områden, även om de inte förnekar den ökande förekomsten av transnationella
processer. De flesta, som är engagerade i den akademiska diskussionen kring
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globaliseringen, är faktiskt överens om flera saker: att en tillväxt av ekono-
miskt beroende mellan regioner har ägt rum under de senaste decennierna, att
interregional och global konkurrens av olika slag inneburit, att gamla hierarkier
utmanats och att nya ojämlikheter skapats, att transnationella problem blivit
mer framträdande och kommit att utmana de nationella regeringarnas tradi-
tionella funktion, att det skett en tillväxt av internationella styrelseformer, t.ex.
EU och WTO, och sist men mest intressant ur denna studies perspektiv: att
dessa utvecklingar kräver nya tankemönster då det gäller politisk, ekonomisk
och kulturell förändring (Held och McGrew 2000).

Nationalstatens förändrade roll medför att nya krav ställs på demokratin,
de politiska institutionerna, på medierna och medborgarna. Utan att helt
stämma in i klagosången över ”den politiskt likgiltige”, medborgaren förvan-
skad till okritisk konsument, vågar jag ändå påstå, att det hos ”medel-medbor-
garen” kan konstateras en viss känsla av avstånd till de politiska processerna.
Som Dahlgren (2004) påpekar tar detta sig uttryck i minskat valdeltagande,
färre medlemmar i de politiska partierna och en i viss mån ökad cynism gente-
mot det politiska. Ofta är det medierna, framförallt de kommersiella, som
skuldbeläggs för denna distans mellan medborgare och den demokratiska prak-
tiken – många gånger säkert med rätta. Men samtidigt bör man också rikta
ljuset mot det demokratiska systemet som sådant. Dahlgren (1995:95, jfr Vasta
2000) menar, att de politiska institutionerna inte fungerar tillfredsställande i
senmoderniteten utan helt enkelt hamnat på efterkälken relativt den övriga
samhällsutvecklingen: ”There is a stagnant, moribund quality to much of the
official political realm /.../”.

Man kan studera demokrati från en mängd olika perspektiv och globalise-
ringsperspektivet är ett inte oviktigt sådant. I det alltmer mångfasetterade sam-
hället är det inte givet att det är nationalstaten, fundamentet för den liberal-
demokratiska modellen, som ligger till grund för det politiska identitets-
skapandet. Man har under det senaste tiotalet år diskuterat medborgarskap
utifrån delvis nya utgångspunkter och talar ofta om ett ”flexibelt” sådant. För-
utom de juridiska aspekterna har begreppet också kommit att inkludera känsla
av tillhörighet och deltagande i olika gemenskaper, såväl socio-kulturella som
politiska även om det är de senare, som utgör medborgarskapets ”kärna”.
Destabliseringen av det moderna tillståndet innebär att allt fler människor åt-
minstone delvis lever i avterritorialiserade rum (Hjarvard 2001), vilket innebär
att medborgarskapet inte oproblematiskt går att härleda till nationalstaten. I
denna tid av informationsöverflöd och en aldrig sinande tillgång till imaginära
rum är det viktigt att, om inte överge, ändå komplettera konventionella
forskningsansatser, som koncentreras till kulturen ”här och nu”, som om den
var fast lokaliserad i tid och rum (Morley 2000). För att skapa förståelse för
sociala, kulturella och inte minst politiska processer av olika slag är det nöd-
vändigt att studera sådana utanför det nationalstatliga ”paradigmet” (Dahl-
gren 1995, Delanty 2000).
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Den här studiens ambition är att fånga medborgarskapets geokognitiva ex-
tension. Den allt intensivare mobiliteten av såväl symbolisk som fysisk karak-
tär innebär, att det här inte enbart handlar om geografisk närhet eller distans
till det som sker, utan också om ett slags kognitiv sådan. Avhandlingens analy-
tiska fokus koncentreras därför till konstituerandet av socio-kulturell gemen-
skap i allmänhet och politisk gemenskap i synnerhet. Studien tar avstånd ifrån
det synsätt, som t.ex. opinionsmätningar är uttryck för, där individerna be-
traktas som isolerade enheter med politiken internaliserad inom sig. Det är inte
heller det individualiserade perspektiv på politik och agentskap, vilket exem-
pelvis Giddens (1991) beskriver som ”livspolitik”, som anläggs i analysen.
Politik betraktas som någonting individer diskursivt konstruerar tillsammans
med andra individer, och det är ur detta kollektiv ett gemensamt agentskap
kan växa fram:

/.../, from the standpoints of democracy, it is imperative not to lose sight of the
classic idea that democracy resides, ultimately, with citizens who engage in
talk with each other.
(Dahlgren 1995:19)

På sätt och vis kan man säga att studien söker efter politiken bland människorna,
i ett vardagsnära sammanhang dock med en dialektisk relation till den
institutionaliserade makropolitiken (jfr Gibbins och Reimer 1999, Vasta 2000).
Intresset fokuseras kring själva konstituerandet av den politiska gemenskapen
och kring de frågor, som kanske inte har aktualiserats på den etablerade politiska
agendan, men som ligger till grund för gemenskapens existens (jfr Dahlgren
2004).

Identitetsskapande äger inte rum i ett vakuum. Det handlar om konstruktio-
nen av mening i relation till händelser och till andra gemenskaper (Isin och
Wood 1999). Traditionellt har publikforskningen placerat mediernas budskap
i centrum för analysen av människors meningsskapande. Som Dahlgren (1995)
påpekar är dock medierna endast en, om än viktig, diskursiv resurs bland andra
i det offentliga rummet. Detta kan inte existera enbart som ett mediefenomen
utan måste lokaliseras i medborgarsamhället, ofta där detta genomkorsas av
medierna. De offentliga rummen, som jag i denna studie kallar ”politiska
gemenskaper”, konstrueras via människors diskussioner – interaktioner i med-
borgarsamhället – där intersubjektivitet och identitet skapar en känsla av till-
hörighet och kapacitet för deltagande i samhället. I avhandlingen låter jag alltså
”publiken”, i medieforskartermer, bli till ”medborgare” (jfr Dahlgren 1995).

Dessutom kan man ifrågasätta ett ensidigt fokus på medierna utifrån globa-
liseringsperspektivet, där olika diskursiva resurser troligtvis får olika betydelse
och relaterar på olika sätt till varandra beroende på varierande grad av
geokognitiv närhet och distans till den specifika händelsen. Man kan följaktli-
gen argumentera för att det finns ett behov av forskning inom medie- och
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kommunikationsvetenskapen, som inte med automatik sätter mediediskursen i
centrum för analysen, utan där denna endast betraktas som en resurs i menings-
skapandet bland andra diskurser, med olika hög grad av relevans i skilda situa-
tioner. Människor tolkar många gånger mediernas budskap på komplicerade
och oförutsägbara sätt och använder sig frekvent också av andra diskursiva
resurser i konstruktionen av mening (t.ex. Gamson 1992, Neuman m.fl. 1992,
Phillips och Schrøder 2004):

The media are the dominant representational aspect of modern culture but its
meanings are mediated by the ”lived experience” of everyday culture. The
relationship between media and culture is therefore one of the subtle interplay
of mediations.
(Barker 1999:7, kursivering i original)

I det kollektiva meningsskapandet utnyttjas en mix av diskursiva resurser, av
vilka medierna är en viktig sådan, och man kan anta att olika typer av
”diskursmixar” ger upphov till olika typer av tolkningsgemenskaper. Före-
liggande studie intresserar sig just för relationerna mellan olika diskursiva
interaktionsmodeller och konstituerandet av medborgarskapets politiska kärna.
Man kan säga att den på sitt sätt är en representant för det Alasuutari (1999:6)
definierar som publikforskningens ”tredje generation”, där forskningsfokus
riktas mot mediebudskapen såsom integrerade i vidare diskursiva sammanhang.

Ytterligare en viktig ambition i studien är att betona vikten av kritisk analys
i publikforskning, dvs. att inte enbart studera publiken och dess menings-
skapande i isolering utan att också placera det kollektiva meningsskapandet i
relation till den strukturella kontexten. Publikforskning inom kulturstudie-
traditionen har kritiserats för att ha tappat sin koppling till maktfrågorna till
förmån för ett navelskådande intresse för publikens aktiviteter i sig själva (t.ex.
Corner 1991, Gibbins och Reimer 1999):

/.../ the aim of cultural studies, as I see it, is to arrive at a more historicized
insight into the ways in which ”audience activity” is related to social and
political structures and processes. In other words, what is at stake is not the
understanding of ”audience activity” as such as an isolated and isolable phe-
nomenon and object of research, but the embeddedness of ”audience activity”
in a network of ongoing cultural practices and relationships.
(Ang 1989:101).

För att analysen av medborgarskap skall bli fruktbar ser jag det som nödvändigt
att relatera analysen av identitets- och meningsskapande till frågor om makt-
och dominansförhållanden. Klassiska frågor inom den kritiska kulturstudie-
traditionen såsom ideologisk reproduktion av maktstrukturer ges därför en
central position.

I arbetet med dessa frågor har jag sammanfört perspektiv och teorier från
olika discipliner: psykologiska, sociologiska, statsvetenskapliga, språkveten-
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skapliga, antropologiska, medie- och kommunikationsvetenskapliga etc. Jag
är väl medveten om att specialister inom dessa discipliner kan ha invändningar.
Det är också möjligt att jag tolkar skilda tänkare och författare i kontexter
som de inte själva tänkt sig, då jag försöker åskådliggöra sammanhang och
strukturer. Detta ser jag emellertid som ett nödvändigt pris att betala för att
uppnå en integrerad förståelse av det som studeras, och en kunskap som inte
begränsas i alltför hög grad av gränserna för de akademiska disciplinerna (jfr
Morley 2000, Gibbins och Reimer 1999).

1.2. Det globaliserande samhället
Teoretiserandet kring sammanlänkningen av världens olika delar kan spåras
långt tillbaka i tiden. Det var dock inte förrän på 1960- och framförallt 1970-
talet som globaliseringsbegreppet började användas. Socialismens kollaps och
kapitalismens globala genomslag intensifierade såväl den akademiska diskussionen
som den populära. Den snabba spridningen av ny kommunikationsteknologi
bidrog till att stärka uppfattningen om att världen nu höll på att bli en gemensam
social och ekonomisk arena – åtminstone för dess mer välbeställda invånare.
Globaliseringsprocessen har som idé skapat något av ett nytt paradigm: ”the
notion of globalization has become the leitmotif of our age.” (Held och McGrew
2000:1).

Globaliseringsteoretikerna argumenterar ofta för ett minskat analytiskt fo-
kus på nationalstaten, inte minst med tanke på att de ekologiska riskerna (Beck
1998) och marknadskrafterna inte känner några nationella gränser. Det är van-
ligt att kontrastera det nationella perspektivet mot det kosmopolitiska, vilket
innebär ett ”engagemang för ’kosmopolis’, världssamhället, som en samman-
hängande enhet” (Hannerz 1999:380). Följaktligen argumenteras det också
för behovet att studera och värdera lokala förhållanden i termer av deras glo-
bala implikationer (Tomlinson 1999).

Någon enhetlig och universell definition av begreppet globalisering existe-
rar inte. Debatten är tämligen konturlös och behandlar skilda aspekter av
fenomenet ur skilda infallsvinklar. Man skulle såsom Robertson (1992:8) kort
och gott kunna definiera det som ”the compression of the world and the
intensification of consciousness of the world as a whole”, men frågan är om
inte definitionen gör begreppet ännu vagare. Vilka element ingår egentligen i
själva processen av vad Harvey (1989) benämner time-space compression? Held
och McGrew (2000) identifierar ett antal beståndsdelar, vilka har olika hög
grad av relevans i olika teoretiska perspektiv. Det handlar t.ex. om ökande
globalt ömsesidigt ekonomiskt beroende, upplösandet av gränser för sociala
relationer, omstrukturering av maktrelationer och medvetenhet om globala
förhållanden.

Globala processer är ingenting nytt, människor har alltid haft kontakt med
varandra över olika typer av gränser, och idéer och vanor har alltid cirkulerat.
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Det man däremot endast kan härleda till senare delen av 1900-talet är den
snabbt accelererande omfattningen av dessa fenomen. Mönstren av olika typer
av mobilitet har vidgats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Det är vanligt att
identifiera två huvudsakliga beståndsdelar i globaliseringsprocessen, vilka i hög
grad bidrar till överskridandet och transformationen av etablerade gränser:
den fysiska mobiliteten av människorna själva, och den symboliska mobiliteten
via medierna.

1.2.1. Fysisk mobilitet

De expanderande mönstren av mobilitet och migration är viktiga orsaker till
den ökande pluralismen i samhället. Genom historien har människan alltid
varit mobil även om det tidigare handlade mest om korta avstånd. Idag har vi
genom den moderna transportteknologin stora möjligheter att röra oss över
långa avstånd på kort tid. Hannerz (1996:107) talar exempelvis om ”trans-
nationella kulturer” som baseras på en till transnationella arbetsmarknader
knuten yrkestillhörighet. Det kan handla om akademiker, tjänstemän, politiker,
affärsmänniskor, journalister, diplomater osv. Genom dessa kulturer är ett stort
antal människor idag systematiskt och direkt involverade med mer än en kultur.

Samtidigt bidrar den ofrivilliga mobiliteten förorsakad av exempelvis mili-
tära konflikter i hög grad till förflyttningen av människor över nationella grän-
ser. Det socio-kulturella landskapet karakteriseras av en ökande grad av mång-
fald, framförallt vad gäller etniska grupper. Pluralismen utmanar traditionella
gränser för kulturell homogenitet och nationell tillhörighet. Många gånger
kommer medlemmar av etniska minoriteter att känna gemenskap med mer än
en värld, tala mer än ett språk och inneha mer än en identitet. För dessa män-
niskor utgör inte landet de lever i den absoluta basen för känslan av tillhörig-
het, och på detta sätt görs de traditionella gränserna för identitetsskapandet
otydliga (Morley 2000).

De krympande avstånden och uppkomsten av nya komplexa beroendeformer
kan vid sidan av hybridisering också resultera i vad Tomlinson (1999:7, förf.
översättning) kallar ”kulturell förtätning”. Här sker ständiga möten med olika
typer av främlingar, vilka per definition avviker från våra kognitiva föreställ-
ningar om den sociala världen:

/.../ genom sin blotta närvaro gör [de] dunkelt vad som bör vara genomskin-
ligt, skapar oreda i vad som bör vara ett enkelt recept på handling /.../ besud-
lar glädjen med rädsla /.../ fördunklar och förmörkar de gränslinjer som bör
vara klart synliga.
(Bauman 1997:29)

Ofta leder detta förhållande till olyckliga vardagsresonemang kring ursprung,
gränsdragning, ”obefläckad” kultur och ”förorenad” sådan. Som en fond bakom
sådana resonemang ligger misstänksamheten gentemot dessa främlingar, vilka
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man upplever hotar den imaginära gemenskapen. Den moderna nationen antas
vara ett harmoniskt kollektiv, en idé som förutsätter en välorganiserad gemensam
kultur inom ett politiskt suveränt, skarpt avgränsat område. Interna olikheter
förnekas eller elimineras därför, och externa skillnader betonas för att särskilja
den egna gemenskapen ifrån andra. Destabiliseringen som åtföljer globali-
seringsprocessen har följaktligen producerat en mängd försvarsmekanismer av
reaktionär karaktär. Själva globaliseringsprocessen betraktas som ett hot mot
den ”genuina” kulturen genom att den försvagar det kulturella ”kittet” i
gemenskapen (Morley 2000, jfr t.ex. Hannerz 1996).

Fundamentalismen är med Baumans (2000:6) ord ”lika mycket globaliser-
ingens avkomma som den allmänt hyllade hybridiseringen av spetskulturen –
kulturen på den globaliserade toppen”. Rumslig segregering, separation och
exkludering tycks vara integrerade delar av globaliseringsprocessen men i vissa
globaliseringsteorier begås misstaget att reducera globaliseringen till ett möns-
ter av världsomspännande konvergens. En sådan ansats negligerar den andra
sidan av myntet: polariseringen och fragmenteringen orsakade av exempelvis
migration och mångkulturalism. Globaliseringen kan resultera i olika former
av hybrida identiteter men lika gärna i förstärkta traditionella former av lo-
kala eller nationella sådana. Nationsgränserna har på detta sätt i vissa sam-
manhang ökat i betydelse. Medan kapital och teknologi globaliseras och med
lätthet korsar nationsgränser, skärper nationella regeringar runt om i världen
sina gränskontroller för att öka kontrollen av immigration. Globalisering och
re-nationalisering eller de-globalisering går alltså hand i hand (Robertson 1992,
Hannerz 1996, Giddens 2000, Delanty 2000, Naficy 1999).

1.2.2. Symbolisk mobilitet

Att den snabba utvecklingen av kommunikationsteknologierna är en av de
viktigaste faktorerna i globaliseringsprocessen, är ett tämligen oomtvistat
faktum. Internationella mediekonglomerat och konvergensen mellan de globala
medierna och telekommunikationssystemen bidrar till vad många, framförallt
inom traditionen politisk ekonomi, fruktar vara en utveckling mot homo-
genisering och likriktning av medieutbudet. Nyhetsmaterialet härstammar ifrån
samma (västerländska) källor och täcker samma begränsade geografiska
områden. Detta sker i takt med att de reklamfinansierade medierna får ett
övertag gentemot public service medierna, vilket påstås urholka mediernas roll
som demokratiskt forum. Publikens primära roll är inte längre medborgarens
utan konsumentens. I detta perspektiv betraktas globaliseringen som ännu ett
uttryck för västlig, framförallt amerikansk, imperialism även om relativt få
idag betraktar effekterna av denna i rena injektionsnålstermer (Hamelink 1983,
Schiller 1985, Herman och McChesney 1997, Golding och Harris 1997).

Det finns alltså starka totaliserande och homogeniserande krafter, som verkar
globalt idag. Å andra sidan har det också, speciellt inom kulturstudietraditionen,

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.3420



21

hävdats att mångfalden av elektroniska medier snarare än att resultera i enkel-
riktad västlig kulturimperialism leder till oförutsägbara och ömsesidiga kultu-
rella flöden. Barker (1999) menar att relationen mellan globalisering, kultu-
rella identiteter och televisionen är komplex och kan ge upphov till en mängd
olika typer av möjliga identitetspositioner, fundamentalistiska, hybrida, trans-
nationella etc. Detta beror till stor del på att det globala erbjuds tillträde rakt
in i hjärtat av det lokala, dvs. hemmet. TV-mediet inviterar till ett imaginärt
besök på avlägset belägna platser trots att vi som publik aldrig behöver lämna
tryggheten i TV-soffan (Morley 2000).

Denna pendling mellan det lokala och globala innebär att självklarheten i
den nationella tillhörigheten sätts på spel. Traditionella idéer om hemland och
nation är inte längre oproblematiska. Televisionen påstås ha förmågan att trans-
portera individen eller mindre kollektiv till olika imaginära destinationer och
få personer lever idag genuint lokala liv. Istället för fysisk mobilitet handlar
dagens kommunikationsutveckling om representationer, dvs. symbolisk mobi-
litet (Morley 2000, Giddens 1991, Barker 1999). Televisionen är kort sagt en
betydelsefull resurs i konstruktionen av identiteter, och globaliseringen av TV-
mediet har aktualiserat viktiga frågor om kultur och kulturell identitet:

We must not lose sight of the fact that, in a world increasingly permeated by
the products of the media industries, a major new arena has been created for
the process of self-fashioning. It is an arena which, /.../ given the accessibility
of television and its global expansion, is increasingly available to individuals
world-wide.
(Thompson 1995:43)

Globaliseringen av televisionen har på detta sätt bidragit till konstruktionen av
ett mångfasetterat kollage av bilder från olika tider och platser (Barker 1999).
Det är dock inte okontroversiellt att hävda att den imaginära mobiliteten har
lett till en uppluckring av lokaliteten. Tomlinson (1999) argumenterar exempel-
vis för att denna modell av verkligheten endast är applicerbar på en liten del
människor. Det lokala livet är i själva verket fortfarande den viktigaste grunden
för det stora flertalet, och många människor har ännu en mycket lokalt präglad
geografisk horisont.

Trots att de flesta människor på detta sätt förblir lokala sådana, påverkas
ändå de lokala erfarenheterna av de medierade influenserna från avlägset be-
lägna platser. I ett globaliseringsperspektiv behöver det inte heller vara den
faktiska mobiliteten som står i fokus utan lika gärna ”känslan av att ens loka-
litet undergrävs av globala krafter” (Morley 2000:14, förf. översättning). Även
om den geografiska platsen är betydelsefull i relation till vårt boende och många
gånger vårt arbete, lever vi också i en virtuell, geografisk obunden tillvaro,
televisionens och de informationsteknologiska nätverkens. Giddens (1990) har
talat om fenomenet i termer av dis-placement och Thompson (1995) kallar det
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de-localization. Det globalas intrång i det lokala innebär emellertid inte med
automatik att den fysiska tillvaron upphör att existera utan snarare bidrar
detta till förändringen av lokaliteten. I själva transformationen av det lokala
har alltså globaliseringsprocessen ett av sina mest kraftfulla kulturella uttryck.

Globalisering handlar följaktligen lika mycket om lokal förändring som om
utvidgningen av sociala relationer genom tid och rum. Det existerar inga
hierarkier eller motsatsförhållanden mellan dessa analytiska distinktioner, dvs.
transnationella processer är inte bättre indikatorer på globaliseringsprocessen
än lokala sådana. Snarare än en fixerad bild av en enda globaliserad värld ser
vi en odeterminerad och flexibel sådan:

Since it [globalization] pulls and pushes societies in different directions it si-
multaneously engenders cooperation as well as conflict, integration as well as
fragmentation, exclusion and inclusion, convergence and divergence, order
and disorder.
(Held och McGrew 2000:7)

I någon mån kan man påstå att det globala medieflödet hjälper till att minska
avstånden mellan platser och människor. Under årens lopp har flera teorier
formulerats kring detta. Vi fick tidigt höra av exempelvis McLuhan (1964) att
distinktionen mellan tid och rum i den ”globala byn” upplösts. Senare teori-
bildningar (t.ex. Giddens 1990) har spunnit vidare på tanken om att människor
fått erfara platser de inte tidigare känt till, tack vare de nya möjligheterna till
världsomspännande kommunikation. Distinktionen mellan ”här” och ”där”
har, kort sagt, minskat i betydelse. Detta innebär att vi idag oftare stöter på de
”andra”, om än i medierad form, än vad vi tidigare gjort i den traditionella
lokala gemenskapen.

Vad vår kunskap och identifikation med avlägset belägna platser anbelangar,
kan vi med hjälp av medierna bli indragna i relationer långt utanför vår lokala
värld. Vi observerar inte enbart dessa avlägsna ”andra” utan uppmanas ofta
att bilda någon form av åsikt, ta någon typ av ansvar för de händelser som
drabbar dem. Ändå är det troligt att vi engagerar oss mindre ju längre bort –
geografiskt och kulturellt – de ”andra” tycks befinna sig. Själva idén om vad
som är ”nära”, är förknippad med den bekanta, lokala världen. Shaw (1996)
menar att avstånd, såväl på det kognitiva som geografiska planet, är någonting
som konstant upprättas, ifrågasätts och förhandlas i människors medvetande.

Trots denna mediernas förmåga att skapa närhet, kan man ändå misstänka
att själva medieringen fungerar distanserande. I och med att vi kan fungera
som åskådare i vårt eget bekväma hem ger medierna oss möjlighet att bibe-
hålla distansen till det vi bevittnar: ”They [the media] simultaneously ’screen’
them from us, in so far as the method of presentation inevitably distances us
from the images we see.” (Morley 2000:183). De avlägsna ”andra” represente-
ras dessutom ofta av medierna i relation till någon typ av konflikt eller kata-
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strof, vilket får oss som publik att reflektera i termer av tacksamt avståndsta-
gande (Bauman 2001, jfr Zizek 1995).

Den ”medierade kvasiinteraktionen” (Thompson 1995:87) har ingen direkt
koppling till våra egna liv, och vi är ofta oförmögna att ingripa i de händelser
vi bevittnar. Även om det förvisso förekommit att televisionen öppnat omvärl-
dens ögon för lidande och förtryck, dvs. skapat någon form av global opinion,
är den vanligaste konsekvensen ändå att tittaren förblir distanserad (jfr
Boltanski 1999). Detta betyder inte att vi som publik är passiva i vårt menings-
skapande utan snarare att vi är begränsade i vårt handlingsutrymme trots den
avterritorialiserade medieteknologin. Dessa händelser som utspelar sig på dis-
tans från vår lokala livsvärld har vi ingen kontroll över och knappast någon
möjlighet att ingripa i, och därför upplever vi oss många gånger stå utanför
dem (Tomlinson 1999, jfr Stevenson 2005).

1.2.3. Operationalisering

Sannolikt är det här på sin plats att betona att studien inte avser att empiriskt
verifiera eller falsifiera teorierna kring globaliseringen och de förändringar i
det socio-kulturella landskapet, som här beskrivits. Det ligger inte heller någon
normativ värdering i själva ansatsen, t.ex. att en global typ av medborgarskap
skulle vara bättre än en nationell. Utgångspunkten är mer av explorativ karaktär
och globaliseringsperspektivet används enbart i syfte att skapa större förståelse
för de processer som studeras. Fysisk, transnationell mobilitet har dessutom
många gånger smärtsamma orsaker, och många mobila människor förlorar
fördelarna i den tidigare gemenskapen utan att vinna nya sådana. Det finns
alltså anledning att gå varsamt fram med att hylla och romantisera föränderlighet
och hybriditet. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att gränsförskjutningarna,
som mobiliteten medför, ändå inverkar på förutsättningarna för analysen av
kollektivt meningsskapande och politisk gemenskap.

Globaliseringsperspektivet operationaliseras i studien på två sätt. För det
första genom valet av händelser – Göteborgsbranden 1998, Kosovokonflikten
1999 och Göteborgskravallerna 2001, vilka representerar olika typer av ”trans-
nationella” processer. Göteborgsbranden gjorde det multietniska Sverige syn-
ligt på ett dramatiskt sätt och involverade medborgare med såväl svensk som
utländsk bakgrund. Kosovokonflikten inbegrep etniska motsättningar, USA-
ledd militär intervention och utspelade sig utanför de svenska gränserna, men
ändå med till Sverige relativ närhet. Göteborgskravallerna aktualiserade frå-
gor om Sveriges roll i den europeiska (och globala) gemenskapen samtidigt
som själva kravallerna gav upphov till motsättningar mellan aktivister med
globalt engagemang och delar av det svenska samhället. De tre händelserna
bör på detta sätt ha god potential att aktualisera skilda processer av identitets-
och meningsskapande på olika nivåer av ”globaliseringsskalan”. Globalise-
ringsperspektivet operationaliseras för det andra genom valet av respondenter,
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vilka representerar ett brett spektrum av medborgare vad gäller ålder, kön,
yrke och etnicitet, involverade i ett likaledes brett spektrum av diskursiva re-
surser (se även avsnitt 3.2.1.).

1.3. Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Syftet med avhandlingen är att, genom studiet av kollektivt meningsskapande,
bidra till teoribildningen om medborgarskap och globalisering. Utgångspunkten
är tre händelser med varierande grad av närhet och distans, som har fått stort
utrymme i medierna. Det kollektiva meningsskapandet förutsätts bygga på ett
nätverk av diskursiva resurser, där medierapportering och interpersonella samtal
utgör viktiga sådana, men där också gemensamma föreställningar, identifi-
kationer och erfarenheter blir relevanta.

För att nå medborgarskapets ”kärna” studeras konstituerandet av politisk
gemenskap i det kollektiva meningsskapandet. Politisk gemenskap skall här
förstås på ett vardagligt ”mikroplan” såsom diskursiva konstruktioner av ge-
menskap och agentskap. Särskild vikt läggs vid konstruktionen av betydelse
och gemenskap och dess relation till rådande maktstrukturer.

Mer specifikt behandlar studien medborgarskapets geokognitiva extension i
relation till a) olika interagerande diskursiva resurser b) rådande maktstrukturer
och riktas mot följande frågor:

– Vilka diskursiva resurser – medierapportering, interpersonell kom-
munikation och socialt förankrade tolkningsramar – ligger till grund
för processerna av kollektivt meningsskapande, och hur interagerar
dessa i de olika fallen?

– Är det kollektiva meningsskapandet relaterat till ideologisk repro-
duktion av rådande maktstrukturer i de olika fallen?

– Kan man identifiera en gemenskap av politisk karaktär och hur
extenderar den i geokognitiva termer i de olika fallen?

– Vilken betydelse har olika diskursiva interaktionsmodeller för ut-
vecklingen av den politiska gemenskapen i de olika fallen?

Avhandlingen ger också avslutningsvis förslag på hur den diskursiva konstruk-
tionen av politisk identitet och gemenskap kan relateras till deliberativ demo-
kratiteori.

Avgränsningar
Medborgarskap, som är avhandlingens kärnbegrepp, har avgränsats till dess
sociologiska dimension (se avsnitt 2.1.), vilket innebär att de juridiska aspekterna
av rättigheter och skyldigheter hamnat i bakgrunden. Det bör dock poängteras
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att medborgarskap avgränsat på detta sätt ändå förutsätter den juridiska
dimensionen.

Formuleringen ”rådande maktstrukturer” förekommer frekvent i texten. Här
bör det förtydligas att ”maktstrukturer” refererar till offentliga sådana, t.ex.
myndigheter, politiska institutioner, medier av ”mass”-karaktär. Däremot in-
kluderas inte maktstrukturer av ekonomisk natur, t.ex. företagens makt osv.

1.4. Disposition
Efter denna genomgång av kontexten för studien, det globaliserande samhället,
samt precisering av syfte och frågeställningar behandlas i nästa kapitel de
teoretiska utgångspunkterna för den empiriska analysen samt tidigare forskning
knuten till dessa. Kapitel två redogör inledningsvis för senmoderna teorier om
medborgarskap och identitetsskapande för att sedan övergå i en överblick av
teorier, med särskild betoning på socio-kognitiva sådana, kring den aktiva
meningsskaparen.

I kapitel tre behandlas för det första de metodologiska riktlinjerna för av-
handlingen, där olika relationer görs synliga, t.ex. mellan teori och empiri och
mellan mikro- och makronivåerna. En utförlig diskussion om studiens generali-
seringsanspråk liksom dess kritiska ansats förs också i detta kapitel. För det
andra redogör kapitlet för metoderna för materialinsamling, kriterierna för
urval och analys och de konkreta tillvägagångssätten vid intervjuerna (vilka
utvecklas mer i detalj i anknytning till respektive fallstudie). En argumentation
kring studiens validitet och reliabilitet avslutar kapitlet.

Kapitel fyra utgör den empiriska delen av avhandlingen, där de tre fallstudier-
na Göteborgsbranden 1998, Kosovokonflikten 1999 och Göteborgskravaller-
na 2001 presenteras och analyseras i kronologisk ordning. Varje fallstudie av-
slutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten kring det kollektiva
meningsskapandet och konstruktionen av politisk gemenskap.

I kapitel fem förs en komparativ diskussion av resultaten, vilka relateras till
frågor om medborgarskapets extension, ideologiskt respektive motideologiskt
meningsskapande inom olika typer av gemenskaper, och vad detta kan ha för
betydelse för de demokratiska processerna. Här ges även förslag till fortsatt
forskning inom området. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på
engelska.
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Kapitel 2:
Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
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I detta kapitel presenteras och diskuteras de teoretiska utgångspunkterna för
analysen samt tidigare forskning knuten till dessa. Det teoretiska perspektiv på
medborgarskap, som närmast skall behandlas, är ett senmodernt sådant. Med-
borgarskap betraktas som något utöver individens rättigheter och skyldigheter
och går utanför det nationalstatliga ”paradigmet” (2.1). Dess centrala koppling
till en antiessentialistisk form av identitet diskuteras liksom ett från den liberala
modellen utvecklat synsätt på politik och politiskt identitetsskapande (2.1.1.).

Identitetsskapande är nära förbundet med konstruktionen av betydelse i re-
lation till händelser och till andra kollektiv – faktiska eller imaginära. Avsnitt
2.2.1. och 2.2.2. behandlar därför teorier kring människors aktiva menings-
skapande, med speciell emfas på socio-kognitiv teori, och betydelseproduktion
av ideologisk karaktär.  Kapitlet avslutas med en konkretisering av det teore-
tiska perspektivet i analytiska kategorier (2.3).

2.1. Medborgarskap
I klassisk liberal teori associerar medborgarbegreppet i första hand till frågor
om individernas formella relation till ett givet samhälle – en specifik nationalstat.
Medborgarskapet handlar om deras rättigheter och skyldigheter gentemot detta
samhälle och har således först och främst uppträtt som ett formellt medlemskap
i en given nationalstat (Hutchings 1999, Trend 1995). Den ”upplysta med-
borgaren” har alltid ansetts vara en viktig beståndsdel av det demokratiska
systemet, eftersom ett sådant baseras på människors aktiva deltagande i de
demokratiska processerna. Emellertid har det hävdats, att medborgarens roll
kommit att urholkas framförallt genom kommersialiseringens mekanismer och
därför att medborgarskapets formella natur distanserat individerna ifrån de
politiska processerna. Istället för att vara kritiskt resonerande har medborgaren
blivit konsumerande, känner sig inte delaktig i den politiska diskussionen, är
ingen ”stakeholder” utan snarare en betraktare som möjligtvis tar ställning i
efterhand. Individen ser inte något samband mellan sina politiska åsikter och
sin politiska funktion som medborgare (Habermas 1984). Politiken har i den
liberaldemokratiska modellen reducerats till en instrumentell aktivitet:

The limitation of democracy to a mere set of neutral procedures, the transfor-
mation of citizens into political consumers, and the liberal insistence on a
supposed “neutrality” have emptied politics of all its subsistence.
(Mouffe 1995a:22)

Med den instrumentella liberala modellen följer apati och cynism hos
medborgarna, två egenskaper som påstås gynna den nyliberala hegemonin
(Mouffe 1995a).

Historiskt sett har tanken om den fria medborgaren sina rötter i de medel-
tida städerna men kom så småningom att utvecklas till att handla om medlem-
skap i nationalstaten. Medborgarskapet blev på detta sätt avhängigt medlem-
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skapet i en specifik nationell gemenskap, vilken baseras på kulturell specificitet,
dvs. på övertygelsen om att nationen som kulturell enhet skiljer sig ifrån andra
nationer (Castles 2000). Den nya nationalstaten byggde således på en uttalad
intolerans gentemot pluralism och olikheter och slätade ut traditionella kultu-
rella, språkliga och etniska skillnader. Kravet på enhet innebar att fasta grän-
ser av olika slag upprättades: ”The world of nation-states, being constructed
in the modernist mood, is a world of boundaries” (Billig 1995:130). National-
staten som idé och begrepp konnoterar på så sätt ett nära samband mellan den
dominerande etniska gruppen och medborgarskapet. Nationen associerar till
en etniskt homogen gemenskap, sammanlänkad genom gemensamt språk och
gemensam kultur, tradition och historia. Staten i sin tur betraktas som ett av-
gränsat territorium, sammanfallande med gränserna för den etniska gemen-
skapen. Idag, med den intensiva mobiliteten, kan man argumentera för att den
homogena gemenskapen är under upplösning och principen om att varje per-
son endast ska tillhöra en enda nationalstat – politiskt och kulturellt – alltmer
ohållbar (Castles 2000, Davidson 2000).

I globaliseringens spår har medborgarskapets traditionella koppling till
nationalstaten på detta sätt ifrågasatts. Ett välkänt exempel är Helds (1995)
modell av den ”kosmopolitiska demokratin”, vilken luckrar upp den absoluta
relationen mellan medborgarskap och nationalstat. Många argumenterar såle-
des idag för att nationen såsom kulturell, politisk och ekonomisk bas för med-
borgarskapet håller på att förlora mark. Genom samhällenas hybrida och
fragmenterade karaktär uppstår ett mångfasetterat och differentierat medbor-
garskap som korsar de nationella gränserna. Nya nivåer för politisk handling
och demokratiskt deltagande har aktualiserats, och multidimensionella inne-
börder av medborgarskapet har därför formulerats (Trend 1995, Dahlgren
1995, Mosco 1999, Biltereyst 2001, Linklater 1999, Habermas 2001, Isin och
Wood 1999).

I den utvidgade förståelsen av det komplexa medborgarskapet inkluderas
även sociala och kulturella praktiker (Isin och Wood 1999). Medborgarskap
handlar då inte enbart om formella rättigheter och skyldigheter av juridisk
karaktär utan också om identifikation med och deltagande inom olika typer av
gemenskaper. Det har kommit att referera till sättet på vilket individer och
grupper deltar inom olika gemenskaper i allmänhet och i gemenskaper av po-
litisk karaktär i synnerhet (Mosco 1999). Det komplexa medborgarskapet kan
förstås som ett delvis medierat fenomen. TV, radio, Internet och andra
kommunikationsformer spelar en avgörande roll i identitetsskapande och i den
totala processen av engagemang och känsla av tillhörighet i olika gemenskaper
(Biltereyst 2001).

Man kan, enligt Delanty (2000), på detta sätt urskilja fyra interagerande
beståndsdelar i medborgarskapet, vilka illustreras med nedanstående modell:
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figur 2.1. Medborgarskapets komponenter

I ett globaliseringsperspektiv är det vanligt att argumentera för att de fyra
komponenterna delvis börjat få nya innebörder, då man menar att medborgar-
skapet har upphört att reflektera nationalstatens geopolitik och geokultur:
rättigheterna har införlivats i diskurser utvidgade långt utanför nationalstatens
juridiska regelverk; skyldigheterna är inte längre förknippade enbart med
individen och staten utan har en mer allmän innebörd – gemensamma skyldig-
heter gentemot miljön och framtida generationer; deltagandet är mindre
koncentrerat till den nationella gemenskapen än till andra rum, som öppnats
som ett resultat av exempelvis subnationell mobilisering (t.ex. immigration);
identiteten har blivit en fråga om pluralism och den ”nationella” kan inte längre
betraktas som given. Som en konsekvens av globaliseringsprocessernas frag-
menterande inverkan på medborgarskapet måste detta följaktligen lokaliseras
på olika nivåer på ”globaliseringsskalan” (Delanty 2000).

Identitetsbegreppet, som alltså är centralt i de nyare konceptualiseringarna
av medborgarskap, har under senare år blivit i det närmaste en modefluga
inom kulturstudietraditionen. Stora delar av denna har, enligt Jameson (1995),
t.o.m. blivit så begeistrade, att den kommit att domineras av ett ”identitets-
paradigm” i ett slags hyllning till pluralism och gränsöverskridande tendenser,

Rättigheter

Skyldigheter

Identitet

Deltagande
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tyvärr ofta på bekostnad av det ursprungliga kritiska projektet. Det är inte
avsikten att här använda identitetsbegreppet i syfte att romantisera fragmente-
ringen av det sociala landskapet. Tvärtom skall det användas i analytiskt syfte
för att kritiskt belysa processerna av kollektivt meningsskapande och skapan-
det av den politiska gemenskapen.

2.1.1. Identitet

Det samhälle vi idag lever i kan betraktas som heterogent och fragmenterat.
Modernitetens kontinuitet och tydliga strukturer tycks saknas (Trend 1995).
Därför kan man argumentera för att det existerar en ny typ av osäkerhet, som
härstammar från alltings snabba föränderlighet och brist på stabilitet. Denna
osäkerhet är ett konstituerande drag för nutiden och är helt avgörande för
identitetsbyggandet. Människorna kan idag sägas leva med ett ”identitets-
problem”, dvs. vi saknar resurser för att bygga upp en essentiell, förankrad
identitet (Bauman 1997). Det dominerande sociologiska perspektivet på
individen såsom först och främst formad av ett fixerat kulturellt system byggt
på gemensamma värderingar kan därför ifrågasättas. Denna modell förutsätter
existensen av en innehållsmässig essens – en kärna – i varje identitet, som
definieras antingen på basis av gemensamt ursprung eller på gemensam erfaren-
hetsgrund. Här söker man upptäcka det ”äkta” eller ursprungliga innehållet i
identiteten (Grossberg 1996, Aronowitz 1995). Idag hävdas det emellertid ofta,
att detta klassiska identitetsbegrepp inte längre är fruktbart att ”tänka med”,
eftersom förutsättningarna för identitetsskapandet har förändrats, och det är
högst osäkert, om individers handlingar och tankar reflekterar något slags
kontextuellt oberoende underliggande essens (Hall 1996b, West 1995).

Istället kan man se identitet som en väv av föreställningar, värderingar och
attityder utan egentlig mittpunkt (Barker 1999). Denna betraktelse av indivi-
den kan faktiskt spåras även hos Lippmann, som tidigt konstaterade att de
betydelser, som människor tillskriver händelser inte enbart varierar mellan kön,
ålder, etnicitet och social position utan i högsta grad inom dessa grova klassifi-
ceringar: ”There is no one self always at work. And therefore it is of great
importance in the formation of any public opinion, what self is engaged”
(Lippmann 1922:11). Wodak m.fl. (1999:16, jfr Isin och Wood 1999) talar om
detta fenomen i termer av “multipla identiteter”.

Laclau och Mouffe (1985) menar, att våra uppfattningar om världen är his-
toriskt och kulturellt kontingenta, dvs. att de skulle kunna ha ett helt annat
utseende i en annan kulturell eller historisk kontext. Den sociala världen är
inte bestämd av yttre, på förhand givna, förhållanden. Det marxistiska tän-
kandet har traditionellt gjort gällande, att det i samhället existerar objektiva
grupper, som människor tillhör antingen de erkänner det eller ej. Enligt Laclau
och Mouffe, som själva kallar sig post-marxister, existerar det inga sådana
objektiva lagar med vars hjälp man kan kategorisera samhället; det kan alltså
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inte på förhand avgöras vilka gemenskaper eller identiteter, som blir mest grund-
läggande i en specifik situation. Deras resonemang utgår följaktligen ifrån en
anti-essentialistisk ansats.

Identiteten hos det mångfasetterade subjektet betraktas alltså som kontin-
gent och endast tillfälligtvis fixerad, då den är beroende av specifika former av
identifikation. Individens identitet handlar alltså om dennes identifikationer,
och det existerar ingen ”äkta” identitet att på något sätt avslöja (Mouffe 1995b,
jfr Isin och Wood 1999). Hall (1996b:3) menar, att just identifikationsprocesser
är ett av de minst studerade fenomenen, och definierar identifikation som en
”kontingent diskursiv konstruktion”, vilken förutsätter exkluderingen och
gränsdragningen gentemot de ”andra”. I många stycken handlar det om imagi-
nära identifikationer, ”a fantasy of incorporation” (jfr Balibar 1995).

Betoningen av identifikation som kontextuellt beroende kan man återfinna i
exempelvis den diskursteoretiska traditionen. Här poängteras att identitet vis-
serligen är kontingent, men att den i specifika situationer ändå är relativt låst.
De konkreta situationerna sätter således gränserna för vilka identiteter som
kan antas, och vilka utsagor som kan betraktas som meningsfulla (Winther
Jörgensen och Phillips 2000). Laclau och Mouffe (1985:112) använder begrep-
pet ”nodal points” för att beskriva denna tillfälliga stabilisering av identitets-
position. Man skulle här kunna tala om en potentiell identitetsposition, som
aktualiseras i den specifika situationen, och som inte gör anspråk på att utgöra
någon form av generell ”kärna” hos individen.

I detta sammanhang bör det betonas, att ”identitetsvävens” komponenter
av föreställningar, värderingar osv. i sig inte betraktas som kontingenta utan
som relativt trögrörliga fenomen (se avsnitt 2.2.2.). Det kontingenta elementet
återfinns i sätten på vilka dessa komponenter kombineras och aktiveras och
ger upphov till olika identitetspositioner i skilda situationer. Isin och Wood
(1999) menar också att identitet har två sidor, dels den flexibla och pluralistis-
ka, dels den stabila och varaktiga. De argumenterar följaktligen för att det blir
missvisande att bara fokusera den ena av dessa båda aspekter. Som Morley
(2000) poängterar, utesluter inte ett till synes essentialistiskt förhållningssätt,
där exempelvis den egna gruppens gemensamma karakteristika betonas, öpp-
nare former av identifikation hos samma individer vid andra tillfällen. Det är
inte nödvändigt att se identiteten antingen som en fixerad konstruktion eller
som någonting i ständig förändring. Man skulle kunna tala om en form av
”strategisk essentialism”, som alltid är temporär: “It is not forever /.../ every
full stop is provisional /.../ not underpinned by any infinite guarantees, but just
now, this is what I mean; this is who I am.” (Hall citerad i Morley 2000:253,
kursivering i original)

Man bör dessutom skilja på tillskriven identitet och upplevd identitet. Stu-
dien intresserar sig i första hand för individers upplevda känsla av tillhörighet
(som i och för sig ofta står i ett interaktivt förhållande till den tillskrivna) till en
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eller flera gemenskaper i olika situationer. Det handlar alltså om imaginära
gemenskaper av det slag som Anderson (1983) så träffande beskrivit. Sådana
gemenskaper skiljer sig åt ”inte genom deras autencitet utan genom sättet på
vilket de föreställs” (s 15, förf. översättning).

Socio-kulturell identitet
I ett perspektiv där fokus placeras på fragmentering och anti-essentialism,
problematiseras identitetsbegreppet i allmänhet och kulturell identitet i
synnerhet. Det är i det skiftande kulturella landskapet inte längre möjligt att
definiera kulturell identitet i traditionella termer av geografisk plats. Etniska
minoriteter är ofta spridda över geografiska territorier och exponerade för ett
brett spektrum av möjliga identitetspositioner. Invandrare etablerar många
gånger en typ av transregionala identiteter och utvecklar ett flexibelt medborgar-
skap, ofta relaterat till de platser där familjemedlemmarna fortfarande lever
(Morley 2000).

Kulturbegreppet omvärderas alltså i förhållande till globaliseringens konse-
kvenser av ökad interaktion mellan olika delar av världen. Antropologin strä-
var idag efter att förstå de processer, som införlivar samhället och kulturer i
globala relationer (Wolf 1996). Den kulturella ”mosaikbild” med national-
staten i centrum, som antropologin oproblematiskt använt sig av, omprövas då
stabiliteten utmanas av de globala krafterna:

It must now be more difficult than ever, or at least more unreasonable, to see
the world /.../ as a cultural mosaic of separate pieces with hard, well-defined
edges. Cultural interconnections increasingly reach across the world /.../. The
entities we routinely call cultures are becoming more like subcultures within
this wider entity, with all that this suggests in terms of fuzzy boundaries and
more or less arbitrary delimitation of analytical units.
(Hannerz 1992:218)

Idag har individer således stora möjligheter att lära sig mer än en kultur. Detta
innebär att vi, beroende på situationen, kan använda oss av olika delar av vår
totala kulturella ”portfölj”. Vi införlivar successivt fler element till portföljen,
då vi rör oss från den ena kontexten till den andra och ur den hämtar vi, för
den aktuella situationen, relevanta verktyg (Wolf 1996). En sådan teoretisk
konstruktion kan återfinnas hos Hannerz (1996:49), som inte accepterar
begreppet kultur i pluralis, eftersom detta alltför starkt associerar till avgränsning
och homogenitet. Istället talar han om en enda ”världskultur” – samlad i en
pool – ur vilken individer eller olika typer av kollektiv är relativt fria att själva
forma sin specifika kulturella portfölj. Tomlinson (1999) förtydligar detta genom
att betona att globaliseringen av kultur kan betraktas som själva kontexten –
världskulturen – inom vilken komplexa former av kulturella utbyten äger rum.
Det handlar alltså inte om ett enda likriktat betydelsesystem eller om en enda
homogen världskultur. Världskulturen bygger inte heller på en modell av den
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nationella kulturen i förstorat format utan äger sina egna såväl partikulära
som universella karakteristika. Det har blivit vanligt att prata om ”hybrid”
eller ”kreoliserad” kultur.

Det existerar en generell föreställning om att etniska identiteter är de mest
grundläggande i multietniska samhällen. Detta kan ses som en direkt följd av
ett essentialistiskt ”mosaiktänkande”, där den etniska gemenskapens gränser
tros ha störst inflytande över den enskilda individens agerande och uppfatt-
ning om sig själv. Lange och Westin (1981) ger exempelvis uttryck för denna
idé, då de utgår ifrån att etniciteten har mycket stor genomslagskraft, framför-
allt under krisförhållanden. Den etniska lojaliteten sägs under sådana omstän-
digheter överskugga alla andra grupplojaliteter. Etniciteten styrka beror, me-
nar Lange och Westin, på dess nära relation till språket, vilket förmodas koppla
samman individens subjektiva identitet med den kollektiva etniska identiteten.
Hannerz (1996) framhåller dock det problematiska med att ge alltför stor em-
fas åt språkets roll som kulturförmedlare. I den alltmer globaliserade världen
kan andra symboliska former, t.ex. genom den utbredda medieteknologin, er-
sätta eller åtminstone komplettera språket som kulturförmedlare. Dessutom är
två- och flerspråkighet idag mycket vanligt. Människor kan i ökande utsträck-
ning skifta, både situationellt och rutinmässigt, mellan olika språk. De imagi-
nära gemenskaperna korsar idag även etniska och språkliga gränser.

Den etniska kategoriseringen har alltså en flytande karaktär, och när en per-
son rör sig mellan olika sociala sammanhang förändras också den relativa be-
tydelsen av etnisk tillhörighet. Andra typer av grupplojalitet kan därför över-
skugga betydelsen av den etniska tillhörigheten (Eriksen 1993), som alltså kan
betraktas som något subjektivt, dvs. något som upplevs av den enskilde indivi-
den och inte i första hand tillskrivs ”utifrån”. Därför kan man argumentera
för, åtminstone hypotetiskt, att individen själv har makten att accentuera eller
tona ned sin etniska identitet. Man har ett spektrum av potentiella identitets-
positioner att välja mellan och det är inte på förhand givet att det just är den
etniska, som kommer att aktualiseras. (Eriksen 1993, jfr Svanberg och Tydén
1999). Man skulle också kunna tala om en symbolisk etnicitet, som enbart
kommer till uttryck vid vissa tillfällen, t.ex. vid speciella högtider. Den etniska
identiteten manifesteras på detta sätt symboliskt i olika sammanhang (Svan-
berg och Tydén 1999).

För att sammanfatta kulturproblematiken kan man konstatera, att det i det
nutida samhället inte är möjligt att oproblematisk härleda konstruktioner som
kulturell gemenskap och identitet till den traditionella moderna kontexten, vare
sig etnisk, språklig eller nationell. Individens närmaste omgivning är endast en
av flera sociala kontexter och därför är den etniska identiteten endast en av
flera tillgängliga. De transnationella kontakterna är för många individer själv-
klara tillgångar i vardagen – både genom medieteknologin och via de ”mänsk-
liga” nätverken orsakade av geografisk mobilitet (Morley 2000).
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Politisk identitet
Det är inte lätt att analytiskt särskilja medborgaridentitet i sin allmänna form
från den politiska varianten, då man kan betrakta alla typer av gemenskaper
som potentiella politiska arenor. Politik kan definieras som själva konstituerandet
av den politiska gemenskapen och behöver alltså inte relatera till de praktiker
som äger rum inuti en redan etablerad sådan (Laclau och Mouffe 1985). I
moderniteten har politik framförallt handlat om partier, parlamentarism och
fackföreningar men kan också betraktas som lokalt förankrade praktiker på
mikroplanet. Man kan se den ökande graden av pluralism som att den skapat
nya arenor för politisk handling. Definitionen av det ”politiska” utvidgas då
till att omfatta även vardagslivets praktiker (Gibbins och Reimer 1999):

The politicization of social spaces formerly considered neutral makes appa-
rent the often unacknowledged power relations in everyday activities /.../. Rat-
her than diminishing a sense of political agency by negating essential notions
of the subject, the principles of radical democracy have the potential of reinvi-
gorating the subject within new spheres of activity.
(Trend 1995:15)

Denna ”vardagspolitik” utmanar en mängd olika diskurser och institutionali-
serade former av makt. Modernitetens makropolititiska konfrontationer har
handlat om makten över en centraliserad ekonomi och statsform. Idag måste
fokus förflyttas också till de mikropolitiska processerna, där en mängd lokala
grupper utmanar diffusa och decentraliserade maktformer utspridda på alla
nivåer av samhället (Best och Kellner 1991):

Free political action from all unitary and totalizing paranoia. Develop action,
thought, and desires by proliferation, juxtaposition, and disjunction, and not
by subdivision and pyramidal hierarchization.
(Foucault citerad i Best och Kellner 1991:54)

Laclau och Mouffe (1985) menar, att moderniteten och de moderna institutionerna
äger många positiva egenskaper, som man bör bygga vidare på. De avvisar emeller-
tid den liberala traditionens betoningen av universalism liksom den, inom
marxistisk tradition, traditionella emfasen på klass, vilken de betraktar som
essentialistisk. De nya politiska rörelserna, engagerade i frågor kring exempelvis
jämställdhet, miljö och fred, visar hur de politiska antagonismerna blivit mer
komplexa till sin natur och därför omöjliga att reducera till klass. Istället betonas
den öppna, kontingenta och pluralistiska karaktären av politisk identitet och
kamp. Även om inte extrem postmodernism, som fullständigt pulveriserar sam-
hället till autonoma fragment accepteras, ges ändå emfas åt den nya komplexiteten
av det sociopolitiska fältet. Politiska identiteter är således aldrig givna, utan
konstitueras kontextuellt utifrån olika element. I den liberala demokratin
betraktar man inte politikens subjekt som någonting annat än medlemmar av
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mycket vaga på förhand givna gruppformationer, men man kan också betrakta
subjektet som konstruerat av en mångfald identifikationer, där några av dem
blir politiskt viktiga för en tid och i vissa kontexter (Scott 1995).

Därför är det för Mouffe (1995a, 2003), väsentligt att utveckla – radikali-
sera – den liberala modellen. Målet för den radikala liberala demokratin är
således inte att skapa ett helt nytt samhälle utan att använda den liberala tradi-
tionens resurser för att bekämpa olika former av förtryck. Mouffe kritiserar
dock dess grundtanke om att den fria diskussionen har möjlighet att resultera
i en universell och rationell konsensus som en indikation på den kollektiva
viljan. Pluralismen i samhället, som betonas även i den liberala traditionen,
innebär att total konsensus är omöjlig. Tvärtom är konflikter och antagonismer
naturliga konsekvenser av utvecklad pluralism och därför konstituerande för
ett fungerande demokratiskt system. Politik kan aldrig förstås om man inte tar
hänsyn till de passioner som fungerar som drivkrafter. Som Marcus (2002, jfr
Ojala 2004) poängterar kan inte demokrati bygga enbart på det konsensus-
präglade samtalet. Det är enbart via emotioner, som individer blir engagerade
och deliberativt aktiva, och det är endast emotioner, som kan initiera kollektiv
handling: ”In politics, it is conflict and the attention it brings, not virtuous
citizens, that make for rationality.” (Marcus 2002:148).

Den utmärkande egenskapen för politik är, enligt Mouffe (1995a), kamp,
inte inriktad mot fysiska sociala agenter utan mot specifika subjektspositioner.
För att ”vi” skall kunna definiera ”oss”, måste vi först särskilja ”oss” ifrån
”dem”. Detta betyder att vi upprättar en gräns, att vi definierar en fiende.
Ingen kamp är möjlig utan konstruktionen av någon form av gräns gentemot
de dominerande och det existerar ingen radikal politik, om inte de rådande
maktförhållandena utmanas. Att ett samhälle förlorat all sin antagonism och
konfliktbenägenhet, betyder inte att det uppnått det optimala demokratiska
stadiet, snarare tvärtom (jfr Jameson 1995). Målet för demokratin är således
inte att uppnå total konsensus utan att skapa möjligheter för kommunikation
mellan olika antagonister. För att bereda utrymme för de dissidenta rösterna
måste följaktligen en arena för gränsöverskridande kommunikation existera,
som möjliggör ”a dialouge across difference” (Aronowitz 1995:124).

2.2. Meningsskapande
Att samhället ändrar karaktär på det sätt som ovan beskrivits, förändrar också
förutsättningarna för meningsskapandet. Globaliseringen av medierna och de
expanderande mönstren av mobilitet och migration innebär, att detta delvis
ges nya villkor. Omdefinieringen av kultur och kulturell identitet har naturligtvis
djupgående konsekvenser för hur man ser på det kollektivt förankrade menings-
skapandet. Många försök har gjorts att begreppsliggöra meningsskapande i
globalitetens flytande tillvaro. Bourdieus ”fält”-begrepp har exempelvis inspirerat
Knutsson (1996), som talar om social gravity field. Fälten kan utvidgas eller
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pressas samman beroende på situationen. Hannerz (1996:22) står för en liknande
begreppskonstruktion när han talar om habitats of meaning: ”Habitats can
expand and contract. As they can overlap entirely, partially or just possibly not
at all, they can be identified with either individuals or collectivities.”

Frågan är, hur individer och kollektiv idag bildar betydelse kring olika
händelser och hur olika diskursiva resurser används i meningsskapandet. Hur
bidrar exempelvis medierna till vår förståelse av det globaliserande samhället,
vilka bilder och idéer accepterar och införlivar vi i vår egen föreställningsvärld
och vilka avvisar vi?

2.2.1. Den aktiva meningsskaparen

Att publiken inte är fullständigt styrd av mediernas budskap, har flera empiriska
studier belagt (t.ex. Jensen 1988, Livingstone 1990, Liebes och Katz 1986,
Gamson 1992, Neuman m.fl. 1992). Studien förutsätter mottagaren såsom aktiv
meningsskapare och det är själva ”aktiviteten” som är av analytiskt intresse.
Den aktiva mottagaren betraktas emellertid samtidigt som i viss mån begränsad
och styrd av det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella sammanhanget –
mer komplext än någonsin. Denna strukturella begränsning gäller såväl mot-
tagarens tillgång till alternativa koder som medietextens möjligheter till
öppenhet. Det existerar egentligen inte något motsatsförhållande mellan synen
på individens aktiva mottagande av medietexter och en samtidigt, inom vissa
strukturella ramar, styrd sådan aktivitet. Detta resonemang leder till det Stuart
Hallska kulturperspektivet, där idén om den skapande och aktiva mottagaren
förenas med föreställningen om vissa strukturella ramar, som begränsar antalet
alternativa tolkningar.

Det dialektiska förhållandet mellan språk och verklighet är ett framträdande
drag i Halls meningsteori. Kulturstudietraditionen i hans tappning betraktar
meningsskapande – inte som något på förhand givet – utan som konstruerat
och producerat. Föremål och händelser i den ”verkliga” världen har inte i sig
själva någon absolut eller entydig betydelse, möjlig att förmedla via språket.
Det existerar alltså inte någon av naturen given mening och inte heller någon
universell konsensus, vad gäller betydelse. Flera olika sådana kan därför till-
skrivas en och samma händelse eller ett och samma fenomen. Mening betrak-
tas som en social praktik och produkt: ”The world has to be made to mean”
(Hall 1995a:355). Det råder emellertid någon form av överensstämmelse i be-
tydelse mellan kodningen av ett budskap och avkodningen, dvs. betydelse-
produktionen är öppen endast inom vissa strukturellt betingade ramar (Hall
1995a).

Koder är, enligt Hall (1996a), alltid kulturella konstruktioner, men själva
konstruktionsprocessen är ofta dold för användarna. Vissa koder är så vitt
distribuerade inom en speciell gemenskap och inlärda vid så tidig ålder, att de
inte framstår som konstruktioner utan som av naturen givna. Koderna har
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blivit naturaliserade och fungerar på detta sätt ideologiskt. Ideologi är ett vik-
tigt begrepp inom den brittiska kulturstudietraditionen och betraktas, inte som
ytliga former av idéer, utan som de omedvetna kategorier genom vilka olika
förhållanden tillskrivs betydelse (Hall 1995a). Enligt Hall (1995b) arbetar ideo-
logi just som förgivettagna föreställningar om den sociala verklighetens be-
skaffenhet, och själva processen där common sense konstrueras är en av de
viktigaste, som medierna är involverade i, och därför av intresse att analysera
(jfr Morley 1992, Barker 1999). Ideologier organiserar inte enbart de betydel-
ser, som vi tillskriver verkligheten, utan de gör det också möjligt för individen
att bilda sig en uppfattning om sig själv – att positionera sig i tillvaron:
”Through ideologies people acquire an identity, they become subjects with their
own will, their own preferences.” (Ang 1995:525).

Varje gemenskap organiserar på detta sätt ”betydelsekartor” av den sociala
verkligheten. Dessa kartor innehåller det mesta som behövs för att skapa me-
ning i tillvaron. Man kan säga, att de inbegriper ideologins olika beståndsdelar.
Även om avkodningsprocessen är tämligen öppen, är det av väsentlig betydelse
att inte sammanblanda denna öppenhet med ren pluralism. Varje gemenskap
tenderar att använda sina egna betydelsekartor och bakom individuella
tolkningsvarianter kan man nästan alltid finna ett mönster av struktur. Denna
struktur utgör med Halls vokabulär ”den dominanta kulturella ordningen”
även om den inte är enhetlig och outmanad. När nya händelser framstår som
oförutsägbara och motsäger våra förgivettagna föreställningar, måste de på
något sätt begripliggöras. Det vanligaste sättet är att placera in det nya i en
befintlig diskursiv domän i ”betydelsekartan”. Det existerar alltså ett mönster
av föredragna läsningar, och dessa läsningar har såväl institutionella, politiska
som ideologiska ordningar inskrivna i sig (Hall 1996a:45ff).

2.2.2. En socio-kognitiv ansats

Så här långt har kulturstudietraditionen och Stuart Hall visat vägen mot de
aktiva mottagarna, med möjlighet att inom vissa strukturella ramar skapa
differentierade tolkningar av en och samma händelse. Men flera frågor lämnas
ändå obesvarade, och steget ifrån studiens problemområde till den analytiska
nivån är tämligen stort. Behovet av ytterligare teoretisering blir exempelvis
tydligt, när Hall talar om ”betydelsekartor” och ”ideologier” men inte om
deras utseende, konstruktion och lokalisering. Vidare, menar Hall (1996b), att
processerna av identifikation inte enbart är verksamma på de diskursiva
nivåerna, vilka konstituerar det sociala fältet, utan även på de grundläggande
psykologiska nivåerna. Den mentala dimensionen betonas även i Halls egen
definition av ideologi som

the mental frameworks – the languages, the concepts, categories, imagery of
thought, and the systems of representation – which different classes and social
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groups deploy in order to make sense of, define, figure out and render intelli-
gible the way society works.
(Hall 1986:29, förf. kursivering)

En socialpsykologisk ansats, vars studieobjekt är just mentala referensramar,
bör komplettera bilden av den aktiva mottagaren, något som exempelvis Höijer
(2000) har argumenterat för, och hur denne på kollektiva grunder skapar mening
i ett heterogent och fragmenterat samhälle.

Avhandlingen tar därför sin utgångspunkt i en avgränsad form av kognitions-
teori för att studera den aktiva mottagaren i det globaliserande samhället. Ett
centralt begrepp inom kognitionsteorin är schema eller inre diskurs1. Inre dis-
kurser är komplexa typer av kognitiva strukturer byggda av social erfarenhet
och kulturell kunskap. De innehåller karakteristika för händelser av närbe-
släktad art, t.ex. objekt, skeenden, situationer, och de byggs upp med hjälp av
återkommande händelser. Repetition är alltså en viktig förutsättning för deras
konstruktion (Höijer 1992). En inre diskurs kan beskrivas som den mentala
struktur av verkligheten, som varje individ bär med sig, och som hjälper denne
att organisera de externa impulserna till ett begripligt sammanhang. De inre
diskurserna har avgörande betydelse för våra tolkningar, vår förståelse av olika
händelser och vad vi sedan kommer att minnas ifrån dem. När vi tar emot ett
meddelande aktiverar dess struktur av symboler speciella inre diskurser, som i
sin tur formar själva tolkningen av meddelandet (Augoustinos och Walker
1995). Höijer (1992) pekar på tre funktioner, som kognitiva inre diskurser
brukar tillskrivas. För det första påverkar de vår tolkning av ny erfarenhet, för
det andra påverkar de minnen från gamla erfarenheter, och för det tredje möj-
liggör de för oss att fylla informationsluckor med innehåll.

Inre diskurser är till sin karaktär värderande och emotionella, vilket påver-
kar våra bedömningar och preferenser (Waldahl 2000, Augoustinos och Wal-
ker 1995). Som Höijer (1992) poängterar, är emotioner involverade i all mänsk-
lig aktivitet, även om de kommer till uttryck i olika hög grad i olika situationer.
Bless m.fl. (2004) konstaterar, att känslomässiga tillstånd leder till att olika
typer av minnesbilder och föreställningar aktiveras. Omdömen av värderande
karaktär är exempelvis ofta nära förbundna med individens känslomässiga till-
stånd i den aktuella situationen. I tidigare forskning inom psykologin betrak-
tades emotioner som om de reducerade individers förmåga att tänka rationellt
om den sociala verkligheten. Idag menar man istället, att emotioner är värde-
fulla verktyg för att tolka olika situationer och i själva verket en förutsättning
för rationalitet. Hur vi kommunicerar med andra, förstår och tar till oss det
andra säger, är således lika mycket beroende av våra emotioner som av våra
intellektuella förmågor (Marcus 2002, Smith och Kirby 2001).

De mänskliga mentala processerna innebär, att verkligheten delas in i speci-
fika eller generella enheter, den kategoriseras. Observerade objekt klassificeras
för att passa in i olika kategorier, de tillskrivs vissa egenskaper, och verklig-
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heten förenklas och stabiliseras på detta sätt. Kategorisering innebär därför
såväl inklusion som exklusion. Emotionella reaktioner och perceptioner är
alltså inte direkta responser på ett externt stimuli per se utan på den kategori,
som de placerats inom (Moscovici 2000).

Vilka erfarenheter är det då som är de mest grundläggande för hur vårt
meningsskapande kommer att se ut, och vilka processer är det som är avgörande
för detta val? Det är alltid lättare att ta till sig sådan information, som stämmer
överens med de existerande inre diskurserna, än sådan information, som på
något sätt kräver förändring av dessa. När en specifik inre diskurs väl aktiverats
tenderar den att vara normgivande även för senare tolkningar. Att integrera
meddelanden, som är inkonsistenta gentemot de etablerade inre diskurserna,
är en omständlig process, som kräver hög grad av motivation ifrån mottaga-
rens sida (Waldahl 2000). Man kan alltså med lätthet konstatera, att det råder
stor likhet mellan Halls begrepp ”diskursiv domän” i ”betydelsekartan” och
dessa mentala modeller eller inre diskurser, vilka onekligen framkallar olika
typer av ”föredragna läsningar”.

Sociala representationer och ideologisk reproduktion
Men hur skall vi nå den sociala dimensionen av dessa till synes individuella
inre diskurser och attributioner? I denna fråga ligger troligtvis en del av
förklaringen till den mycket begränsade roll, som psykologisk teoribildning
haft inom medie- och kommunikationsvetenskapen, och detta gäller även publik-
forskningen. Att psykologiska teorier inte kommit i bruk i högre utsträckning,
kan ha sina orsaker i rädslan att dessa obönhörligen leder till någon form av
individualism och mentalism, vilket i sin tur skulle innebära att frågor om
samhälle, makt och kultur hamnar i skymundan. Inom kulturstudietraditionen
har man exempelvis istället koncentrerat sig på de rent etnografiska ansatserna,
där man intresserat sig för vardagslivets sociala praktiker (t.ex. Lull 1990).

Inom den poststrukturalistiska diskursteoretiska disciplinen kanske rädslan
för ”kognitiv individualism” är som mest påtaglig. Diskurspsykologin (t.ex.
Potter och Wetherell 1987, Harré och Gillett 1994) riktar exempelvis kritik
mot kognitivismens, som man uppfattar den, individualistiska ansats och be-
traktar istället meningsskapande som språkliga strategier. Man är intresserad
av hur människor använder de tillgängliga diskurserna för att framställa sig
själva och världen på fördelaktiga sätt i den sociala interaktionen. För diskurs-
psykologerna tar alltså människors tolkningar och attityder sig form i den
diskursiva, sociala praktiken och man betraktar psykologiska tillstånd, inte
som inre sådana, utan som yttre diskursiva handlingar:

For example, an attitude should not be seen as a semipermanent mental entity,
causing people to say and do certain things. Rather, it comes into existence in
displays expressive of decisions and judgments and in the performance of actions.
(Harré och Gillett 1994:22)
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Diskurspsykologer som Harré och Gillet (1994) poängterar alltså, att språket
inte kan ses som en genomskinlig kanal för etablerade psykologiska före-
ställningar utan snarare som konstituerande för dessa föreställningar.

Sociala kognitivister som t.ex. van Dijk (1998), tillika diskursteoretiker,
hävdar dock att kommunikation i social interaktion förutsätter mer än bara
språkliga praktiker. De tysta kunskaperna, som efterhand bildar inre diskurser
och styr vårt fortsatta meningsskapande, är svåra att blottlägga i analyser, där
de yttre diskurserna inte enbart utgör den analytiska nivån utan där menings-
skapandet reducerats till dessa (Höijer 2000). Kommunikation baserar sig på
en form av förförståelse, representationer av världen, som gör kommuni-
kationen möjlig, men som inte alltid kommer till uttryck i den diskursiva, so-
ciala handlingen. Det är, som van Dijk (1998) påpekar, viktigt att man inte, på
grund av rädsla för den ena eller den andra dimensionen, hamnar i en re-
duktionistisk syn på meningsskapande, där detta kommer att handla antingen
om individuella, kognitiva processer eller om social, diskursiv handling.

Resonemanget kring diskurs kontra kognition leder fram till större frågor
om relationen mellan språk och tanke – om mentala representationer i själva
verket förutsätter språket. I någon mån kanske föreliggande studie ger sken av
att det förhåller sig så, då diskursbegreppet används frekvent. Det existerar
många olika synsätt på vad diskurs är, och i avhandlingen används begreppet i
den relativt breda betydelsen ”språk som social handling” (Fairclough 1995:2,
Wodak m.fl. 1999:8, förf. översättning). Jag har en mycket specifik avsikt med
att välja begreppet ”inre diskurs” framför exempelvis ”mentalt schema” eller
”tolkningsram”. Med begreppet vill jag ge emfas åt det i studien grundläg-
gande antagandet, att våra mentala modeller av verkligheten i allt väsentligt är
skapade genom kommunikativa processer, språkliga handlingar i det sociala
sammanhanget (jfr Mosovici 2000). Den större filosofiska diskussionen om
relationen mellan språk och tanke ligger emellertid utanför ramarna för stu-
dien och saknar också relevans för dess resultat.

Klart är, att många traditionella ansatser inom kognitivismen förtjänar den
kritik som riktats mot den. Man har betraktat individer som isolerade infor-
mationsbearbetare och negligerat den sociala verklighetens roll i själva menings-
skapandet. Metoderna har till övervägande del varit experimentella och
vetenskapssynen positivistisk. Trots att man påstått sig syssla med socialpsy-
kologi har man ändå många gånger hamnat i den individualistiska ”fällan”
(Augoustinos och Walker 1995, van Dijk 1998). Lika klart är det, som
Moscovici (2000) påpekar, att psykologer varit lika fientligt inställda gentemot
”sociologism” som sociologer varit mot ”psykologism”:

/.../ the social and the psychological are considered to be exclusive categories.
This is the heart of the historical conundrum, and it retains its distinctive
power even today.
(Moscovici 2000:5)
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Höijer (1998) menar emellertid, att det inom publikforskningen idag existerar
en form av sociologisk ”slagsida”. I rädsla för mentalism finns det inom
forskningsfältet en tendens att enbart förklara receptionen utifrån externt
beteende och externa förhållanden. Fokus för denna typ av studier utgörs av
samtalen framför TV:n, zappning, sidoaktiviteter osv., vilket leder till vad Höijer
betraktar som en behavioristisk syn på studieobjektet. I den mån man ändå
använt sig av psykologisk teoribildning har det, enligt Höijer (1992), främst
handlat om psykoanalytisk sådan (t.ex. Radway 1987, Ang 1985), vilken
traditionellt sett varit tämligen ointresserad av den sociokulturella kontextens
inverkan på individens kognitiva aktiviteter. Höijer argumenterar för att det
existerar ett glapp mellan den sociologiska ansatsen och den psykoanalytiska,
som socio-kognitiv teori har potential att fylla.

Människors meningsskapande betraktas i den socio-kognitiva ansatsen som
dubbelt till sin natur. Den ena delen vänder sig utåt, mot den sociala (yttre
diskursiva) världen, medan den andra vänder sig inåt, mot den kognitiva (inre
diskursiva). Betydelserna, som skapas i interaktionen mellan dessa delar, är
inga återspeglingar av verkligheten men är inte heller fria fantasier. Det finns
således ett utmärkande drag av konstruktionism i meningsskapandet (Höijer
1992, 2000). En socio-kognitiv ansats betraktar själva tolkningsprocessen som
en mental aktivitet med nära kopplingar till den socio-kulturella verkligheten,
där denna förvandlas till mentala modeller eller inre diskurser. Dessa inre dis-
kurser kan i många fall ses som gemensamma för en socialt konstruerad grupp,
med liknande erfarenheter i bagaget (Höijer 1992). Snarlika teoretiska kon-
struktioner med ungefär samma innebörd finns hos t.ex. Gamson (1992:3)
som talar om ”kollektiva ramar”, och Dahlgren (2004:407) som använder
begreppet ”kultur” i ungefär samma betydelse.

Teorin om sociala representationer får här en speciellt viktig roll. Den kan
ses som en hybrid form av kognitivism och traditionell socialkonstruktionism,
där både kommunikationsprocesser i social interaktion och kognitiva proces-
ser involveras i analysen (Winther Jörgensen och Phillips 2000). Den franske
psykologen Moscovici (t.ex. 1984, 2000) menar, att de sociala representationer-
na är skapade genom kommunikativa processer, men att de samtidigt också
möjliggör kommunikation: ”Representations may be the product of communi-
cation, but it is also the case that without representation there could be no
communication.” (Moscovici 2000:13).

Sociala representationer fungerar på liknande sätt som inre diskurser, dvs.
de hjälper till att organisera personer och händelser inom etablerade katego-
rier. Syftet med alla representationer är att göra det obekanta bekant, och de
fungerar dels som referensramar för klassificering och sortering av informa-
tion, och dels ger de stoff till olika typer av attributioner, dvs. orsaksförklaringar
till observerade skeenden (Moscovici 2000, Hewstone 1989). De är byggda på
konsensus inom kollektivet och reproduceras diskursivt, genom kommuni-
kationen mellan människor, och via mediernas representationer av världen:
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They [social representations] enter into the ordinary and everyday world which
we inhabit and discuss with our friends and colleagues, and they circulate in
the media we read and watch. In short, representations sustained by the social
influences of communication constitute the realities of our daily lives and ser-
ve as the principal means for establishing the affiliations through which we
are bound to one another.
(Moscovici 2000:2)

Ofta är vi omedvetna om de konventioner som styr representationerna, och
därför förblir vi omedvetna om de fördomar etc. som utgör själva grunden för
dem. Istället betraktar vi våra föreställningar som ”common sense” eller ”sunt
förnuft”. Sociala representationer ”tvingar”, med Moscovicis (2000:23) ord,
sig på oss med en i det närmaste oemotståndlig kraft. Denna kraft bygger på de
traditioner och strukturer, som är givna innan vi ens börjat skapa mening kring
en händelse, och som sätter gränserna för hur vi överhuvudtaget kan skapa
betydelse.

När det gäller attributioner, dvs. de orsaker som människor tillskriver olika
fenomen, ger oss teorin om sociala representationer möjlighet att analysera
kollektiva mönster av attribution för händelser i samhället. Det står klart, att
sådana attributioner inte enbart är produkten av individuella kognitiva pro-
cesser utan snarare har en social och kulturell förankring. I slutänden är det
naturligtvis vi som individer, inte kollektiv, som står för tänkandet och
förklarandet, men vi tar utgångspunkt i för kollektivet gemensam information.
Våra trosföreställningar, kunskaper osv. utgör den bakgrund mot vilken för-
klaringar konstrueras och utvecklas. Det har hävdats, att sociala represen-
tationer tillhandahåller någon form av automatiska förklaringar, vilka är socialt
inlärda och kommunicerade via det gemensamma språket. Sådana kulturellt
förankrade förklaringar blir så småningom betraktade som förklaringar base-
rade på ”sunt förnuft”. Det är alltså inte alltid som människor engageras i en
aktiv förklaringsprocess, utan allt som oftast hämtas förklaringen med auto-
matik ifrån de sociala representationerna. I dessa fall handlar det om en typ av
common sense-förklaringar (Hewstone 1989, Augoustinos och Walker 1995,
Moscovici 2000).

Här närmar vi oss det Hallska perspektivet på ideologi såsom av naturen
given ”common sense” – de mentala ramar, med vilkas hjälp vi (re)producerar
gemensamma betydelsekartor inom olika typer av gemenskaper. Trots de so-
ciala representationernas uppenbara kopplingar till ideologiska processer är
det sällsynt att studier inom området intresserat sig för den ideologiska dimen-
sionen (Augoustinos och Walker 1995, van Dijk 1998, Moscovici 2000). Van
Dijk (1998:26) argumenterar för behovet av att studera ideologier i termer av
social kognition, då de utgörs av ”clusters of beliefs in our minds”, men poäng-
terar att ideologier inte enbart fungerar kognitivt utan också har sociala, poli-
tiska och ekonomiska implikationer. Ideologier är inte individuella konstruk-
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tioner utan sociala sådana, dvs. föreställningar som är gemensamma i en grupp.
De är socialt förvärvade, reproducerade och förändrade genom kommunika-
tion, och om vi är intresserade av hur ideologier ser ut, hur de förändras och
förhandlas måste vi studera hur de manifesteras i social diskursiv praktik (jfr
Billig 1995). Vid sidan av den mentala dimensionen har de alltså en social
sådan, och ingen dimension kan reduceras till den andra.

Althussers definition av ideologi handlar om strukturer av världsbilder, vilka
söker fixera det instabila flödet av betydelser i banor, som ger legitimitet åt
elitens intressen. Gramsci, som inspirerat många senare tänkare inklusive Hall,
menar att tillgripandet av våld eller tvång inte är det effektivaste sättet för de
härskande klasserna att säkra sin position. Istället är det genom hegemoniska
processer organiserat samtycke som vidmakthåller status quo. Menings-
skapandet får här en central funktion, då maktförhållandena genom detta kan
naturaliseras, dvs. bli så självklara att de inte ifrågasätts (Winther Jörgensen
och Phillips 2000). Detta kan exemplifieras med Barthes (1972) begrepp my-
ter, vilka naturaliserar olika typer av historiskt och kulturellt specifika feno-
men och får dem att framstå som oföränderliga och av naturen givna.

Hegemoni handlar dock inte bara om dominans utan är en förhandlings-
process, där betydelsekonsensus skapas. Det existerar också gentemot makten
oppositionella ideologier, konkurrerande ideologier mellan jämstarka gruppe-
ringar och ideologier, som syftar till att hålla samman specifika grupperingar:

Ideologies consist of those general and abstract social beliefs, shared by a group,
that control or organize the more specific knowledge and opinions (attitudes)
of a group.
(van Dijk 1998:49)

I traditionell marxism utgör ideologin ett abstrakt värdesystem och betraktas
som en allomfattande storhet, sammanlänkande människor i en särskild ordning.
Detta tänkande har, som vi ser av ovanstående, mer eller mindre övergivits i
senare teoribildningar där ideologi betraktas i pluralis och behandlas som olika,
i vardagens betydelseproduktion verksamma, praktiker (Fairclough 1992). I
avhandlingen avgränsas emellertid ideologibegreppet till att handla om
”betydelser i maktens tjänst” (Fairclough 1995:14), dvs. det reserveras för sådana
sociala representationer, som kan sägas legitimera och reproducera rådande
maktstrukturer. Denna avgränsning betyder inte att övriga sociala represen-
tationer, t.ex. sådana som syftar till att hålla samman gruppen, är mindre
ideologiska i bemärkelsen ”naturaliserade föreställningar om den sociala
verklighetens beskaffenhet”. Syftet med avgränsningen är att undvika en ur-
vattning av ideologibegreppets innehåll och skärpa, vilket är risken om man
drar ett analytiskt likhetstecken mellan ”ideologi” och ”sociala represen-
tationer”.
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Vad teorin om sociala representationer anbelangar, betraktas alltså psyko-
logiska erfarenheter såsom medierade och bestämda av individens tillhörighet
i vissa typer av gemenskaper, där åsikter och erfarenheter till stor del är gemen-
samma bland individerna. Den grundar sig på Durkheims teori om kollektiva
representationer men skiljer sig ifrån denna genom att inte betrakta förhållan-
det mellan individ och samhälle som enkelriktat utan som dialektiskt till sin
karaktär. Representationerna är trögrörliga men inte fullständigt statiska utan
föränderliga genom processer av skilda slag. En annan egenskap, som skiljer
de sociala representationerna ifrån de Durkheimska kollektiva, är att de förra
antas vara verksamma på olika nivåer av samhället. De kan rymma gemen-
samma föreställningar inom en nation, ett samhälle, men även mer specifika
föreställningar, gemensamma för mindre s.k. subgrupper:

This diversity itself reflects the lack of homogeneity within modern societies,
in which differences reflect an unequal distribution of power and generate a
heterogeneity of representations.
(Moscovici 2000:7f)

Hur trögrörliga de sociala representationerna kommer att vara beror på de
kommunikativa processerna, eftersom det är dessa som upprätthåller dem. Ju
mer konsistent och konserverande kommunikationen är, desto solidare kommer
också de sociala representationerna att vara. Denna process hänger samman
med att dessa gradvis ”lämnar” det ursprung, där de en gång uppstod. På detta
sätt upphör de att vara flyktiga, föränderliga och dödliga till sin karaktär och
blir istället permanenta och i det närmaste eviga – de materialiseras. Detta inne-
bär stora möjligheter för makthavare av olika slag att utöva hegemoni genom
organiserat samtycke: ”turning a representation into the reality of a representation,
the word for a thing into a thing for the word.” (Moscovici 2000:49).

2.3. Analysmodell
Kapitlet har hittills övergripande redogjort för det teoretiska perspektiv, som
studien tar utgångspunkt i. I detta avsnitt konkretiseras de teoretiska utgångs-
punkterna i analytiska kategorier.

Kontexten, i vilken meningsskapande och identitetsbyggande äger rum, ut-
görs av ett pluralistiskt samhälle – genomkorsat av globaliseringsprocesser.
Detta förutsätts i studien och står inte i fokus för någon närmare analys utan
är operationaliserat i studiens design. Det som däremot är av analytiskt in-
tresse är på vilket sätt detta kommer till uttryck i kollektivt meningsskapande
och konstruktionen av politisk gemenskap. Följande kategorier av diskursiva
resurser, inspirerade av Gamsons (1992:117) modell2, används för analysen av
meningsskapandet:
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Komponenter i det kollektiva meningsskapandet

• Yttre diskurser

– Interpersonella diskurser: samtal (även i medierad form) med t.ex.
vänner, familj, arbetskamrater, myndighetspersonal etc.

– Mediediskurser: s.k. ”masskommunikation” via tidningar, radio, TV,
Internet osv.

• Kollektivt förankrade inre diskurser (sociala representationer)

– Socio-kulturell identifikation med en eller flera grupper inom eller
mellan olika nivåer på ”globaliseringsskalan”: subnationellt, natio-
nellt, transnationellt.

– Direkta erfarenheter representativa för gruppen/grupperna.

– Indirekta erfarenheter representativa för gruppen/grupperna, inklu-
sive andras erfarenheter man tagit del av, mediediskurser kring andra
händelser, ”sunt förnuft”, ideologiskt betingad common sense.

– Emotioner.

Att bedöma de olika diskursernas funktion och inbördes relationer i processerna
av menings- och identitetsskapande, är en svår uppgift. Troligtvis hämtar man,
utan att alltid själv vara medveten om det, material ifrån medierna till de samtal
man sedan för med individer i sin närhet. Även den mest lokala händelse tolkas
i relation till mediernas representation av den. Kategorierna skall därför
betraktas som analytiska sådana och den interaktiva dimensionen hållas i
minnet. Frågan för analysen av meningsskapandet är hur interaktionen mellan
inre diskurser och olika typer av yttre diskurser ser ut, vilken betydelse olika
interaktionsmodeller har för utvecklingen av politisk gemenskap och hur
meningsskapandet relaterar till rådande maktstrukturer. Här handlar det alltså
inte i första hand om hur människor bildar mening kring redan definierade
politiska frågor inom det etablerade politiska systemet (t.ex. Neuman m.fl.
1992) utan intresset är riktat mot den diskursiva konstruktionen av politisk
gemenskap och mot de frågor denna process centreras kring. Det handlar
följaktligen om vardagslivets politik. Nedanstående analytiska kategorier, även
de inspirerade av Gamson (1992:7)3, kommer att användas för detta:

Komponenter i den politiska gemenskapen

• Socio-kulturell identifikation med en eller flera grupper där ett ”vi”
och ett i fiendetermer klart definierat ”dom” ingår, inom eller mel-
lan olika nivåer på ”globaliseringsskalan”: subnationellt, nationellt,
transnationellt.

• Emotioner i form av indignation, medlidande etc., känslor som med-
för någon form av motivation för agentskap.

• Agentskap i fråga om ”vår” möjlighet att bidra till förändring.
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Fokus för analysen av den politiska gemenskapen är interaktionen mellan
komponenterna, relationen till olika typer av diskursiva interaktionsmodeller
och till rådande maktstrukturer. Agentskapet skall förstås som ett potentiellt
och diskursivt konstruerat sådant, där steget till aktualiserat agentskap kan
vara mycket långt. Ett aktualiserat agentskap förutsätter i själva verket det
Gamson (1992:172, förf. översättning) kallar ”handlingskontext” och analysen
av detta ligger utanför denna studies ramar. Kollektiv politisk handling förut-
sätter dock själva konstituerandet av den politiska gemenskapen, som därför
är ett relevant studieobjekt.
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Kapitel 3:
Metodologisk ansats, metod och material
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Kritik mot de kvalitativa metoderna har riktats såväl från positivistiskt håll,
där de kvantitativa metoderna blivit normgivande i bedömningarna (t.ex. Ro-
sengren 1993), som från det ”egna ledet” (t.ex. Jensen 1989, Kvale 1996,
Jankowski och Wester 1991, Danermark m.fl. 1997, Winther Jörgensen och
Phillips 2000, Höijer 1990). Det krävs alltså av den forskare, som använder sig
av kvalitativa metoder i sin forskning, att denne inte hemfaller åt ”glad metod-
amatörism” (Höijer 2004a:34) utan visar prov på teoretisk och metodologisk
förankring.

Avsikten med detta kapitel är därför att göra forskningsprocessen genom-
skinlig, och grundantagandena bakom den synliga. Det inleds med reflektioner
av metodologisk karaktär, där jag behandlar relationen mellan teori och em-
piri (3.1.1.), generaliseringsanspråk (3.1.2.), den kritiska ansatsen (3.1.3.) samt
relationen mellan mikro- och makronivån (3.1.4.). Därefter övergår kapitlet
till att handla om de metodrelaterade valen, ifråga om urval (3.2.1.) och metod
för datainsamling och analys (3.2.2. och 3.2.3.), för att sedan avslutas med en
diskussion kring resultatens validitet och reliabilitet (3.3.).

3.1. Metodologisk ansats

3.1.1. Relation mellan teori och empiri

Det första problemet av metodologisk karaktär, som jag här vill behandla, är
förhållandet mellan teoretiska begrepp och det empiriska materialet. Att utföra
empiriska studier utan att använda sig av, och söka formulera eller omformulera,
teoretiska begrepp leder i de flesta fall till en deskriptiv redogörelse av det
empiriskt observerbara. Ambitionen med föreliggande studie är emellertid att
nå en djupare förståelse av det studerade fenomenet, dvs. att begreppsliggöra
de mekanismer, som möjliggör de i intervjun observerade diskursiva hand-
lingarna och får dem att anta just den form de gör. Inbyggd i studiens design
ligger alltså föresatsen att förena teori och empiri – dessa två ömsesidigt beroende
fundament – och låta dem befrukta varandra. För att nå kunskap även bortom
det empiriskt observerbara fenomenet, den diskursiva handlingen i en intervju,
har jag således sökt rikta uppmärksamheten mot det, som möjliggör händelsen
i den form den antar, och inte begränsa mitt fokus enbart till handlingen i sig
(jfr Danermark m.fl. 1997).

Att verkligheten rymmer en icke direkt observerbar dimension, är ett grund-
antagande i föreliggande studie. Den förutsätter att verkligheten dels har en
objektiv existens, möjlig att erfara via sinnesintryck (t.ex. den yttre diskursiva,
våra sociala talhandlingar), men att denna verklighet också existerar på en
nivå, som inte är möjlig att direkt och empiriskt observera (t.ex. den inre
diskursiva, våra kognitiva tolkningsramar). Det är på den sistnämnda nivån
man finner mekanismerna, som gör händelserna vi kan erfara med hjälp av våra
sinnen, möjliga. En grundförutsättning för analysen är alltså att den kognitiva
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nivån, om inte empiriskt observerbar, ändå är lika ”verklig” som den vi har
möjlighet att direkt observera:

The influence of one person on another is brought about for the most part by
thought. One communicates a thought. How does it happen? One brings about
changes in the common outside world which, perceived by another person,
are supposed to induce him to apprehend a thought and take it to be true.
Could the great events of world history have come about without the commu-
nication of thought? And yet, we are inclined to regard thoughts as unreal
because they appear to be without influence on events, while thinking, jud-
ging, stating, understanding are facts of human life. How much more real a
hammer appears compared with a thought. How different the process of han-
ding over a hammer is from communication of a thought.
(Frege 1977:39 citerad i Moscovici 2000:28)

När det gäller analysen av meningsskapande, skall man emellertid vara försiktig
med att betrakta förhållandet mellan dessa två dimensioner i termer av
enkelriktad kausalitet. Relationen mellan det kognitiva (inre diskursiva) och
det sociala (yttre diskursiva) är interaktiv, och meningsskapandet är åtminstone
delvis en produkt av denna interaktion.

Det bör återigen betonas, att studien inte i första hand intresserar sig för
individuella inre diskurser eller tolkningsramar, som exempelvis Alasuutari
(1999) syftar på när han beskriver hur publikforskningen förflyttat sig ifrån
psykologisk teoribildning till sociologisk sådan. Det är istället de socialt för-
ankrade inre diskurserna, dvs. sådana som är gemensamma för en grupp av
något slag, som är betydelsefulla för analysen av de mekanismer som möjlig-
gör de yttre diskursiva handlingarna i den form de antar.

Eftersom verkligheten inte är given och direkt tillgänglig för empirisk
”svampplockning”, måste kunskapen eftersökas. Det är teorierna, som över-
bryggar klyftan mellan den empiriska domänen, den del av verkligheten vi
empiriskt kan observera, och verklighetens djupdimension, den del vi inte kan
erfara med hjälp av våra sinnen. Den sociala kognitionsteorin utgör i studien
länken mellan den yttre diskursiva, empiriskt observerbara nivån, och den inre
diskursiva, icke-observerbara dimensionen. Även om teorier, både som mål
och medel (Eriksson 1999), har en central plats i analysen innebär inte detta
att vardagskunskapen ignorerats. Tvärtom är det just vardagliga föreställningar,
uttrycksformer och betydelser, som utgör själva studieobjektet. Vardagsbegreppen
är dock inte tjänliga i det vetenskapliga sammanhanget utan måste betraktas
genom de teoretiska glasögonen för att, så att säga, nå utanför sina egna be-
gränsande ramar:

Den samhällsvetenskapliga begreppsbildningen måste alltså, för att ha rele-
vans, både grundas i innehållet i vardagskunskapen och integrera denna, sam-
tidigt som vardagsbegreppen måste överskridas och sammanställas i teoretisk
form på en mera övergripande nivå – annars har ingen ny kunskap tillförts.
(Danermark m.fl. 1997:52)
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All data är ”teoriimpregnerad” (Danermark m.fl. 1997:31) och det finns inget
sätt att frigöra sig ifrån detta. Det är därför varken möjligt eller önskvärt att
låta data enbart ”tala för sig själva” såsom mer Grounded Theory-inspirerade
forskningsansatser gör gällande (se Glaser och Strauss 1967). Detta innebär,
att jag studerar de tre fallen utifrån ett särskilt teoretiskt perspektiv, vilket får
till följd att inte samtliga aspekter av studieobjektet omfattas av analysen även
om jag med den multidisciplinära ansatsen försöker att skapa en så integrerad
bild som möjligt. Andra teoretiska perspektiv kan ändå generera ytterligare
kunskap om objektet.

I detta sammanhang är det lämpligt att kommentera min egen förförståelse
av den sociala världens beskaffenhet. Samtidigt som jag argumenterar för att
forskningen måste överskrida det nationella ”paradigmet”, utgår jag ändå ifrån
just detta när jag exempelvis konstruerar de analytiska kategorier, som skall
fungera gränsöverskridande. Kategorier som subnationellt, nationellt och trans-
nationellt har alltså nationalstaten Sverige som utgångspunkt. Som Billig
(1995:12) påpekar är det inte möjligt – inte heller för forskaren – att helt fri-
göra sig från de ideologiska förgivettagandena kring nationalstaten: ”/.../ na-
tionalism has seeped into the corners of our consciousness; it is present in the
very words which we might try to use for analysis”. För att göra analysen
konsekvent och resultaten begripliga var det också nödvändigt att använda ett
allmänt vedertaget perspektiv, även om det är just detta som studien som hel-
het problematiserar.

3.1.2. Generaliserbar kunskap

Begreppsbildningen ligger till grund för de generaliseringsanspråk, som denna
studie har. Dessa anspråk på generalitet skall inte betraktas inom ramen för en
positivistisk vetenskapssyn, där generalisering handlar om statistisk generalisering,
dvs. att med kvantitativa metoder söka bestämma ett fenomens eller ett
sambands förekomst och utbredning. De anspråk på generalisering jag gör i
denna studie skall istället ses som försök att fånga de strukturella mekanismer
som är grundläggande för studieobjektets konstitution (jfr Danermark m.fl.
1997). Kollektivt förankrat meningsskapande är en produkt av gemensamma
identifikationer; socialisationsstrukturer av kulturell, politisk, social natur;
erfarenheter (som inte behöver vara personliga) osv., mekanismer som aktiveras
kontextuellt, i anslutning till specifika händelser. Tillsammans med olika typer
av yttre diskursiva resurser, t.ex. mediediskursen, formar dessa grundläggande
strukturer det kollektiva meningsskapandet kring det som inträffat.

För att analytiskt lyckas med att fånga de grundläggande mekanismerna
krävs tankemässig abstraktion, dvs. att en viss aspekt av verkligheten renodlas
och isoleras från övriga aspekter. Detta innebär, att vissa delar av det som
studerats har ”skalats bort”. Visserligen uppträder inte verkligheten i behändiga
förpackningar, avskilda från varandra, men för att ge skärpa och relevans åt
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analysen är momentet av abstraktion nödvändigt (jfr Danermark m.fl. 1997,
Hall 1995a). Som ett viktigt led i det analytiska arbetet på vägen mot generali-
serbar kunskap, och en central del av abstraktionsprocessen, följer det
abduktiva momentet, dvs. att ”gå från en föreställning om ett fenomen till en
mer utvecklad och fördjupad föreställning om detta fenomen” (Eriksson
2002:69). Detta moment har i analysen möjliggjort upptäckter av de observe-
rade fenomenen, som annars skulle ha förblivit osynliga. Genom användningen
av teoretiska begrepp har det varit möjligt att, utan att hamna i godtyckliga
gissningar, ”lyfta” empirin, samtidigt som denna kontinuerligt tjänat som
avstämningsinstrument och ny idégivare till teorin.

För att nå de för meningsskapandet grundläggande villkoren var det nöd-
vändigt att skilja dessa ifrån mer temporära sådana. Därför var det viktigt att
dels analysera meningsskapandet kring flera fall och dels analysera en ansenlig
mängd intervjugrupper av olika sammansättning. Studien inrymmer tre fall
och totalt 133 respondenter fördelade på 48 grupper. Komparationen av dessa
fall, grupper och individer innebär, att det varit möjligt att urskilja och bedöma
vad som skiljer det specifika från det mer generella (jfr Eriksson 2002). Den
fråga, som kontinuerligt ställts till materialet i detta moment av retroduktion i
det analytiska arbetet är ”Vad är det man inte kan ta bort utan att objektet
också upphör att finnas till i sin nuvarande form?” (Danermark m.fl. 1997:64).
Genom de retroduktiva momenten kan t.ex. olika till synes disparata yttre
diskursiva handlingar med hjälp av det teoretiska perspektivet och dess be-
greppsapparat betraktas som reproduktion av en och samma ideologiskt be-
tingad inre diskurs. Det är, som van Dijk (1998) påpekar, viktigt att skilja
mellan ideologier som sådana och deras symboliska, rituella eller diskursiva
uttryck. De diskursiva uttrycken för ideologi menar han är mycket kontext-
känsliga och knutna till specifika händelser, medan själva ideologierna är
tämliga stabila strukturer. Det är alltså genom en väl utförd retroduktions-
process i det analytiska arbetet, som intervjumetoden ger tillgång till inre dis-
kurser av ideologisk och mer stabil karaktär.

En central poäng med att, trots sökandet efter det generella, ändå ibland
inkludera de specifika fallen, t.ex. meningsskapande av avvikande karaktär, i
analysen är att dessa fall tydliggjort de grundläggande mekanismerna genom
att dessa helt eller delvis saknats. De avvikande fallen förtydligar således vad
som ”tagits bort”, t.ex. att nationell identifikation saknats i sammanhanget,
och hur detta påverkat meningsskapandet. Svaret på frågan ovan har alltså lät-
tare identifierats genom inklusionen av det avvikande och specifika i analysen.

Slutsatserna i denna studie, som grundas på ett kontinuerligt arbete med de
olika analytiska stegen av abduktion och retroduktion, vill jag påstå är av
generell karaktär. Dessa generaliseringsanspråk skall emellertid inte tolkas som
empiriska, dvs. att de empiriska fynden är representativa för en hel population
av något slag. Det är de grundläggande villkoren och sätten på vilka de kan
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verka, som fångats i sin abstrakta form genom teorier och begrepp (Eriksson
2002). Tack vare den teoretiska generaliseringen skapas möjlighet att lättare
identifiera dessa mekanismer även i andra sammanhang. De teoretiska begrep-
pen integrerar och sammanfattar således de fenomen som analyserats, men
söker också illustrera mer generella mekanismer som får den empiriskt
observerbara händelsen att inträffa, dvs. de omfattar mer än det tillfälliga, ytliga
och uppenbara (Danermark m.fl. 1997, jfr Jensen 1995).

Som en följd av datas teoriberoende är emellertid all kunskap felbar, och de
vetenskapliga teorierna är inte oföränderliga ”sanningar” utan kan förändras
och kanske falsifieras, när andra teorier formuleras. Kulturanalys är generellt
en ofärdig praktik som tolkar fram betydelser och drar förklarande slutsatser
utifrån de bästa tolkningarna. Kunskap kan således alltid omformuleras eller
falsifieras (Morley och Silverstone 1991, jfr Danermark m.fl. 1997).

3.1.3. En kritisk utgångspunkt

Avhandlingen gör inte enbart anspråk på att generera generell kunskap utan
också på att vara kritiskt orienterad. Innebörden i uttrycket kritisk forskning
är långt ifrån kristallklar och det råder idag en diskussion kring vad kritisk
samhälls- och kulturteori står för. Därför vill jag här klargöra vad som avses
med begreppet i föreliggande studie. Ambitionen med den kritiska ansatsen är
att utforska maktrelationer i samhället i syfte att skapa möjlighet till förändring
av dessa. Såsom Danermark m.fl. (1997, jfr Schrøder m.fl. 2003) konstaterar
räcker det inte med att bygga vidare enbart på aktörernas egna begrepp och
egen förståelse av sina handlingar. I forskning, som gör anspråk på att vara
kritisk, skall tolkningarna av de sociala praktikerna kopplas till den materiella
dimensionen. Närvaron av makt- och dominansrelationer i samhället är således
en komponent av väsentlig betydelse i kunskapsintresset. Den yttersta avsikten
med studiens kritiska ansats är att bidra till någon form av förändring och
förflyttning mot mer jämlika maktförhållanden.

I analysen av intervjumaterialet använder jag mig därför av kritisk diskurs-
analys som den utvecklats framförallt av Fairclough (1995) och van Dijk
(1988). Jag betraktar det inte som motsägelsefullt att använda mig av den kri-
tiska diskursanalysens metodarsenal även om jag har en kognitionsteoretisk
utgångspunkt. Tvärtom ser jag enbart fördelar med att förena de två perspek-
tiven. Som van Dijk (1998) påpekar är det angeläget att inte hamna i ett an-
tingen-eller-tänkande, där den ena dimensionen av analysen av menings-
skapandet utesluter den andra. Han talar om ”the social mind in its social
(political, cultural) context” (1998:6, kursivering i original), och argumenterar
sålunda för en integrerad ansats av såväl social som kognitiv analys:

That people think, and share their beliefs, is part of that social life of language
and ideology, and analysing thinking and believing, in detail and explicitly, is
also a task for the socially minded scholar.
(van Dijk 1998:10)
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En viktig aspekt av den kognitiva ansatsen är, enligt van Dijk (1998), att inte
enbart blottlägga de inre diskursernas struktur och utseende utan också de
sociala processer eller strategier, som ligger bakom deras uppkomst. Genom
tillgången till dubbla analytiska ”verktygslådor” har jag haft möjlighet att
studera hur exempelvis mediediskursen kring en specifik händelse tenderar att
aktivera vissa typer av socialt förankrade inre diskurser, vilken betydelse dessa
får för tolkningarna av mediediskursen, och hur dessa tolkningar sedan för-
handlas eller reproduceras i den sociala (yttre diskursiva) interaktionen med
andra individer.

Enligt Wodak m.fl. (1999) syftar den kritiska diskursanalysen till att genom-
skinliggöra det ömsesidiga förhållandet mellan diskursiv praktik och institu-
tionella strukturer. Författarna menar att diskursiva praktiker bidrar till att
skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper och
dessa effekter betraktas som ideologiska. Målet med den kritiska diskurs-
analysen är därför att blottlägga de ideologiskt genomsyrade betydelserna. Den
kritiska diskursanalysen är alltså inte opolitisk eller objektivistisk i sin utform-
ning utan har en normativ inriktning. Avsikten med analysen är att bidra till
mer jämlika maktförhållanden i såväl kommunikationsprocesser som samhäl-
let i stort.

Kritiska diskursanalytiker har traditionellt sett sysslat med textanalys. Detta
fokus är emellertid inte givet om man utgår ifrån den ansats för kritisk diskurs-
analys, som exempelvis Fairclough (1995) förespråkar. Den omfattar förutom
textanalys också analys av produktions- och receptionsprocesser och dessutom
analys av den mer omfattande sociala, kulturella, politiska, ekonomiska kon-
text, vari den kommunikativa händelsen är en del.4 Trots dessa ambitioner har
ändå den kritiska diskursanalysen fått en textuell och lingvistisk ”slagsida”.
Den ensidiga fokuseringen på textanalys har dessutom tenderat att innebära,
att textens ideologiska verkningar har tagits för givna, och man kan konstatera
något av ett ”injektionsnålstänkande” i många tillämpningar av kritisk diskurs-
analys – om än inte i de explicita teoretiska utgångspunkterna (Winther Jörgen-
sen och Phillips 2000).

Föreliggande studie går den, som man kan tycka, ”omvända” vägen och
studerar enbart receptionsprocesser, dvs. publikens meningsskapande kring ett
antal specifika händelser (jfr Wodak m.fl. 1999). Det är min uppfattning att
just publikstudier fått en sekundär roll i diskursanalytiska studier, och att denna
underordning motiverar mitt tydliga fokus på meningsskapandets roll i den
kommunikativa händelsen. Nyhetsrapporteringen kring samtliga tre fallstudier,
som ingår i avhandlingen, har dessutom av andra grundligt utforskats med hjälp
av olika typer av metoder för textanalys. I analyserna av de olika fallen använ-
der jag mig av tidigare forskning av detta slag för att i någon mån kunna jäm-
föra hur kodning och avkodning förhåller sig till varandra. Denna jämförelse
syftar till att belysa mediediskursens roll i meningsskapandet.
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En annan mycket betydelsefull dimension av den kritiska diskursanalysen,
som också har fått en begränsad roll i den empiriska forskningen, är relationen
mellan produktions-, text-, receptionsprocesser och samhällskontexten. Som
Winther Jörgensen och Phillips (2000) påpekar är det i analysen av förhållan-
det mellan processerna av produktion respektive reception och den samhälle-
liga kontexten, som undersökningen finner sina viktigaste slutsatser. Det är här
man kan närma sig centrala frågor om förändring och ideologiska konsekven-
ser. I studien är det min ambition att tydliggöra kopplingen mellan menings-
skapande och den vidare samhällskontexten. Detta görs i stora drag genom
den ständiga analytiska pendlingen mellan det empiriska materialet och det
teoretiska perspektivet, där begreppsanvändning och -utveckling utgör bygg-
stenar till bryggan över mikro- och makronivåerna (se avsnitt 3.1.4.).

I analysen intar jag ett kritiskt konstruktionistiskt (Delanty 1997) förhåll-
ningssätt till det som studeras. Denna ansats intresserar sig för hur verklighe-
ten konstrueras av sociala aktörer: ”/.../ how self-evidence is produced, how
questions are curtailed, how alternative interpretations are shut up in black
boxes and so on.” (Beck citerad i Delanty 1997:133). Diskurserna förutsätts
ha en materiell dimension, och är alltså inte ”bara” språk utan har också eko-
nomiska, sociala, politiska implikationer. Liksom Winther Jörgensen och
Phillips (2000) tar jag avstånd ifrån den extrema (och kanske många gånger
överdrivna) bilden av konstruktionism, vilken gör gällande att alla regelbunden-
heter i det sociala löses upp genom kontextuella betingelser. Detta betyder, att
det sociala inte kan formas fullständigt fritt, utan att det delvis är tydligt struk-
turerat. Ideologierna innebär, att det är svårt att tänka annorlunda än de etab-
lerade diskurserna ger utrymme för, och de möjligheter vi har att omforma
strukturerna bestäms av tidigare strukturer.

3.1.4. Relation mellan mikro- och makronivåerna

Studien har ett vittomfattande teoretiskt perspektiv, som sträcker sig ifrån
processer av globalisering till processer av meningsskapande. Med denna ansats
söker jag undvika sådana forskningsansatser, som Morley (2000) menar är
antingen empiriskt ogrundad makroteori eller empiriskt närsynta mikrostudier.
I arbetet har det också varit av största betydelse att undvika misstaget att likställa
mikronivån med det konkreta och empiriska, och att som en följd av detta
likställa makronivån med det abstrakta och teoretiska (Morley 2000). Istället
har det empiriska materialet behandlats som om det potentiellt innehöll såväl
processer på mikroplanet (t.ex. meningsskapande kring enskilda händelser) som
processer på makronivån (t.ex. ideologisk reproduktion av rådande makt-
strukturer).

Inte minst med tanke på studiens anspråk på att utgöra kritisk forskning, är
det viktigt att skapa en tydlig och genomskinlig länk mellan mikro- och
makronivåerna. För att synliggöra hur jag tänkt mig denna relation utgår jag
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här ifrån Layders (1993:72) ”forskningskarta”, där han redogör för olika nivåer
av den sociala världen (jfr Eriksson 1999). Dessa nivåer, som också representerar
olika ontologiska sådana, är intimt relaterade och svåra att skilja ifrån varand-
ra, och särskiljandet nedan är av analytisk karaktär. Kartan är tänkt som ett
kontinuum ifrån mikronivån (självet) till makronivån (samhällskontexten):

1. Självet
Den första nivån har ett individuellt fokus och intresserar sig för hur individer
exempelvis använder sig av mediediskursen. Det är alltså inte naturen av det
sociala sammanhanget, som här fokuseras, utan vilka identiteter och betydelser,
som skapas bland de enskilda individerna. Denna nivå ingår i viss mån i analysen,
men då framförallt i syfte att belysa aspekter av nivå nummer två.

2. Social aktivitet
På den andra nivån i ”forskningskartan” riktas intresset bort från de individuella
identifikationerna och meningsskapandet mot dynamiken i själva interaktionen
mellan individer. På denna nivå studeras de kollektiva betydelsekonstruktionerna
kring de olika fallen, som ingår i undersökningen, och det är de yttre diskurserna,
dvs. de empiriskt observerbara talhandlingarna i intervjun, som står i centrum.
Här belyses, som Layder (1993) påpekar, det faktum att skapandet av betydelse
många gånger är resultatet av interaktionen mellan grupper av individer snarare
än ett individuellt beteende. Om man vill komma åt någon form av sociala
processer är det inte, enligt Morley (1992), fruktbart att endast summera ett
antal individuella fenomen. Det är studiens ambition att fånga de betydelser,
som är kollektivt förankrade, dvs. gemensamma för en grupp av något slag,
och hur dessa har formats i kommunikation mellan individer. Frågor av typen
”har ni diskuterat detta med andra?” och ”har andra samma åsikt som ni?”
har därför ställts i intervjuerna. Dessutom har ambitionen varit att i viss
utsträckning också studera detta – hur betydelser kollektivt reproduceras eller
förhandlas – empiriskt i fokusgrupperna. Eftersom analysen ytterst syftar till
att belysa konstitutionen av politisk gemenskap, som bygger på kollektivets
meningsskapande, är det denna nivå i ”forskningskartan” snarare än den förra,
som fokuseras.

3. Setting
På den tredje nivån återfinns den faktiska miljön, där receptionen av ett budskap
äger rum. Här riktas således intresset mot de situationella omständigheter,
vardagliga praktiker m.m., som omgärdar meningsskapandet kring den specifika
händelsen. Visserligen har intervjuerna ägt rum hemma hos någon av deltagarna,
men jag har inte begagnat mig av exempelvis deltagande observationer för att
närmare studera vad som händer runt omkring receptionen. Denna nivå har
jag alltså inte lyckats inkludera i analysen och kan därigenom omfattas av en
kritik, som gör gällande att de betydelser, som framkommit under intervjuerna
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inte skulle ha producerats under ”normala” omständigheter. Här ansluter jag
mig dock till Morleys (1992) försvar av att inte inkludera ”setting” i sin analys,
då han menar att individer äger en given uppsättning språkliga koder, som inte
på något avgörande sätt förändras av situationella omständigheter: ”De
diskurser, vi finder, indgår i folks kommunikative repertoirer – de er de måder,
folk kan tænke og tale på.” (Phillips och Schrøder 2004:37). Ursprunget till
uppsättningen av mentala föreställningar och språkliga koder kan istället
lokaliseras till den fjärde nivån, där vi når slutet på kontinuumet.

4. Samhällskontexten
På denna nivå fokuseras mer varaktiga strukturer av social, politisk, kulturell
natur. Genom analytisk retroduktion (se avsnitt 3.1.2.) görs inre diskurser av
ideologisk och mer stabil karaktär tillgängliga. De ideologiskt betingade inre
diskurserna är mindre kontextkänsliga än de yttre, som analyseras på nivå 2,
och äger därför högre grad av generalitet. De är således inte i lika stor
utsträckning knutna till de fall, som ingår i studien. I motsats till exempelvis
forskningstraditionen politisk ekonomi, som tenderar att uteslutande koncentrera
analysen till denna nivå och därigenom riskerar att hemfalla åt en viss ”textuell
determinism” (Eriksson 1999:10), söker jag genom pendlingen mellan
framförallt nivå 2 och 4 förankra analysen av makrostrukturen i mikronivån
och vice versa.

3.2. Fallstudierna
3.2.1. Urval

Med tanke på det anlagda globaliseringsperspektivet var det angeläget att söka
spegla det pluralistiska samhället, både när det gällde val av händelser att studera
meningsskapandet kring och vad beträffar urval av respondenter. Båda dessa
urval är alltså tänkta att operationalisera globaliseringsperspektivet. Detaljerad
information om rekrytering av intervjugrupperna, deras sammansättning och
tillvägagångssättet för intervjuerna återfinns i resultatredovisningen under
respektive fallstudie, där också händelsen beskrivs.

Valen av de tre fallstudierna, Göteborgsbranden 1998, Kosovokonflikten
1999 och Göteborgskravallerna 2001, har delvis skett utanför avhandlingens
ramar och varit avsedda som separata forskningsprojekt. ”Tripoden”, som den
idag ser ut, var således inte uttänkt från början, och valet av händelser kom att
bli beroende av vad som faktiskt inträffade under den tid, som insamlingen av
material pågick. Den gemensamma utgångspunkten var dock, att de på var sitt
sätt skulle vara illustrativa för det globaliserande samhället. Det centrala krite-
riet var därför, att de skulle omfatta någon form av transnationella processer i
begreppets vidaste bemärkelse: Göteborgsbranden uppfyllde detta genom att
innehålla multietniska aspekter, Kosovokonflikten genom att inrymma etniska
motsättningar samt USA-ledd militär intervention och Göteborgskravallerna

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.3559



60

genom sin EU-inramning och närvaro av politiska rörelser med globalt engage-
mang. Det var också viktigt, att händelserna utspelades på olika nivåer av
”globaliseringsskalan” för dem som skulle intervjuas.

Att fallen består i ”extraordinära” händelser bör betraktas som positivt för
möjligheterna att studera identitets- och meningsskapande. Som Moscovici
(2000) påpekar blir de sociala representationernas karaktär tydligare i sam-
band med kriser eller andra typer av samhällsstörningar. I efterhand kan jag
konstatera, att det hade varit fruktbart att även inkludera ett fall bestående av
en extraordinär händelse på ett större såväl geografiskt som kulturellt avstånd.
På så sätt hade jag förmodligen nått den mer ”globala” dimensionen vad gäller
geokognitivt avstånd. Denna brist kan ses som en följd av det ”successiva”
urvalet där separata forskningsprojekt varit styrande.

När det gäller urvalet av respondenter, förklarar tillvägagångssättet för ur-
valet av fall det faktum, att de tre fallstudierna bygger på delvis olika kriterier.
När det gäller Kosovokonflikten och Göteborgskravallerna byggde urvalet på
variation beträffande ålder, kön, yrke, etnicitet. Det bedömdes också som cent-
ralt för analysen av de diskursiva resursernas inbördes relationer att nå dels
personer med erfarenhet av händelserna enbart via medierna, och dels indivi-
der med mer personlig anknytning till det som inträffat. Göteborgsbranden
skiljer sig något från de övriga, då samtliga respondenter är gymnasieungdomar
i Göteborg, där kön och etnicitet är de enda variabler som styrt urvalet. Dessa
diskrepanser ifråga om urval kan innebära problem för komparationen fallen
emellan. Genom att ”höja” komparationen ifrån det konkreta och empiriska
till det mer abstrakta och teoretiska har jag försökt att lösa dessa. Det kan
också betraktas som en fördel att ett av fallen helt representerar den geogra-
fiska närheten, dvs. att händelsen äger rum ”runt kvarteret” för de intervjuade,
eftersom denna får mindre utrymme i övriga två studier.

Studien intresserar sig inte i egentlig mening för pluralism och olikheter,
vilket annars har varit ett vanligt förekommande kunskapsintresse inom den
”kulturalistiska” (Hall 1995a:342) strömningen inom kulturstudietraditionen.
Istället är det tolkningsgemenskaper som står i centrum för kunskapsintresset.
Ansatsen operationaliseras här genom ett antiessentialistiskt förhållningssätt,
när det gäller intervjugruppernas sammansättning. Tolkningsgemenskaperna
betraktas inte i studien som på förhand givna, vilket är brukligt inom den
”strukturalistiska” (Hall 1995a:342) inriktningen av kulturstudietraditionen.
Den har till stora delar behållit den klassiskt marxistiska synen på kultur och
identitet, där klass, kön och etnicitet står i centrum som givna gemenskaper
(t.ex. Morley 1980):

The social system is [in Cultural Studies] conceived of as a context of diverse
discourses which derive from subcultures and interpretative communities ba-
sed on gender, class, or ethnicity, and which mediate the flow and interpreta-
tion of mass communication.
(Jensen 1991a:28)
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Jag avser alltså inte att lägga detta klassiska ”raster” ovanpå empirin för att på
så sätt kunna förklara mina resultat med hjälp av dessa förutbestämda kategorier
(jfr Wodak m.fl. 1999). I enlighet med den antiessentialistiska utgångspunkten
vill jag inte tillskriva dem alltför grundläggande betydelse på ett generellt plan.
Så menar exempelvis Wolf (1996:33), att ”integration should always be
demonstrated before it can be assumed.” och Hannerz (1996:22) poängterar,
att “it is the analysis of cultural process in social relationships rather than an
axiomatic assertion, that has to convince us that a habitat of meaning is really
shared”. Gruppmedlemsskapet i den aktuella situationen blir således en empirisk
fråga (jfr Potter och Litton 1985).

Det finns alltså ett behov av att differentiera både inom och mellan de klas-
siska kategorierna, så att inte oväntade och oförutsägbara mönster och strukturer,
som kan ha uppstått i exempelvis globaliseringsprocesserna, förbises. Respon-
denterna har därför, efter viss styrning så att urvalet blivit varierande, själva
bestämt varje intervjugrupps sammansättning, vilket inneburit att vissa är he-
terogena medan andra är mer homogena. Snarare än att utgå ifrån en uppsätt-
ning förutbestämda objekt, t.ex. ”etnisk gemenskap”, och fråga vilken typ av
meningsskapande som sker inom denna, fokuserar jag istället menings-
skapandet i sig själv och studerar vilka olika gemenskapsbildningar, som är
grundläggande för dess utseende. Det bör således finnas utrymme för andra,
kontextuellt definierade, tolkningsgemenskaper att aktualiseras vid sidan av
de traditionella (jfr Jensen 1991a, Potter och Wetherell 1988).

3.2.2. Metod för datainsamling

Datainsamlingen för studien har skett med hjälp av den kvalitativa forsk-
ningsintervjun. Den syftar till att skapa förståelse för världen från subjektets
synvinkel genom att söka blottlägga den betydelse människor tillskriver sina
erfarenheter och handlingar. Både det som sägs i intervjun och hur det sägs är
av intresse för analysen (Kvale 1996). Intervjumetoden lämpar sig därför väl
för en studie vars syfte är att göra tillgängliga och förstå de betydelser, som
andra människor givit åt händelser:

A cultural science of communication views human behaviour, or, more accu-
rately, human action – as a text. Our task is to construct a reading of the text.
The text itself is a sequence of symbols – speech, writing, gesture – that con-
tain interpretations. Our task /.../ is to interpret the interpretations.
(Carey 1995:371)

Intervjuerna utfördes i så kallade fokusgrupper, där intervjun blir till ett mer
eller mindre strukturerat gruppsamtal under vägledning av en moderator
(intervjuaren). Metoden med fokusgrupper karakteriseras, enligt Wibeck (2000),
av att den uppmuntrar interaktionen i intervjugruppen även om forskaren har
bestämt ämnet för diskussionen (därav benämningen ”fokus”). Moscovici
(2000) menar, att det är just genom denna metod, att studera samtal mellan
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människor, som man får tillgång till de sociala representationerna. Denna
intervjuform är alltså ett utmärkt sätt att komma i kontakt med det kollektiva
meningsskapandet, och hur individer tillsammans konstruerar och förhandlar
betydelse (jfr Lindlof 1995, Wodak m.fl. 1999):

In late-modern societies where identity is reflexive but behaviour remains nor-
mative, albeit subject to a widening range of influences, focus groups provide
a valuable resource for documenting the complex and varying processes through
which group norms and meanings are shaped, elaborated and applied.
(Bloor m.fl. 2001:17 citerad i Schrøder m.fl. 2003:152)

Att studien intresserar sig för konstitutionen av politisk gemenskap, var ett
viktigt skäl för att välja fokusgruppsintervjun framför den individuella. Det är
troligt, att man i en individuell intervjusituation får fram betydelser, som inte
skulle ha uppkommit i det sociala sammanhang, där politisk gemenskap uppstår.
Fokusgruppsintervjuer har också flera fördelar gentemot individuella sådana,
t.ex. att samtalet i gruppen blir relativt otvunget och att många aspekter naturligt
täcks, utan att intervjuaren behöver ställa frågan explicit. Det handlar inte om
att respondenten svarar på intervjuarens frågor i samma utsträckning, som är
fallet i individuella intervjuer, utan samtalet har genom respondenternas
interaktion möjligheter att utvecklas fritt samtidigt som forskaren kan ställa
följdfrågor och styra om diskussionen, när den kommer på ”avvägar”.

Intervjugrupperna rekryterades på olika sätt i de olika fallen, vilket beskrivs
närmare under respektive fallstudie. Två centrala och gemensamma kriterier för
rekryteringen var för det första att gruppmedlemmarna i någon utsträckning
skulle känna varandra (för att samtalet i största möjliga mån skulle avspegla
de ”naturliga” omständigheterna) men inte intervjuaren. Gruppstorleken be-
gränsades, för det andra, till fem personer i syfte att bereda plats för alla i samta-
let. Grupperna var alltså så sammansatta, att de skulle ha kunnat återfinnas
även utanför forskningssammanhanget. Eventuella maktförhållanden i gruppen,
som kom att styra samtalet i vissa riktningar skulle således förekomma i vilken
samtalssituation som helst, som grupperna skulle ha kunnat bli involverade i.

Ibland riktas kritik mot att den konstlade intervjusituationen inte förmår
fånga meningsskapandet såsom det skulle te sig under ”normala” omständig-
heter (t.ex. Ang 1991). När det gäller Kosovokonflikten och Göteborgs-
kravallerna genomfördes därför intervjuerna hemma hos någon av gruppens
medlemmar och någon gång i en av respondenterna själva vald lokal, för att
situationen skulle vara så naturlig som möjligt (jfr Wodak m.fl. 1999, Schrøder
m.fl. 2003). Fallet Göteborgsbranden var något annorlunda, eftersom det var
nödvändigt att förmå ungdomar med nära anknytning till det som inträffat att
överhuvudtaget ställa upp på intervju. Av detta skäl bestämdes, att intervjuerna
skulle utföras under skoltid och i skolan, vilket var en plats, som de flesta
troligtvis kände sig någorlunda hemma med, och det visade sig, att ungdomarna
i de flesta fall var avspända och talföra. Ungdomarna fick också möjlighet att
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själva bestämma om de skulle intervjuas i grupp eller enskilt, också detta i syfte
att skapa en så bekväm intervjusituation som möjligt. Detta innebär, att fallet
Göteborgsbranden förutom fokusgruppsintervjuerna också inkluderar några
individuella intervjuer.

Intervjuerna beträffande fallen Kosovokonflikten och Göteborgskravallerna
skedde relativt långt efter det att händelserna inträffat och de flesta av
respondenterna hade inte någon personlig relation till det som hänt, som hållit
minnesbilderna levande. Av bl.a. detta skäl inleddes intervjuerna med att
respondenterna fick fylla i en enkät om sina uppfattningar om och sitt engage-
mang i respektive händelse (jfr Gamson 1992).5 Enkäterna fyllde två funktio-
ner, varav en var att stimulera gruppmedlemmarnas meningsskapande och styra
in deras tankar på händelserna. Det andra skälet för att använda en förbere-
dande enkät behandlas i avsnitt 3.3. i anslutning till validitetsdiskussionen.

För att ytterligare friska upp respondenternas minnesbilder av händelserna
sammanställdes och visades i dessa två fallstudier också en videofilm med ett
antal nyhetsklipp av olika delar av det som inträffat. Nackdelen med detta är,
att det troligtvis leder in meningsskapandet på just televisionens rapportering.
Överlag behandlas begreppet ”mediediskurs” tämligen generellt i studien och
förmår varken att fånga ett specifikt mediums roll i meningsskapandet eller
hur olika programformat och -genrer interagerar i meningsskapandet, även
om intervjufrågorna var inriktade mot ”nyhetsrapporteringen”. Det förefaller
emellertid troligt att det är TV-mediet, som här hamnar i centrum, och det är
också i hög grad televisionens nyhetsrapportering och framförallt bilder, som
ligger till grund för vad man i intervjuerna spontant och direkt minns och
kommenterar.

Intervjun bestod sedan i samtliga tre fall av ett antal inbördes relaterade
delar, varav den första var att låta respondenterna själva formulera sig spon-
tant om händelserna, då de ombads att ”berätta” om det som inträffat. Däref-
ter leddes intervjun in på engagemang och personliga uppfattningar, där frå-
gorna var av karaktären ”vad tycker ni om...?”, för att sedan övergå till mer
medierelaterade teman, där frågor om exempelvis nyhetsrapporteringens till-
förlitlighet och allsidighet ställdes.6 Intervjuguiden följdes naturligtvis inte till
punkt och pricka utan fungerade mer som ”checklista” när inte de av deltagar-
na själva initierade diskussionerna täckte in de aspekter jag var intresserad av.

Fokusgruppsintervjun har, vid sidan av enkäterna, använts som enda metod
för datainsamling i denna studie, vilket kan betraktas som en brist. Så kallad
triangulering hade måhända givit resultaten mer substans under förutsättning
att samtliga inblandade metoder hade varit förenliga under ett och samma
metodologiska paraply. Som Morley (1992) påpekar, kan emellertid intervjun
försvaras som metod i sin egen rätt inte enbart därför att den ger tillgång till
individernas medvetna åsikter, utan också därför att den låter forskaren komma
i kontakt med de språkliga termer och kategorier, genom vilka respondenterna
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konstruerar sina åsikter och uppfattningar. Risken att bli serverad ”utvalda”
berättelser av respondenten, som ibland används som argument mot intervju-
metoden, behöver inte heller enbart betraktas som en nackdel. Tvärtom är
respondenternas val att formulera vissa berättelser hellre än andra mycket in-
tressanta forskningsobjekt ur ett ideologikritiskt perspektiv.

3.2.3. Metod för dataanalys

Intervjuerna, som spelades in på band, transkriberades ordagrant och i sin hel-
het så snart som möjligt efter genomförd intervju. Transkriptionen var emellertid
inte detaljerad på så sätt att turtagningar, pauser osv. tecknades ned i detalj.
Någon gång sorterades intervjumaterial, som var uppenbart irrelevant för
studiens frågeställningar, bort redan vid transkriptionen. Det stora materialet
kodades sedan i speciella kategorier eller teman. Mot bakgrund av forsknings-
frågorna sorterades, efter en första mer explorativ genomgång av materialet,
delar av intervjumaterialet bort. Detta förfarande innebär, att analysen kan
anklagas för att vara dekontextualiserad, dvs. att intervjusvaren tagits ur sitt
sammanhang och därmed mist sina ursprungliga betydelser (Jensen 1991b).
För att i möjligaste mån undvika denna fälla där intervjucitat mer eller mindre
godtyckligt väljs ut ur det stora materialet för att illustrera en redan uttänkt
”poäng” (jfr Höijer 1990, Schrøder 1999), har analyserna i möjligaste mån
exemplifierats med blockcitat från intervjuerna, dvs. samtal mellan flera grupp-
medlemmar inklusive intervjuaren. Som Phillips och Schrøder (2004) påpekar,
bör enskilda yttranden analyseras i det sammanhang de förekom i intervjun.
Blockcitaten illustrerar dessutom det kollektiva meningsskapandets natur – hur
betydelser produceras, förhandlas och reproduceras. Framförallt gäller detta
fallen Kosovokonflikten och Göteborgskravallerna, där materialets omfång och
diskussionernas karaktär möjliggjorde blockcitat i presentationen av resultaten.

Intervjuerna i fallet Göteborgsbranden var dock av något annorlunda ka-
raktär jämfört med de andra två fallstudierna, då respondenterna tycktes vara
”färdigdiskuterade”, när de kom till intervjun. Branden, och det som inträffat
runt omkring denna, var samtalsämnen som hade stått i centrum en längre tid
för ungdomarna och därför kom intervjun mer att handla om att svara på
frågor än att samtala med varandra kring händelsen. Av detta skäl brister ana-
lysen av fallet Göteborgsbranden i att behandla gruppmedlemmarnas inbördes
interaktion, och presentationen av resultaten delvis i att tillhandahålla samtals-
kontext. Stor analytisk vikt läggs dock i samtliga tre fallstudier vid att
kontextualisera de diskursiva handlingarna i intervjun i det vidare sociala,
politiska och kulturella sammanhanget (se även avsnitt 3.1.4.).

I arbetet med de ovan beskrivna analytiska stegen av abduktion och retro-
duktion har jag använt mig av redskap hämtade i stora drag ifrån den kritiska
diskursanalysens ”verktygslåda”. Jag gör inga anspråk på att ha utfört en
komplett analys av språkbruket i de enskilda intervjuerna utan har snarare
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gått på bredden med det innehållsliga och kopplingen av detta till samhälls-
kontexten än på djupet med det lingvistiska. I syfte att stärka stringensen i
analysen och därmed studiens validitet har ändå följande verktyg använts sys-
tematiskt i den analytiska bearbetningen av materialet (jfr van Dijk 1988). För
att åskådliggöra hur verktygen arbetat i analysen exemplifierar jag nedan varje
enskilt sådant med analyserade citat ifrån fallet Göteborgskravallerna:

Tematisk struktur

Vad är det, som respondenterna spontant och initialt kommenterar beträf-
fande händelsen? Hur relaterar olika teman till varandra och bildar någon
form av narrativ (Kvale 1996)? Hur ser de interpersonella relationerna ut i
detta narrativ, vilka är onda, goda, offer etc.?

Följande citat utgörs av respondenternas spontana kommentarer i den te-
matiska strukturen, där även de interpersonella relationerna i narrativet
blir synliga, dvs. att demonstranterna får rollen som de ”onda” och poli-
serna som de ”goda”:

spontan kommentar

– Ja, jag tycker att de gick bärsärkargång på Avenyn. Jag tyckte att de
[demonstranterna] betedde sig som odjur. /.../ rollen som ond

– /.../ Och jag tycker synd om poliserna, det gör jag, som får utstå
sånt här elände. rollen som god

Argumentation och lokal koherens
Hur argumenterar respondenterna för en viss ståndpunkt? Vilka emotio-
ner är aktiva i olika typer av argumentation? Hur är olika påståenden/
argument relaterade till varandra, t.ex. genom relationer av orsak-verkan?

Nedan följer ett citat där argumentationen kring respondenternas ställ-
ningstagande för poliserna och mot demonstranterna kan följas.

/.../ Om poliserna har varit våldsamma, och det är klart att det kanske
/.../, en del är ju typ lite hetsigare till humöret. Så om det var någon
demonstrant som typ höll på att hetsa någon polis, orsak, så kanske
han vart förbannad, och därifrån kanske det började. Helt plötsligt var
alla poliser aggressiva. verkan

Jag tycker alltså, första reaktionen det var alltså att jag blev hatisk,
emotioner. Jag tyckte de var sjuka när man såg dem, hundratals bara
står och slänger stora jävla gatstenar mot hästar och liksom poliser och
allting.
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Frånvarande information
Vilken kulturell kunskap/förförståelse är underförstådd och outtalad men
utgör förutsättning för argumentet/påståendet?

Nedanstående utsaga bygger på den underförstådda informationen att den
svenska polismakten är en ”god” sådan:

Alla förstår ju, outtalad förförståelse, att om man inte gör någonting,
så tror jag inte att polisen springer och slår en med batong heller.

Lexikal stil
Vilka ord, t.ex. konstruktioner av ”vi”, ”dom”, ”här” och ”där” (jfr Billig
1995:94) osv. väljer respondenterna att använda, och vilka föreställningar
om den sociala världen implicerar detta ordval?

I citatet nedan markerar begreppsparet ”vi och dom”, samt ”svenskarna”
känsla av inklusion respektive exklusion i olika föreställda gemenskaper:

Ja, jag tror att det berör oss, inte bara här i Sverige utan i mitt gamla
land, Somalia. Tyvärr är vi beroende av de stora ländernas makt och
deras hand att hjälpa oss. När de försöker bygga upp muren och isole-
ra den andra delen av världen känns det väldigt hårt /.../. Även om
svenskarna tänker och tycker olika [än EU] så kommer de att vara
tvungna att hänga med.

Förutom ovan beskrivna analytiska verktyg har jag också ställt frågor av mer
övergripande karaktär, inspirerade av Fairclough (1995:15), till materialet i
syfte att blottlägga ideologiskt genomsyrade betydelser:

– Vad är ursprunget till det valda alternativet att skapa mening på?
Varifrån kommer det och från vem?

– Varför är det just detta meningsskapande som kommer till stånd
bland övriga tänkbara sätt att skapa mening på?

– Vilka effekter får meningsskapandet?

3.3. Validitet och reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet bär starka konnotationer till kvantitativt
orienterad forskning, vilket antagligen är ett bidragande skäl till den relativt
undangömda position de haft i många kvalitativa studier. Icke desto mindre
kan mycket av den kritik, som framförts gentemot den kvalitativa analysen,
härledas just till forskarens brist på reflektion kring dessa frågor. Det är därför
viktigt att undvika en ”impressionistisk” forskningsprocess, som brister i
systematik, stringens och konsekvens, och som dessutom ofta gör sig skyldig
till att besvara kvantitativa frågeställningar med kvalitativa metoder. Också
inom den kvalitativa forskningen måste höga krav ställas på att slutsatserna
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underbyggs och är såväl reliabla som valida. Som Ekström och Larsson (2000)
påpekar gäller det att som forskare tillhandahålla tillräckligt goda skäl eller
argument för att kunskapen skall kunna betraktas som sann.

Validitet i denna studie behandlas som epistemologisk giltighet, dvs. att den
kunskap som genereras i studien är relevant i förhållande till syfte och fråge-
ställningar. Det är alltså inte fråga om huruvida kunskapen är ”sann”, utan om
den, som Ekström och Larsson (2000:13) formulerar det, ”har med saken att
göra”. Validiteten handlar då om i vilken utsträckning fokusgruppsintervjuerna
som metod förmått att fånga de aspekter, som studien söker svar på. Kort sagt,
i vilken mån kan de samtal, som genererats i fokusgrupperna, betraktas som
argument för de aspekter studien utger sig för att fånga?

Ett validitetsproblem av betydande karaktär i studien handlar om huruvida
det som framkommit i fokusgruppsdiskussionerna kan ses som argument för
de olika diskursiva resursernas inbördes relation i meningsskapandet och de-
ras respektive betydelser för konstituerandet av politisk gemenskap. Är det
rimligt att godta exempelvis respondenternas svar att ”medierna inte betytt
något” för hur de uppfattat Göteborgsbranden? Troligtvis influeras menings-
skapandet även kring den mest lokala av händelser av mediediskursen utan att
man som meningsskapare alltid är medveten om detta. Detta validitetsproblem
har varit svårt att lösa och det är därför angeläget att poängtera att rangord-
ningen av olika diskursiva resurser är av analytisk karaktär, och att inter-
aktionen dem emellan är mer komplex än vad resultaten ger sken av. Trots detta
är det rimligt att anta, att en av dessa resurser dominerar meningsskapandet
och det är detta dominansförhållande i olika sammanhang, som studien söker
renodla.

Inneboende i intervjumetoden ligger också flera giltighetsfällor, bl.a. inne-
bär den ett slags ”förrädisk enkelhet” (Kvale 1996:12). Det är lätt att påbörja
en sådan studie utan att förbereda sig eller reflektera på något djupare plan,
och den kan således medföra en form av teoretisk naivitet – förödande för
resultatens validitet (Lindlof 1995). Globaliseringsperspektivet har därför va-
rit vägledande, när intervjuerna förbereddes. Arbetet med intervjuguiderna
skedde dessutom, när det gäller fallstudierna av Göteborgsbranden och Kosovo-
konflikten, i samarbete med större projektgrupper, där även seniorforskare in-
gick.

Hur väl intervjuerna än förbereds innebär ändå själva intervjusituationen en
risk för validitetsproblem. Det är exempelvis långt ifrån självklart att det män-
niskor säger representerar deras åsikter och uppfattningar, dvs. ger svar på de
frågor som ställs. Lindlof (1995) menar, att en diskursiv handling har två sidor:
dels en, som avser profilera individen på ett eller annat sätt i det sociala sam-
manhanget, och dels en, som ger uttryck för någon form av uppfattning eller
mening. Det är alltså mycket svårt att avgöra om det som människor säger är
uttryck för deras åsikter eller för deras behov av att positionera sig i det sociala
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sammanhanget. I studien utgör detta fenomen egentligen inte ett problem, efter-
som det är konstruktionen av gemensam betydelse, som utgör analysens fokus.
Konstruktionen av politisk gemenskap baserar sig i allt väsentligt på den ”so-
ciala” sidan av kommunikationen.

Jensen (1989, 1991b, jfr Kvale 1996) betonar, att respondenternas språkliga
handlingar ger oss ledtrådar till att klarlägga vilken typ av diskursiv handling
vi har att tolka. Genom den språkliga analysen menar han, att det är möjligt
att komma till rätta med validitetsfrågor, som om intervjun är provocerad av
andra mekanismer än de naturliga, vilken handling som utsagorna egentligen
representerar beskrivning av någonting eller statusupprätthållande inför andra
gruppmedlemmar. Även om jag inte gör någon renodlad lingvistisk analys av
intervjumaterialet i studien använder jag ändå den kritiskt diskursanalytiska
begreppsapparaten i syfte att systematisera analysen och därmed stärka vali-
diteten i studien.

I analyserna har jag dessutom, med hjälp av främst komparativa strategier
mellan olika typer av fokusgrupper, sökt blottlägga de kommunikativa hand-
lingarnas två sidor, t.ex. skiljer jag på olika typer av mediekritik, som kommer
till uttryck i intervjuerna, där en typ kan betraktas vara ett utslag av viljan att
uttrycka sig ”rätt” i det sociala sammanhanget och egentligen inte har så mycket
att göra med hur man faktiskt tolkar mediebudskap i receptionsögonblicket.
Enkäterna, som respondenterna fyllde i före intervjuerna, fick här en betydande
validerande funktion genom att jag haft möjlighet att jämföra t.ex. den medie-
kritik, som uttrycktes i intervjuerna med svaren på enkätfrågorna, där det fram-
gick att man ändå ”för det mesta” litat på medierna.

Alvesson (1999:2) utvecklar de konstruktionistiska tankebanorna och menar
att intervjumetoden knappast ger tillgång till människors värderingar, attityder
osv. överhuvudtaget. Kritiken mot en alltför ”romantiserad” tilltro till intervju-
metoden såsom genomskinlig kanal till respondenternas inre värld är befogad.
Jag vill emellertid påstå att det, genom de i avsnitt 3.1.2. beskrivna analytiska
stegen av abduktion och framförallt retroduktion, är möjligt att ”se bakom”
den kontextbundna diskursiva handlingen i intervjun. Vilka föreställningar,
dels om världen och dels om vad som i sammanhanget är att betrakta som
socialt ”korrekt”, är nödvändiga villkor för att den diskursiva handlingen i
intervjusituationen alls skall vara möjlig?

Ett annat vanligt validitetsproblem i intervjuer är det faktum att jag som
forskare med min blotta närvaro oundvikligen inverkar på vad som sägs. Det
är mycket troligt, att respondenterna uttryckt sig exempelvis mer mediekritiskt
än de annars skulle göra, eftersom de var insatta i syftet med intervjuerna.
Genom att välja fokusgruppsintervjun framför den individuella har jag emel-
lertid försökt att minska min egen forskarroll genom att låta samtalet styras av
respondenterna själva. Det är svårt att tänka sig att en annan metod, eller rent
av flera andra metoder, skulle ha fungerat bättre för att besvara forsknings-
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frågorna. Det senare hade i så fall skett på bekostnad av antalet fall och
respondenter, vilket skulle ha haft negativa effekter på möjligheterna att ut-
kristallisera de grundläggande villkoren för det som studerats.

Reliabiliteten handlar om att undersökningen och argumentationen skall
vara utförda på ett korrekt sätt och att minimera riskerna för att felaktigheter
uppstår i arbetet med insamling och bearbetning av materialet. Som Eriksson
(2002) påpekar räcker det inte med att ett argument ”har med saken att göra”,
utan det måste också vara möjligt för andra att bilda sig en uppfattning om i
vilken mån detta också är korrekt. Hög reliabilitet uppnår en studie, som ut-
förts på ett sådant sätt att den övertygar läsaren om att analysen är grundad
empiriskt, dvs. i vad respondenterna faktiskt sagt eller inte sagt i intervjun. Det
kan alltså mycket väl förhålla sig så att ett arguments validitet är hög, dvs. det
är relevant i förhållande till forskningsfrågan, men dess reliabilitet är låg, dvs.
argumentet saknar empiriskt stöd.

För att läsaren av denna studie skall ha möjlighet att följa med i det analy-
tiska arbetet, och för att skapa en genomskinlighet i stegen mellan empiri och
analys, illustreras tolkningarna av en mängd citat ifrån intervjuerna: ”All
analytical points must be supported by extensive illustrative quotations from
interview transcripts.” (Schrøder m.fl. 2003:353). För läsaren kan det emeller-
tid, som Kvale (1996) påpekar, bli tröttande med en alltför citattyngd text,
särskilt om citaten återges ”i sin egen rätt” – utan att analyseras. För att åstad-
komma hög reliabilitet har jag trots detta valt att inkludera många citat, givet-
vis grundligt analyserade, ifrån empirin. I de fall läsaren upplever en ”mätt-
nad” vad gäller citatläsning, står det denne fritt att ta del av dem selektivt.

Hög reliabilitet kräver också genomskinlighet i själva forskningsprocessen,
att forskaren systematiskt redogör för samtliga steg i denna, vilket varit avsik-
ten med detta kapitel. Detta utvecklas mer i detalj i anslutning till respektive
fall.
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Kapitel 4:
Resultatredovisning och analys
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Den empiriska delen av avhandlingen består av tre fallstudier som i detta kapi-
tel redovisas och analyseras i kronologisk ordning: Göteborgsbranden 1998
(4.1.), Kosovokonflikten 1999 (4.2.) och Göteborgskravallerna 2001 (4.3.).
Var och en av dessa fallstudier är också publicerad i separat form och analyse-
rade utifrån delvis andra förutsättningar.7 De skall alltså inte här i första hand
läsas som enskilda fall utan som inordnade i ett speciellt teoretiskt perspektiv,
där kanske inte alla aspekter av fallen inkluderats i samma utsträckning som i
de separata publikationerna.

Samtliga fallstudier är disponerade så att processer av identitets- och
meningsskapande på olika nivåer av ”globaliseringsskalan” analyseras jämte
de olika diskursiva resursernas roll och funktion i meningsskapandet. Varje
fallstudie avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten vad gäl-
ler identitets- och meningsskapandets utseende och byggstenar samt konstruk-
tionen av politisk gemenskap.

4.1. Göteborgsbranden 1998
Den 29 oktober 1998, strax före midnatt, bryter en brand ut i Makedoniska
föreningens lokaler på Hisingen i Göteborg. Här pågår en fest där nästan 400
ungdomar, trots att lokalen endast är godkänd för 150 personer, deltar. Branden
blir explosionsartad och rökgaser sprids snabbt. Dessa tar eld, när hettan blir
för stark, och hela lokalen blir till ett brinnande inferno. 63 unga människor
dör i branden och 213 skadas. De flesta av dem har invandrarbakgrund.

Göteborgsbranden var den första stora olycka i Sverige, där det multietniska
samhället blev synligt och verkligt för den stora allmänheten. Den i vanliga fall
tämligen mono-etniska inrikesrapporteringen skiftade under loppet av några
timmar sitt fokus, och svenskarna blev med ens översköljda av medierade
representationer av minoriteter, som de flesta inte konfronterats med förut.
Den tragiska händelsen gav upphov till en omfattande nationell debatt, då
exempelvis myndigheter som polis och räddningstjänst anklagades för att inte
ha fullgjort sina uppgifter på brandplatsen på ett acceptabelt sätt. Räddnings-
tjänstens uppsökar- och informationsverksamhet (HÄFA-gruppen) inledde där-
för besök i berörda skolor redan första skoldagen efter branden.

Debatten kretsade också kring integrationsfrågor som om det faktum att
många av ungdomarna hade invandrarbakgrund hade påverkat händelseför-
loppet kring branden. Rykten, som bl.a. gjorde gällande att rasister anlagt bran-
den florerade i Göteborg, och stämningen bland berörda ungdomar var stund-
tals hätsk. Nyhetsmedierna hamnade också under den kritiska luppen, då
många hävdade att de gjort branden till en invandrarfråga. Hur hade egentli-
gen våra inarbetade ”svenska” strategier och förhållningssätt fungerat i detta
multietniska sammanhang?

I det spänningsfält, som uppstått som en följd av branden, blir frågor om den
nationella gemenskapen och känsla av tillhörighet till denna av vikt att söka
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svar på. Hur har olika tolkningsgemenskaper konstruerats, och på vilka grun-
der har tolkningarna formats? Vilka processer av identifikation ligger till grund
för meningsskapandet och hur relaterar dessa till den nationella kontexten,
som kulturell gemenskap i allmänhet och politisk plattform i synnerhet? Göte-
borgsbranden åskådliggör på ett utomordentligt sätt det globaliserande sam-
hället och dess relation till nationalstaten med de problem och möjligheter som
detta innebär.

Studien grundas på intervjuer med 31 ungdomar, vilka under samtals-
liknande former har fått berätta om hur de ser på informationen de fått av
myndigheter och medier om branden och dess följder, och om hur deras upp-
fattningar om händelserna kring branden ser ut. De intervjuade ungdomarna
hade inte själva befunnit sig inne i festlokalen; några bevittnade händelsen uti-
från men de flesta var inte närvarande på platsen under brandnatten. Detta
innebär att de var beroende av information utifrån – från kamrater, medier och
myndigheter. Intervjuerna ägde rum 13–15 april samt 22 april 1999. Branden
ligger alltså vid intervjutillfällena ungefär ett halvår tillbaka i tiden. Vid denna
tidpunkt var orsaken till branden ännu under utredning, och budskapet från
myndigheterna var att ingenting tydde på att den var anlagd.8

I studien ingår ungdomar, som invandrat från Chile, Colombia, Eritrea,
Somalia, Sudan, Bosnien, Irak, Kosovo, Iran, Libanon, Syrien, Turkiet; flera
ungdomar födda i Sverige men med föräldrar som invandrat från länder i såväl
Europa som Asien samt ungdomar med svensk bakgrund. De citat från
ungdomarna, som presenteras i texten, är redigerade rent språkligt. Justeringa-
rna är dock mycket försiktigt utförda, så att inte innebörden i uttalandena
förändrats.

Rekryteringen av de intervjuade har skett på så sätt, att kuratorerna på
Angeredsgymnasiet och Katrinelundsgymnasiet i Göteborg frågat eleverna där,
om de ville medverka. Detta förfarande innebär förstås en risk för att det är en
speciell grupp av ungdomar, som kommit till tals i materialet, t.ex. de som är
verbala, har en någorlunda oproblematisk relation till skolan och samhället i
övrigt, och de som vill offentliggöra speciella åsikter om branden. Dessutom
kan man konstatera, att det råder en övervikt av flickor bland de intervjuade
(23 flickor och 8 pojkar). Försök gjordes att nå ungdomar även vid ett drabbat
gymnasium med mer praktisk än teoretisk undervisning. Dessa ungdomar vi-
sade sig dessvärre vara mindre villiga att låta sig intervjuas. Anledningarna till
detta var naturligtvis flera, men en trolig sådan, enligt den tillfrågade kura-
torn, var att många av eleverna vid detta gymnasium har betydande såväl språk-
liga som sociala problem. Tyvärr var det svårt att komma ifrån dessa urvals-
problem, då det av naturliga skäl inte går att tvinga ungdomar till deltagande.

Intervjuerna ägde rum på skoltid i skolorna, och de flesta genomfördes som
fokusgrupper med högst fyra ungdomar åt gången. Ungdomarna fick själva
välja om de ville intervjuas enskilt eller i grupp, allt för att göra intervju-
situationen så trygg som möjligt. Formen med gruppintervjuer fungerade ut-
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märkt, då ungdomarna visade sig talföra och meddelsamma. En nackdel med
intervjuformen kan givetvis vara, att ungdomarna så att säga ”faller för grupp-
trycket” och har svårt att uttrycka avvikande åsikter. Samtidigt är det just dessa
gruppdiskussioner, som kan vara intressanta att studera, bl.a. med tanke på
hur ryktesspridning uppkommer och hur uppfattningar och åsikter skapas.
Totalt genomfördes sjutton sådana intervjuer, vilka var och en tog mellan 20
och 60 minuter att genomföra:

Grupp Kön Etnisk bakgrund

A Tre kvinnor Chilensk, svensk-colombiansk, finsk-svensk
B Två kvinnor Kurdisk, eritreansk
C Två kvinnor Kosovoalbansk
D Två kvinnor Somalisk, eritreansk
E Tre kvinnor Iransk, kosovoalbansk
F Kvinna Svensk
G Man Svensk
H Kvinna Svensk-grekisk
I Två kvinnor Kinesisk men född i Sverige, svensk
J9 Man Sudansk
K Kvinna Svensk
L Två kvinnor Turkisk men född i Sverige, iransk
M Tre kvinnor, en man Kinesisk men född i Sverige, vietnamesisk men

född i Sverige, svensk, bosnisk
N Två män Syriansk, iransk
O Två män Irakisk, svensk-?
P Man Svensk
Q Kvinna Syrisk men född i Sverige

figur 4.1. Beskrivning av intervjugrupper, Göteborgsbranden

4.1.1. Processer av subnationell identifikation

I samband med Göteborgsbranden kan man konstatera att en klyfta uppstått,
eller accentuerats, mellan gruppen ”invandrare” och gruppen ”svenskar”. Denna
klyfta avspeglas på många sätt, inte minst genom skillnader i sätten på vilka
man tillskrivit branden olika typer av betydelser. Detta förhållande kan förstås
i termer av identitetsskapande, där gruppen av ungdomar med invandrar-
bakgrund sluter sig samman i en subnationellt mobiliserad tolkningsgemenskap,
baserad på invandraridentiteten. Här gäller det således inte främst etnisk
mobilisering, dvs. att det är den etniska identiteten som aktualiserats, utan
snarare gemenskap i invandrargruppen utan etniska förtecken. Det är emellertid
fullt möjligt, att detta för det första är en fråga om miljö – hade intervjuerna
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ägt rum i hemmiljö kanske den etniska identiteten framträtt starkare – och för
det andra, att det handlar om en generationsfråga och att processer av sub-
nationell mobilisering i en etnisk tolkningsgemenskap skulle kunna identifieras
i den äldre generationen, som tycks ha större kopplingar till den egna etniska
gruppen.

Det finns ingenting i resultaten, som tyder på några mer uttalade former av
transnationaliseringsprocesser i samband med branden. De intervjuade ungdo-
marna med invandrarbakgrund uppger sig nästan enbart använda sig av
svenska medier, som snarare tycks ha bidragit till processerna av subnationell
mobilisering inom invandrargemenskapen. Man har personliga kontakter med
släktingar som finns kvar i tidigare hemland, eller som har bosatt sig i andra
länder – men detta är uppenbarligen ett mycket mer uttalat diskursivt mönster
bland ungdomarnas föräldrar. Om dessa hade ingått i studien hade troligtvis
processerna av transnationell identifikation med etniska förtecken varit tydli-
gare, då föräldrarna dessutom uppges använda sig av medier från hemlandet.

Tvåhövdad antagonist
Processen av subnationell förtätning inom invandrargemenskapen kom till
uttryck redan i och med sammansättningen av intervjugrupperna. Grupperna,
som alltså de intervjuade själva format, kom nämligen att bestå av ungdomar
med vitt skilda ursprung, det svenska exkluderat. Den enda faktor, som synbart
förenade dem var deras invandrarbakgrund. I dessa grupper talade alla ”samma
språk” såväl bokstavligt som bildligt, och hade likartade funderingar och åsikter
oavsett etnisk tillhörighet.

I intervjuerna förekommer det en mängd språkliga indikatorer på att identi-
fikationen med invandrargemenskapen fungerar som någon form av gränsmar-
kör gentemot den nationella kontexten – den svenska. Samtalet förs i termer av
”vi och dom” – ”invandrare” och ”svenskar”. Det ”svenska” blir motpolen
mot vilken man konstruerar sitt ”vi” inom en subnationell gemenskap:

De flesta har samma uppfattning som vi om orsaken till branden. I alla
fall invandrare. En del svenskar också.
(Man, grupp N, förf. understrykning)

Det verkar som om det är så mycket polisen döljer fortfarande. De
kanske inte vill säga att det var anlagt för då kommer det att skapa
värsta kriget mellan ungdomarna. Det kommer att bli kaos om det
kommer fram. Så jag tror nog att om branden är anlagd, så döljer
polisen det eftersom de är rädda för att det kommer att bli krig mellan
svenskar och invandrare.
(Kvinna, grupp L, förf. understrykning)
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Identifikationen med invandrargemenskapen, då det handlar om menings-
skapandet kring Göteborgsbranden, bottnar troligtvis i gemensamma erfaren-
heter av det svenska samhället. Trots stora inbördes skillnader upplever sig
invandrargruppen ha någonting väsentligt gemensamt: rasismen, som riktar
sig – inte mot någon enskild etnisk grupp – utan mot invandrargruppen som
helhet. De gemensamma erfarenheterna av främlingsfientlighet, diskriminering
och segregering, som den subnationaliserade gemenskapen upplever sig göra,
ger de kollektiva inre diskurserna innehåll, och branden, som tycks bli till en
symbol för dessa erfarenheter, aktiverar dem. Ur detta perspektiv blir den logiska
orsaksförklaringen till branden, att den anlagts av rasister:

Det har inte bara med branden att göra. Det är rasistiskt överallt. Då
tror man som invandrare att också branden är anlagd – det spelar ing-
en roll hur många år du har bott här. Det blir värre för varje dag. Folk
säger det ju till dig varje dag, rakt ut. Jag kom ut från sjukhuset efter
att ha legat där några dagar, och skulle till apoteket och köpa min
medicin. Då sa en dam bredvid mig att ”det är så orättvist att jag som
är så här gammal och har bott här hela mitt liv skall betala min medi-
cin, och du som inte ens kommer härifrån ska få din medicin gratis”.
Man känner rasismen hela tiden, bara man går på spårvagnen så an-
tingen hör man något eller ser något hända antingen med någon annan
person eller en själv.
(Kvinna, grupp E)

Att brandens orsaker har rasistiska förtecken, tycks för den i invandrar-
gemenskapen förtätade gruppen av ungdomar vara en mer eller mindre självklar
attribution. Personliga erfarenheter, liknande dem som beskrivs i ovanstående
citat, ligger till grund för denna kollektivt förankrade orsaksförklaring, men
man hänvisar också till mer indirekta personliga erfarenheter som stöd för
teorin om att rasister anlagt branden:

Man har sett i spårvagnen och på hållplatserna att ”nu har vi grillat
svartskallar, det är bara en början”. Min pappa har sett det med egna
ögon, och jag skulle inte komma hit och säga det om det inte var sant.
Man tror ju att eftersom någon skrivit det, så ligger det ju någon san-
ning i det.
(Kvinna, grupp M)

Tolkningsgemenskapen, byggd på invandraridentiteten, grundas på ett markant
avståndstagande från den svenska nationella gemenskapen. Det nationella tycks
i mångt och mycket förknippas med rasism och främlingsfientlighet:

Det är många som tänker så. Bara de ser en tysk så tänker de ”ja, han
är nazist”.
(Man, grupp M)
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Denna tolkning är dock inte outmanad, utan man försöker genom kommuni-
kationen att avlägsna sig ifrån kopplingen mellan nationell tillhörighet och
rasism. Man för ett slags argumentation gentemot en ”osynlig” motdebattör,
antagligen den förhärskande föreställningen, som gör gällande att Sverige och
svenskarna, definierade i termer av etnisk tillhörighet, står för rasism och
främlingsfientlighet:

Jag hatar ju inte hela Sverige bara för att jag tror att det är rasister som
anlagt branden. Om det är en svensk som är skyldig behöver man ju
inte hata alla svenskar för det.
(Kvinna, grupp M)

Invandrarna skrev ju också skyltar där det stod ”sextio döda, det är
nazisternas fel. Vi ska slå sönder, vi ska hämnas”, eller någonting så-
dant. Skyltarna fanns överallt, framförallt på stället [brandplatsen].
Men det var inte mot svenskarna, bara mot rasisterna – att vi skulle
hämnas.
(Man, grupp N)

Vissa komponenter i händelseförloppet kring branden kan sägas gå på tvärs
mot de etablerade inre diskurser, som vägleder meningsskapandet kring och
orsaksförklaringarna till brandens uppkomst. En sådan komponent utgör det
faktum, att inte bara ungdomar med invandrarbakgrund utan även svenska
ungdomar omkommit och skadats i branden. Därmed hotas de för menings-
skapandet kring branden så viktiga kategorierna ”svenskar” och ”invandrare”.
Här modifieras dock inte tolkningen, utan olika typer av förklaringsstrategier
utarbetas istället för att få alla fakta att ändå passa in:

De [svenskarna] fick offra sig själva var det vissa som sa.
(Kvinna, grupp I)

De flesta var ju invandrare, bara några få svenskar var där /.../ och
rasisterna tänker att de svenskar som var där är förrädare.
(Kvinna, grupp M)

Den subnationella förtätningen i invandrargemenskapen tycks således främst
bottna i ett yttre gemensamt hot, rasismen, som i viss utsträckning förknippas
med nationen Sverige, dess institutioner och invånare av svensk etnicitet.

Ovan har beskrivits hur inre diskurser, som innefattar bl.a. erfarenheter av
rasism och främlingsfientlighet, vägleder meningsskapandet kring brandens
uppkomst. På samma sätt styr en liknande socialt förankrad inre diskurs
meningsskapandet kring polisens och räddningstjänstens agerande. Denna re-
presentation, som går ut på att polisen döljer brandens orsaker, bygger på räds-
lan för att vara utsatt för någon typ av maktövergrepp (se Nohrstedt och Nord-
lund 1993) där de ansvariga myndigheterna, i egenskap av svenska sådana, vill
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tona ned det rasistiska hotet därför att man är rädd för konsekvenserna. Di-
rekta eller indirekta erfarenheter av exempelvis polisen ifrån det tidigare hem-
landet eller i det svenska samhället kan dessutom bidra till misstron. Grunden
till de för meningsskapandet vägledande inre diskurserna kan sägas vara den-
samma som tidigare konstaterats: ett avståndstagande eller känsla av aliena-
tion till den nationella kontexten:

Många av våra kompisar tycker som vi, att man [polisen] inte säger
hela sanningen. För varför skulle just den festen – Halloween – som är
en symbol för döden, vara just den festen där så många dog? /.../ De
skulle knappast peka ut den personen som gjorde det, eftersom den
personen inte skulle leva mer än 20 minuter på stan då.
(Man, grupp M)

Andra länder ville hjälpa dem med utredningen. De tackade nej. Jag
förstår inte varför. Det känns som om det är något de döljer.
(Kvinna, grupp D)

Det verkar som om det är så mycket polisen döljer fortfarande. T.ex.
det där med EU:s styrka som skulle försöka forska och ta reda på orsa-
ken. Det blev helt tyst om det.
(Kvinna, grupp L)

I de konstaterade processerna av socio-kulturell identifikation kan man finna
tydliga konstruktioner av ”vi och dom”, där antagonismen gentemot ”rasisterna”
är uppenbar. Det existerar följaktligen en uttalad ”fiende” mot vilken känslor
av i första hand indignation riktas. Även om denna ”fiende” är tämligen klart
definierad tycks ändå ”det svenska” fungera som en fond bakom resonemangen
kring rasismen och på många sätt inkluderas i fiendebilden även om man, som
ovanstående citat visar, diskursivt försöker att komma ifrån denna föreställning.
Den politiska gemenskapens antagonist kan på detta sätt sägas vara tvåhövdad,
där det ena huvudet får de personifierade konturerna av ”rasisten”, och det
andra en vagare strukturell form av ”svenskhet”.

Konsensusinriktad interpersonell diskurs
De intervjuade ungdomarna är mycket nära, såväl fysiskt som mentalt, det
som inträffat. De har kamrater som deltagit i festen, somliga som omkommit i
branden. De omges av en mängd diskursiva resurser – kamraternas berättelser
och vardagssamtal med andra ungdomar och vuxna, mediernas rapportering,
polisens och räddningstjänstens information på olika möten, många gånger
direkt i skolklasserna. Det tycks emellertid som om den personliga kom-
munikationen med andra ungdomar är mycket viktig i samband med branden:

De enda man kan prata med är kompisarna, som tycker samma sak
som vi. Det är de enda man kan prata med.
(Kvinna, grupp A)
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Jag har pratat med gemensamma kompisar. Vi har samma sorg, ledsna
på samma vis. Vi vet vad vi pratar om.
(Kvinna, grupp F)

I de kamratrelaterade diskursiva praktikerna aktualiseras och reproduceras den
inre diskurs som vägleder tolkningen av branden som ett rasistdåd inom
invandrargemenskapen. Mycket talar för att det är just denna föreställning,
vilken gång på gång reproduceras, som ligger till grund för den omfattande
ryktesspridning, som tog fart i anslutning till händelsen. Rykten, som gjorde
gällande att branden anlagts av rasister:

Jag fick höra av kompisar att det var ett rasist- eller nazistgäng bredvid
det här området. Det området tillhör ju Makedonska föreningen och
det är ju lite strul mellan de två. Så jag tror att det kan vara en förkla-
ring.
(Man, grupp N)

En kompis, jag kommer inte ihåg riktigt vem det var, hade hoppat ner
från fönstret och typ brutit nacken, eller något sånt /.../ Så hade det
stått en massa folk runt omkring och pekat på henne och sagt ”ha, ha,
en klarade sig i alla fall”. Sedan gick de därifrån. Alla vet att det finns
en rasistisk klubb bakom den lokalen.
(Kvinna, grupp E)

Jag hörde några rykten om att rasister hade varit där innan och kollat
läget. De hade säkert planerat allting. Och så ser man överallt att det
står ”grillade svartskallar, vi ska tända på er igen”.
(Kvinna, grupp C)

I den subnationaliserade tolkningsgemenskapen reproduceras attributionen, dvs.
den av gemenskapen tillskrivna orsaken till branden, genom den konsensus-
inriktade kommunikationen. I och med bristen på dissonanta stämmor ifråga-
sätts inte den i det närmaste naturaliserade tolkningen:

De flesta har samma uppfattning som vi om orsaken till branden. I alla
fall invandrare.
(Man, grupp N)

Alla säger att den är anlagd och så tror de att det är rasister som gjort
det.
(Kvinna, grupp B)

De flesta jag har pratat med tror samma sak som jag. Jag kan faktiskt
säga att alla jag har pratat med, inte bara kompisar, alla jag känner har
sagt att den är anlagd. Det är ingen som sagt något annat.
(Kvinna, grupp E)
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Man har ju ungefär samma uppfattningar, eftersom man snackar med
varandra och tycker samma sak.
(Kvinna, grupp Q)

Följande citat kan fungera som exempel på hur den konsensusinriktade
samtalsstilen förstärker en aktiverad kollektiv inre diskurs till dess att den
framstår som den enda möjliga och ”sanna” tolkningen av händelsen:

– Jag och en kompis har diskuterat fram olika realistiska förklaringar
tillsammans. Om jag har en idé och hon har en annan så har vi
slagit ihop dem till en enda stor idé.

 – Ja, idén blir större och större, eftersom grejerna växer samman.
(Kvinna och man, grupp M)

Diskursiv kollision
Föreställningen om branden som ett rasistdåd, som reproduceras i den inter-
personella vardagsdiskursen, utmanas av en annan interpersonell diskursiv resurs
– myndigheternas (polis och räddningstjänst) information till de drabbade skol-
klasserna. Att tränga igenom med meddelanden, som är inkonsistenta gentemot
mottagarnas etablerade inre diskurser är dock en tämligen svår uppgift, och
den kräver hög grad av motivation ifrån mottagarna. Den förtätade gemen-
skapen av ungdomar med invandrarbakgrund har i stora drag etablerat en typ
av ”föredragen läsning” gällande brandens orsaker och är inte särskilt motiverad
att modifiera denna. De aktiverade inre diskurserna är tämligen solida – fyllda
med innehåll, reproducerade genom en konserverande typ av kommunikation
– och följaktligen trögrörliga. Att informationen många gånger uppfattats som
splittrad och motsägelsefull, ökar inte graden av motivation:

Varje gång man hör en förklaring så tror man att just den är sann, men
sedan kommer det ju fler och fler. Jag vet inte vad jag skall tro på
längre. Förklaringarna låter ju så bra hela tiden, eftersom vi vanliga
inte vet något om sådana här saker. Det låter så perfekt att man nästan
blir lurad till att tro på det.
(Kvinna, grupp L)

Man vet inte vad man ska tro, eftersom man inte har fått den rätta
informationen. Det har varit olika hela tiden. /.../
(Man, grupp M)

De sa först att branden uppkom av ett elektriskt fel. Nästa dag sa de att
någon hade fimpat på trappan, sedan sa de att det var en tändsticka.
De kom med massor med olika besked.
(Man, grupp O)
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Det faktum att ungdomarna upplevt de diskursiva resurserna som splittrade
och motsägelsefulla har dessutom förstärkt de inre diskurser som vägleder
tolkningen av branden som ett rasistdåd:

När man får höra så mycket olika så tror man ju att branden var an-
lagd. När de först säger cigaretter, sedan lampa, sedan att branden kom
nerifrån, då är det klart att de hittar på. De vet redan att det är anlagt,
det får bara inte komma ut, därför är budskapen så olika.
(Kvinna, grupp M)

Man tror att den är anlagd, vad ska man annars tro? Om de förklarade
lite noggrannare, det där med att någon fimpade utan att släcka or-
dentligt, då kanske man skulle kunna tro det – men som det är nu tror
man inte på deras förklaringar.
(Man, grupp O)

Jag tror att branden är anlagd. När de förklarar hur den kunde uppstå
så låter det så orealistiskt: det kan ha varit för varmt, det kan ha hänt
något speciellt, dörren var låst. Förklaringarna är så dåliga till att den
uppstått av sig själv.
(Kvinna, grupp L)

De olika yttre diskursiva resurser, som ungdomarna konfronterats med
beträffande branden, upplevs alltså många gånger som motsägande varandra.
När de diskursiva resurserna kolliderar är det den ”närmaste”, både vad gäller
personlig relation till källan och samstämmighet med den ”föredragna läs-
ningen” av händelsen, man väljer att ta till sig. Man avvisar de bilder, som
skulle innebära modifiering av kategoriseringen ”vi”, dvs. invandrargemen-
skapen och ”dom”, dvs. det omgivande svenska samhället:

Man tror att de [myndigheterna] ljuger när de säger att de gjorde allt
de kunde, eftersom man fick höra från en kompis som var med i bran-
den att hon kröp därutanför – hon kunde inte gå eftersom andra hade
klivit på henne. Hon bad om hjälp men de bara stod där och ville inte
hjälpa till. De bara sa att ”nej du får vänta” och sedan stod de bara där
och tittade /.../ de var saktfärdiga. Jag tror ju inte att hon går och lju-
ger, man ljuger inte om sådant – vad tjänar hon på det /.../ jag menar
att det är konstigt när en person som varit på festen säger något annat
än vad polisen säger.
(Kvinna, grupp E)

Brandkåren kom till vår klass och berättade om hur det gick till och
vad de gjorde. Men de som varit där tyckte inte att det stämde ihop
med vad de själva sett. Hur många ambulanser som varit där till exem-
pel. Så de tycker att poliserna ljuger.
(Kvinna, grupp B)
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De [myndigheterna] pratade en massa skit – de förklarade ju inte vad
som hände egentligen /.../ de kunde väl låta ungdomarna gå in, efter-
som de ändå räddade många människor. Jag har hört att de hade masker
och syretankar, jackor som tål värme, men de lånade inte ut till ung-
domarna som frågade. Det är sådant man hör och man blir arg på
dem.
(Man, grupp N)

Gränsen gentemot det nationella, det ”svenska”, kommer i denna sub-
nationaliserade gemenskap till uttryck också i en tydlig misstro mot polisens
och räddningstjänstens information. Det tycks som om misstänksamheten
gentemot dessa myndigheter, som inte upplevs ta det rasistiska hotet på allvar,
är en viktig beståndsdel i sammanhållningen av gemenskapen:

Det de sa när de var här var det ingen, precis ingen, som trodde på.
Den informationen de gav oss var på något sätt till för att få allting att
bli så där heligt och lugnt, för alla var jättearga och det var som om de
var här för att lugna ner oss och få oss att tro på det de gör. Det var
jättemånga frågor som de inte ens svarade på. /.../ De ville bara konsta-
tera att branden inte har något med rasism eller något sådant att göra
– det ville de sätta stopp för, det är uteslutet. Men varför är det det?
Bor man i Göteborg så har man ju sett en massa rasistiska grejer.
(Kvinna, grupp E)

Brandkåren kunde inte svara på de frågor vi hade. Deras uppgift ver-
kade mest vara att säga till oss att vi inte skulle gå runt och snacka en
massa skit om det som var dåligt, eftersom de hade gjort sitt bästa.
(Kvinna, grupp D)

Brandmännen formulerade om frågorna de fick. Vi ställde en fråga och
de svarade inte direkt ja eller nej, utan vi fick tänka ut svaret själva /.../.
De gjorde oss förvirrade och fick oss att tänka på andra saker.
(Man, grupp N)

Diskursivt dilemma
Vid sidan av de viktiga kommunikativa kontakterna med kamraterna har ändå
den direkta och personliga kommunikationen med företrädare från myndig-
heterna fått en dominerande roll. Även om den misstänksamhet, som kommer
till uttryck i citaten ovan, är ett påtagligt resultat av studien, kan ett fenomen
som man skulle kunna benämna det ”diskursiva dilemmat”, konstateras. I
bristen på egen erfarenhet av situationen på brandplatsen vacklar man mellan
lojaliteten till kamraterna och deras berättelser och respekten för informationen
från myndigheterna. Resultaten pekar, trots ovan beskrivna misstänksamhet
mot polisens och räddningstjänstens informationsmöten, mot att dessa i viss
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utsträckning luckrat upp de förhärskande kollektiva inre diskurserna och
attributionerna. Åtminstone så långt att de negativa konsekvenser av dessa,
såsom ryktesspridning och planerade hämndaktioner, dämpats eller hindrats.
Även om den subnationaliserade gemenskapens förståelse av branden som ett
rasistdåd och av myndigheternas impotens på brandplatsen inte överges helt,
tycks myndighetsdiskursen ändå nyansera bilden en aning:

Min kompis omkom. Han gick ut bland de första och så kollade han
runt omkring. Poliserna stod helt stilla så han sprang in igen, räddade
tre personer – sedan dog han själv. Men det är väl så att man inte kan
få mer ambulanser och poliser, det var ju 400 personer därinne. Det
blir för mycket att ta hand om – så de vet säkert vad de gjorde.
(Man, grupp N)

Jag har ju mest pratat med min klasskompis som var med på festen.
Hon klagade på räddningsinsatserna, men jag tror att det var för att
hon mist så många. Hon tyckte att brandmännens information var fel,
för många har sagt att det var poliser som stod och skrattade. Hon
tyckte att det var fel att en brandman stod vid sidan av och ringde,
även om det var hans jobb. Så de bråkade mycket om det, men jag tror
att hon till sist förstod att det skulle vara så.
(Kvinna, grupp Q)

Alla var ju ganska arga. Det var brandkårens fel – de var för sena, de
använde inte tillräckligt med styrka och föremål för att kunna hjälpa
till. Men sedan kom ju räddningstjänsten hit och förklarade. Då blev
det lugnare. De förklarade hur allting gick till och hur de verkligen
försökte hjälpa till – alla grejer som vi inte förstod, t.ex. hur branden
spred sig i rummet.
(Kvinna, grupp L)

Denna uppskattning av räddningstjänstens information övergår sedan, hos den
ovan citerade flickan, till den etablerade representationen inom tolknings-
gemenskapen för att sedan på nytt återkomma. Den initiala tolkningen är, även
om den fortsätter att vara normgivande, således inte statisk utan modifieras så
sakteliga varefter ny information tillkommer:

De som var där i början [på brandplatsen] säger att det var jättedåligt,
att det tog så lång tid. Brandmännen hade en jättedålig ursäkt för det –
att personen som ringde talade mycket otydlig svenska. Men den per-
sonen talar faktiskt flytande svenska. Och flera andra kompisar prata-
de om den här mattan, som man kan hoppa på för att inte skada sig.
Då sa de att det inte fanns tillräckligt med folk för att hålla den, men
det är ju dåligt /.../. Från början var alla så ledsna, så vi skyllde allting
på poliserna och ambulansförarna – att de inte gjorde tillräckligt för
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att rädda våra kompisar. Men de gjorde säkert sitt bästa, även om det
känns som om de kunde gjort mer. Men de måste ju också tänka på
sina liv.
(Kvinna, grupp L)

Det existerar följaktligen ambivalens i meningsskapandet, då det ”diskursiva
dilemmat” ger vid handen att man ändå har respekt för de svenska myndig-
heterna, och i viss mån tar till sig av deras information. Respekten är emellertid
motvillig och förefaller åtminstone delvis vara ett resultat av uppmaningar ifrån
föräldrarna att av olika anledningar ”inte tro på rykten”:

Det är klart att mina föräldrar säger det [att branden inte var anlagd],
för de vill inte att jag ska bli rädd.
(Kvinna, grupp E)

– Min farsa säger att det inte var rasister. Han vill inte att jag ska gå
ut och snacka så här. /.../

– Min mamma säger att hon inte tror på sånt här [att rasister anlagt
branden]. Hon säger att eftersom jag inte var där själv så kan jag
inte anklaga någon.
(Två män, grupp N)

Ungdomarna uttrycker en medvetenhet om att deras ”spekulationer” i orsaken
till branden kan vara moraliskt diskutabla – att de egentligen inte skulle bidra
till ryktesspridningen. Denna medvetenhet kommer till uttryck genom diskursiva
konstruktioner som ”jag kanske inte borde tro att den är anlagd” eller ”ska jag
vara ärlig, så tror jag att den är anlagd”.

Kommunikation mellan antagonister
När det gäller det andra av fiendens två ansikten, antagonismen riktad mot
”det svenska”, tycks myndigheternas informationsmöten ha fungerat som ett
viktigt forum för kommunikation, där den subnationellt förtätade gemenskapen
fått utrymme att artikulera sin antagonism. Här har man beretts möjlighet att
utöva någon form av medborgerligt deltagande – man får information, man
får yttra sig, bli synliggjord och representerad i det sammanhang man känner
så starkt engagemang i. Den antagonism som varit riktad mot svenska sam-
hällsinstitutioner som polis och räddningstjänst, blir bemött och kommunicerad:

Det var bra att de kom [räddningstjänstens informationsmöten i sko-
lorna], det var ju många som inte förstod vad som hade hänt, t.ex. att
polisen bara stod och inte hjälpte till. Det blev ett stort rykte /.../. Det
var tur att brandmännen kom. Det var innan de kom som ryktena spred
sig /.../. Det var därför det var tur att brandmännen kom för det hade
blivit mycket värre om de inte kommit.
(Man, grupp N)
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Även om man inte fullständigt låter sig övertygas utan behåller stora delar av
känslorna av indignation och den antagonistiska hållningen, har ändå den
politiska gemenskapens känsla av agentskap synliggjorts och förhandlats.
Agentskapet formuleras här diskursivt i termer av vad Scott (1985, förf. fria
översättning) kallar ”de svagas maktmedel”:

Då kanske invandrarna börjar gå till svenska områden och bränna där.
Det kan faktiskt bli så om man vet att ens släkting är död, att man
samlar lite folk och gör sådana saker.
(Kvinna, grupp L)

De [polisen] är rädda för att det ska bli ett uppror /.../ de är rädda för
att det ska bli krig mellan invandrare och svenskar, för alla har den
ilskan i sig.
(Kvinna, grupp E)

/.../ Invandrarna skrev plakat där det stod ”60 döda, det är nazisternas
fel. Vi ska döda, vi ska hämnas” /.../
(Man, grupp N)

/.../ Om polisen hade sagt det [att branden var anlagd] hade det blivit
krig. /.../
(Man, grupp O)

Även om den här formen av kollektiv handling inte är förenlig med demokratins
grundtanke manifesteras ändå den politiska gemenskapens känsla av agentskap
här. Det är dock viktigt att poängtera, att steget mellan potentiellt agentskap,
diskursivt konstruerat inom den politiska gemenskapen, och agentskap
aktualiserat i konkret handling, kan vara mycket långt.

Om myndigheternas informationsmöten i viss utsträckning fungerat som ett
forum för kommunikation, där ett av fiendens ansikten diskursivt konfronte-
rats, kvarstår ändå den klart utmejslade bilden av ”rasisten” såsom fiendens
ansikte nummer ett. Det existerar alltså ett uttalat engagemang i den politiska
gemenskapen mot främlingsfientlighet och rasism som man upplever den och
det framstår som mycket viktigt att det skapas ett kommunikativt utrymme för
detta, i den politiska gemenskapen, mycket brännande ämne.

4.1.2. Processer av nationell identifikation

Spontant förtroende
Då det gäller ungdomarna med svensk bakgrund kan man konstatera en
gemenskap byggd på identifikationen med det ”svenska”. Det tycks som om
denna process av nationalisering är resultatet av ett upplevt behov av att försvara
Sverige och sin svenska identitet, definierad i termer av etnicitet, vilken troligtvis
både upplevs och tillskrivs extra tydligt i samband med branden:
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Jag är rädd för att om de kommer fram till att branden är anlagd och
att det är rasister som gjort det, så känner jag det som om de har för-
stört för mig som svensk. Jag är ju inte rasist så jag vill inte att någon
annan skall förstöra för hela svenska folket, för det är ju det de gör.
(Kvinna, grupp M)

Jag har nog gått och varit väldigt arg, därför det var någon som hade
satt upp lappar här på skolan. Där stod det att rasisterna hade tagit 63
liv – alltså någon hade fått för sig att det var rasister. Men det är ju
faktiskt ingen som kan peka ut dem eller någon annan religion heller.
(Kvinna, grupp F)

Jag tror säkert att räddningsinsatserna var så bra de kunde bli. Det är
ju deras jobb. Så jag blir lite besviken då fyra tjejer på TV4 säger att de
kunde gjort så mycket mer, att de började klaga på Sverige. Det tycker
jag är orättvist.
(Kvinna, grupp M)

Ungdomarna med svensk bakgrund visar större tilltro till myndigheternas arbete
än den i invandrargemenskapen förtätade gruppen. Den socialt förankrade
föreställningen om de ”goda” samhällsinstitutionerna kan sägas vara tämligen
oreflekterad, och diskurser som antyder något annat avvisas:

Det var fel att anklaga dem, de gjorde bara vad de kunde. Det finns de
som anklagar och säger att de inte gjorde sitt jobb, att det kunde varit
bättre, att de kunde fått dit fler ambulanser, fler brandbilar direkt. De
kan ju inte skicka så många på en gång. Det tog ju lång tid också att få
fram var de var. Det hade ju ringt jättemånga mobiltelefoner. Många
var ju chockade när de pratade, många bara skrek. Det var bra ändå.
(Kvinna, grupp I)

Det [polisens arbete] har fått mycket kritik. Att de inte har släppt in, de
har stoppat folk. Men jag förstår dem, för de kan inte släppa in alla.
Då riskerar de att även bli brända själva.
(Man, grupp G)

Man är också obenägen att tro på mordbrandsteorin – kanske delvis därför att
man inte upplever hotet från rasismen på samma sätt som ungdomarna med
invandrarbakgrund, men också som en form av önsketänkande för att slippa
få sin svenska identitet skuldbelagd. I de kollektivt förankrade inre diskurserna,
vilka i hög grad går ut på att rentvå Sverige, svenskarna och de svenska
myndigheterna ifrån skulden, som aktiveras, undviker man att attribuera någon
direkt orsak till branden:
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Jag tror inte att den var anlagd. Jag tror bara att det var någon som
slängde en cigarett på fel ställe eller vad som helst. För jag tror inte att
det finns sådana människor – eller det finns det säkert. Men jag tror
ändå inte att den var anlagd.
(Kvinna, grupp F)

Jag kan tänka mig rökrummet. Jag menar, om man är på fest så bryr
man sig ju inte så mycket om vart man askar. Någon kan ju bara lämna
en cigarett och så ramlar den ner på golvet och så börjar det brinna.
Man tänker inte så mycket på omgivningen, att det kan hända något.
(Kvinna, grupp I)

Kanske är det den här fimp-grejen. Kanske det började brinna i själva
anläggningen. Jag tror inte att det är anlagt.
(Man, grupp G)

Då det gäller ungdomarna med svensk bakgrund, hos vilka man i stor utsträck-
ning kan spåra en identifikation med den i etniska termer definierade nationella
gemenskapen, kan en helt annan typ av acceptans för myndighetsdiskursen
konstateras. Att hysa tilltro till och visa uppskattning för den information,
som räddningstjänst och polis tillhandahållit, kan vara ett naturligt sätt att
hålla den svenska identiteten, som man såväl upplever som tillskrivs, obefläckad:

Det var jättebra att brandmännen kom hit, eftersom det varit värsta
ryktena här – att de bara stått och kollat på. Jag var jätteirriterad på
dem, men det rättade till sig när de kom och berättade om hur det
verkligen var /.../ Efter det att brandmännen var här tycker jag att rädd-
ningsinsatserna funkade bra.
(Kvinna, grupp K)

Folk lyssnar för mycket på rykten och skapar sina egna uppfattningar
utan att bry sig om vad de som verkligen kan det här säger.
(Kvinna, grupp F)

Jag har hört rykten om nazister som hade anlagt branden. Men det sa
brandmännen att enligt polisen så var det inte sant. Så det tror inte jag
heller.
(Man, grupp P)

Detta kan tolkas som att man utan vidare reflektion låter sig övertygas om att
polis och räddningstjänst, symbolerna för den nationella gemenskapen, gjort
vad de skulle. Man tar gärna till sig information som stämmer överens med
den ideologiskt betingade gemensamma föreställningen om dessa myndigheter
som enbart goda och rättvisa krafter i samhället.

När det gäller ungdomarna med svensk bakgrund, är det möjligt att finna
samma typ av kategorisering i grupperna ”vi” och ”dom” som konstaterats i
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invandrargemenskapen. Det är emellertid möjligt att denna kategorisering har
mer eller mindre ofrivilliga förtecken, då man i och med sin svenska etnicitet
per definition är utesluten ur den grupp, som tillskrivits (och kanske upplever)
egenskapen av ”drabbad”. SOU (1999:68, s 52) visar exempelvis att medierna
”etnifierat” det som inträffat, genom att endast i mycket begränsad omfatt-
ning uppmärksamma ungdomar med svensk bakgrund. Hur som helst tycks
det som om gränsdragningen snarare handlar om att distansera sig från invand-
rargemenskapen än att definiera sig själva som egen grupp. Den svenska iden-
titeten används i första hand som distanseringsstrategi:

Jag har inte pratat med så många härute om branden, för jag bor inte
här och dem jag umgås med härute har inte några direkta sådana kon-
takter.
(Man, grupp P)

Jag visste inte om att det skulle vara en fest. Jag har inte de kontakter-
na som håller sådana fester direkt.
(Man, grupp M)

Vi tre (flickan med svensk bakgrund pekar på sina två kompisar, och
utesluter den tredje flickan med invandrarbakgrund) umgås inte så
mycket med folk från skolan.
(Kvinna, grupp M)

Till skillnad från den subnationellt förtätade gemenskapen existerar det inte
här något större emotionellt engagemang, ingen definierad fiende och inte heller
någon känsla för agentskap i den aktuella situationen. I det läge som den
nationaliserade gemenskapen upplever sig befinna sig, finns det helt enkelt inget
behov av medborgerlig aktivitet eller handling. Det är inte de, som tycker sig
vara utsatta för rasism och främlingsfientlighet. De ideologiskt betingade inre
diskurserna fungerar här i mångt och mycket ”i maktens tjänst”. Kittet, som
håller samman gemenskapen, bygger på ett försvar av rådande dominans-
förhållanden, och samhällsinstitutionerna får en form av oreflekterad legitimitet.

4.1.3. Mediediskursens roll

Den interpersonella vardagsdiskursen, tillsammans med myndighetsdiskursen,
är centrala yttre diskursiva resurser för meningsskapandet kring Göteborgs-
branden. Vad beträffar mediediskursens roll och funktion är det naturligtvis
mycket svårt att utifrån enbart intervjuer göra en bedömning av detta. Det
tycks emellertid, enligt ungdomarnas egna uppfattningar, som om mediernas
roll i denna lokala händelse, är tämligen lågmäld:

TV behövs inte, man är ju själv där. Man är själv med på TV.
(Man, grupp N)
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Åsikterna om mediernas rapportering är inte särskilt uttalade; ungdomarna
har överhuvudtaget svårt att se medierna som en självständig institution i
samhället, och man betraktar dem endast som en förmedlande länk mellan
myndigheter och medborgare. Den initiala medierapporteringen har dock
troligtvis stor betydelse för aktivering av föreställningen om att branden anlagts
av rasister. Redan dagen efter branden förkunnade GT, en tidning som ung-
domarna uppger sig ofta läsa, i en rubrik över två helsidor att ”Branden var
anlagd” (SOU 1999:68, s 40). I medierna generellt lyftes denna orsak till branden
fram som den enskilt vanligaste förklaringen till hur branden uppstått.
Framförallt i TV4 Göteborg, ett annat nyhetsmedium som ungdomarna säger
sig ofta använda, förekom uttalanden om att branden var anlagd frekvent under
det första dygnet (SOU 1999:68, s 62).

Orsaksförklaringen till branden, som medierna initialt tillhandahöll, hänger
samman med det uttalande som den ansvarige chefen för räddningsinsatsen i
ett tidigt skede gjorde i TV. I intervjuerna kritiseras hans uttalande på temat
”det finns många tecken som tyder på att det är ett brandattentat mot den
makedoniska föreningen”:

Den på TV, han hade inte behövt gå ut och säga att branden var anlagd
överhuvudtaget. Det får ju bara folk att börja undra.
(Kvinna, grupp A)

Man vet ju inte vad man skall tro. Precis när det hade skett, så sa de på
TV att den var anlagd. Det var det första de sa. De borde vara försikti-
ga med det de säger – först ha bevis och sedan komma ut i media.
(Kvinna, grupp E)

Effekten av detta uttalande i TV, som även andra medier lyfte fram, skall inte
förringas. Det spelar säkerligen en stor roll för aktiverandet av de kollektivt
förankrade inre diskurserna, där branden får rasistisk attribution. Det ligger
emellertid en fara i att tillskriva detta enstaka uttalande alltför stor betydelse
och att dra alltför vittgående slutsatser om att det ensamt lade grunden till
ryktesspridningen kring brandens orsaker (t.ex. SOU 1999:68 s 15f). För att
komma till botten med ryktesspridningens grogrund är det viktigt att relatera
rykten till människors bakomliggande erfarenheter (Nohrstedt och Sahlberg
1989), och kontextualisera ett enskilt uttalande. Mycket talar för att chefen
för räddningsinsatsen här aktualiserat socialt förankrade inre diskurser och
attributioner, som låg nära till hands för denna grupp, och som sedan förstärkts
och reproducerats i kommunikationen med andra i samma tolkningsgemenskap.
Att branden anlagts av just rasister, var ju ingenting som chefen för rädd-
ningsinsatsen påstod, utan denna omedelbara attribution gjordes i mångt och
mycket kollektivt, av ungdomarna själva. Även om det i medierna förekom
uttalanden, där rasister/nazister pekades ut som ansvariga för brandens
uppkomst, var det mycket sällan som någon alls utpekades som skyldig. De
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som oftast fick bära ansvaret, i den mån någon överhuvudtaget skuldbelades
via medierna, var festarrangörerna som släppt in för många personer i lokalen
(SOU 1999:68 s 67f). Trots detta är det ändå den förstnämnda orsaksför-
klaringen ungdomarna tycks ta till sig och utvecklar sitt meningsskapande kring,
medan de bilder av alternativa möjliga orsaker som presenterats av medierna
avvisas:

Utredningen av orsakerna till branden är så dålig. De gör ingenting.
Istället för att leta efter vem som... eller vad som hänt, så går de till
ungdomarna och arresterar dem. Det är helt sjukt.
(Kvinna, grupp D)

Jag förstår inte att de killarna som hade ansvaret för festen ska få skul-
den. De har ju förlorat jättemånga av sina släktingar och kompisar. De
har lidit tillräckligt.
(Man, grupp M)

Enskilda uttalanden i mediediskursen kan förvisso ha stor betydelse för
meningsskapandets utveckling, men det är också viktigt att rikta det kritiska
ögat även mot den mer generella rapporteringen. Stora delar av den nationella
mediediskursen kom i anslutning till den tragiska händelsen att handla om
sorg och bestörtning. I pressen, såväl morgon- som kvällspress, är det detta
enskilda tema, som gavs störst uppmärksamhet i händelseförloppet, och även
etermedierna ägnade det betydande utrymme (SOU 1999:68, s 49). Sorge-
diskursen kom till uttryck genom vad Nordström och Åstrand (1999:64) kallar
en ”lyrisk iscensättning”, främst genom bilder men också i rubriker, t.ex. ”Stad
i sot och sorg”, ”Våra känslor idag är chock, medkänsla och vanmakt”.

Om kategoriseringen i grupperna ”invandrare” och ”svenskar” varit tydlig
när det gällt att skapa betydelse kring branden och händelserna kring den, kan
man konstatera en gränsöverskridande mekanism i den medierade sorgedis-
kursen. Identifikationen med ”de sörjande” korsar gränserna för de tidigare
nämnda tolkningsgemenskaperna och inkluderar samtliga grupper i samma
gemenskap, oavsett etnisk tillhörighet. Detta specifika tema i den medierade
diskursen illustrerar på ett tydligt sätt identitetsskapandets kontingenta natur.
Här skapas uppenbarligen förutsättningar för andra typer av identifikationer,
där distinktionen mellan ”svenskar” och ”invandrare” åtminstone för tillfället
suddas ut i en gemensam tolkningsgemenskap:

Jag tycker att de har försökt att beskriva sorgen så gott det går. Det
kändes som en tröst när man såg att fler sörjde.
(Kvinna, grupp E)

Det är viktigt att rapportera om sorg för att visa människor att de inte
är ensamma – att det finns många fler.
(Kvinna, grupp K)
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Nyheterna har beskrivit sorgen och reaktionerna bra /.../. Det är vik-
tigt att sånt kommer fram i nyhetsprogrammen. Men de borde ha visat
bilder på alla 63 som dog. De är värda det.
(Kvinna, grupp L)

Av analysen framkommer det ett tydligt, i det närmaste desperat, behov av
gränsöverskridande kommunikation kring de politiska frågor, som händelsen
aktualiserat. Frågan är om denna typ av ”gemenskapande” sorgediskurs kan
sägas erbjuda det för medborgarskapet så viktiga kommunikativa utrymmet.
Bilderna av sörjande människor kan visserligen sägas förena människor; de
har en homogeniserande effekt, där åskådarna införlivas i en gemensam och
okontroversiell diskurs, i vilken pluralismen sätts i andra rummet och antagonis-
merna åt sidan. Det är emellertid troligt att denna effekt är högst temporär,
och att de antagonismer som ligger till grund för den subnationellt förtätade
politiska gemenskapen, snart aktualiseras på nytt. Det finns alltså en risk att
denna typ av mediediskurs, som erbjuder åskådaren direkt och känslomässigt
engagemang ändå, på längre sikt, fungerar dämpande och fördunklande av de
politiska frågor som händelsen aktualiserat.

4.1.4. Sammanfattning

Kollektivt meningsskapande
Det är den interpersonella vardagsdiskursen, som tycks stå i centrum för det
kollektiva meningsskapandet kring Göteborgsbranden. I de konsensusinriktade
samtalen med i första hand andra ungdomar inom en subnationellt mobiliserad
gemenskap, byggd på invandraridentiteten, aktualiseras och reproduceras
kollektiva inre diskurser om branden som ett rasistdåd. Vardagsdiskursen ger
dessutom bränsle åt den identitetsmässiga kategoriseringen i ”vi”, dvs. den
egna upplevda invandrargemenskapen, och ”dom”, det nationella, som man
inte i detta sammanhang upplever sig tillhöra. Göteborgsbranden är alltså ett
tydligt exempel på hur medborgarskapet kan vara lokaliserat till subnationell
nivå, där det dessutom råder något av en konflikt till den nationella kontexten.

Den interpersonella vardagsdiskursens centrala betydelse skulle kunna
förklaras i termer av geografisk närhet. När betydelse skall skapas kring en
händelse, som äger rum alldeles inpå den egna knuten, finns det gott om
diskursiva resurser i den omedelbara närheten att nyttja i meningsskapandet.
Man är följaktligen inte fullständigt beroende av mediediskurs eller information
ifrån myndigheterna för att täcka sitt informationsbehov.

När det gäller de inre diskurserna, är dessa tämligen solida – det finns t.ex.
gott om erfarenheter, direkta och indirekta, som styrker den gemensamma före-
ställningen om att rasister anlagt branden – och följaktligen relativt trögrörliga.
Mediernas initiala rapportering där förklaringsmodellen om den anlagda bran-
den var vanlig, även om inte rasister eller nazister direkt pekades ut som skyl-
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diga, tycks ha aktiverat dessa kollektivt förankrade inre diskurser, som sedan
kom att vägleda det fortsatta meningsskapandet kring branden.

Myndigheternas information, som haft en direkt och personlig karaktär,
fungerar som en viktig, om än inte alltid välvilligt bemött, diskursiv resurs i
meningsskapandet. Den subnationellt förtätade gemenskapens etablerade tolk-
ning av händelsen hamnar på kollisionskurs med myndighetsdiskursen och i
stor utsträckning avvisar också gemenskapen den senare. I viss mån har den
ändå luckrat upp den kollektivt förankrade föreställningen framförallt beträf-
fande myndigheternas impotens på olycksplatsen, och i vissa fall orsakat något
av ett diskursivt dilemma, där man vacklar mellan den interpersonella vardags-
diskursens betydelser och betydelser, som myndighetsdiskursen ger uttryck för.
Det är tydligt att det i den subnationaliserade gemenskapen, trots dess avstånds-
tagande från det nationella, ändå existerar ett visst närmande till detta i form
av respekt för de svenska myndigheternas auktoritet. I det avseendet kan alltså
en viss ambivalens i identitets- och meningsskapandet konstateras.

I den nationaliserade gemenskapen undviker man att tillskriva branden
rasistiska orsaker. De socialt förankrade inre diskurser som vägleder identitets-
och meningsskapandet fungerar som försvar gentemot den upplevda anklagel-
sen mot den svenska gemenskapen, och man avvisar exempelvis föreställningen
om att polis och räddningstjänst uppträtt inkompetent på brandplatsen. Man
ger således myndigheternas verksamhet en form av oreflekterad legitimitet och
myndighetsdiskursen fungerar som diskursiv bekräftelse. Överhuvudtaget vi-
sar den nationaliserade gemenskapen större distans till det inträffade, och den
svenska identiteten nyttjas också i distanserande syfte. Det är möjligt att medie-
diskursen bidragit till denna distansering, eller känsla av exklusion, genom att
marginalisera drabbade ungdomar och anhöriga av svensk etnicitet i rapporte-
ringen.

Utöver detta är det troligt att mediediskursen, på ett icke observerbart sätt,
ger stoff åt andra diskursiva resurser, som används i skapandet av betydelse.
Det tycks som om gemenskaperna accepterat de mediebilder, som överensstämt
med bilden man kollektivt tecknat av händelsen, t.ex. att branden anlagts,
medan man avvisat andra, t.ex. att festarrangörerna varit ansvariga för olyckans
omfattning. Mediernas rapportering kring sorgen har visat sig ha haft en gräns-
överskridande effekt, där klyftan mellan invandrargemenskapen och den
svenska åtminstone tillfälligtvis överbryggas. För den nationella samhörighets-
känslan i den tragiska händelsens efterdyningar kan detta betraktas som posi-
tivt, men ur ett politiskt perspektiv också som problematiskt, vilket behandlas
i nästa avsnitt.

Politisk gemenskap
Två parallella processer av identitets- och meningsskapande har konstaterats i
fallet Göteborgsbranden. När det gäller konstituerandet av politisk gemenskap
är det emellertid enbart den subnationellt förtätade gruppen, som i egentlig
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bemärkelse utgör en sådan. Här definieras ett ”vi” och ett ”dom”, känslor av
indignation riktas mot en någorlunda klart definierad fiende och det finns en
positiv inställning till den egna gruppens agentskap – även om det kommer till
diskursivt uttryck i form av ”de svagas maktmedel”. Här framträder problemet
med att utmejsla ett relevant mål för den politiska gemenskapens agentskap
extra tydligt. Risken för missriktade aktioner där ”fienden”, som kanske många
gånger bär strukturella drag, personifieras är överhängande. Göteborgsbranden
illustrerar genom myndighetsdiskursen, hur viktigt det är att upprätta kommuni-
kation mellan antagonister, både för agentskapets innehåll och för dess
inriktning. Den konstaterade antagonismen gentemot det ”svenska” bereddes,
genom myndigheternas informationsmöten, möjlighet att förhandlas.

I den subnationellt förtätade gemenskapen bidrar de interpersonella dis-
kurserna med framförallt kamraterna i högsta grad till konstituerandet av den
politiska gemenskapen. I vardagsdiskursen formas och reproduceras de kol-
lektiva inre diskurserna och förklaringarna, vilka fungerar oppositionellt till
rådande ordning. Detta är emellertid inte fallet i den nationaliserade gemen-
skapen där samtalen i stort fungerar reproducerande av makt- och dominans-
förhållanden, dvs. de fungerar ideologiskt. Trots den fysiska närheten fram-
kommer i den nationaliserade gemenskapen vissa element av kognitiv distan-
sering, möjligtvis med ofrivilliga förtecken, eftersom man per definition är ute-
sluten ur den ”drabbade” gemenskapen. Denna distansering kan också ses som
ett försvar av den egna upplevda gemenskapen, den nationella, som man uppfat-
tar vara utpekad som ansvarig för den tragiska händelsen. I den nationaliserade
gemenskapen bidrar inte de interpersonella vardagsdiskurserna till att någon
fiende definieras och inte heller till några mer framträdande känslor av indig-
nation eller medlidande. Den kognitiva distansen och frånvaron av den emo-
tionella komponenten i meningsskapandet innebär att det inte heller utvecklas
någon känsla av agentskap i sammanhanget. Det är inte den nationaliserade
gemenskapen, som upplever sig vara utsatt för rasism och orättvis behandling
ifrån de nationella myndigheternas sida, och därför upplever man inget behov
av medborgerligt deltagande i detta sammanhang.

Resultaten visar således att varken den geografiska närheten eller den
interpersonella diskursens centrala ställning, eller kombinationen av dem båda,
kan betraktas som tillräckliga förutsättningar för konstituerandet av politisk
gemenskap. I fallet Göteborgsbranden tycks den avgörande skillnaden mellan
den subnationaliserade gemenskapen och den nationaliserade vara graden av
kognitiv närhet, dvs. att händelsen drabbar en grupp man åtminstone i det
aktuella sammanhanget känner tillhörighet med, eller ger uttryck för något
som står den nära. Den kognitiva närheten gör det möjligt att betrakta de
drabbade i termer av subjekt, vilket innebär en upplevelse av att det som hänt
lika gärna kunnat drabba en själv.
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Frågan är, hur den subnationella politiska potentialen konstituerad kring
problemet med rasism skall kunna aktualiseras diskursivt i ett politiskt forum,
vilket gemenskapen i fråga till stora delar tar avstånd ifrån – det svenska. Det
medborgerliga deltagandet i denna gemenskap låter sig svårligen infångas i en
nationell, politisk kontext på traditionellt sätt med dess starka konnotationer
av etnisk homogenitet. Den svenska etniciteten har här alltför stora möjlighe-
ter att monopolisera det diskursiva utrymmet, och behovet av ett subnationellt
förankrat forum för kommunikation framstår som mycket stort.

Även om de nationella medierna inte tycks ha haft någon framträdande roll
i meningsskapandet kring branden, är det ändå inte orimligt att anta att medie-
diskursen skulle kunna fungera som den, för medborgarskapet så viktiga are-
nan för kommunikation kring de politiska frågor som aktualiserats. Man kan
emellertid ifrågasätta om den ”gemenskapande” sorgediskurs, som utveckla-
des i medierna efter branden, fyller denna kommunikativa funktion. Det finns
en risk att den, med sitt direkta erbjudande om känslomässig identifikation,
åsidosätter och osynliggör den faktiska pluralismen och de antagonismer och
problem som existerar. Istället för att erbjuda den kommunikativa arenan, där
de politiska frågorna kan komma till uttryck, föreslår mediediskursen en emo-
tionell, ordlös och temporär reaktion, gemensam för alla gemenskaper inom
nationen.

4.2. Kosovokonflikten 1999
I jämförelse med Göteborgsbranden, som för de intervjuade utgjorde en lokal
händelse, vilken man personligt och emotionellt lätt kunde relatera till, var
Kosovokonflikten i geografiska termer mycket mer avlägsen. För många, om
än långt ifrån alla, svenskar utgjorde den ännu ett fjärran krig, som endast
kommer till uttryck i medierna och så småningom i form av flyktingströmmar
till Sverige.

Eftersom de flesta svenskar saknade personlig anknytning till konflikten och
det drabbade området, var beroendet av medierna stort. Som i andra krigs-
situationer var medierna ytterst sårbara för propaganda från konfliktens parter,
vilket inte betydde att de fullständigt lät sig styras av denna. Nohrstedt m.fl.
(2002) menar, att nyhetsjournalistiken – delvis som en strategi i syfte att mot-
verka propagandans genomslag – har tenderat att inrikta sig mer och mer på
krigets vardag, dvs. det lidande som civilbefolkningen utsätts för. Televisionen
har generellt  blivit en flitigt använd resurs för olika humanitära aktioner som
insamlingar, galor etc. Detta innebar för Kosovokonflikten att en ”medlidande-
diskurs” eller ”medlidandeetik” (Zizek 1995:300) kom att karakterisera rap-
porteringen. Konflikten har genom framväxten av denna medlidandeetik fått
global karaktär (Höijer 2004b). En annan global aspekt av konflikten utgör
det faktum att den, som Nohrstedt m.fl. (2002:9) påpekar, tillhör kategorin
”nya krig”. Dessa utspelar sig inom ramen för en ny världsordning, där USA
utgör den enda kvarvarande supermakten på den globala nivån.
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Frågan om medborgarskapets extension ställs genom detta ”nya krig” på
sin spets. Hur skapas exempelvis kollektiv betydelse kring eventuella propa-
gandistiska budskap i mediediskursen, och hur relateras dessa betydelser i kom-
bination med medlidandet för krigets offer till olika former av politisk gemen-
skap? Hur ser man på det egna agentskapet i situationen?

Studien behandlar Kosovokonflikten i ett avgränsat tidsperspektiv, nämli-
gen händelserna, som utspelade sig i Jugoslavien och Kosovo under våren 1999,
då NATO intervenerade militärt på dessa platser. De historiska rötterna till
konflikten ligger långt tillbaka i tiden, och det är i en studie av detta format
svårt att teckna en fullständig, om ens tillfredsställande, bild av dessa. I denna
kortfattade bakgrundsteckning inriktas intresset mot de senaste decenniernas
utveckling i det forna Jugoslavien, och texten är ett referat av Berglez’ (2003)
redogörelse för konfliktens bakgrund.

 De väpnade konflikter, som startade mellan serbisk milis/militär och den
militanta kosovoalbanska organisationen UCK (Usthria Clirimtare e Kosovës),
utvecklades till det fjärde ex-jugoslaviska kriget under loppet av sju år:
Slovenien (1991), Kroatien (1991–1995), Bosnien-Hercegovina (1992–1995)
och slutligen Kosovo (1998–1999). Det bör dock noteras att det var i Kosovo,
som upplösningen av den socialistiska federationen Jugoslavien startade. Efter
president Titos död 1980 blev relationerna mellan delrepublikernas kommunist-
partier mycket ansträngda. Vad gäller Kosovo var det främst två faktorer, som
fungerade som utlösare för de kommande konflikterna, dels provinsens själv-
ständighet i relation till republiken Serbien, dels dess permanenta närvaro i det
jugoslaviska presidentrådet. Enligt formulerandet av Jugoslaviens konstitution
1974 tilldelades Kosovo en omfattande autonom ställning, vilken innebar en
renässans för den albanska kulturen i Kosovo. De serbiska, montenegriniska
och zigenska minoriteterna kom dock att uppleva situationen alltmer proble-
matisk, och den serbiska minoriteten i Kosovo ställde krav på förändring. Dessa
krav uppmärksammades under andra halvan av 80-talet av den dåvarande le-
daren för Serbiens kommunistparti, Slobodan Milosevic. Det var vid denna
tidpunkt som Milosevic’s nationalistiska retorik avlöste den socialistiska.

När republiker som Slovenien och Kroatien bestämde sig för utträde ur den
jugoslaviska federationen, hamnade Kosovofrågan i skymundan. Mer än ett
halvt decennium av krig i Kroatien och Bosnien-Hercegovina väntade, innan
konflikten mellan serber och albaner skulle komma upp på dagordningen igen.
Dayton-avtalet (hösten 1995), det fredsavtal som slöts mellan serber, kroater
och muslimer, innebar till sist slutet på krigen i Kroatien och Bosnien-
Hercegovina. Fredsavtalet, underskrivet av Tudjman (Kroatien), Milosevic (Ser-
bien) och Izetbegovic (Bosnien-Hercegovina), behandlade dock inte konflikten
i Kosovo, som hade varit startpunkten för övriga konflikter i slutet av 80-talet.

De första rapporterna om oroligheter och våld mellan serber och albaner
rapporterades från Kosovo årsskiftet 1997/1998, och 1998 blev striderna mel-
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lan UCK och serbiska styrkor alltmer intensiva. Under hösten 1998 försökte
omvärlden att utöva påtryckningar på Milosevic i syfte att förmå honom att
dra tillbaka de serbiska styrkorna från Kosovo. Dessa diplomatiska ansträng-
ningar misslyckades, och när Rambouilletförhandlingarna inleddes i februari
1999, fanns inte något utrymme för överenskommelse. Den serbiska versionen
löd, att Kosovo och bekämpningen av albanska ”terrorister” (UCK) utgjorde
ett internt problem för Jugoslavien, medan kosovoalbanerna hävdade sin rätt
till självständighet. Den kosovoalbanska delegationen (Rugova, ledare för det
dominerande kosovoalbanska partiet, och UCK) skrev i Rambouillet under
avtalet, som bland annat avsåg att garantera framtida självständighet och ut-
placering av fredsbevarande NATO-trupper i Kosovo. Den serbiska sidan ac-
cepterade inte detta avtal, och därmed valde NATO att verkställa sina hot om
militär intervention i Kosovo och Serbien.

Studien grundas på intervjuer med 45 personer, vilka under samtalsliknande
former fått berätta om hur de uppfattat Kosovokonflikten och mediernas rap-
portering från denna. Intervjuerna genomfördes under perioden december 1999
till september 2000, vilket innebär att konflikten vid intervjutillfällena låg
mellan sex och femton månader tillbaka i tiden. Att det förflutit en del tid
mellan konflikt och intervju, kan ses som både positivt och negativt för stu-
dien. Det positiva är att eventuella förändringar i åsikter och uppfattningar
kan beskrivas och analyseras, medan det negativa är att respondenterna kan
ha svårt att minnas konflikten. För att minska detta problem sammanställdes
en ca 30 minuter lång video med nyhetsklipp från TV4:s Nyheterna och SVT2:s
Rapport. Intervjusituationen kan på detta sätt sägas styra in respondenterna
på resonemang kring just televisionens rapportering, och det visade sig också
att samtalen nästan uteslutande kom att handla om TV-nyheter. Nyhetsklippen
sammanfogades så att de skulle ge en kronologisk bild av konflikten; det första
var från 24 mars 1999 och handlade om de inledande NATO-bombningarna,
det andra var från mitten av april och behandlade flyktingsströmmen från
Kosovo och NATO:s bombningar mot civila, det tredje var från slutet av april
och visade NATO:s bombningar av TV-stationen i Belgrad,  det fjärde var från
slutet av juni och visade den svenska Kfor-styrkan samt avslöjanden om mass-
gravar. I syfte att stimulera respondenternas tankar kring och minnesbilder av
det som inträffat fick de också fylla i en enkät med frågor om bl.a. deras enga-
gemang och åsikter före intervjun.

Materialinsamlingen skedde genom gruppintervjuer där 3–5 respondenter
deltog. Totalt genomfördes tolv sådana intervjuer, där var och en tog mellan
två och fyra timmar i anspråk.

Nyhetsinslagen visades ett i taget, varpå en diskussion kring varje händelse
följde. Efter de fyra nyhetsinslagen ställdes frågor kring nyhetsrapporteringen
på ett mer allmänt plan, till exempel om medierna rapporterade om ”rätt”
saker, och om man kunde lita på rapporteringen. Intervjuaren hade också en
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checklista som användes för att komplettera med frågor kring vissa ämnen, till
exempel FN:s eller NATO:s roll, om dessa inte kom upp naturligt i samtalet.
Mot slutet av intervjun diskuterades lite större teman, exempelvis närheten till
konflikten och konfliktens betydelse. Den här redovisade intervjuordningen
följdes naturligtvis inte till punkt och pricka, utan samtalets utveckling fick i
största möjliga mån vara styrande.

Intervjugrupperna rekryterades i första hand genom personliga kontakter
av olika slag, men även genom intresseorganisationer som till exempel Sveriges
pensionärsförbund. Följande gruppintervjuer genomfördes:

Grupp Kön/Ålder Yrke/motsv. Etnisk bakgrund

A Tre kvinnor, en man, Studerande Svensk
17–19 år

B Tre män, en kvinna, Ekonom, studerande, arbets- Serbisk
23–27 år sökande, systemerare

C Tre kvinnor, 26–67 år Två barnsköterskor, Svensk
ett vårdbiträde

D Två män, en kvinna, Nätverkstekniker Svensk
27–29 år

E Tre män, 16–17 år Studerande Svensk

F Tre kvinnor, 32–37 år Undersköterska, sjuk- Svensk
sköterska, enhetschef i
omsorgen

G Tre män, en kvinna, Pensionärer Svensk
70–75 år

H Tre män, en kvinna, Pensionärer Svensk
62–73 år

I Fyra män, 29–46 år Ingenjörer Svensk

J Fyra män, en kvinna, Personlig assistent, jurist, Kosovoalbansk
31–46 år två f.d. militärer, lärare

K Fyra män, 37–45 år Taxichaufför, jurist, plats- Afrikansk (Skilda
förmedlare, administratör nationaliteter)

L Två män, två kvinnor, Student, akademiker, Syriansk (Skilda
21–30 år ingenjör nationaliteter)

figur 4.2. Beskrivning av intervjugrupper, Kosovokonflikten

När det gäller benämningar, som används i texten, är det viktigt att påpeka att
valet att använda den serbiska namnformen Kosovo (istället för den albanska
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formen Kosova) helt och hållet är kopplat till det svenska språkets konventioner.
Benämningen skall alltså ses som värderingsfri i texten. De citat från de
intervjuade, som presenteras i texten, är redigerade rent språkligt i syfte att
öka läsbarheten. Justeringarna är dock försiktigt utförda, så att inte innebörden
i uttalandena förändrats. Förkortningen I: används i citaten för att tydliggöra
intervjuarens frågor.

4.2.1. Identifikationsprocesser och meningsskapande

I fallet Göteborgsbranden konstaterades identifikationsprocesser på två olika
nivåer av ”globaliseringsskalan”. För de ursprungssvenska grupperna var
identifikationen med den nationella gemenskapen påtaglig, medan grupperna
med invandrarbakgrund i detta sammanhang bildade en subnationell gemenskap
genom invandraridentiteten. Den senare formen av identitetsskapande hade
starka kopplingar till ett upplevt yttre hot, rasismen, som antogs drabba ge-
menskapen som helhet utan hänsyn till etnisk tillhörighet. Skillnaden i identitets-
skapande mellan de två grupperna mynnade också i två olika typer av menings-
skapande kring branden.

När det gäller Kosovokonflikten kan samma typer av identifikations-
processer konstateras. Nationaliseringsprocesserna bland de ursprungssvenska
grupperna är en genomgående tendens, liksom den subnationella förtätningen
i de grupper med invandrarbakgrund, som i detta sammanhang upplever nå-
gon form av yttre hot. I detta fall uppfattas emellertid hoten vara riktade mot
den egna etniska gruppen, varför mobiliseringen i första hand sker inom dessa
gemenskaper. Meningsskapandet kring konflikten, relaterat till de olika nivå-
erna av identitetsskapande, antar även i fallet Kosovokonflikten olika former.

Medlidandeetik och transnationell identifikation
Enligt Nohrstedt m.fl. (2002), som sammanställt diskursanalyser av nyhets-
rapporteringen kring konflikten i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter
samt SVT:s Rapport (jfr Listerman 2003), fick speciellt två av NATO:s
propagandateman stort genomslag i de svenska medierna. Ett av dessa var
bilden av den kosovoalbanska befolkningen som ”värdiga” offer. För de flesta
grupper med svensk bakgrund dyker också de medierade bilderna av krigets
offer, flyktingströmmarna och det mänskliga lidandet upp som första minnes-
bilder, när man ges möjlighet att spontant kommentera konflikten. Dessa bilder
accepteras utan modifikation och aktiverar emotioner av medlidande:

Man tänker på de här fånglägrena också, eller lägrena som man såg
med massa barn i. Som också kom till skada. Flyktingläger och sånt
där /.../. Det är ofta de visar sånt på TV, och det kommer man ihåg.
(Man, grupp E)
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Vad jag spontant kommer ihåg, det var den här enorma folkfördriv-
ningen där en miljon kosovoalbaner drevs ut ur landet och hamnade
dels i Makedonien och dels i Albanien. Och sedan den nöd som de led,
dels under själva fördrivningen, men också under den här lägervistel-
sen /.../.
(Man, grupp H)

– Massa folk i misär. I princip varenda gång de visade någonting.
– Ja, lidande.
– Sönderbombade hus.

(Man och kvinna, grupp D)

Man såg ju så mycket hemska bilder. När de gick in i byar och så där,
och skjuter ner kvinnor och barn. Nej, men som sagt, de har inga käns-
lor.
(Kvinna, grupp A)

Medlidandet uttrycks i vissa grupper starkare än i andra genom kroppsspråkliga
markeringar och interjektioner av olika slag, vilket på ett uttrycksfullt sätt
involverar åskådaren själv i det sammanhang som återges. Boltanski (1999)
menar, att detta är ett sätt för åskådaren att förhålla sig till det mänskliga
lidandet på ett moraliskt accepterat sätt, där man inte framstår som okänslig
genom att beskriva lidandet ”såsom det är”. Medlidande (pity) är, enligt
Boltanski, generaliserande till sin natur och mycket ”vältaligt” – det kommer
till uttryck i känsla och sinnesrörelse. De känsloladdade inre diskurserna
aktiveras som ett resultat av medierapporteringens fokus på det mänskliga
lidandet och medlidandet fyller en viktig social funktion genom att menings-
skaparna, i det sociala sammanhanget, framstår som ”moraliskt korrekta”:

Tänk när de [kosovoalbanerna] återvände. Ett team återvände med
flyktingar från Sverige, och karlarna bara går och stortjuter när de ser
sina hem. Sånt tycker jag är bara ”ooo” (uttrycker samtidigt en rys-
ning), när de ser sina trasiga hem.
(Kvinna, grupp F)

– Det är många bilder man har. Alla dessa flyktingar när de kom,
usch /.../. Det är ju hemskt när man ser dem komma. Gamla trakto-
rer.

– Och flyttlass...

– ...flyttlass med bara några sängkläder och lite sånt där. Och lämna
allt. Allt. Och sedan äldre människor och barn. Dessa gamla män-
niskor, som slitit i hela sitt liv. Och sjuka, usch.
(Två kvinnor, grupp C)
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För att detta emotionella engagemang skall vara möjligt involveras åskådarna
samtidigt i en identifikationsprocess över de nationella gränserna. Med fantasins
hjälp förflyttar de sig till de drabbades position, egna erfarenheter och minnen
ifrån egna upplevelser används som resurser i processen av transnationell
identifikation:

– Det är ju så synd om dem [flyktingarna].

– Det är ju förskräckligt.

– Tänk om någon kom och satte ett gevär mot huvudet på en och sa
”Stick härifrån, annars skjuter vi dig”. Från ens eget hem, som man
har köpt och byggt upp och...

/.../
– Ja, och den här undran: ”Vad har hänt?” Innan man vet liksom.

Det är hemskt att veta att någon är död, men då vet man det i alla
fall. Eller skadad eller så, men då vet man det i alla fall. Då kan man
börja bearbeta någonting. Det här, åh vad hemskt (höjt tonläge).
Att inte veta vad som hänt med barn och man.

– En annan som har varit ute och rest. Ja, om man skall åka ut till
någon grekisk ö eller så, och så är det jobbig transfer från Aten, typ.
Man tycker att det är varmt, och ungarna gnäller. Åh, fy sjutton
vad jobbigt. Och så ser man de här bussarna, och de är inte ens ute
frivilligt.
(Tre kvinnor, grupp F)

I sitt meningsskapande använder man sig av empati, dvs. att man själv försöker
sätta sig in i de drabbades situation för att skapa förståelse för det man bevittnar.
Detta är extra tydligt då de gäller vissa konkreta situationer av konflikten,
exempelvis de kosovoalbanska flyktingarnas återkomst till Kosovo. Här relaterar
grupperna situationen till sig själva och den egna upplevda gemenskapen, det
nationella ”hemmet”:

Jag förstår att de återvänder till sitt land. Även om situationen inte är
den bästa, så hade jag återvänt till Sverige så fort som möjligt nästan,
om jag hade varit flykting.
(Man, grupp E)

– Men de [kosovoalbanerna] vill hem i alla fall.

– Jo, men det vill ju de flesta.

– Det är väl likadant med oss. Om de skulle driva iväg oss så /.../

– Inte skulle man vilja bo i något annat land som flykting inte.

– Nej.

– Det vore nog bara att ta sig hem. Så om man fick hjälp, som de får,
då är det nog och packa sig iväg hem, det förstår man ju.
(Tre män, grupp G)
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Den höga graden av empati gör det möjligt för åskådaren att betrakta konflikten
ur ett närhetsperspektiv, dvs. det kognitiva avståndet till offren reduceras. Genom
identifikationen via känslorna av medlidande sätter de sig in i de drabbades
situation, ”feeling oneself in one’s fellow man” (Boltanski 1999:92), och de
medierade bilderna transformeras till reella händelser, som lika gärna kunde
äga rum runt kvarteret:

Det här med massgravarna. De hade ju inte samlat ihop en massa döda
som de hittat, utan de hade ju ställt upp dem, så att de ramlade ner där
när de dött. Tänk att stå där och titta: ”Där kommer jag att ligga om
några sekunder och vara död”.
(Kvinna, grupp F)

Den medierade diskursens bilder av det mänskliga lidandet kompletteras i
meningsskapandet med egna erfarenheter och identifikationer som i någon mån
bedöms vara representativa för den drabbade gruppen.

Normgivande etnisk identitet
Starka känslor av medlidande relaterar följaktligen till en uttalad transnationell
process av identifikation, vilken tycks underlättas av den upplevda likheten
mellan ”oss” som åskådare och ”dem” som drabbats, både vad gäller utseende
och kultur. Identifikationen med den etniska gemenskapen (i de ursprungs-
svenska grupperna sammanfallande med den nationella) fungerar på detta sätt
normgivande för graden av transnationalisering:

– Sedan är det nog lite med utseendet också. De skiljer sig inte så
mycket.

– Och det här med kulturen också. Deras kultur är ändå mer lik våran
i många stycken. Det är mera som är likt oss själva. Det är väl alltid
så, ju mer nära det är, ju mer likt det är mig själv, desto lättare är det
att sätta in sig själv i den situationen.
(Två kvinnor, grupp F, förf. understrykning)

Den process av transnationell identifikation som pågår här, bygger i hög grad
på  närhet av både geografisk och kognitiv karaktär. Ju mer avlägsna de drabbade
upplevs vara, desto mindre troligt är såväl det emotionella engagemanget som
den transnationella identifikationen:

– Man tar det väl kanske mer till sig kanske, för att det är så nära.

– Men, om man säger, de här fattiga i Afrika, som man ser då och då
på TV. Man tar inte till sig det på samma sätt.

– Det är så långt ifrån.
(Två kvinnor, grupp C)
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Man berörs ju mer av det än krig i Afrika. Inbördeskrigen där bryr inte
jag mig lika mycket om i alla fall.
(Kvinna, grupp D)

/.../ Nu följer jag inte lika mycket det som händer i Etiopien och Er-
itrea. Visst gör jag de men inte med samma intresse och intensitet som
jag gjorde när det var Kosovokriget.
(Man, grupp L)

Kognitiv närhet tycks dessutom vara viktigare än geografisk sådan för möjlig-
heterna till transnationell identifikation:

Det vore skillnad om det hände något sådant i ett land som hade unge-
fär samma verklighet som vi. För jag tror att närheten eller det som
känns långt bort beror mycket på landet. Jag tror att det skulle kännas
närmare om det hade varit i USA ändå, bara för att de är som vi. Civili-
sationen är mer lik. Då kan man mer placera in det i ”mitt”. När de
försöker placera in det här, då tänker man bara ”öken”.
(Kvinna, grupp A)

Det ”vi”, som formas i de ursprungssvenska grupperna kring den nationella
gemenskapen, äger alltså potentiella öppningar för transnationell identifikation,
i den mån det transnationella uppfattas som nära den upplevda gemenskapen,
”oss”. Det tycks som om den etniska identiteten fungerar som norm för graden
av identifikation. Processerna av nationalisering respektive transnationalisering
fungerar följaktligen, i de ursprungssvenska grupperna, interaktivt, då den svenska
identiteten är normgivande för relationen till händelser bortom de nationella
gränserna.

Slutsatsen tycks bli att ju längre bort, i förhållande till det ”svenska”, den
dramatiska händelsen utspelar sig, desto mindre troligt är konstituerandet av
den politiska gemenskapen. Dessa normativa mekanismer sätts emellertid ur
spel i de fall man antingen känner någon från det drabbade området eller har
egna erfarenheter ifrån det. I dessa fall föds en annan typ av transnationellt
engagemang, som reducerar det kognitiva avståndet. De drabbade får karaktä-
ren av subjekt:

Så känner man ju kanske inte heller någon som drabbats, och då kan-
ske man inte lyssnar. Om man hade lärt känna några flyktingar här så
kanske man fortsatt att följa händelserna därnere.
(Man, grupp I)

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.35103



104

– Nu det här med Indonesien. Där har jag varit och då blir man ju
intresserad. Men jag orkar inte bry mig om alla bråk i Afrika.

I: Men om du varit i Somalia?

– Ja, jag har jobbat med en kille därifrån också, och träffat folk där-
ifrån. Så det är klart, då kan man engagera sig. Så det är inte bara
närheten utan det är om jag känner någon eller om jag varit där /....
(Två kvinnor, grupp C)

I: Är det lättare att identifiera sig med de här personerna i Kosovo
och Serbien?

– Inte för min del. Därför att jag har vänner som är från Eritrea, så
jag diskuterar även det med dem. /.../.

– Ja, Eritrea är ett unikt fall om man skall jämföra de två, för det är
samma sak med mig. Man har ju lite eritreanska vänner, så man
skulle nog få upp intresset för det också. Men om du tar något
annat, t.ex. afrikanskt land /.../. Det är inte alls säkert att de krigen
är mindre grymma eller att de är mindre viktiga, men min personli-
ga uppfattning är i alla fall att jag inte bryr mig i lika stor omfatt-
ning, tyvärr. /.../.
(Man, grupp L)

Humanitärt bistånd som agentskap
Känslan av agentskap, som mynnar ur den transnationella identifikationen och
emotionerna av medlidande, handlar i de ursprungssvenska grupperna inte helt
överraskande om humanitärt bistånd. Detta gäller på såväl individuell nivå,
att själv skänka pengar och kläder till det drabbade området, som på kollektiv,
den svenska gemenskapen, kring vilken man konstruerar sitt ”vi”. Agentskapet
riktas även på denna nivå mot humanitära insatser i krigets efterdyningar så-
som hjälpsändningar, mottagande av flyktingar osv.:

– Hjälpte vi inte till? Hjälpte vi inte på vårt sätt? Ja, vi tog ju emot
folk.
(Kvinna, grupp H, förf. understrykningar)

I: Kunde Sverige ha deltagit mer aktivt i konflikten?

– Nej, inte Sverige.

– Det skulle i så fall vara i egenskap av FN-land. FN-trupper. Men
inte, nej... Vi kan ju inte sådant.

(skratt)

– Men däremot är vi väl ganska duktiga på Röda Kors-hjälp. Alla de
här flyktninglägren. Där behövs ju alltid medicin och mat.
(Tre kvinnor, grupp F, förf. understrykning)
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Ingen av de ursprungssvenska grupperna ger uttryck för åsikter om att Sverige,
gemenskapen man i detta sammanhang identifierar sig med, haft möjligheter
eller ens varit kapabelt att ingripa i själva konflikten. Det tycks som om den
svenska neutraliteten uppfattas innebära ett självklart avståndstagande från
explicita ställningstaganden och preventiva åtgärder:

– Ja, som neutralt land så tycker jag att Sverige skulle ha tagit större
avstånd från kriget /.../. Jag tycker att som neutralt land skulle man
hålla en mer neutral ståndpunkt.

– Ja, det stämmer väl. Man skall väl varken säga bu eller bä, eftersom
Sverige är neutrala. Det är ju för att Sverige är ett så litet land, så vi
kan inte göra så mycket åt det i alla fall. USA bryr sig inte om det.
Men det är bättre att inte uttala sig alls. Man ska väl i princip inte
göra något annat än att hjälpa de behövande, med pengar alltså –
offren då – inte kriget.
(Man och kvinna, grupp D, förf. understrykning)

I citatet ovan tyder det ”vi” som formuleras på en process av nationell identi-
fikation, samtidigt som vissa inslag av ”man” indikerar en känsla av avstånd
till det politiska agentskapet. Även om den företrädda gruppen är ”vår” är det
ändå ”någon annan”, som förväntas agera politiskt. Politiskt agentskap baserat
på den svenska gemenskapen förutsätts följaktligen dels aktualiseras genom
”någon annan” i gemenskapen, dels riktas in på humanitära insatser i krigets
efterdyningar i linje med den svenska neutralitetspolitiken såsom man uppfattar
den. I citaten nedan förekommer dessutom inslag av ”de”, vilket ytterligare
accentuerar avståndet till den politiska eliten, de som förväntas handla:

I: Hur ser ni på Sveriges roll?

– De var snälla. (Skratt) /.../ I och med att vi är neutrala, och lite fega.
(skratt)
(Kvinna, grupp A, förf. understrykning)

– Men att de tog emot flyktingar och så, det har de väl alltid varit
duktiga på. Det är väl det man mest tänker på när det gäller vad
Sverige hade för roll.

– Jag tyckte Sverige gjorde en ganska god insats. Man vet ju inte vad
mycket mer Sverige kunde ha gjort. Det var massa hjälpsändningar.
Från Röda korset och så.
(Man och kvinna, grupp A, förf. understrykning)

Formen för agentskapet, dvs. humanitärt bistånd, betraktas som del av den
naturliga ordningen i den nationella politiska gemenskapen och ifrågasätts inte.
Det förekommer följaktligen inte någon form av opposition gentemot rådande
ordning och neutralitetsbegreppet uppfattas legitimera en form av politisk

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.35105



106

passivitet, att man är lite ”feg” och varken säger ”bu eller bä”. Neutralitets-
begreppet uppfattas som ett legitimt avståndstagande från konflikter i allmänhet,
att man inte tar ställning utan möjligtvis engagerar sig i efterarbetet. Den
ideologiskt betingade föreställningen om svensk utrikespolitisk handling,
understödd av mediernas förslag om empatiska tolkningar, ger inte utrymme
för någon annan form av det politiska agentskapet än den humanitära. De
empatiskt färgade inre diskurser, som aktiverats med hjälp av mediediskursens
fokus på det mänskliga lidandet, är på intet sätt oppositionella i förhållande
till maktstrukturerna utan fungerar snarare legitimerande och reproducerande
av traditionell svensk utrikespolitik.

I gruppen med afrikanskt ursprung skapar man betydelse kring konflikten
på ett, gentemot den svenska utrikespolitiken, oppositionellt sätt och visar inga
tecken på att ha accepterat ett politiskt agentskap byggt på känslor av medli-
dande. Till skillnad från de ursprungssvenska grupperna ges ingen legitimitet
åt en svensk utrikespolitisk roll som enbart ”humanitär hjälpare”. Tvärtom
efterlyses ett mer aktivt politiskt agentskap från nationellt håll:

Det var [i det nyss visade TV-inslaget] två, tre meningar om statsminis-
terns reaktion. Även om det vore i tredje världen – vi som ingenting
kan göra – tror jag säkert att det skulle bli minst en sida av reaktioner.
De skulle säga om de var för eller emot. /.../ Men, det här visar att
Sverige inte har någon möjlighet att påverka, de kan inte göra någon-
ting i världen. Ett land som har allt, som borde kunna påverka på ett
sätt eller ett annat. Det visar Sveriges position.
(Man, grupp K)

Också gruppen med serbisk bakgrund uttrycker kritik mot det svenska, som
man uppfattar det, uddlösa politiska agentskapet. Neutralitetsbegreppet
kritiseras på grund av dess funktion att legitimera avståndstagandet från
konflikten:

De säger att statsminister Göran Persson beklagar [NATO:s bombning-
ar] och så vidare, men det är bara för att försvara sig och ta avstånd.
De vill säga till alla serber att lugna ner sig: ”Ni behöver inte göra
terroristattacker här i Sverige, vi tog avstånd, vi är neutrala”.
(Man, grupp B)

Gruppen med kosovoalbansk bakgrund är också missnöjd med det svenska
politiska agentskapet, som man menar kommit till uttryck i ett alltför sent
skede av konflikten. Man anser att preventiva åtgärder i syfte att kväva den
pyrande konflikten åsidosatts:

Om vi analyserar före detta Jugoslavien, har vi många signaler som
givits till Sverige och till alla i Europa. Vi är flyktingar som började
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komma 1989. Om allt som de nämnt om varför de lämnat sitt land
hade analyserats lite mer, kan jag tänka mig att konflikten inte hade
blivit så stor /.../. De trodde inte på oss, de trodde mer på Belgrad.
(Man, grupp J)

Det nationella politiska agentskapet tycks följaktligen uppfattas som tämligen
passivt och tillbakadraget, vilket legitimeras av de ursprungssvenska grupperna
ofta med hjälp av neutralitetsbegreppet. Den serbiska, kosovoalbanska och
afrikanska gruppen är däremot oppositionella i sitt meningsskapande kring
agentskapets upplevda ”lamhet”, såväl vad gäller preventiva åtgärder som
initiativ för konfliktlösning.

Distanseringsstrategier
Resultaten har visat att medlidandeetiken i mediediskursen, genom sin ofta
framgångsrika inbjudan till emotionellt engagemang, kan bidra till konstitutionen
av den politiska gemenskapen. Men invitationen till empatiska tolkningar kan
också av flera skäl betraktas som problematisk i relation till känslan av
agentskap.

I några grupper förekommer det tydliga strategier i syfte att distansera sig
ifrån det medlidande, som mediediskursen föreslår. Detta förslag får på så sätt
motsatt effekt, nämligen att mottagarna avskärmar sig därför att de inte orkar
med det emotionella engagemanget:

För min del så är det helt enkelt så att jag tyckte det var så obehagligt
och så svårt med allt det här lidandet, så jag avskärmade mig. /.../.
(Kvinna, grupp H)

Det tycks alltså som om de övertydliga förslagen om empatiska tolkningar
mycket väl kan avvisas, pga. att engagemanget för åskådaren blir outhärdligt.
Man orkar helt enkelt inte med mer ”elände” att identifiera sig med, och väljer
att distansera sig ifrån det som rapporteras:

– [Jag har följt konflikten] väldigt lite. Det blir för jobbigt att titta på
sånt där. Jag orkar inte det. Det är så mycket krig och elände över-
allt.

I: Känner du ett motstånd?

– Ja, jag tycker inte om nyheter överhuvudtaget. Det är bara elände.
(Kvinna, grupp C)

Som Dahlgren och Höijer (1997) påpekar finns det risk för att om nyhets-
medierna i stor omfattning presenterar närgångna bilder av våldets och krigets
offer, leder detta snarare till avtrubbning och distansering än till inlevelse och
engagemang.
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De ovan citerade kvinnorna ger uttryck för en medveten distanserings-
strategi, som troligtvis grundar sig på höggradig identifikation med offren. Det
motsatta gäller emellertid för de mindre explicita strategier, som kommer fram
i ett par grupper. Den första av dessa distanseringsstrategier emanerar ur en
känsla av osäkerhet hos åskådaren om vad som egentligen händer, bortom
mediernas representation av skeendet. Som åskådare kan man exempelvis
känna sig osäker på rapporteringens grad av objektivitet – om den är färgad av
något outtalat syfte, t.ex. att medierna fokuserar på våld och elände med sina
egna vinstintressen som egentligt skäl. I den nedan citerade gruppen är det inte
det mänskliga lidandet man spontant kommenterar, utan medierna själva och
menar att rapporteringen ser ut som den gör på grund av mediernas egna vinst-
intressen. Man distanserar sig från konflikten och det lidande som porträtteras
genom att nyttja mediekritiska inre diskurser i det kollektiva meningsskapandet
(jfr Boltanski 1999):

– Rapporteringen har ju blivit mer och mer fokuserad på lik och vålds-
dåd. Det är liksom det enda som har nyhetsvärde, och det kan vara
rätt störande ibland. Överhuvudtaget från sådana här krishärdar.
Är det ingen som skjutits ihjäl eller sprängts i luften, då rapporterar
man inte. Det gör att man lätt blir lite anti mot medierna, de styr ju
det här.

– Det är lönsamhet och priset som räknas.

– Ja, det är ju lite kvällstidningsjournalistik. Ju mer slamsor, desto
bättre.
(Två män, grupp I)

På ett legitimt sätt kan man följaktligen distansera sig ifrån konflikten och
istället koncentrera uppmärksamheten på mediet, som representerar den. Genom
att ifrågasätta mediernas trovärdighet och motiv kan man också hålla det
mänskliga lidandet på avstånd liksom känslorna det väcker genom att betrakta
det som i viss mån fiktivt (jfr Boltanski 1999):

/.../ Man får se sekvenser, som man sett fem gånger tidigare. En och
annan stackare som ligger död framför några hus eller från något fång-
läger eller flyktingläger. Man ser en utmärglad människa. Det är just
den här sensationsjournalistiken. Det går ut på att skapa så mycket
känslor som möjligt.
(Man, grupp I)

Även i gruppen med syriansk bakgrund kommer de mediekritiska tolkningarna
av konflikten fram som första minnesbilder, när de får möjlighet att spontant
kommentera konflikten. Gruppen är inte helt enig i sina tolkningar, men det är
de medie- och NATO-kritiska männen, som vid intervjutillfället i hög grad styr
samtalet:
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Mediebevakningen var mycket färgad. Man förde fram det man ville
och det var långt ifrån verkligheten /.../. Då tänker jag mest på västs
rapportering. Den styrdes ju i princip totalt av vad NATO ville ha ut
och inte ha ut. Man målade upp boven direkt, utan att egentligen veta,
utan att ha fog för det från början. Nu säger jag inte att någon är
fläckfri, eller att någon är skuldfri, men om man satt och analyserade
vad det var för budskap de la fram, så kunde till och med en femåring
lista ut vem som var boven. ”Det är dom som är upphovet till allt ont,
det är dom som har skulden för allt”.
(Man, grupp L)

De två kvinnorna i gruppen är mindre benägna att delta i männens mediekritiska
diskurs och när de blir direkt tillfrågade efter ett nyhetsinslag om flykting-
strömmarna svarar de med samma empatiska tolkningar som de ursprungs-
svenska grupperna visat upp. Medlidandeetiken genomkorsas av männens
NATO- och mediekritiska diskurs:

I: Kommer ni ihåg detta [flyktingströmmar i nyss visat nyhetsinslag]?

Kvinna: Ja, det är hemskt. Att det är så mycket folk som blir påverkade.

Man: Det jag reagerar på det var, precis som du säger, det är hemskt att
så många människor måste fly men jag ifrågasätter också det massme-
dia sa att det är serberna som har fördrivit dem. Då tänker jag. ”Vilka
är det som egentligen har fördrivit dem?”. För det fanns inga flykting-
ar innan NATO började bomba.
(Kvinna och man, grupp L)

Intervjusituationen kan i viss mån styra samtalet i grupperna mot resonemang,
där mediekritiska inre diskurser nyttjas, och det är möjligt att detta mer har
karaktären av att visa upp en ”socialt korrekt” mediekritisk attityd än att
distansera sig ifrån det mänskliga lidandet. Samtalet i dessa grupper visar, i
vilket fall som helst, att det existerar möjligheter till att, på legitima sätt i det
sociala sammanhanget, avvisa medierade bilder och deras förslag om engagemang
just därför att de emanerar från medieinstitutioner med den typ av villkor, som
de verkar under.

En annan form av distanseringsstrategi, som tycks ha nyttjats i menings-
skapandet kring Kosovokonflikten, är att relatera den till andra krig och till
historiska referensramar. Inte heller detta sätt att skapa mening ger utrymme
för något större engagemang, då konflikten i skenet av världshistorien varken
betraktas som särskilt stor eller särskilt grym:

Det är ingen nyhet att civilbefolkningen utsätts för smärta och grejer,
utan även Gustav II Adolf utsatte civilbefolkningen i Tyskland för elände
och eländes elände /.../. Men åtminstone personligen skall jag säga att
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jag inte följde denna konflikt mer än jag följt någon annan kris på
jordklotet. Det finns många kriser, både nu och genom tiderna.
(Man, grupp G)

Ja, man blir ju upprörd när man ser sådana hemska scener /.../. Men
det har ju varit likadant i alla krig om man säger så.
(Kvinna, grupp G)

Distanseringsstrategierna, som bygger på mediekritik och historisk kontextua-
liering, är relaterade till avsaknad av identifikation med de drabbade. ”Vi” och
”mitt” är, precis som i de grupper där inre diskurser av medlidande är vägle-
dande för meningsskapandet, begreppskonstruktioner som är kopplade till den
etniska gemenskapen, sammanfallande med den nationella för de ursprungs-
svenska grupperna. Den etniska identiteten utgör också i de här grupperna
norm för graden av identifikation med de drabbade. Här upplevs dessa emel-
lertid befinna sig på för långt avstånd från den upplevda gemenskapen för att
några former av transnationella identifikationsprocesser skall kunna ta form.
Gång på gång återkommer man till svårigheten med att identifiera sig med det
”annorlunda”. På detta sätt blir identifikationen med den egna upplevda ge-
menskapen ett sätt att distansera sig ifrån de drabbade ”andra”:

I: Kan man identifiera sig med de drabbade?

– Nej det var svårt.

(skratt)

– Nej, det tycker jag var svårt att göra hördudu.

– Ja, det är svårt.

– Kommer inte från den stadsdelen så att säga.
(Två män, en kvinna, grupp G)

– Det är en fullständigt främmande bild, sådana här scener med flyk-
tingar som går i kilometerlånga köer – det är så fruktansvärt främ-
mande för mig. Det hade kunnat vara Estland, men jag hade inte
kunnat känna det närmare ändå. Man lever ju i någon form av
trygg tillvaro.

– Ja, det känns ju speciellt långt borta så – det här är inte min verklig-
het /.../.

/.../

– Det är svårt [att identifiera sig med de drabbade]. Man lever här i
sin egen bubbla /.../.
(Två män, grupp I)
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Distanseringsstrategierna innebär att man kan avvisa förslaget om emotionellt
engagemang eller åtminstone hålla det på avstånd på legitima sätt. Detta,
tillsammans med bristen på transnationell identifikation, medför att den
politiska gemenskapen svårligen realiseras i detta sammanhang, eftersom två
viktiga komponenter i skapandet av politisk gemenskap därigenom elimineras.

Civiliserade Europa
I intervjuerna framkommer det, att de egna upplevda gemenskaperna i detta
sammanhang är kopplade till etnicitet (i de ursprungssvenska grupperna
sammanfallande med nationen). Det tycks emellertid också som om det existerar
någon form av europeisk identitetsposition, byggd på föreställningar om
civilisation kontra primitivitet. Den ursprungsserbiska gruppen ger flera gånger
uttryck för en sådan gränsmarkering gentemot den kosovoalbanska gruppen:

Jag tänker så här /.../ – du har flytt från Albanien till oss. Vi gav dig ett
land, vi har byggt moskéer åt dig, vi gav dig chans att integreras i sam-
hället, i Europa, och du nobbade oss direkt.
(Man, grupp B, förf. understrykningar)

Även för de ursprungssvenska grupperna tycks distinktionen mellan civiliserade
och primitiva samhällen vara en viktig förenande faktor inom en europeisk
gemenskap. Att en konflikt av denna omfattning skulle kunna drabba det
civiliserade Europa, är någonting som verkar vara svårt att acceptera. Shaw
(1996) konstaterar att det i västvärlden, trots en historia fylld av krig, existerar
en föreställning om att militära konflikter är något som drabbar ”andra” om-
råden. Den höga civilisationsgraden i Europa uppfattas som motsägelsefull till
händelserna på Balkan:

– /.../ Jag hade ju aldrig en tanke på att det kunde hända i Europa.
Man hör ju om Afrika och så, det ligger ju långt borta. Men att de
kan sätta igång mitt i Europa och kriga i dagens läge, det tycker jag
är svårt att förstå.

– /.../ Det var otroligt alltså. Att det händer i Europa helt enkelt.
(Två män, grupp H)

Man har alltid tänkt att ”Ja, det här händer liksom /.../ det är Afrika,
Latinamerika och andra delar av världen, men det händer liksom inte
här i Europa.” Så nu när det här hände så kanske man känner sig lite
mindre trygg.
(Kvinna grupp, D)

I de ursprungssvenska grupperna relaterar man ofta till ”hemmet”, till Sverige
och de svenska förhållandena men också, som ovanstående visar, till en europeisk
gemenskap, inom vilken man utan problem kan placera Sverige och de svenska
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förhållandena. Europa förutsätts ha annorlunda och bättre förutsättningar att
bevara fred än den ”primitiva” världen. Det, som man upplever förenar Sverige
med resten av Europa, är uppenbarligen graden av civilisation och kulturella
likheter:

Men så tycker jag att det är så nära. Landet [Kosovo] är så nära (alla
instämmer). De är ju som vi, trodde man.
(Kvinna, grupp C, förf. understrykning)

Även gruppen med syriansk bakgrund markerar tillhörigheten i en europeisk
gemenskap trots att man inte är odelat stolt över den:

Jag skäms för att jag bor i västvärlden, i Europa och att man har en
sådan lättmanipulerad nyhetsbevakning eller massmedia.
(Man, grupp L)

Ingen av ovan citerade grupper gör dock någon koppling till ett eventuellt
europeiskt politiskt agentskap i konflikten. Det är enbart den ursprungs-
afrikanska gruppen, som kritiserar bristen på sådant. Det är runt den afrikanska
kontinenten, som gruppens ”vi” formuleras, och detta ”vi” kontrasteras med
ett ”ni”, syftande på Europa som man uppenbarligen inte känner någon större
samhörighet med i detta sammanhang. Även om man inte beskriver Europa i
fiendetermer är det ändå ett tydligt avståndstagande som markeras här:

Vi i Afrika har /ohörbart/, vi har ingen militär styrka, men viljan finns
– det skulle aldrig hända något sådant. I Europa har ni mer pengar, ni
har allt, men ni gör ingenting.
(Man, grupp K, förf. understrykningar)

Vad som kan konstateras utifrån detta är att medan grupperna med europeisk
bakgrund i någon mån identifierar sig med Europa, tar den ursprungsafrikanska
gruppen avstånd eller erfar exklusion. De identifikationer, som kommer till
uttryck i denna grupp, handlar mer om tidigare hemland, den afrikanska
kontinenten och tredje världen. I detta sammanhang kan man notera det något
paradoxala fenomenet att det endast är den ursprungsafrikanska gruppen, som
kritiserar det europeiska agentskapet (eller bristen på sådant) i Kosovofrågan.
Det tycks alltså förhålla sig så, att den europeiska gemenskapen utkristalliseras
tydligare, när den betraktas på avstånd av en gemenskap, som inte själv upplever
sig tillhöra den.

Det finns ingenting, som heller tyder på att den ursprungsafrikanska grup-
pen alls identifierar sig med den nationella kontexten, vilket blir tydligt i cita-
tet nedan. Här använder man sig av benämningen ”svenskarna” som synonym
för de nationella medierna, vilkas sätt att representera tredje världen man hårt
kritiserar. De nationella medierna representerar på så sätt den nationella ge-
menskapen i sin helhet:
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– /.../ Svenskarnas sätt att göra reportage om tredje världen – jag vill
inte säga bara Afrika. /.../ Det [tredje världen] är nästan som något
man kan ha lite avstånd till men tycka om, älska, men ha avstånd
till. Man tycker om dem, det är synd om dem, de går barfota, de har
inte att äta – men samtidigt måste vi ha lite avstånd till dem, så att
de är glada och nöjda med det här.

/.../

– Jag tror att det är en slags propaganda här i Sverige att man jämför
livet i tredje världen, så att de flesta människor inte klagar. De säger
att ”vi har det ju så bra här, så...”.
(Två män, grupp K, förf. understrykning)

Nationell ideologi
Även om man kan identifiera ett närmande till den europeiska gemenskapen
betonar respondenterna, oavsett bakgrund, ändå vikten av nationell suveränitet.
Här fördöms NATO:s agerande just på grund av att detta skett mot en suverän
nation, som har att sköta sina interna angelägenheter enligt eget tycke. Detta
är något man tar för givet, och ingen åsikt man reflekterar över. Nationalstatens
suveränitet och betydelse på alla plan tycks vara ett ideologiskt betingat
antagande i linje med rådande ordning:

Om indianerna i USA, som verkligen har rätt till landet skulle vilja bli
självständiga, skulle de få det? Förmodligen inte. Om samerna här i
Sverige skulle vilja bli det, kommer Sverige att gå med på det? Förmod-
ligen inte. Varför lägger vi oss i andras inrikesangelägenheter?
(Man, grupp L)

Det som var lite skrämmande, tycker jag, det är ju att ett land som USA
gick emot FN och sen framförallt, attackerade en erkänd suverän stat i
Europa. På eget initiativ. Det innebär ju i princip att de skulle kunna
göra samma sak mot Sverige eller vilket annat land i Europa utan att
det skulle hända någonting.
(Man, grupp D)

Resultaten kan emellertid också påvisa tendenser till någon form av glo-
baliseringsideologi, då de intervjuade gärna ser medlande insatser i konflikt-
drabbade nationalstater. Globaliseringstänkandet relaterar direkt till FN, där
världens nationer står eniga bakom en eventuell intervention i en suverän
nationalstat:

– /.../ det är väl aldrig rätt att gå in och bomba så, för man vet aldrig
vad man skjuter på egentligen. Men jag kan tycka att vi inte skall
tillåta etnisk rensning i något land. Men om någon skall göra något
tycker jag att det skall vara FN som går in. Enskilda land skall inte
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gå in och styra och ställa, utan det skall på något vis vara någon
ordning och reda i det också. /.../

– Det är OK om alla nationer gör något tillsammans. Då handlar det
mer om demokrati.

/.../

– Om en i klassen är dum mot en annan och resten av klassen tar tag
i det barnet och säger åt honom att ”nu får du sluta att slå på lilla
Pelle, för det är fel att göra så”. Om man då tar tag i honom och
lyfter undan honom med våld, då är det OK tycker jag.
(alla instämmer med ord som ”exakt”, ”precis”)
(Tre kvinnor, grupp F)

FN framstår följaktligen som en supranationell part med legitimitet att
intervenera i en suverän nationalstats angelägenheter. Sättet att skapa mening
kring ett agentskap på global nivå relaterar intimt till den svenska nyhets-
rapporteringens tendens att gynna FN:s roll och syn på konflikten. Listerman
(2003) har i sina studier av tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter
konstaterat att det är FN, vid sidan av de kosovoalbanska flyktingarna, som
Sverige oftast sammankopplas med. Både Sverige och FN beskrivs som
flyktingarnas ”hjälpare”, även om organisationen initialt framstår som hand-
lingsförlamad och maktlös. I meningsskapandet förefaller också globaliserings-
ideologin – att intervention ges legitimitet under förutsättning att en majoritet
av världens nationer är överens – vara i kris, då FN inte tillskrivs någon
avgörande roll i världspolitiken:

Jag känner mer så att USA och NATO verkar ha större koll än FN. För
FN stod väl, fick jag uppfattningen, bara och velade fram och tillbaka.
/.../
(Man, grupp A)

– Det är ju i princip så att FN är USA.
(alla instämmer)

– Ja, det är slut på FN. Och ett starkt NATO börjar. Det är samma
personer i FN som kommenterar händelsen och som även är med
på andra sidan. Det är så sjukt. FN har ingen stark roll.
(Två män, grupp B)

I: Vad säger ni om FN:s roll?

– De hade ingen.

– De hade ingen roll. /.../ FN:s handlingsförlamning sätter jag likhets-
tecken med NATO eller USA:s vilja. Man spelar med FN som man
vill, och man har så stor betydelse i FN och så stor påverkan, så vill
inte USA en sak, då är det bromsklossen som gäller där.
(Två män, grupp J)
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För mig skulle det inte spela någon roll om det var FN, som sanktione-
rade bombningarna eller NATO, för jag ser ingen stor skillnad mellan
FN och NATO eller FN och USA, så det har inte spelat någon roll.
(Man, grupp K)

Det nationella tankemönstret är annars tämligen outmanat i meningsskapandet
och nationalstatens centrala roll accepteras på ideologiskt vis som något av
naturen givet. Trots att man i viss mån identifierar sig med en europeisk
gemenskap, kommer ingen känsla av agentskap på den nivån till uttryck,
undantaget den ursprungsafrikanska gruppen, som inte själv upplever sig tillhöra
den. Det tänkande i globala termer som konstaterats, ger ingen legitimitet åt
ett agentskap i form av USA-ledda militära aktioner, trots landets position i
globaliteten, och man visar ingen större tilltro till FN:s globala agentskap.

Subnationell mobilisering
I det föregående har nationaliseringsprocesser, i huvudsak kopplade till processer
av transnationalisering, konstaterats i meningsskapandet kring Kosovokon-
flikten. Att en händelse kan ge upphov till meningsskapande och identifi-
kationsprocesser på olika nivåer av globaliseringsskalan, var tydligt i fallet
Göteborgsbranden. Här kunde en subnationellt mobiliserad gemenskap
identifieras, vilken i stora drag tog avstånd ifrån den nationella kontexten.
Denna gemenskap grundades i mångt och mycket på föreställningen om ett
gemensamt yttre hot, rasismen, men även på ett vagare definierat utanförskap
till det ”svenska”. När det gäller Kosovokonflikten kan man konstatera, att
den intervjuade gruppen med serbiskt ursprung uppfattar ett liknande yttre
hot, om än mindre specifikt, från i stort sett ”resten av världen”, riktat mot
den egna etniska gruppen. Detta bidrar till en process av subnationell förtätning
inom den etniska gemenskapen med transnationella förgreningar till den etniska
gemenskapen på plats i Serbien.

Identitetsskapandet är emellertid inte helt okomplicerat och begreppsparet
”vi och dom” används i gruppen med serbisk bakgrund för att markera ett
flertal gränser och tillhörighet i ett flertal gemenskaper. Här nedan syftar be-
greppsparet till att definiera den slaviska gemenskapen. Dessa subnationali-
seringsprocesser inom den etniska gemenskapen är samtidigt kopplade till
någon form av transnationella processer, då även den europeiska identiteten
betonas, vilket också konstaterats tidigare:

/.../ i Serbien bor det 27 nationaliteter plus serber, det är 28, och sedan
kosovoalbaner, det är 29 totalt. 28 av dem har problem med kosovo-
albaner – de är muslimer och vi andra är slaver. Det finns folk från
Ungern, Bulgarien, Tyskland. Från andra länder också. Vi är i alla fall
européer, och vi tänker på samma sätt.
(Man, grupp B, förf. understrykningar)
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Den etniska gemenskapens relevans i sammanhanget understryks ytterligare
genom en diskursiv avgränsning av övriga etniska grupper i Serbien ifrån den
upplevda gemenskapen:

Men hos oss har ju alla minoriteter rättigheter, till exempel i Vojvodina
som ligger i norra delen. Alla minoriteter har rättigheter, de har böcker
på sitt språk, de läser serbiska för det är obligatoriskt. De får läsa ung-
erska om de vill, på gymnasienivå kan de läsa svår litteratur på sitt
språk.
(Kvinna, grupp B, förf. understrykning)

Förtätningen inom den etniska gemenskapen kommer också till uttryck genom
beskrivningar av en enad serbisk folkgrupp. Den intervjuade gruppen med
serbisk bakgrund menar att Serbien är enat i sin kamp för Kosovo. Själva
uttrycker de negativa åsikter om Belgrad-regimen generellt och under normala
omständigheter tillhör de oppositionen. Men när det gäller Kosovofrågan,
poängterar de sin lojalitet gentemot Serbiens och Milosevic’s agerande:

Ett plus med kriget var att hela oppositionen för första gången var
förenad med Milosevic. Varenda människa sa att vi står bakom presi-
denten. De sa att ”vi hatar honom, han har förstört vårt land, men vi
står bakom honom just nu.” Alla var överens, vi skall inte ge bort
Kosovo så där.
(Man, grupp B)

Det ”vi ” som konstrueras i sammanhanget handlar följaktligen om den etniska
gemenskapen och är troligtvis åtminstone delvis ett resultat av ett upplevt hot
utifrån. Antagonisten har emellertid inga tydliga konturer utan uppfattas i
generella termer som ”resten av världen”. Konstruktionerna av ”Ni” i citaten
nedan tyder på att ”alla”, åtminstone i västvärlden, betraktas som angripare
av den egna gemenskapen:

Sedan kommer det här kriget och man pratar om moral, historia och
traditioner. /.../ ”Ni serber har ingen moral”, det har ni bevisat på TV.
Vi har ingen moral (ironiskt tonfall). Men ni som ska lära oss om mo-
ral, ni attackerar våra barn, sjukhus och civila. Då har inte ni heller
moral i västvärlden. Tradition då? Ni som bombar oss har ingen tradi-
tion, vi gamla länder har tradition. Ni förstör vår tradition. /.../ Histo-
ria? Ni bombar Novisad, till exempel bron som Albert Einstein ritat.
Broar som turkarna och tyskarna inte förstört, men det gör ni.
(Man, grupp B, förf. understrykning)

På många sätt handlar det om att distansera den egna etniska gemenskapen
ifrån samtliga västvärldens gemenskaper, inklusive den nationella, i vilken man
geografiskt befinner sig:
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/.../ Folk här i Sverige är okunniga om kriget. Ni har ingen uppfattning
om kriget. Ni var inte i andra världskriget heller. Det är därför man har
så mycket nazism här, eftersom de inte vet vad det betyder att vara
rädd.
(Man, grupp B, förf. understrykningar)

Känslor av indignation riktas mot det upplevda yttre hotet, ”resten av världen”
inklusive de svenska medierna, som man tycker porträtterar den etniska gemen-
skapen i fiendetermer:

Du vet, man är förbannad på att folk här i Sverige är okunniga om
kriget.
(Man, grupp B)

Fast man har ju märkt att varje gång man tittar på det [svenska nyhets-
program]. Om de visar något om Serbien, så kommer det direkt: ”Men,
de har ändå gjort det och det mot albanerna”. Det bara vänder sig i
magen.
(Kvinna, grupp B)

I gruppen med serbisk bakgrund förekommer alltså ett klart definierat ”vi”
och även ett ”dom”, som i och för sig är tämligen generellt till sin natur i linje
med det uppfattade yttre hotet. Detta tillsammans med känslor av indignation
lägger grunden till en gemenskap av politisk natur och det agentskap man
uppfattar representeras av Belgrad-regeringen. Det handlar alltså om en känsla
av nationellt agentskap företrätt av den politiska eliten. Kritiken mot det egna
politiska systemet, den nationella politiska gemenskapen, innebär emellertid
att känslan för agentskap reduceras till ett minimum och ersätts med känslor
av maktlöshet:

Vad gör Milosevic? Han går bakåt. /.../ Våra politiker har inte förstått
världens spel. Serbien är ett litet land, som vill bevisa att vi är tuffa. Vi
skulle bara följa reglerna och få en liten del av kakan, och vara nöjda
med det. Vi skall inte spela över. ”Vi slog turkarna för 500 år sedan, de
fick inte landet.” Det stämmer, men det är passé. Nu har vi datorer och
Internet.
(Man, grupp B)

Även gruppen med kosovoalbansk bakgrund involveras i identifikations-
processer av etnisk karaktär med transnationella förgreningar till den etniska
gruppen i Kosovo. Man upprättar emellertid ingen tydlig gräns gentemot några
andra grupper än den serbiska:
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/.../ Varför stödjer folket honom [Milosevic] på hemmaplan? Hur tän-
ker de? Är vi inte människor i Kosova och andra republiker? /.../ Och
ändå stödde de honom och sa: ”underteckna inte, vi ska kämpa nu”.
(Kvinna, grupp J)

När gruppen diskuterar situationen i Jugoslavien är det skillnaderna mellan de
etniska grupperna av serber och kosovoalbaner, snarare än likheterna man
fokuserar:

/namn på svensk journalist/ har skrivit att vi alla är lika. Alltså albaner
och serber. Om han menar som människor är det helt OK. Men om
han menar att vi är lika när det gäller språk och kultur, då stämmer det
inte. Inte heller samma historia.
(Man, grupp J)

Det politiska agentskapet i situationen betraktas som realiserat genom den
NATO-ledda militära interventionen. Här använder man erfarenheterna från
Andra världskrigets utveckling för att legitimera formen för agentskapet:

Jag ska säga varför jag tycker det var rätt av NATO att bomba. Amerika
har försökt med alla andra medel att få Milosevic att underteckna ett
fredsavtal. /.../ Andra världskriget hade inte slutat 1945 om det inte
var för att USA använde atombomber i Hiroshima och Nagasaki. Det
var en viktig signal för japanerna, att sådant händer och kan hända
igen. De tvingades att underteckna. Det är samma sak med Kosova-
kriget.
(Man, grupp J)

Två parallella processer av subnationalisering med transnationella förgreningar,
orsakade av skilda yttre hot, kan således konstateras i grupperna med serbisk
respektive kosovoalbansk bakgrund. Dessa identifikationsprocesser är relaterade
till två helt olika typer av meningsskapande kring konflikten, som var och en
syftar till att försvara den egna upplevda gemenskapen. Detta blir tydligt till
exempel i det kontrasterande sätt, på vilket man skapat mening kring den
kosovoalbanska massflykten. Gruppen med kosovoalbansk bakgrund menar,
att denna inte orsakats av NATO:s bombningar, utan anklagar istället serberna
för att ligga bakom:

Jag har träffat människor när jag var i Kosova i somras, men också
sådana som flytt därifrån. De sa att de inte var rädda när NATO-bomb-
ningarna började, eftersom de visste att det skulle bli slut på kriget. De
har inte bombat där civila bodde, så de var inte rädda för detta. Men
när NATO-bombningarna började, då tvingade serberna dem att gå ut
och säga att de var rädda för NATO:s bomber, så att världen skulle få
den bilden. Men det var inte sant.
(Man, grupp J)
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Gruppen med serbisk bakgrund skapar mening på ett direkt motsatt sätt, då
man anser att massflykten orsakats av flyganfallen:

Vem skulle inte fly om det var tredje minut faller en bomb över en, som
det gjorde på Kosovo? Vem skulle inte fly? 60% flydde därför, sedan
var det grupptryck, och sedan var det 20% som faktiskt var tvungna
att fly, eftersom de indirekt hjälpt UCK-gerillan. Och naturligtvis, om
du stöder någon med vapen, med pengar och allt, måste du ställas in-
för rätta.
(Man, grupp B)

4.2.2. Mediediskursen i meningsskapandet

I fallet Göteborgsbranden hade mediediskursen en central roll för aktiverandet
av olika typer av tolkningar även om man inte var fullständigt bunden till den
för sin informationsinhämtning, tack vare den geografiska närheten till det
som hänt. Vad meningsskapandet kring Kososvokonflikten beträffar, är
åtminstone de ursprungssvenska grupperna i stort sett beroende av medierna
för att täcka sitt informationsbehov:

Jag tror att man är ganska beroende av medierna.
(Man, grupp E)

Det jag kan utav det här det har jag fått i TV /.../.
(Man, grupp H)

– Medierna spelar nog en väldigt stor roll.

– Ja, väldigt stor roll

– Eftersom man inte har några direkta förkunskaper.
(Två kvinnor, grupp A)

Även om man bör vara försiktig med att tolka intervjusvaren bokstavligt, när
det gäller nyttjandet av olika diskursiva resurser, är det ändå rimligt att anta,
att konfliktens geografiskt sett relativa distans innebär att mediediskursen
används som en väsentlig resurs i meningsskapandet. Mediediskursen tycks
emellertid vara förknippad med en rad olika problem, som kommer till uttryck
i en tämligen omfattande osäkerhet och kritik.

Flyktig mediekritik
Grupperna med svensk bakgrund visar en genomgående tendens till osäkerhet
angående mediediskursens tillförlitlighet, och man betonar svårigheten med
att skapa sig en uppfattning om konflikten enbart på grundval av mediernas
rapportering:

– Fast de [medierna] kan ju bli manipulerade också. Det kanske inte
var en äkta massgrav. Det kanske var tjugo personer som dog i ko-
lera för att de råkade få i sig dåligt dricksvatten.
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– Fast jag tror ju att media rapporterar det de får in.

– Jag tror ju inte att de medvetet manipulerar informationen.

/.../

– Sanningen har ju alltid två sidor. Sedan får man höra mer av den
ena sidan än den andra.
(Tre kvinnor, grupp F)

Jag tycker att man har fått lära sig under de senaste krigen eller händel-
serna att man inte ska lita på allt vad som sägs i och visas i TV, eller
skrivs i tidningarna, eller sägs i radio. Utan det är tillrättalagt i vissa
lägen för att man skall få en... ja, det är en propagandabild man ska se
utav det hela.
(Man, grupp G)

Jag tror att den [nyhetsrapporteringen] alltid är snedvinklad. Jag tror
alltid den är vinklad utefter dem som gör reportaget och dem som styr
medierna. Då blir det till fördel för än den ena, än den andra sidan.
(Man, grupp D)

Osäkerheten beträffande mediediskursens tillförlitlighet hänger ihop med en
explicit mediekritik i de ursprungssvenska grupperna. Nohrstedt m.fl. (2002)
konstaterar i sina studier, att NATO-propagandan i allt väsentligt kom att
dominera mediernas nyhetsrapportering. Detta kommer till uttryck bl.a. genom
att NATO-källor användes på ett ”okritiskt” sätt medan jugoslaviska källor
beskylldes för att sprida lögner och propaganda, och genom att NATO-
uttalanden beretts betydligt större utrymme i rapporteringen. Listerman
(2003:162) menar, att helhetsbilden av de serbiska parterna i Aftonbladet och
Dagens Nyheter var negativ: ”De beskrivs som förövare gentemot kosovo-
albanerna och som Natos onda motpart.” Resultaten av föreliggande studie
visar dock, att denna typ av propaganda får tämligen dåligt genomslag i
publikens meningsskapande. Försöken som gjorts att skapa legitimitet för
NATO:s intervention accepteras inte, åtminstone inte i deras helhet. Detta kan
förklaras med att man själv delvis identifierar de propagandistiska temana i
mediediskursen, och på så sätt förmår förhålla sig kritisk till dem. I detta fall
har man i hög utsträckning noterat, att mediebevakningen varit vinklad i kosovo-
albanernas och NATO:s favör:

– Kontakten med Jugoslavien var ju stängd, det förstår man ju också
eftersom det var krig, men man fick ju inte riktigt höra jugoslaver-
nas åsikter. Alltså förutom Slobodan Milosevic’s.

– /.../

– Mängden kan man inte klaga på det var väldigt intensivt. Men sedan,
man fick ju i princip en sida av situationen.
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– De ställde sig liksom på NATO:s sida. De andra fick väldigt lite,
som Jeltsin t.ex., han fick, vad var det, en minut på sig att säga
någonting.

– Precis. Det fanns nog inte riktigt chans för honom att förklara, utan
de har klippt i uttalandet. Medan NATO-männen kunde hålla på
länge.
(Tre män, grupp E)

Kritiken mot den, som man uppfattar den, vinklade mediediskursen återkommer
gång på gång i intervjuerna, när samtalet efter hand leds in på medierelaterade
teman:

– Jag fick en känsla av att /.../ media snedvinklade till fördel för
albanerna eller Kosovo. Det var liksom hela tiden att de [kosovo-
albanerna] har rätt, och att de [serberna] bara skulle ge bort den
här delen av landet. /.../

– Det var lite mycket, vad ska man säga, väst som fick komma till tals
och försvara sina synpunkter. Och sedan var det mycket flyktingar
från Kosovo, men väldigt lite från den serbiska sidan; vad folket sa
och tyckte och tänkte.
(Två män, grupp D)

– Nog var det väl mest kosovoalbaner som fick komma till tals. Mycket
serber fick vi nog inte se. Det var väl världen mot serberna, eller
hur?

– Det [medieutrymmet] var inte lika fördelat.

– NATO, FN och kosovoalbanerna mot serberna.
(Två kvinnor, grupp F)

Även om man t.ex. accepterar mediernas förslag om empatiska tolkningar, och
på så sätt uppenbarligen influeras av mediediskursen i sitt meningsskapande,
nyttjar man ändå mediekritiska inre diskurser, när man blir direkt tillfrågad
om rapporteringen. Detta tyder, som tidigare nämnts, på att mediekritiken antar
en flyktig form och snarare avspeglar en socialt accepterat ”attityd” gentemot
medierna än en djupgående reflektion. Att detta kan vara fallet, visar jämförelsen
mellan enkäter och intervjuer. I de förra uttrycker lika många av ursprungs-
svenskarna att medierapporteringen varit korrekt eller för det mesta korrekt,
som att den varit mindre eller inte korrekt. I intervjuerna är dock mediekritiken
ett framträdande drag, och detta ger en fingervisning om hur sociala normer
kan styra det kollektiva meningsskapandet i vissa riktningar. Den explicita
kritiken mot mediediskursen, liksom osäkerheten som den orsakar, ställer ändå
frågan om mediernas roll i skapandet av politisk gemenskap på sin spets. Är
det så att den osäkerhet gemenskapernas medlemmar upplever angående
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rapporteringens verklighetsförankring motverkar känslan av agentskap i
situationen? Flera av de intervjuade uppger själva att de tar nyhetsrapporteringen
med ”en nypa salt”, och undviker ytterligare engagemang:

/.../ om man har förändrat åsikt om någonting så är det att man bör ta
mediernas information med en nypa salt. Man tänker ”Varför visar de
det här?/.../ Vem är det som ligger bakom det här?”
(Man, grupp D)

I: Men hur gör man då, om man känner sig kritisk? Man har väl inte så
mycket annan information att tillgå?

– Jag tar det med en nypa salt. Jag sätter mig inte ner och försöker
luska ut sanningen. Ibland visar det sig att det jag var helt förskräckt
över för tre dagar sedan var helt fel. Då tar det ett tag innan jag blir så
där att jag tar åt mig som en svamp igen. Då blir man kritisk till allt.

– Nej, man konstaterar nog bara mer att ”Jag kan inte äga sanning-
en. Jag kan inte veta den.”
(Tre kvinnor, grupp F)

I: Men hur hanterar du det då? Man får ju inte så mycket annan infor-
mation om just sådana händelser.

– Jag tar det med en nypa salt, ärligt talat.

/.../

– Man blev mer kritiskt tänkande. Man gick inte på allting de skrev.
Det gör man inte längre här. Faktiskt inte.
(Man, grupp L)

De mediekritiska inre diskurserna är således tillgängliga och aktiveras för
samtliga ursprungssvenska grupper under intervjuerna, någon gång som första
spontan kommentar om konflikten, men oftast först när medierna förs på tal.

Förankrad mediekritik
Mediediskursen har en central roll i meningsskapandet kring konflikten även
för gruppen med serbisk bakgrund, som beskriver hur alla upptänkliga medier
använts för att inhämta information om kriget. Den svenska nationella
mediediskursen tycks emellertid inte ha haft någon uppluckrande effekt på den
subnationella förtätningen och isoleringen gentemot ”resten av världen”. Snarare
kan man konstatera en ytterligare förtätning av den subnationaliserade
gemenskapen. Sådana medierade bilder, som inte överensstämmer med de
kollektiva inre diskurserna beträffande konflikten, avvisas, och ingenting av
den nationella mediediskursen accepteras:

I: Har ni använt de svenska medierna?

– Jag vill inte titta på de svenska.
(Man, grupp B)
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De medierade bilderna av det mänskliga lidandet, vilka de ursprungssvenska
grupperna i hög grad byggt sitt meningsskapande kring, har direkt motsatt
effekt i gruppen med serbisk bakgrund. De kollektiva inre diskurserna är
oppositionella i förhållande till mediediskursen, som därför avvisas i sin helhet.
Följande samtal, som utspelar sig efter nyhetsinslaget om flyktingströmmen
från Kosovo, visar hur mediediskursen avvisas då den hamnar i konflikt med
åskådarnas inre diskurser, som i stora drag bygger på ett försvar av den egna
upplevda gemenskapen i sammanhanget:

– Man ser här att absolut ingenting stämmer. Du vet, fyra dagar ute
på 2000 meter. Vi har klättrat i fyra timmar, då det var sommar och
plus 20 grader ute. Jag var helt slut.

– Ja, vi kunde inte andas.

– Så det där inslaget stämmer absolut inte. Fyra dagar att klättra. Vad
betyder det att klättra i fyra dagar?

– Ser du den där kvinnan till exempel som sitter i bakgrunden. Hen-
nes blick vandrar ju runt hela tiden. Har man klättrat på den där
höjden, vet man ju själv vilken blick man får.

– Man har svårt att andas. Du ser snö runt omkring, men sedan efter
en stund i inslaget finns det ingen snö. Du kan kolla på kläderna,
alla har fina kläder, rena kläder. Du vet att klättra, det är snö och
smutsigt. I fyra dagar. Hur kan du ha fina kläder?
(En kvinna, två män, grupp B)

Det upplevda yttre hotet manifesteras för gruppen med serbisk bakgrund i
mediediskursen genom att man uppfattar det som att medierna tecknar en
fiendebild av hela den serbiska gemenskapen, definierad i etniska termer. På
grund av detta har de hamnat i ett konfliktfyllt läge då de finner det svårt att
offentliggöra den egna etniska identiteten:

– De målar upp en bild av serber. Som att serber är sådana som äter
småbarn.

– Man får ju inte säga att man är serb.

– Det är ju det som är problemet också. Att man alltid tar det värsta.
Visst finns det idioter. Men det finns svenska, amerikanska idioter
också. Dem tar man och sedan generaliserar man ett helt folk efter
dem.
(Två män, en kvinna, grupp B)

Man upplever följaktligen en anklagelse ifrån resten av världen via medie-
diskursen riktad mot den egna etniska identiteten, som såväl upplevs som
tillskrivs tydligt i detta sammanhang. Den, som man uppfattar det, vinklade
rapporteringen, ger inte den serbiska sidan utrymme för att uttrycka sin sak,
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vilket ytterligare förstärker den upplevda anklagelsen, och man erfar en
överdriven fokusering av det kosovoalbanska lidandet:

Problemen med alla de här inslagen [nyss visade nyhetsinslag] är att
man låter propagandan få så in i helsike stort spelrum, man låter dem
utveckla det här. OK, de är flyktingar, de lider illa, om det nu stämmer
i det här fallet. Men man frossar i det på något sätt /.../. Och likadant
så tillåter man talesmän för NATO, man låter Tony Blair ha enormt
långa utlägg om hur kraftiga NATO är och hur illa serberna ligger till.
OK, man kan låta dem komma till tals, men då skall man låta serberna
komma till tals lika mycket i så fall.
(Man, grupp B)

Dessa erfarenheter av att bli illa representerad i medierna införlivar man som
inre diskurser, vilka man med stor sannolikhet kommer att nyttja i menings-
skapandet kring framtida händelser av samma karaktär:

Det största problemet är att vi inte alls har förtroende för media. Men
före kriget, före Bosnien, då tänkte man inte. Du är inte direkt inblan-
dad, vaddå Bosnien, tänker du som nordbo. Det största problemet för
dig är att du inte får åka till Adriatiska havet. Men ingenting mer.
(Man, grupp B)

Även gruppen med syriansk bakgrund uppger sig ha ändrat sin inställning till
mediediskursen till en betydligt mer kritisk sådan beroende på att man, bl.a.
genom delvis gemensam historia med det drabbade området, haft tillräckliga
förkunskaper för att fylla de inre diskurserna med innehåll. Med dessa som
vägledande för meningsskapandet har man tyckt sig kunna bedöma medie-
diskursens kvalitet och på ett grundläggande plan förhålla sig kritisk till exempel-
vis propaganda. Den, som man upplever det, vinklade och propaganda-fyllda
mediediskursen från Kosovokonflikten, bidrar till att man tror sig kunna bedöma
nya händelser i skenet av dessa erfarenheter:

– /.../ Jag är faktiskt mer skeptisk till massmedia efter NATO-kriget,
än jag var tidigare. Jag, i min enfald, trodde inte att man kunde
vara så subjektiv.

/.../

I: Använder du det på krig som uppstår nu, till exempel Etiopien och
Eritrea. Kommer du ihåg de här kritiska tankarna?

– Jajaja, visst. Vad är det som säger att de skulle agera på ett annat
sätt nu? För att kriget utkämpas på ett annat ställe, mellan två andra
parter?
(Man, grupp L)
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På samma sätt nyttjar den ursprungsafrikanska gruppen minnen och erfarenheter
ifrån den afrikanska kontinenten, när man bedömer de svenska medierna. Dessa
kollektiva inre diskurser hamnar i konflikt med den svenska mediediskursens
representation av området. Eftersom man generellt upplever den som felaktig
eller snedvriden, intar man redan från början ett kritiskt förhållningssätt
gentemot all utrikesrapportering:

– Jag har tittat på svenska medier. Och då kopplar jag det direkt till
mitt eget hemland, Afrika, kontinenten jag kommer ifrån. Jag tyck-
er att svensk media är väldigt dålig.

I: På vad sätt?

– /.../ Vi kan ta AIDS som exempel. Man säger att om tre år kommer
75% av hela afrikanska befolkningen att få sjukdomen.

(alla småskrattar)

– Vad är det för cirkus? Det är inte sant, att 75% av den afrikanska
befolkningen har den där sjukdomen. /.../ Sedan kommer svenskar-
na med nyheter från Jugoslavien. Jag tror att det är lika falskt.
(Tre män, grupp K)

Den mediala närheten till det som rapporteras tycks dessutom vara av avgörande
betydelse för mediediskursens upplevda kvalitet. Gruppen med afrikansk bak-
grund menar att de nationers medieföretag, som har korrespondenter på plats
en längre tid och inte enbart under ett akut skeende, representerar exempelvis
tredje världen på ett mer nyanserat sätt:

Jag har parabol, så jag brukar titta på andra kanaler: BBC till exempel
eller franska kanaler. De har journalister därnere, som bott där länge.
De har andra sätt att se på verkligheten /.../. Man frågar gatusäljare
eller handlare, eller tittar på myndigheter /.../ BBC till exempel har
mycket erfarenhet av gamla kolonier och så vidare. De har ett annat
sätt att prata.
(Man, grupp K)

Grupperna med kosovoalbansk, serbisk och afrikansk bakgrund är överhuvud-
taget starkt kritiska mot de svenska nationella medierna på grund av, som man
menar, deras osjälvständiga roll:

/.../ De spelar in och gör reportage, och det blir säkert skitbra därnere.
Men sedan är det något filter på vägen. Man vill måla upp en bild, som
på nåt sätt skall imponera på USA och England, som står bakom.
(Man, grupp B)
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/.../ Det [medierapporteringen] var korrekt, när de väl började rappor-
tera. Det var korrekt, men för sent. Sverige skulle skicka lite mer jour-
nalister till krisområdet, och inte bara få uppgifterna från TT eller and-
ra länder. /.../ Svensk media går alltid ett steg bakom amerikansk. Som
om de tittar först hur USA och Storbritannien gör. Jag önskar att de
gick lite mer jämsides.
(Man, grupp J)

– Det stämmer om medierna i Sverige. Det är väldigt dåligt. Först är
de inte oberoende, de är beroende.

/.../

– När man tittar på nästan alla bilder som kommer ut. Det är samma
bilder /.../. Svenskarna har inga original. Vi tar kriget i Kosovo, som
exempel, Kinas ambassadbombning: vad är sanningen? Alla har sagt
exakt vad USA vill att de skall säga. Än i dag. Än i dag. Svenskarna
har aldrig gjort något för att ställa frågan till kineser, till exempel
frågat ”vad är sanningen?”.
(Två män, grupp K)

Den typ av mediekritik, som framkommer i grupperna med serbisk och afrikansk
bakgrund och i viss mån även i den syrianska, skiljer sig ifrån den som
konstaterats i de ursprungssvenska grupperna, i det att den har en mer förankrad
form. I grupperna med svensk bakgrund handlade det mycket om en inlärd
”attityd”, ett socialt accepterat sätt att förhålla sig till och uttrycka sig om
mediediskursen. Den mediekritiska attityden var emellertid sällan verksam så
långt, att man distanserade sig ifrån eller avvisade medlidandeetiken och
förslagen om empatiska tolkningar. I gruppen med syriansk bakgrund däremot
avvisas i stort mediernas förslag om empatiska tolkningar, och man bedömer
bilderna av krigets offer som ett led i NATO:s propaganda för att ge legitimitet
åt den militära interventionen:

Det mänskliga lidandet för civila. Ibland fördes det fram på ett ärligt
och på ett korrekt sätt, och ibland så negligerade man det. Jag tror att,
som min vän här sa, så ville man måla ut... man var inte objektiv i sin
bedömning och det genomsyrade hela bevakningen. När den ena sidan
gjorde något som kanske var grymt utifrån deras förutsättningar så
tonade man ner det, då det inte gagnade deras syfte.
(Man, grupp L)

I gruppen med afrikansk bakgrund gör de egna erfarenheterna från tredje världen
de mediekritiska inre diskurserna mer solida, eftersom man upplevt de svenska
mediernas representation av området som mycket dålig. Bilderna av det
mänskliga lidandet avvisas, och det som engagerar blir istället de makropolitiska
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skeendena. Resonemangen präglas av återkommande kopplingar till det egna
tidigare hemlandet eller den afrikanska kontinenten:

Milosevic vill försvara det som är hans. Jag har sällan lyssnat på någon
amerikansk president som inte sagt ”American interest”: ”American
interest in Nigeria”, ”American interest in Ghana”, ”American interest
in Japan”, ”American interest in Ryssland”. /.../ Om de har ”American
interest” i världens alla hörn, varför skall inte andra ha ”Jugoslaviskt
interest” och ”Ghanian interest”?
(Man, grupp K)

I de ursprungssvenska grupperna tycks dessa förhållanden i stort vara omvända;
det är endast bilderna av lidande människor som lyckas väcka intresset, medan
politiska resonemang anses som för tråkiga att följa:

Reportage där man ser att det ligger döda, eller där det är en som har
svårt att gå. Det berör en. Det tar jag åt mig på en gång. Men sitter de
bara och snackar, då tänker jag : ”Jaha, och? Vad vet du om det, blaj-
kråka!”
(Kvinna, grupp C)

I och för sig så tycker jag väl att när de visar flyktingar och sånt som
gråter och flyr, och sitter och mår dåligt, så är det mer gripande på
något sätt än när de visar från NATO:s högkvarter, där de gör uttalan-
den och pressmeddelanden och sånt. Det är inte lika gripande om man
säger. Man kanske inte lyssnar lika mycket.
(Man, grupp D)

Detta motsatsförhållande mellan grupperna med afrikansk och svensk bakgrund,
när det gäller engagemanget i de makropolitiska turerna, kan ha flera orsaker.
En viktig sådan är troligtvis, att den ursprungsafrikanska gruppen har erfaren-
heter ifrån tidigare hemland, där dessa frågor och USA:s roll däri, varit mycket
påtagliga i den dagliga tillvaron. De ursprungssvenska grupperna har ingen
sådan ”personlig” relation som ”dominerade” i det världspolitiska maktspelet,
och kan därför inte identifiera sig med världspolitiken på samma sätt.
Mediediskursens rapportering kring detta tema förmår därför inte att engagera.

Brist på kontextuell förståelse
Att nyhetsbevakningen från Kosovokonflikten varit intensiv, är grupperna
överens om. Därför är man överlag nöjd med kvantiteten av information, vilken
till och med varit så stor, att den lett till ett slags avtrubbning; man tappar helt
enkelt intresset för händelserna. Att ta del av nyheterna, tycks bli till en rutin
bland andra rutiner i vardagslivet:
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– Ju mer media pressar på, så är det i mitt fall, desto mindre lyssnar
jag. Det är väl så man gör, va?

– Det är väl i början som det var mer intressant att följa med /.../ men
sedan blir det en mer eller mindre vana att sitta och lyssna på det
där /.../ så det går in i ena örat och ut genom det andra.

– Ja, man läser tidningen, löser korsord eller vad man nu gör samti-
digt. Sen är det väl också så att första reaktionen blir ”nej, inte nu
igen” /.../.
(Två män, grupp G)

– Man blir nog lite avtrubbad.

– Ja, det blir lite uttjatat. Det blir så mycket krångel och svängar.

/.../

– Första tiden såg man ju allt på nyheterna. Men sedan blir det ju så
att man tycker det är tråkigt, lite tjatigt. Man blir så avtrubbad helt
enkelt. Man ser, men det är ju inget mer.
(Två kvinnor, grupp C)

/.../ Och sedan blir man avtrubbad också. Även under Kosovokriget så,
i början följde man ju varenda sak i princip som sändes i massmedia,
mot slutet så kunde det gå flera dagar och man brydde sig inte, för att
man blev så överväldigad med information och det var ingenting nytt.
/.../. Man blev övermättad av information om kriget, och man gick
bara och väntade på att det skulle ta slut.
(Man, grupp L)

Även om mängden nyhetsrapportering från konflikten tycks vara större än
tillräcklig, efterlyser flertalet ursprungssvenska grupper noggrannare bakgrunds-
teckning av konflikten från mediernas sida, liksom uppföljning av vad som
hände sedan. Rapporteringen framstår för många som fragmentarisk, och
konfliktens utveckling som oöverblickbar:

Man har väl funderat på hur det gick för de här stackars människorna
då som travade uppför berget där. Jag menar, man förstår väl att hälf-
ten kommer inte fram dit de ska. Och vart ska de? Varför följde man
inte upp det då? Varför visar man inte resten av det? /.../ Vart skulle de?
Vart var de på väg? Det är ju meningslöst att visa såna där bilder. Man
får ju inget helhetsintryck. Hemskheterna, det förstår ju varje männis-
ka att de existerade. Det vet vi ju.
(Kvinna, grupp G)
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Det är väl det här med bakgrunden. Men det är kanske inte så lätt att
sätta sig in i det. Hur det har uppkommit alltihopa. Det är rätt så stort,
så det kanske inte folk i gemen orkar lyssna på. Det kanske blir för
mycket om man säger så.
(Man, grupp H)

Jag tyckte inte att den [nyhetsrapporteringen] gav så stort utrymme för
förståelse på ett sätt. För den tog inte upp hela historien. OK, det var
säkert väldigt mycket som låg till grund, man kunde inte liksom bara
dyka in i något.
(Man, grupp A)

Som åskådare upplever man en brist på kontextuell förståelse av konflikten, då
mediediskursen, som ovanstående citat visar, inte tillhandahåller adekvat
bakgrund och man själv inte besitter några förkunskaper:

Det är ju ofta svårt att få en bra överblicksbild av vad som händer –
vad de olika grupperna gör för någonting, vad de står för. Man rappor-
terar ofta väldigt mycket, men man förutsätter att de som lyssnar vet
och är väldigt initierade. Det kräver rätt mycket av den som lyssnar.
Det är rätt slående. /.../ Här krävs det att man har läst på, annars för-
står man inte.
(Man, grupp I)

Det förefaller rimligt att anta, att om man som åskådare känner sig insatt och
har kunskap om konflikten i vidare bemärkelse, minskar risken för ”avtrubb-
ning”, som troligtvis i stor omfattning är relaterad till de återkommande
dramatiska ögonblicksbilder, som medlidandeetiken bygger på. Bristen på
kontextuell förståelse av konflikten medför, att åskådaren kräver högre och
högre grad av dramatik i rapporteringen för att intresset på nytt skall väckas
till liv:

Man blir så avtrubbad så det var ju tvunget att vara väldigt grova gre-
jer för att man skulle ägna tid åt att läsa det i tidningen eller lyssna på
nyheterna engagerat. Annars släppte man det.
(Man, grupp D)

Om man som åskådare inte besitter förkunskaper, som kan förklara händelserna,
upplevs mediediskursen som svårtillgänglig och fragmentarisk. Det är lätt att
tröttna på de lösryckta bilderna av mänskligt lidande och det emotionella
engagemanget avtar i takt med detta. Mediediskursens förslag om emotionellt
engagemang via fokuseringen av det mänskliga lidandet tycks således vara verk-
samt framförallt i konfliktens initiala skede för de grupper, som ej involverats
på ett personligt plan. Efter hand införlivas rapporteringen från konflikten i de
vardagliga rutinerna och berör inte längre på samma sätt.
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Kritiken av mediediskursens bristande bakgrundsteckning och uppföljning
av konflikten eller täckning av området innan konflikten på allvar bröt ut, är
en genomgående tendens i grupperna oavsett meningsskapande i övrigt. Även
om man har olika syften med denna kritik (ursprungsserberna i citaten nedan
vill skapa förståelse för serbernas situation i Kosovo, medan gruppen med
kosovoalbansk bakgrund ger uttryck för det motsatta) är ändå den upplevda
bristen i mediediskursen densamma:

Det här har ju inte hänt för något år sedan. Det har ju varit otroligt
länge. Alla de incidenter som har varit på Kosovo. Hur många serber
har inte flyttat från Kosovo? Otroliga mängder. Och varför har de flyt-
tat från Kosovo? Det uppmärksammas inte i media.
(Man, grupp B)

Efter alla bombningar, nu när NATO har tagit över Kosovo. Det är
ingen som pratar om vad som händer nu. Inga på nyheterna. Hur många
serber omkommer varje dag, hur många hus blir förstörda. Allt det.
(Kvinna, grupp B)

Har de [massmedierna] tagit upp varför det var så många flyktingar
som kom i början av 90-talet? Har man upptäckt att det är någonting
som inte stämmer? Det har hänt väldigt mycket därnere, men det var
inte förrän kriget bröt ut, som alla ville hjälpa. Men det var väldigt
sent, tycker jag.
(Kvinna, grupp J)

Den här situationen har inte uppstått under senaste året. Den var pla-
nerad för länge sedan. Och i Kosova var hela tiden människorna ocku-
perade. Jag tycker att massmedia inte rapporterat mycket om den al-
banska situationen i f.d. Jugoslavien. De borde försöka förstå 1992
varför krigen började i Slovenien, i Bosnien /.../ men massmedia har
inte visat den situationen.
(Man, grupp J)

Tidigare forskning har visat, att stora delar av nyhetsrapporteringen är av
händelseinriktad karaktär, och att detta försvårar bevakningen av mer utdragna
skeenden. Alltför komplicerade förhållanden riskerar att förbipasseras av
mediernas sökarljus. Nyhetsmedierna visar ofta, som Rosenblum (1993) på-
pekar, en bristande förmåga att placera dramatiska och tragiska händelser i ett
större sammanhang, vilket skulle kunna öka möjligheterna för preventiva
åtgärder (jfr Chomsky 1992, Dorman och Livingstone 1994, Singer och Endreny
1993).
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4.2.3. Ambivalent meningsskapande

Ovan beskrivs bl.a. hur osäkerhet skapas inför mediediskursen. Å ena sidan är
man helt beroende av och accepterar den i hög grad, å andra sidan har man
socialiserats in i ett mediekritiskt tankemönster. Man upplever sig sakna
bakgrund till de händelser som rapporteras, och tycker att mediediskursen är
fragmentarisk och svår att förstå. Detta får till följd att ambivalensen också
går igen, när det gäller vilka ställningstaganden man gör beträffande själva
konflikten. Uttryck som ”det är svårt att ha en uppfattning” och ”jag har inte
tillräckligt med kunskaper för att kunna ta ställning” är vanliga.

Ambivalent kritik
Även om just ambivalensen, att man har svårt att bedöma vad som är rätt och
fel, är en framträdande tendens i intervjuerna hos de ursprungssvenska
grupperna, har den ofta gentemot NATO:s intervention kritiska undertoner.
Man misstänker, att USA har någon form av dolda motiv, och är kritisk till att
landet agerar ”världspolis”:

– Jag tror nog att jag lägger skulden på Milosevic i alla fall.

– Men det är ju möjligt att man mer eller mindre har vinklat det så.

– Ja, jag håller med. Jag har samma känsla /.../. Det är inte svårt att
skapa den bilden om man vill. Jag kan inte säga att jag är säker, jag
har inga kunskaper /.../.

– Det är svårt att ha en uppfattning, tycker jag.

/.../

– Det känns ibland som att storebror Amerika ska komma och bomba.

– Ja, precis. Det är inget bra konfliktlösande medel.

– /.../ Det känns lite ibland som att ”Nu har inte våra soldater krigat
på länge. Nu behöver de sina flygtimmar /.../”. Det känns så ibland.
(Tre män, grupp I)

De grupper, som är uttalat kritiska gentemot den av NATO ledda militära
aktionen, bygger denna argumentation bl.a. på tidigare erfarenheter av krig,
där USA varit inblandat. Det är tydligt, att man placerar denna konflikt i relation
till tidigare konflikter där USA:s roll kommit att ifrågasättas, och att menings-
skapandet kring Kosovokonflikten färgas av dessa erfarenheter:

/.../ hjälten USA skulle komma och ta tag i saken. Men egentligen är
det väl frågan om de var sådana hjältar. De skall vara så himla duktiga
och vara med överallt, men jag vet inte.
(Kvinna, grupp F)
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– Ja, man kände ju så med NATO och USA, att de lägger sig i.

– Ja, nu kommer storebror och bestämmer.

– De kan ju hålla rent hus hemma först. Har de rätt att göra så här
egentligen?

– /.../

– Jag tycker inte om USA. Det är storebror. Eller, det är ju inte ens
bror. Stormakt. De lägger sig i.

– De kommer och domderar överallt.
(Tre kvinnor, grupp C)

Den tendens av ambivalens med kritisk prägel, som konstaterats i grupperna
med svensk bakgrund, tyder på att man inte låtit sig förledas av NATO-vänlig
propaganda i mediediskursen. Överlag är man väldigt enig om den pacifistiska
övertygelsen, att det inte går att skapa fred med bomber. En militär aktion av
detta slag kan inte ges legitimitet i form av ”humanitär intervention”:

– Clinton säger: ”Vi bombar för fred.” Men man kan ju inte skapa
fred genom att bomba. Det säger sig självt, det går inte. Jag fattar
inte hur man kan tänka så.

– Ja, det var ju nästan absurt när han sa det. Eftersom de gör ungefär
samma sak som Jugoslaviens armé gör i Kosovo. Det handlar ju om
att angripa ett land, och då kommer civila ändå alltid i skottlinjen.
(Två män, grupp E)

Föreställningarna kring oförenligheten mellan militär aktion och humanitär
insats, som grupperna med svensk bakgrund ger uttryck för, har tydliga drag
av ideologisk självklarhet. Som Nohrstedt m.fl. (2002) konstaterar hade
traditionell svensk utrikespolitik med sitt starkt pacifistiska drag knappast givit
sitt stöd åt NATO:s bombningar. Även om denna politiska hållning har
modifierats genom ett mer eller mindre explicit närmande till NATO, tycks det
som om den fortfarande utgör ett viktigt och naturligt inslag i de tolkningar,
som de ursprungssvenska grupperna gör av konflikten.

Ambivalensen verkar också ha ökat med tiden som ny information tillkom-
mit. Eftersom man inte har egen erfarenhet av det drabbade området, som kan
ge stoff åt mer konsistenta inre diskurser, är dessa tämligen öppna för
modifieringar, när ny information tillkommer via medierna. Det finns många
informationsluckor som medierna, som enda källa, har förmåga att täcka. Det
råder inga diskursiva dilemman, vilket var fallet i Göteborgsbranden, där det
rådde dissensus mellan olika diskursiva resurser, utan mediediskursen accepteras
i stora drag. Ofta leder detta till ambivalens i meningsskapandet, men ibland
till att man byter åsikt:
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Först tyckte man att det var /.../ dåligt att han [Milosevic] behandlade
dem [kosovoalbanerna] så där. Då var det ju ganska bra att de bomba-
de så att det tog slut. Men sedan när man såg nyheterna, då fick man ju
en bild av att det var jättedåligt. Jag vet inte. Jag fick den känslan i alla
fall, att det var någonting de gjorde utan att säga någonting till om-
världen.
(Kvinna, grupp A)

/.../ Men sedan det här med USA:s inblandning, den vet jag inte om
man kan säga någonting om just då. Men i efterhand har det ju visat
sig att det var ett misslyckande hur som helst, både med bombningarna
och med förhandlingarna. I och för sig kanske det satte stopp på över-
greppen där nere, men jag tror att det hade varit bättre att driva för-
handlingarna till framsteg.
(Man, grupp D)

I: /.../ Är det något i era uppfattningar, era inställningar som har änd-
rats?

– Det har det gjort för mig. För i början, just när kriget började höll
jag nästan med NATO. ”Det här gör de rätt i”, därför att man inte
får behandla människor så. De [medierna] framhävde det som att
serberna var förtyckarna, serberna gjorde det ena och det andra.
Men sedan efteråt, när de här andra inslagen kom in /.../ att serberna
nu flyr /.../ Från det att jag tidigare tyckte att NATO gjorde rätt till
att jag tycker att NATO gjorde fel.
(Man, grupp L)

Konfliktområdets nära relation till Sverige, framförallt i geografiska termer,
betraktas dessutom som tämligen hotfull. Det existerar en uppenbar rädsla att
konflikten, på grund av USA:s inblandning, kunde utvecklas till en mer om-
fattande konflikt – ett tredje världskrig. Konflikten närmar sig den egna vardagen
och meningsskapandet kring konflikten påverkas av farhågor beträffande den
personliga tryggheten. I och med att man uppfattar ett hot mot den egna säker-
heten blir naturligtvis helhjärtade ställningstaganden för bombningarna mindre
troliga. Ambivalensen ligger närmare till hands:

Fast jag var lite på NATO:s sida också. Jag tänkte så ett tag innan jag
hörde någon börja värdera att det kunde bli krig [tredje världskrig].
Innan det tänkte jag bara ”på dem bara, bomba för då blir det slut”.
(Man, grupp A)

– Tänk om det blivit krig mellan stormakterna av det hela. Konse-
kvenserna!

– Ja, det hade blivit Tredje världskriget.
(Två kvinnor, grupp F)
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Personifierad fiende – kollektiv bestraffning
Att döma av det mot NATO kritiska meningsskapandet kring konflikten skulle
man kunna dra slutsatsen att de NATO-vänliga propagandabilder, som medi-
erna i viss mån tillhandahållit, avvisas i publikens meningsskapande. Resultaten
har emellertid visat, att åtminstone en bild av propagandakaraktär, mediernas
bild av kosovoalbanerna som de ”värdiga” offren, fått stort genomslag i publi-
kens meningsskapande (jfr Nohrstedt m.fl. 2002). Utöver detta tycks det som
om ytterligare ett propagandatema, fiendebilden av Serbiens president Milosevic,
haft stort inflytande på publikens sätt att bilda betydelse kring konflikten.

Nohrstedt m.fl. (2002) konstaterar, att de svenska medierna tillhandahållit
bilden av Milosevic som ensam ansvarig för den humanitära krisen på Balkan.
Denna bild var etablerad innan bombningarna inleddes och existerade också
efter det att de avslutats. Listerman (2003) menar, att både Aftonbladet och
Dagens Nyheter, såväl i nyhetsartiklar som på ledarplats, drivit tesen att
Milosevic måste bort för att fred skall vara möjlig. Fiendebilder av detta slag är
ett vanligt element i propaganda och att skapa sådana, en viktig strategi i för-
beredelsen inför en krigshandling. De är personifierade till sin karaktär genom
att de på något sätt ”demoniserar” fiendelandets ledare. Många har råkat ut
för detta före Slobodan Milosevic, t.ex. Ceausescu, Khomeini och Hussein,
vilka samtliga har fått personifiera ”ondskan” (t.ex. Ottosen 1993, Hvitfeldt
och Mattsson 1992). Samtliga grupper med svensk bakgrund har också upp-
fattat honom som ensam ansvarig för konfliktens uppkomst, och dessutom
något av en Hitler-typ:

Ja, något som man inte tänkte på, det var ju det som han [expertkom-
mentator i det visade nyhetsinslaget] sa där nu om Kosovo. Att även
om Milosevic inte fanns så skulle de [serberna] slåss till sista droppen
för det. Jag trodde nog att det var Milosevic mycket som låg bakom det
där /.../.
(Man, grupp H)

Det är klart att det finns dårar, uppenbart alltså. Man kan säga att
Milosevic har en sådan stämpel på sig. Hitler hade också en sådan
stämpel.
(Man, grupp I)

Han blev ju bara värre och värre. Mer lik Hitler hela tiden. Det var väl
så? Jämförde de inte honom med Hitler? Jag vet inte, jag kommer inte
ihåg.
(Man, grupp A)
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I: Vad tänker ni på om jag säger Milosevic?

– Kallsint. Massmördare.

/.../

– Jag tror han är psykiskt störd. Just att man kan vara så maktsugen.
(Man och kvinna, grupp A)

Rollen som fiende har helt tilldelats Milosevic trots att man överlag är kritisk
också till NATO, som följaktligen torde utgöra en potentiell antagonist. Denna
rollfördelning tyder på att det är den i medierna tydligt tecknade fiendebilden
av Serbiens ledare, som aktualiserat antagonismen gentemot honom. Avsak-
naden av en likaledes tydlig fiendebild av den USA-ledda NATO-styrkan är
troligtvis en viktig orsak till att antagonismen, riktad mot denna part i konflikten,
inte aktualiseras trots den kritik, som grupperna ändå riktar åt detta håll. Detta
illustrerar problemen som medierna måste hantera, när det gäller en konflikts
orsaker och relaterade frågor om individ kontra struktur.

I grupperna med svensk bakgrund kan man således finna en genomgående
acceptans av mediediskursens förslag om konfliktens orsak, Milosevic. Bristen
på egna erfarenheter och förkunskaper gör de kollektiva inre diskurserna täm-
ligen lättrörliga och mediediskursen får en avgörande betydelse för menings-
skapandet i dessa grupper. I gruppen med serbiskt ursprung är förhållandena
annorlunda. Man äger en närhet – om inte i geografiska termer ändå i kognitiva
– till det som inträffat och har tidigare erfarenheter av Milosevic även i andra
sammanhang. De inre diskurserna är solidare och en mer komplex bild av
Serbiens ledare tecknas av denna grupp:

– /.../ Han [Milosevic] är syndabocken. Han får lida för allt som väst-
världen gör. Nu kan USA släppa en atombomb i Serbien, ingen skulle
säga annat än att Milosevic är ansvarig.

I: Är det fel att säga att Milosevic är en diktator?

– Man kan inte säga att han är en diktator. Men han har ju makt att
hålla sig kvar.
(gruppen uttrycker något delade meningar)

– Han är maktgalen, det måste man erkänna.
(Två män, en kvinna, grupp B)

Liksom den ursprungsserbiska gruppen ger respondenterna med kosovoalbansk
bakgrund en mer nyanserad bild av Milosevic. De har en vidare historisk för-
ståelse av den serbiska ledningen än de ursprungssvenska och fiendebilden ges
av gruppen mer strukturella drag:

– Det fanns långt innan Milosevic tog makten.
(alla instämmer)
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– Han är bara vald att genomföra det som akademiker och andra har
planerat. Nu säger de att han är sjuk. Kanske är det en sjuk männis-
ka som de själva valt.

– Man ser hur det var då han inte ville underteckna Rambouilletavta-
let. Man såg hela tiden att han inte kunde bestämma själv. Han
hade alltid något möte med de här grupperna. Så det var inte bara
han. Det finns flera Milosevicer.
(Två män, en kvinna, grupp J)

Inte heller gruppen med afrikansk bakgrund har accepterat mediediskursens
förslag om ”fiende” i konflikten. De egna erfarenheterna av, som man upplever
den, vinklad medierapportering och makropolitisk propaganda, ger de medie-
kritiska inre diskurserna innehåll och förankring:

Om media vill måla någon som en ond person så blir han en ond person.
(Man, grupp K)

Om USA säger ”den där mannen, han är ond, han är diktator”, så
skriker alla västländerna ”Ja, han är diktator”, och den enda anled-
ningen för USA att utpeka någon som diktator eller ond person är
”American interest”.
(Man, grupp K)

Den, bland de ursprungssvenska grupperna, tydligt uppfattade fiendebilden av
Milosevic, och den härav logiska attributionen att han ensam orsakat konflikten,
står emellertid i bjärt kontrast till de NATO-ledda flyganfallen över Jugoslavien.
Propagandabilden fungerar i publikens meningsskapande snarast tvärtemot sitt
troliga syfte: Om det är en enda person som orsakat eländet, varför bombar
man då en hel nation? Propaganda av typen ”det kliniska kriget” med precisions-
styrda vapen, som förekom under Gulfkriget 1990–91 (t.ex. Nohrstedt 2000)
och i mångt och mycket avstyrde reflektioner kring civilbefolkningens situation,
har uppenbarligen inte haft något genomslag här:

– /.../ Jag har bestämt för mig att jag hade någon sådan där vimsig
plan att ”varför skickar man inte dit Hamilton – lönnmördare?”
Det skulle inte vara omöjligt.

– Precis, det här med att de inte bombar Jugoslavien, utan honom
och hans /.../ jag säger bara det: ”Carl Gustav Gilbert Hamilton”.
(alla instämmer och pratar skämtsamt med varandra)
(Två kvinnor, grupp F)

Ja, vi tittade ju på varandra nu när han [Clinton i det nyss visade TV-
inslaget] sa att ”det är ju inte folket – serberna – vi vill åt, utan det är ju
Milosevic och hans ministrar”. Då är det ju jävla konstigt om man
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skall behöva bomba ett helt land, för att man skall åt en man. Nej, ta’n
i örat och ta bort honom.
(Kvinna, grupp C)

Den uppfattade paradoxen kommer till uttryck i flertalet grupper, oavsett hur
man i övrigt skapat mening kring konflikten. Även grupperna med serbisk
respektive afrikansk bakgrund finner det paradoxalt med en kollektiv be-
straffning av hela det serbiska folket, när NATO samtidigt sagt sig endast vilja
angripa Milosevic och hans regim:

– Det var ju komiskt också att de sa att de inte bombar mot det jugo-
slaviska folket utan mot Milosevic. Politikerna har ju inte ens känt
av det, utan det är ju folket som lidit.

– Ja, om det verkligen hade varit deras mål, då kan de ju skicka en
mördare eller vad som helst för att mörda Milosevic.
(Kvinna och man, grupp B)

Jag tycker att det är löjligt att säga att ”nej, vi krigar inte med Jugosla-
vien utan bara Milosevic.” It is stupid. Man kan inte gå till ett land och
bomba hela landet runt och säga att vi vill pricka bara en person. Det
är idiotiskt att säga det.
(Man, grupp K)

Den av medierna tecknade fiendebilden av Milosevic framstår dessutom för
grupperna med svensk bakgrund som en paradox gentemot den medierade
medlidandeetiken. Även om flyganfallen skulle kunna hindra det lidande
Milosevic förmodades åsamka kosovoalbanerna, förorsakar ju även
bombraiderna offer att känna medlidande med. Kategorierna av ond och god,
som prototypen för ett polariserat krigsdrama vilar på, blir svåra att fylla med
innehåll, eftersom båda parter i konflikten förorsakar lidande bland oskyldiga
civila:

– NATO var ju tvungna att göra något åt situationen, tror jag. Sedan
att bomba och döda så många civila, jag vet inte om jag gillar det
riktigt.

– Det var ju en svår situation /.../ Och Serbien säger ju att Kosovo är
deras, så de har ju starka band. Men de [Serbien] går alltid in med
extrem styrka tycker jag. Alldeles hårt och brutalt och de har ju
också blivit ökända för det. Just det där att deras taktik verkar vara
att gå på de civila. En militär organisation känner sig förstås tving-
ade att stoppa det, även om de kanske har andra intressen också.
(Två män, grupp E)
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– NATO säger att de har så jäkla bra grejer och sen åker man och
bombar flyktingarna.

– Ja, träffar fel och...

– Ja, visst kanske det är svårt för dem att se skillnad på lastbil och
lastbil, men då borde de inte bomba i så fall om de är osäkra. Då är
det bättre att ta ett oljeraffinaderi som står precis stilla.
(Två män, grupp D)

Mycket tyder alltså på att emotioner av medlidande fortsätter att vara
vägledande i meningsskapandet, och att de i hög grad bidrar till den konstaterade
ambivalensen och svårigheterna att ta ställning i konflikten. Nohrstedt m.fl.
(2002) har i sina diskursanalyser av nyhetsrapporteringen funnit, att det var i
framförallt konfliktens initiala skede, som propagandadiskurs och medlidande-
diskurs förstärkte varandra, dvs. att medlidandediskursen fungerade som ett
sätt att skapa legitimitet åt NATO:s militära intervention. Medlidandediskursen
kom efterhand att få allt större genomslag i medierna, särskilt i kvällspressen,
och utvecklades till att omfatta även den serbiska befolkningen. Detta innebar,
att offerbilden förlorade något av sin polarisering och som konsekvens av detta
reducerades den propagandistiska karaktären av medlidandediskursen. För
meningsskapandet tycks detta innebära att bilderna, som medierna tillhanda-
hållit, blir oförenliga – den personifierade fienden, den kollektiva bestraffningen
av det serbiska folket och det mänskliga lidandet leder till ambivalens i
meningsskapandet.

Moralisk vämjelse
När det gäller konstruktionen av politisk gemenskap, visar resultaten att det i
de ursprungssvenska grupperna, förutom det viktiga ”vi:et” runt den nationella
gemenskapen med öppningar för transnationell identifikation, också konstrueras
en uttalad fiende, Milosevic. Den genomgående acceptansen av bilden av den
personifierade fienden, som medierna tillhandahållit, har väckt starka indignerade
känslor gentemot Milosevic. Dessa känslor styr den kollektiva attributionen i
riktning mot honom som person, dvs. att Milosevic ensam skulle ha orsakat
konflikten:

Först så fattade man ju inte så mycket vem han [Milosevic] var, men
sedan tyckte man att han nästan kunde dö.
(Kvinna, grupp A)

Sjukt att en så idiotisk människa [Milosevic] kan få styra ett land. Folk
bara följer med. /.../
(Kvinna, grupp D)
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På detta sätt kan man säga, att mediernas förslag om händelsens antagonist i
stora drag har accepterats. Förslaget till och acceptansen av antagonist kan i
och för sig ifrågasättas men det intressanta här är, att meningsskapandet genom
medlidandeetiken inte handlar om att identifiera en fiende eller ens en skyldig.
Det kollektiva meningsskapandet kommer snarast att handla om ett ömsesidigt
känsloutbyte, en emotionell ”smitta”, där känslorna skapar den enda i
sammanhanget relevanta ”sanningen” (jfr Boltanski 1999). Meningsskapandet
är inte i första hand grundat på reflektioner kring konfliktens sakfrågor utan
snarare på känslomässiga reaktioner:

– Man kände ju verkligen att det var något man brydde sig om.

– Man blev nästan känslomässigt involverad i det här.
(Två män, grupp E, förf. understrykning)

Jag har väl mer reaktioner än uppfattningar, om man säger så. /.../ Han
[Milosevic] verkar ju helt känslokall. /.../ Sedan hade jag inte så mycket
uppfattningar.
(Man, grupp A, förf. understrykning)

Den allt annat överskuggande känslan av medlidande tar udden av antagonismen
gentemot den uppfattade fienden, och inte ens det, som man uppfattar det,
faktum att Milosevic från början vållat det lidande som bevittnats har någon
betydelse. ”Rätt” och ”fel” blir utan relevans i förhållande till de oskyldiga
offrens öde. Medlidandeetiken tycks följaktligen ha en negativ effekt på
formationen av en antagonist att kanalisera sitt känslomässiga engagemang
mot:

I: Kommer ni ihåg om ni hade någon uppfattning överhuvudtaget om
vem som hade rätt och vem som hade fel i den här konflikten?

– Ja, man tycker ju alltid synd om civilbefolkningen.
(alla instämmer)

– Och de som krigar har alltid fel, tycker jag.
(Tre kvinnor, grupp F)

Jag kan inte döma någon för jag tycker synd om alla oskyldigt drabba-
de och alla idioter som håller på /.../. Det är så många oskyldigt drab-
bade. Det är ju det som berör en tycker jag. Och så får de vara på
vilken sida de vill.
(Kvinna, grupp F)

I (vänd till kvinnorna): Kommer ni ihåg om ni på något sätt reagerade
så där kritiskt, som [namn] beskriver?
– Mina tankar var inte så mycket om vems fel det var, utan det mesta

var ju hur människor blir påverkade. Varför det blev som det blev,
behövs det? /.../
(Kvinna, grupp L)
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Meningsskapandet kan sägas vara genomgjutet av ett ”pacifistiskt kitt” där
”krig” som företeelse blir föremål för ett känslomässigt, moraliskt fördömande.
Oavsett vilket deras syfte är så har de som använder ”krig” för att nå sina mål
alltid fel, eftersom ”kriget” drabbar oskyldiga människor. Medlidandeetiken
kan sägas underbygga detta abstrakta fördömande, där antagonistens drag slätas
ut och blir oväsentliga. Man bryr sig inte om att attribuera någon orsak till
kriget, eftersom den saknar betydelse i jämförelse med det lidande, som kriget
i sig själv blir orsak till:

Ja, för det första tycker jag att det är så hemskt att det överhuvudtaget
blev krig /.../, att folk inte kan vara sams. Det tycker jag är det värsta.
Att det blir krig överhuvudtaget.
(Kvinna, grupp C)

– /.../. Alla krig är onödiga. Borde ju kunna lösas på annat sätt.

(alla instämmer)

– Primitivt /.../.
(Tre kvinnor, grupp C)

– /.../ Jag tycker att det är fånigt att man skall behöva bombas och
kriga och att man... (skratt). Man borde kunna reda upp allt på
andra sätt.

– Ja, vuxna människor.

– Att prata om det, istället för att döda en massa folk.
(Tre kvinnor, grupp A)

Det har hävdats, att mediernas ofta accepterade förslag om medlidande, förutom
sina uppenbara fördelar också har nackdelar. Agentskap i form av humanitär
verksamhet, som följer på ett emotionellt engagemang av detta slag, har en
benägenhet att rikta omvärldens uppmärksamhet bort från det akuta behovet
av handling. Man kan argumentera för att det inte är tillräckligt att förfasa sig
över offrens situation och att känna vämjelse över det moraliska förfallet i
krigssituationen, utan att man också måste ägna sig åt tankearbete och åt att
granska ”mördarideologierna” (Zizek 1995:300). Det blir då nödvändigt att
inte fullständigt hänge sig åt medlidandet utan att även engageras i sakfrågor
kring konflikten. Zizek beskriver detta som en handlingsetik som motvikt till
medlidandeetiken och menar att mediediskursens bilder av krigets fruktansvärda
effekter, t.ex. massgravar och mordoffer, saknar förklaringsdjup. Som Ignatieff
(1999) påpekar, kan detta innebära att publiken får intrycket av en värld, som
är så irrationell att det inte är värt att ägna tankemöda åt att reda ut orsaker
till våldsutbrott som dem på Balkan, i Rwanda och Somalia och än mindre
finna medel att förhindra dem.
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Man kan med anledning av detta följaktligen ifrågasätta om mediediskurs-
ens förslag till empatiska tolkningar uppmuntrar det nödvändiga tankearbetet
och konstituerandet av politisk gemenskap med känsla för agentskap i situa-
tionen. Risken är att den snarare underblåser den abstrakta, moraliska vämjelsen
över krig som fenomen, vilken intervjuerna visar prov på. I detta sammanhang
bör det emellertid poängteras, att humanitär verksamhet och känslor av med-
lidande inte på något sätt skall betraktas som förkastliga, emotioner har en
mycket viktig roll i konstituerandet av politisk gemenskap, men att det kan
finnas andra betydelsefulla dimensioner av det politiska agentskapet, som för-
dunklas av medlidandeetiken.

4.2.4. Sammansatt meningsskapande

Konsensusinriktad interpersonell diskurs
När det gäller de ursprungssvenska grupperna, innebär bristen på egna erfaren-
heter ifrån området, krig och avsaknaden av egen relation till någon ifrån
Jugoslavien eller annat krigsdrabbat område, att de medierade bilderna i hög
grad accepteras och införlivas i skapandet av betydelse. Den interpersonella
vardagsdiskursen utgör emellertid en inte obetydlig meningsskapande resurs,
och de medierade bilderna ger bränsle åt de personliga samtalen. Skapandet av
betydelse blir på detta sätt en kollektiv aktivitet och äger inte enbart rum i det
privata framför TV:n:

– Man bygger en åsikt utav det man hör och det man gör. Någon
gång i skolan börjar man ju läsa, och sedan byggs det ju på. Även
om det inte blir några djupare diskussioner /.../, så byggs uppfatt-
ningen upp utifrån det.

– Ja, det blir ju alltihop tillsammans.
(Två män, grupp I)

Det blev väl en kombination av vad man diskuterar med andra. Man
skapar sig en uppfattning på det sättet.
(Man, grupp E)

Vardagssamtalen strävar uppenbarligen ofta efter konsensus (jfr Schrøder m.fl.
2003) med undantag för samtal mellan närstående individer. Generellt sett tycks
man söka efter ämnets gemensamma nämnare att enas kring. Kontroversiella
frågor och kategoriska ställningstaganden, där man blottar sig för andras
ogillande och underminerar samhörighetskänslan i gemenskapen, undviks som
regel:

– Man är ju antingen för eller emot. När man diskuterar med någon
så framställer man sig ju inte som totalt för bombning, för då får
man ju alltid mothugg. Då är det ju alltid någon som tycker tvärt-
om. Och sedan åt andra hållet. Därför är man varierande i sin fram-
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ställning /.../. Det är inte ofta man möter folk som är så där helt
kategoriska. Det ska vara om man känner någon flykting som kom-
mer därifrån. Då får man nog väldigt ensidiga åsikter. De flesta är
ganska – både för och emot.

– Men det är väl oftast så, när man diskuterar vad det än gäller, att
man försöker hitta ett läge där man kan komma till ungefär samma
slutsats efter ett litet tag. För är man så här /.../ då kommer man
aldrig någonstans. Då försöker man undvika diskussion.

/.../

– Men, man kan ju prova – om man har umgänge som man har järn-
koll på, brorsan till exempel – då kan man prova väldigt konstiga
åsikter. Tänja lite på det där. Med sådana som man har en nära
relation med.
(Två män, grupp I)

Att vardagssamtalen, gruppintervjun inkluderad, har en benägenhet att bli mer
”utslätade” och karakteriseras av ambivalenta drag, visar jämförelsen mellan
enkäterna, som respondenterna fyllde i före intervjun, och den efterföljande
intervjun. I de grupper där enkäterna visar, att åsikterna går isär beträffande
NATO:s bombningar, domineras ändå intervjuerna av den ambivalent kritiska
tolkning, som samlar tolkningsgemenskapen. Det är troligtvis moraliskt lättare
att argumentera mot ett bombanfall än för, och man håller sig inom en
ambivalent diskurs, som är svårare att ifrågasätta. Denna samtalsdynamik
medför att den politiska gemenskapen, som ju kräver någon form av ställ-
ningstagande och upprättandet av gränsen mellan ”oss” och ”dom”, får svårt
att realiseras.

Interpersonell diskurs i centrum
I grupperna med serbiskt och kosovoalbanskt ursprung är förhållandena för
meningsskapandet annorlunda. Gruppen anger, att de följt händelserna dels
via medier som TV och Internet, dels via personliga kontakter i telefon. Menings-
skapandet kring konflikten bygger i stor omfattning på personliga kontakter
och egna erfarenheter ifrån konfliktområdet, vilka fyller de inre diskurserna
med innehåll. Mediediskursen blir på detta sätt mindre betydelsefull i produk-
tionen av mening:

– De träffade bron tre gånger och skadade den. /.../ En tung bit av
bron flög till andra sidan – huset intill det huset där vi bor. Den flög
igenom hela nedre våningen, 800 meter (kvinnan instämmer), ner i
en livsmedelsbutik, körde igenom butiken och ut genom väggarna.
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I: Hur vet ni allt detta?

– Personliga kontakter. Vi har varit i Belgrad. Vi har sett massor av
förstörelse i Belgrad. Vi har sett kinesiska ambassaden. Novisad
har vi sett. Vi har sett broarna och runt Novisad och Belgrad. /.../
(Man, grupp B)

Vi var nere i somras i Novisad, och ingen av broarna finns. Det är
sorgligt när man vaknar på morgonen. Vi har en lägenhet precis vid
Donau, och när man går ut ser man broarna som ligger ner i vattnet.
Den ena bron finns inte alls, den som de förstörde sist. Helt overkligt.
(Kvinna, grupp B)

Direkta och indirekta erfarenheter blir viktiga i försvaret av den egna etniska
gemenskapen och det totala avvisandet av den andra partens synsätt:

Det där i Makedonien. Då när alla flyktingar kom. Det var en engelsk
journalist som skrev om det där, och fick sparken efter kriget. Han
skrev att han märkt att allt bara var spel. Det fanns inte ens 30% flyk-
tingar på platsen. Det var kosovoalbaner från Makedonien som kom
och spelade för journalister och för västvärlden. Han skrev om det där
och fick sparken.
(Man, grupp B)

Min mamma, hon är från Bosnien och hennes föräldrar blev dödade
under andra världskriget, slaktade. Det står i en bok där i Bosnien att
det var serber som gjorde det, ingen annan. Under andra världskriget.
En person som fortfarande lever har berättat att de blev slaktade /.../.
Och samma sak i Kosova, man har berättat hur många människor i
Kosova som blev dödade under andra världskriget av serber. Varför?
(Kvinna, grupp J)

– 87–88 då blev nästan 7000 albanska barn förgiftade. De hade an-
vänt giftgas så när barnen gick in i klassrummet ramlade de ihop,
förgiftade.

– Serbisk media sa att de var skådespelare.

– Vi militärer vet vad det är för gas. Den reagerar direkt i nervsyste-
met och hjärnan. Det är samma gas som använts i Tokyos tunnelba-
na och mot kurderna i norra Irak. Det var fruktansvärt.
(Två män, en kvinna, grupp J)

De interpersonella diskurserna, dvs. samtalen med släkt och vänner på plats i
Serbien ger, för den ursprungsserbiska gruppen, meningsskapandet en komplex
dimension, då andra emotioner än medlidande blandas in. Kontakter med familj
och vänner bidrar till för meningsskapandet viktiga emotioner som sorg och
oro:
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– Det är inte roligt när man hör att fyra stora bomber fallit, när min
mamma bor mellan de två broarna.

– Och sedan, plötsligt hörde de att det smällde till. De trodde inte att
det var någon bomb. Först efter några timmar så ringde de. Vi har
en kompis som bor precis där första bomben föll. Hon ringde och
vi undrade om hon levde.
(Kvinna och man, grupp B)

– De [serberna] bodde ju där [i skyddsrummen] i flera veckor. De
vågade inte gå ut. Till exempel min syster som är fjorton år äldre än
jag, hon har barn. Hon är läkare och hennes man är läkare så de
har jour. De har två barn: tio och åtta år. Vem ska ta hand om
barnen? Det är katastrof. Du vet, barnen säger: ”Ska de bomba igen?”

– Flickan var ute på stan med en kompis, då när sista bron bomba-
des. Klockan tre på dagen. Hans syster var ju utom sig, för hon
visste inte var de var. Hon satt och grät, och hennes man var rasan-
de för att hon låtit dem gå iväg. /.../
(Man och kvinna, grupp B)

I gruppen med kosovoalbansk bakgrund kommer samma typ av emotioner till
uttryck, sorg, oro och vanmakt. Det är de kosovoalbanska flyktingarna man
diskuterar och deras öden man identifierar sig med. De egna erfarenheterna
och minnena ifrån Kosovo grundlägger solida inre diskurser, vilka menings-
skapandet kring konflikten centreras kring:

– [Det var] fruktansvärt.

– Det var så svårt. Man kunde inte gå till jobbet eller koncentrera sig
på någonting. Vi grät och var ledsna. Vi kunde inte sova /.../ Det var
väldigt svårt för oss. Vi har lidit med dem hela tiden.
(Man och kvinna, grupp J)

– Vi har familj därnere.

– Vi var där också.

– Efter tio år.

– Det var förstört. Förstört.

– Nästan en katastrof faktiskt.

– Man jämför ju. Jag hade ju en bild av Kosova när jag lämnade det,
men nu när jag återvände fick jag en annan bild. Det är människor
som har upplet så svåra saker i det här kriget. Kanske de behöver
psykisk terapi.
(Fyra män, en kvinna, grupp J)
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Jämfört med de ursprungssvenska grupperna sker meningsskapandet i grupperna
med kosovoalbansk respektive serbisk bakgrund under andra villkor. De
upplevda yttre hoten av skilda slag bidrar till de förtätade gemenskaperna inom
respektive etnisk grupp, och man ansluter sig inte till de svenska nationella
perspektiv utifrån vilka grupperna med svensk bakgrund skapat mening kring
konflikten. Inte heller nyttjas emotioner av medlidande i meningsskapandet,
utan det handlar snarare om det som Boltanski (1999) kallar medkänsla
(compassion). Medkänslan skiljer sig från medlidandet i det att det riktar sig
mot speciella individer – särskilda lidande personer – utan att sträva efter någon
form av generalisering. Den kan endast bli aktuell i situationer, där åskådaren
kommer i direkt kontakt med de lidande människorna, och är i sitt uttryck
mer fåordig och mindre känsloladdad.

Resonemangen i grupperna med serbisk respektive kosovoalbansk bakgrund
präglas inte heller av något större mått av känslosamhet inför konfliktens of-
fer. Man är överhuvudtaget relativt lågmäld i sina resonemang kring detta (där-
med inte sagt, att känslorna i sig själva är mindre starka). Troligtvis har detta
att göra med dessa gruppers involvering på det lokala planet och deras närvaro
i händelseförloppet, åtminstone vad gäller kognitiv närhet till de drabbade.
Den lokala anknytningen reducerar troligtvis de outtalade kraven på att und-
vika moraliskt oacceptabla ”objektiva” beskrivningar av lidandet, eftersom de
lidande människorna med automatik innehar subjektspositioner i dessa grup-
pers verklighet. Medkänslan är på detta sätt relaterad till det närvarande, där
interpersonell kommunikation med de lidande människorna är möjlig, medan
medlidandet är relaterat till distans.

4.2.5. Sammanfattning

Kollektivt meningsskapande
I fallet Kosovokonflikten är det tydligt att de två propagandistiska tema, som
av Nohrstedt m.fl. (2002) identifierats i nyhetsrapporteringen, dvs. fiendebilden
av Slobodan Milosevic samt bilden av kosovoalbanerna som de ”värdiga” offren,
kommit att få stort genomslag i publikens meningsskapande. Ett medborgarskap
lokaliserat till den nationella nivån har samlats kring den medierade med-
lidandeetiken. Mediediskursen, som utgör den dominerande yttre diskursiva
resursen i meningsskapandet, har aktiverat emotioner av medlidande, som
fungerar vägledande för den nationaliserade tolkningsgemenskapens menings-
skapande kring konflikten.

De interpersonella diskurserna fungerar interaktivt med mediediskursen i
meningsskapandet och bygger i stora drag på stoff ifrån denna. Man använder
sig av egna erfarenheter, känslor och minnesbilder när man skapar mening
kring de medierade bilderna. Den empatiska tolkningen, som aktiverats av
mediediskursen, reproduceras och förstärks i den interpersonella diskursen,
och fyller i denna bl.a. funktionen, att individen på ett moraliskt acceptabelt
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sätt kan beskriva det lidande som bevittnats. Individerna behöver genom den
ambivalenta och känslosamma interpersonella diskursen inte heller involveras
i kontroversiella ställningstaganden, som skulle kunna motverka de kommuni-
kativa strävandena mot konsensus.

Den nationaliserade tolkningsgemenskapens inre diskurser är emellertid täm-
ligen ospecificerade till sin karaktär, eftersom de direkta erfarenheterna av lik-
nande händelser är få. Det första intrycket man fått av konflikten, bilderna av
det mänskliga lidandet, kvarstår i stora drag, men de inre diskurserna är ändå
förhållandevis öppna för modifiering då mediediskursen förändras, t.ex. för-
ändras den medierade medlidandeetiken från att från början endast omfatta
kosovoalbanerna till att också i viss utsträckning inkludera serberna. Denna
fokusförflyttning i medierna tycks bidra till en form av ambivalens i menings-
skapandet; man vet inte längre hur rollerna i det medierade dramat är fördelade.

Mediediskursen har inte enbart samlat den nationella tolkningsgemenskapen
utan också, genom just medlidandeetiken, öppnat upp för transnationell iden-
tifikation i den mån den lyckats skildra de lidande som ”nära” den etniska
gemenskapen (i de ursprungssvenska grupperna sammanfallande med den na-
tionella). På detta sätt fungerar den nationella identiteten normativt för graden
av identifikation. Kognitiv närhet till en dramatisk händelse och drabbade
människor tycks följaktligen vara en fundamental förutsättning för emotio-
nellt engagemang och transnationell identifikation. Kognitiv distans tycks
undantagslöst vara relaterad till brist på dessa element.

För att normativiteten i den nationella identiteten skall sättas ur spel krävs
det antingen personliga relationer med människor ifrån det konfliktdrabbade
området, eller egna erfarenheter ifrån detta. De lidande människor man kon-
fronteras med via mediediskursen subjektifieras genom att avståndet reduceras
av den personliga relationen och de interpersonella diskurserna. De drabbade
tillhör inte längre en anonym massa, dvs. framstår som ett stort antal diffusa
objekt, utan transformeras till specifika individer, vilka man upplever sig
potentiellt kunna ha en relation till.

I grupperna med serbisk respektive kosovoalbansk bakgrund har man slutit
sig samman inom de egna etniska gemenskaperna som resultat av upplevda
yttre hot. I dessa grupper kan medborgarskapet följaktligen lokaliseras sub-
nationellt med transnationella förgreningar till den etniska gruppen på plats i
Jugoslavien, och den nära relationen till området ger meningsskapandet en
annan karaktär, jämfört med de ursprungssvenska grupperna. Vardagssamtalen
med personer inom de upplevda gemenskaperna liksom egna erfarenheter
grundlägger solida inre diskurser, vägledande för meningsskapandet, och den
svenska nationella mediediskursen får liten eller ingen betydelse. I och med att
de drabbade människorna i Jugoslavien med automatik innehar subjekts-
positioner i dessa gruppers verklighet, är emotionerna inte riktade gentemot
anonyma passiva offer. Det är inte heller det generaliserande medlidandet, som
kommer till uttryck, utan snarare den mer specifikt inriktade medkänslan.

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.35146



147

De interpersonella diskurserna får i Kosovofrågan på så sätt två skilda rol-
ler, beroende på om mediediskursen är den dominerande yttre diskursiva
resursen för meningsskapandet eller ej. När mediediskursen dominerar får den
interpersonella diskursen en reproducerande roll, där känslorna av medlidande,
relaterade till objekt, återskapas och förankras som kollektiva inre diskurser.
När istället de interpersonella diskurserna dominerar meningsskapandet kring
händelsen, bidrar detta till ett solidare engagemang, genom att de drabbade
tilldelas subjektspositioner i meningsskapandet.

Politisk gemenskap
I grupperna med svensk bakgrund existerar det tydliga konstruktioner av ”vi”.
Detta ”vi” inkluderar enbart den nationella gemenskapen även om man genom
empati och känslor av medlidande kan identifiera sig också transnationellt med
de drabbade. Man förhåller sig följaktligen ändå till ”de andra” såsom ”dom”,
vilka inte inkluderas i den egna upplevda gemenskapen. Det ”vi” som konstrueras
har ändå potential till att grundlägga en politisk nationell gemenskap kring
kosovofrågan, eftersom det också existerar en via mediediskursen uppfattad
antagonist, Milosevic (även om detta val av ”fiende” kan betraktas som
problematiskt) och därtill en känsla av agentskap genom de nationella politiska
institutionerna. Det riktas ingen kritik mot inriktningen på detta agentskap,
utan det ges på ideologiskt vis legitimitet genom det självklara antagandet att
humanitär hjälp i krigets efterdyningar är ”vårt” sätt att agera i liknande
situationer, en föreställning som understöds av den medierade medlidandeetiken.
Inte heller det europeiska agentskapet i Kosovofrågan hamnar under
ifrågasättande av den nationaliserade gemenskapen, som snarare förvånas över
att ett krig drabbat det civiliserade Europa.

Med tanke på att det existerar ett ”vi”, en definierad fiende och en känsla av
agentskap skulle man ändå kunna dra slutsatsen att den nationaliserade
tolkningsgemenskapen, baserad på medlidandeetiken, också utgör en politisk
sådan. Det tycks emellertid som om mediernas fokusering av krigets offer, sam-
tidigt som den fungerar emotionellt engagerande, motverkar känslan av politiskt
agentskap i den konkreta konflikten. I de känsloladdade tolkningarna redu-
ceras vikten av att identifiera en orsak till händelsen, och det abstrakta för-
dömandet av krig som företeelse och vämjelsen över det moraliska förfallet i
krigssituationen medför, att man inte granskar konflikten i specifika termer.
Dessa tolkningar förstärks av den konsensusinriktade och ambivalenta inter-
personella diskursen.

Den medierade medlidandeetiken bidrar dessutom endast till ett tämligen
kortvarigt emotionellt engagemang, eftersom de fragmentariska och kontext-
lösa bilderna av det mänskliga lidandet snabbt leder till avtrubbning och oin-
tresse. Den upplevda bristen på bakgrund och djup, två faktorer som skulle
kunna ge förankring åt de annars lösryckta bilderna av drabbade människor
och ge det emotionella engagemanget mer tyngd, är ett problem som framstår
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som svårt att lösa. Visserligen existerar möjligheten att en mindre händelse-
inriktad mediediskurs, som också sätter längre skeenden i fokus, skulle kunna
öka möjligheten till politisk gemenskap kring exempelvis preventiva åtgärder.
Det tycks emellertid vara svårt, att som åskådare upprätthålla intresset för den
typen av ”händelsefattig” mediediskurs – det är enbart det mänskliga lidandet,
som fångar ens uppmärksamhet. Detta förhållande är troligtvis relaterat till
brist på personlig relation till de makropolitiska frågorna, vilken skulle göra
det lättare att identifiera sig med dem och finna dem relevanta i den egna var-
dagen. Man har helt enkelt inga erfarenheter av att befinna sig i de dominera-
des position i det världspolitiska maktspelet och inte heller särskilt många kon-
takter – om alls några – med personer, som har denna erfarenhet.

Det är således lätt att få intrycket av ett olösligt problem, gällande den na-
tionella mediediskursens roll i den nationaliserade politiska gemenskapen; det
är enbart medlidandeetiken som väcker gemenskapens emotionella engage-
mang, men det är samma medlidandeetik som också tämligen omgående släcker
detta engagemang, skapar ambivalens i meningsskapandet och fördunklar
andra former än humanitär verksamhet av det politiska agentskapet. Den emo-
tionella komponenten är oerhört viktig för transnationell identifikation, men
medlidandet motverkar ändå, trots vissa initiala fördelar, i förlängningen
konstitutionen av den politiska gemenskapen.

Medierna tycks dessutom överlag vara en ifrågasatt källa för information.
Två typer av mediekritik dominerar intervjuerna: en förankrad form, där man
har erfarenhet av att en upplevd gemenskap missrepresenteras i de nationella
medierna, och en mer flyktig form där det snarast handlar om en ”attityd”,
som konstrueras i enlighet med föreställningen om vad som är socialt ”kor-
rekt”. Kritiken mot medierna, framförallt i den förankrade formen, pekar mot
att de nationella medierna har hamnat i en form av ”förtroendekris”, som
underminerar deras funktion som väsentlig del av den politiska gemenskapen
beträffande händelser utanför de nationella gränserna (jfr Boltanski 1999:177,
förf. översättning).

Genom den förankrade mediekritiken kan man konstatera de nationella
mediernas exkluderande drag, då denna typ av kritik kommer till uttryck i
grupper – utan undantag med invandrarbakgrund – som har egna erfarenheter
av att missrepresenteras i de nationella medierna. Dessa grupper avvisar stora
delar av rapporteringen just pga. det faktum, att de kollektiva inre diskurserna
står i kontrast till mediediskursen. Mekanismerna av exklusion i de nationella
medierna får naturligtvis negativa implikationer för känslan av tillhörighet till
och agentskap i den nationella politiska gemenskapen. Ingen av de intervjuade
grupperna med invandrarbakgrund (utom till viss del den syrianska med sin
långa historia i Sverige) inkluderar heller det nationella (svenska) i det ”vi”,
som konstrueras. I dessa fall lokaliseras medborgarskapet inte enbart sub-
nationellt eller transnationellt utan dessutom, med ett tydligt avståndstagande
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ifrån det nationella. Bland dessa subnationellt förtätade gemenskaper återfinns
dessutom ett oppositionellt meningsskapande, där man kritiserar det natio-
nella politiska agentskapet för att ha låtit vänta för länge på sig och de natio-
nella medierna för osjälvständighet gentemot globala makthavare.

4.3. Göteborgskravallerna 2001
Under några dagar i juni 2001 stod Göteborg i centrum på flera olika sätt. För
det första som platsen där EU-toppmötet, under det svenska ordförandeskapet,
ägde rum, vilket bland annat ledde till ett massivt engagemang bland olika
politiska rörelser. För det andra som arenan för olika typer av upplopp, skade-
görelse och konfrontationer mellan polis och demonstranter i samband med
mötet. Oroligheterna går under benämningen ”Göteborgskravallerna”.

Göteborgskravallerna fungerar som utomordentligt exempel på hur politik i
olika former, inom- och utomparlamentariska, möts och skildras i medierna.
Dessutom ställs de transnationella frågorna på sin spets i och med den direkta
kopplingen till såväl den europeiska unionen som närvaron av aktivister med
globalt engagemang. De utomparlamentariska politiska rörelserna är ett feno-
men, som kommit att utvecklas under senare tid. Den politiska aktivitet, som
representeras av dessa rörelser, är ur föreliggande studies perspektiv intressant
av flera skäl, inte minst därför att den kan sägas vara en reaktion på modernitet-
ens institutionaliserade former för de demokratiska processerna (Gibbins och
Reimer 1999). Vad innebär mediernas rapportering och fokusering av de våld-
samheter, som ägde rum i anslutning till demonstrationerna, för den bredare
allmänhetens syn på dessa politiska praktiker? Hur uppfattas relationen mel-
lan den inomparlamentariska politiken och den utomparlamentariska? Hur
involverad känner man sig i de transnationella processerna inom EU-toppmö-
tet och vad betyder det, att detta ägde rum inom de nationella gränserna? Hur
skapar man som aktivist mening kring händelsen och hur konstrueras med-
borgarrollen i sammanhanget?

I analysen hänvisas vid ett flertal tillfällen till olika händelser under dagarna
i Göteborg. Här följer en kort kronologi, som i stora drag är hämtad ifrån Erik
Wijks bok Göteborgskravallerna (2001).

Torsdagen den 14 juni omringar polisen Hvitfeldska gymnasiet, som upp-
låtits som nattlogi för tillresta aktivister, strax före klockan 11.00. Detta följs
på eftermiddagen av oroligheter mellan polis och demonstranter i Vasaparken
nedanför Hvitfeldska. Tumult uppstår också på skolgården, när polisen försöker
storma skolan. Före midnatt har polisen utrymt Hvitfeldska.

Fredagen den 15 juni, som är EU-toppmötets första dag, startar oroligheterna
vid 11-tiden ett par kvarter från avspärrningarna vid Mässan, platsen för EU-
toppmötet. Polisen driver demonstranterna upp mot Götaplatsen och nedför
Avenyn i centrala Göteborg, där aktivister bl.a. krossar skyltfönster och för-
stör uttagsautomater. Senare gör polisen insatser mot ”Fritt Forum”, central-
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punkten för aktivisternas seminarier och föreningar. På Viktoriabron blir
samma dag ett sjuttiotal människor instängda av polisen. Vid 20-tiden startar
gatufesten Reclaim the City vid Vasaplatsen, vilken efter oroligheter inringas
av polisen. Senare på kvällen utbryter tumult mellan polis och demonstranter
och skott avlossas. En 19-åring får en livshotande skottskada i buken och andra
personer får lättare skottskador.

Lördagen den 16 juni, vilket är EU-toppmötets avslutande dag, samlas vid
19-tiden flera hundra människor på Järntorget för att protestera mot det man
uppfattat som polisvåld. Flera omhändertaganden sker. Senare på kvällen stor-
mas Schillerska gymnasiet, vilket fungerar som härbärge för tillresta aktivister.

Till grund för studien ligger intervjuer med 57 personer, som under samtals-
liknande former fått berätta om hur de uppfattat händelserna i Göteborg och
mediernas rapportering om dessa. Intervjuerna genomfördes under perioden
från oktober 2001 till januari 2002, vilket innebär att händelserna låg relativt
nära i tiden men ändå tillräckligt långt borta för att orsaka problem med att
erinra sig dessa exakt. Andra stora händelser, till exempel attacken mot World
Trade Center på Manhattan i New York den 11 september 2001, hade inträf-
fat efteråt och sannolikt gjort minnet av kravallerna blekare. För att minska
problemet med glömska visades en ca 30 minuter lång video med fyra nyhets-
klipp från SVT:s dagliga nyhetsprogram Rapport och Aktuellt den 14–17 juni
2001. Videon innehöll såväl bilder från kravaller som rapportering i övrigt
från EU-toppmötet. Detta metodrelaterade val styrde visserligen de intervjuade
mot resonemang kring just televisionens rapportering men ansågs nödvändigt
för att dessa skulle få möjlighet att ”friska upp” minnet. De fyra nyhetsklippen
visades i de flesta fall två och två, med diskussion emellan. I några fall visades
inte samtliga på grund av tidsbrist.

Studien baseras på samtal i gruppintervjuer om två–fyra personer. Totalt
genomfördes nitton sådana intervjuer, och var och en tog ca tre-fyra timmar
att genomföra. Intervjuerna genomfördes i regel hemma hos någon av grup-
pens medlemmar eller i en av dem själva vald lokal. Det var viktigt att göra
intervjusituationen så bekväm som möjligt för att underlätta det fria samtalet.
Intervjuaren strävade efter att fördela ordet så att alla i gruppen skulle komma
till tals, vilket fungerade bra i de allra flesta fall.

Urvalet av personer, som ingår i studien, består av två kategorier. Den första
utgörs av personer utan egen erfarenhet av händelserna i Göteborg; de har
alltså upplevt dessa via mediernas rapportering, och dessa kallas ”åskådare”.
Den andra kategorin utgörs av personer, som i studien benämns ”aktivister”
eller ”aktörer”, dvs. personer, som på något sätt själva varit aktiva i demon-
strationer, seminarier, som organisatörer etc. i samband med EU-toppmötet i
Göteborg. Fyra av de totalt nitton grupperna består av aktivister, vilka inter-
vjuades i Göteborg och Motala. Övriga grupper var hemmahörande i och in-
tervjuades på olika håll i Örebro län.
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Intervjuerna inleddes med att gruppmedlemmarna fick fylla i en enkät om
sina uppfattningar och sitt engagemang i händelserna. Detta för att så långt
som möjligt förmå vederbörande att erinra sig och formulera sina tankar i den
därpå följande intervjun. För åskådarna respektive aktörerna konstruerades
delvis olika enkäter och intervjuguider. De tre huvudpunkterna i de senare,
spontana kommentarer, personliga uppfattningar och kommentarer kring
medierapporteringen, var dock gemensamma för samtliga.

Intervjugrupperna rekryterades främst med hjälp av personliga kontakter
men också genom olika organisationer som exempelvis Miljöpartiet. Informa-
tion om lämpliga kontaktpersoner söktes via organisationernas hemsidor.
Nedan följer en sammanställning av grupperna, för enkelhetens skull uppdelad
i de två kategorierna ”åskådare” och ”aktörer”:
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Grupp Kön/Ålder Yrke, organisatorisk Analysenhet Etnisk
tillhörighet etc. bakgrund

A Tre kvinnor, 27–51 år Förskollärare, studerande, Åskådare Svensk
mammaledig

B Tre män, 23–27 år Sjukpensionär, personlig Åskådare Svensk
assistent, vårdare

C Två kvinnor, en man, 17 år Studerande Åskådare Svensk

D Tre kvinnor, 45–55 år Frisör, lärare, personlig assistent Åskådare Svensk

E Två kvinnor, en man, 16 år Studerande Åskådare Svensk

F Två män, en kvinna, 67–78 år Pensionärer Åskådare Svensk

G Tre män, 18 år Studerande Åskådare Svensk

H Tre män, 21–23 år SAC-syndikalisterna Aktörer Svensk
(Sveriges Arbetares Central-
organisation) m.m.

I Tre kvinnor, 21–23 år Vänsterpartiet, Syndikalistiska Aktörer Svensk
ungdomsförbundet, SAC

J Två män, en kvinna, Kanslichef, pappersindustri- Åskådare Svensk
 43–50 år arbetare, distriktssköterska

K Två kvinnor, en man, 66–77 år Pensionärer Åskådare Svensk

L Två män, en kvinna, 16 år Studerande Åskådare Svensk

M Två kvinnor, en man, 26–36 år Göteborgs ickevåldsnätverk, Aktörer Svensk
SAC m.m.

N Två män, en kvinna, 23–28 år Säljare, svetsare, student Åskådare Svensk

O Två kvinnor, en man, 40–45 år Inköpare, säljare, säljare Åskådare Svensk

P Två män, en kvinna, 45–52 år Attac, Socialistiska partiet Aktörer Svensk

Q Tre kvinnor, 16 år Studerande Åskådare Iransk,
bosnisk,
engelsk

R Två kvinnor, 25 och 56 år Arbetslös, systemerare Åskådare Holländsk

S Fyra män, 34–39 år Projektledare, socionom, Åskådare Somalisk
studerande, dataingenjör

Figur 4.3. Beskrivning av intervjugrupper, Göteborgskravallerna

Citaten, som redovisas i det följande, är redigerade rent språkligt i syfte att öka
läsbarheten. Redigeringen är emellertid mycket försiktigt utförd så att inte
innebörden i det som uttalats förvanskats. I: används i citaten för att tydliggöra
intervjuarens frågor.
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Störningarna, som uppstod i samband med EU-toppmötet i Göteborg,
omnämns i studien som ”kravaller”. Denna benämning kan vara problematisk,
då den omfattar flera händelser av olika karaktär. ”Kravaller” har ändå valts,
eftersom det är den gängse benämningen på oroligheterna, och det är svårt att
hitta bra alternativ.

4.3.1. Polariserat meningsskapande i nationell gemenskap

När det gäller fallstudien av Göteborgskravallerna, kan samma typ av identifi-
kationsprocesser av subnationalisering respektive nationalisering konstateras
som i de två hittills analyserade fallen. Emellertid är den subnationaliserade
gemenskap, som kan lokaliseras i samband med Göteborgskravallerna, inte
kopplad till etniska minoriteter i det svenska samhället. Istället är det gruppen
av aktivister, de politiska rörelserna, som av olika skäl känner sig exkluderade
från den nationella gemenskapen. Kontrasten mellan meningsskapandet i den
subnationaliserade och den nationaliserade gemenskapen är, liksom i fallen
Göteborgsbranden och Kosovokonflikten, markant.

”Goda poliser – onda demonstranter”
Granström (2002:74ff) har i sina analyser av rubriker och bilder i fem stora
nyhetstidningar10 funnit att situationen i Göteborg i medierna fick drag av en
krigssituation, ett inbördeskrig som utspelades lokalt. Bilderna var dramatiska
och provocerande och rubriker som ”Slaget om Göteborg” och ”Upplopp eller
rent krig?” förekom. Analyserna visar också, att rapporteringen i dessa medier
efterhand upphörde med att göra åtskillnad mellan demonstranter och
kravallmakare. Under de mest kaotiska dagarna framgick alltså ingen klar
skillnad mellan dessa båda grupper. Demonstranterna fick också, oftare än
övriga inblandade parter, bära skulden för det inträffade i rapporteringen, t.ex.
genom rubriker som ”Demonstrant alltid farlig i Polisögon”.

Bland dem, som i denna studie benämns som åskådare, dvs. personer som
endast tagit del av händelserna i Göteborg via mediediskursen, är det också
våldet och förstörelsen man spontant och direkt kommenterar. Minnesbilderna
präglas av våldsamma konfrontationer mellan aktivister och poliser och mate-
riell förstörelse. Meningsskapandet bygger på misstro och skepsis gentemot
aktivisterna samt på tilltro till och empati med poliserna. Även om det finns
undantag från denna tendens, vilka återkommer längre fram, är det okontro-
versiellt att påstå, att tolkningsgemenskapen, med mediediskursen som gemen-
sam yttre diskursiv resurs, samlas i ett meningsskapande där poliserna utgör
”de goda” och aktivisterna ”de onda”. Aktivisterna, som en mer eller mindre
homogen grupp, tilldelas skulden för våldet och förstörelsen, framförallt på
Avenyn, medan poliserna anses ha försvarat sig på legitima sätt:
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– Ja, jag tycker att de gick bärsärkargång på Avenyn. Jag tyckte att de
betedde sig som odjur. Men det kanske är vinklat. Det är jättesvårt,
men förstörde gjorde de ju.

– För man hörde ju alla affärsmän därute. Allting var förstört, va. Ja,
jag tycker att det är hemskt, att det får förekomma sånt här, det
tycker jag. Och jag tycker synd om poliserna, det gör jag, som får
utstå sånt här elände.
(Kvinna, grupp K)

– Det känns lite sjukt att en polis kastar, eller har kastat gatsten, eller
att de har anmält dem för det.

– Man kan ju förstå att de kastar.

– Man vet ju inte om det är sant.

– Nej, det är svårt att säga, men de måste ju få försvara sig, poliserna.
(Kvinna och man, grupp E)

Jag blev ju nästan sur när jag kollade, där det står någon ”stackars”
demonstrant, ”tyck jättesynd om mig för polisen slog mig en gång med
batongen.” (ironiskt tonfall). Men vad fan, förtjänade han det inte,
eller hon, de säger ju att de är så oskyldiga, men är de det egentligen?
Jag tror inte på dem.
(Man, grupp B)

De kollektivt förankrade inre diskurser som mediediskursens fokusering på
kravallerna aktiverat är i hög grad ideologiskt betingade, och bygger på ett
djupt rotat, ej ifrågasatt, förtroende för den svenska polismakten. Polisen
betraktas mer eller mindre spontant som ordningsskapare och beskyddare av
de ”vanliga” svenskarna, ”oss”. Denna förgivettagna kollektivt förankrade inre
diskurs ger oreflekterad legitimitet åt de flesta av polisens handlingar:

Jag tror i alla fall att det var demonstranterna som började. Gör inte de
någonting, så gör ju inte polisen någonting.
(Kvinna, grupp E)

Alla förstår ju att om man inte gör någonting, så tror jag inte att poli-
sen springer och slår på en med batong heller.
(Man, grupp N)

Det kommer ju alltid att bli så att några säger att poliserna använder
för mycket våld /.../ men de är ju där för att ... de är ju inte där för att
avbryta en demonstration utan de är ju där för att det ska gå lugnt och
ordentligt till.
(alla instämmer)
(Tre kvinnor, grupp A)
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– Poliserna behöver inte åtalas, de har ju inte gjort mer än rätt. De
försvarar ju bara. Det är ju inte de som börjar för de är ju där som
oskyldiga människor. De är ju där bara för att de måste, för att det
är deras jobb. Men jag tycker att demonstranterna skall åtalas för
de har ju verkligen gjort något. De är ju skyldiga.

– Jag tycker demonstranterna ska åtalas och inte polisen, för även om
de gör fel – men det gör ju läkarna också så att folk dör – så gör de
ju fel i tjänsten, och om de då blir åtalade för att de tar mer våld än
nöden kräver, då törs ingen ta till nånting och då blir det ännu me-
sigare.
(Två kvinnor, grupp R)

I åskådarnas meningsskapande får kravallerna individuella attributioner, dvs.
det oacceptabla beteende som bevittnats, anses vara orsakat av aggregerade
enskilda individer med negativa personliga egenskaper. Aktivisterna beskrivs
som ”snorvalpar”, ”odjur” och ”knäppa ungar”. Såsom en mängd ”dåliga”
individer tillskrivs de på detta sätt rollen som förövare och yttersta orsak till
kravallerna. Forskning har tidigare belagt att människor tenderar att förutsätta,
att individers motiv och personliga egenskaper korresponderar med deras
handlingar, dvs. den handlande personen tillskrivs skäl och disposition, som
överensstämmer med dennes beteende. Åskådaren försöker på så sätt att
abstrahera fram så mycket information som möjligt om aktören genom det
observerade beteendet. Det har också visat sig, att socialt oaccepterat beteende
är mer informativt än socialt accepterat sådant. I dessa fall tenderar åskådaren
att förklara beteendet utifrån dispositionella faktorer, dvs. hur aktören är som
person, snarare än utifrån situationella faktorer, dvs. hur situationen påverkat
aktören i dennes handlingar (Augoustinos och Walker 1995).

I meningsskapandet ges således polismakten i det närmaste oreflekterad
legitimitet. Visserligen ger man uttryck för uppfattningen, att poliserna i vissa
fall uppträtt mindre lämpligt; de har kastat sten och använt batongerna, men
olika typer av förklaringsstrategier utformas för att de inre diskurserna skall
förbli intakta. En vanlig sådan förklaring, som konstrueras av åskådarna är att
aktivisterna betett sig provokativt, och att det därför varit omöjligt för polisen
att behålla lugnet. Om aktivisternas beteende förklarats dispositionellt, dvs.
utifrån deras tillskrivna personliga egenskaper, förklaras polisernas uppförande
situationellt, dvs. att det är den pressande situationen, som orsakat de brutala
handlingarna. Man visar större förståelse för dessa situationella omständighe-
ter och också en tendens att med hjälp av empatisk inlevelse identifiera sig med
poliserna:

/.../ Om poliserna har varit våldsamma, och det är klart att det kanske
/.../, en del är ju typ lite hetsigare till humöret. Så om det var någon
demonstrant som typ höll på att hetsa någon polis, så kanske han vart
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förbannad, och därifrån kanske det började. Helt plötsligt var alla po-
liser aggressiva /.../.
(Kvinna, grupp E)

– /.../ Det är ju lika fegt av dem att kasta gatsten som det är av de-
monstranterna, för det finns ju andra utvägar än att kasta tillbaka
stenarna.

– Ja, men de är ju också människor.

– Jo, det är sant /.../
(Två kvinnor, grupp R)

[Man måste se till] omständigheterna när den här polisen då som låg
på marken, som de hade kastat sten på. Då tror jag att man får lite
panik som polis. Hur mycket man än har lärt sig, så när en kompis har
blivit skadad, då tror jag man försvarar den.
(Kvinna, grupp D)

– Nej, men självklart så är det väl alltid... man har ju sett bilder på
poliser också som har, det har i alla fall sett ut som om de gjort
ganska obefogade saker. Men man vet ju inte hur lång tid det har
provocerats fram innan det väl hände. Det är ju sånt där man inte
kan få veta.

– Jag vet inte, jag tränar boxning och jag vet ju hur man reagerar i
situationer när man blir trängd och när man blir rädd. /.../ Det är
något inom en som säger... En del springer men annars står man
kvar och kämpar, och det är ju precis samma sak med poliserna.
Vissa blir ju jätteaggressiva när de får en massa skit mot sig. /.../.
(Två män, grupp B)

Läget i Göteborg har sålunda givits en polariserad karaktär, där frågor om rätt
och fel blir relativt enkla att besvara, roller som ond och god är givna och icke
förhandlingsbara. Detta sker genom att man tillskriver kravallerna orsaker på
ett sätt, som inom psykologiforskningen kallas ”the ultimate attribution error”.11

Attributionsforskningen har visat, att individer tenderar att attribuera den
föreställda gemenskapens (i detta fall representerad av poliserna) negativa
beteenden situationellt, medan negativa beteenden, som observeras i ”dom”-
gruppen (i detta fall representerad av aktivisterna) attribueras dispositionellt.
Denna typ av förklaringsstrategier syftar till (även om detta inte sker på ett
medvetet plan) att försvara och legitimera det beteende, som observeras hos
representanter för den gemenskap man i sammanhanget identifierar sig med
(Hewstone 1989:171).
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Individuellt ansvar
I linje med de dispositionella förklaringarna, som åskådarna nyttjar för att
skapa mening kring aktivisternas beteende, ligger föreställningen om att
demonstranterna själva orsakat de olägenheter de råkat ut för. Detta gäller till
exempel för händelserna på Hvitfeldska och Schillerska skolorna och de mass-
gripanden av demonstranter, som där gjordes. Meningsskapandet går ut på att
aktivisterna har sig själva att skylla genom att överhuvudtaget befinna sig på
dessa platser:

– Oavsett om de slår en skyldig eller oskyldig så tycker jag inte man
kan klandra polisen för att han har slagit en oskyldig. Han kan inte
veta när alla i den massan /.../ han kan inte veta att den är elak, den
är snäll.

– Ja, men han måste slå någon som provocerar.

/.../

– Men när det blir kravaller och de springer och jagar så här hundra
stycken. Och är de i vägen, den oskyldige människan, då får han
faktiskt skylla sig själv. Då är det inte polisens fel.

– Han behöver ju inte springa.

– Han behöver ju inte vara där det händer /.../.
(Två män, grupp N)

– Ja, det fick man höra sedan /.../ Hur mycket skit de [demonstranter-
na] fick ta ifrån polisen, vad de gjorde och hur mycket de slog och
hur många som skadade sig. Hade stora blåmärken här och där.
Men vad de faktiskt gjorde där ifrån början och vad de gjorde mot
polisen själva det är...

– Visst, sedan är det ju en och annan som kanske faktiskt bara har
varit där, som inte har kastat en enda sten eller någonting sådant
och polisen har motat bort liksom alla. Så visst, någon kanske har
fått ett slag eller någonting sådant, och då blir det jättesynd om
dem helt plötsligt. Men helt oskyldiga... jag menar man behöver
inte ställa sig mitt i alltihopa i sånt fall. Det behöver man inte göra...

– Och polisen är ju där för att göra sitt jobb. De [demonstranterna]
är ju där av egen fri vilja.
(Tre kvinnor, grupp A)

Också i meningsskapandet kring ”oskyldiga” demonstranter som råkat illa ut,
ges alltså polisens insatser full legitimitet, och man ser inga alternativa förfa-
ringssätt. Föreställningen om den rättvisa och omdömesgilla polismakten tycks
även här ligga till grund för meningsskapandet, och förståelsen för polisens
agerande är påfallande stor:
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I: Hur ser ni på massgripandet av demonstranter?

/.../

– Jag trodde de skulle ta många fler ändå. Det skulle de nog kunna
göra tror jag, eftersom de tog väldigt lite folk.

– Men oftast när de griper demonstranterna så är det ju några röt-
ägg, några elaka människor är ju där. De går ju inte bara emot den
där som spelar gitarr – de här flower power typerna. De gick ju
aldrig in mot dem, för de var ju lugna. Men finns det ett rötägg och
är det tio stycken, då måste de ju ringa in alla tio för att kunna ta
just honom. Så det är väl ganska naturligt, eller hur?
(Två män, grupp N)

– Det var ju säkert en och annan oskyldig på den där bron.

– Jo, det var det säkert.

– Men, jag menar, då om man nu blir intagen av polisen och man är
oskyldig, så är det ju uppenbart ganska snabbt ju. Om man verkli-
gen har gjort någonting. Så jag menar, det är ju ingen större skada
skedd i sånt fall.
(Två kvinnor, grupp A)

– Men det jag tänker på är ju att om de stängde in dem på skolan
ville de bara gå in och se vad de hade, om de hade vapen och så. Om
man har rent mjöl i påsen, släpper man inte in poliserna då? Låter
dem komma och kolla att det här är okej.

– Jo, men jag menar, de stänger ju inte in dem utan att ha sett någon-
ting.

– Nej, det är det jag menar.

– De hade naturligtvis sett att de har vapen därinne.
(Man och kvinna, grupp O)

Demonstranternas individuella ansvar för de olägenheter de råkat ut för betonas
i flera sammanhang. Inte minst den skottskadade 19-åringen anses få ”skylla
sig själv” för att han blivit skjuten av polisen:

– Och så blir det sånt bråk om det att de sköt den här grabben då.
Han får ju skylla sig själv.

– För man såg ju liksom bara ”Oj, kom och mucka gräl”. Man såg ju
det på honom. Och när han kastade en sten och de höjde vapnet –
de visade ju att de skulle skjuta – han bara muckade på, och fortsat-
te att kasta. Då får han ju, det är som /namn/ säger, då får han ju
skylla sig själv för då har han ju självförvållat den skadan. /.../

– Då tigger han ju om att bli skjuten.
(Man och kvinna, grupp E)

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.35158



159

– Jag kommer ihåg när han vart skjuten, han den där som kastade
sten.

– Jag tycker faktiskt att han får skylla sig själv, som det såg ut där.

– Ja, fast de kunde ju ha skjutit lite bättre. Jag tror inte kanske att det
var meningen att skjuta honom så där svårt.

/.../

– Man får ju liksom vara... om man står och kastar sten på massa
beväpnade människor, då får man ju liksom räkna med det.
(Kvinna och man, grupp C)

– Även om det inte var liksom hundraprocentigt naturligtvis, det var
ju inte rätt av polisen att skjuta, det kan man ju inte säga. Men jag
tycker definitivt inte att det var fel.

– Nej, så känner jag också.

– Jag tycker att de har sig själva att skylla på något sätt.

– Ja, de har gått för långt.
(Kvinna och man, grupp O)

Skottet mot 19-åringen tycks följaktligen uppfattas som i stora drag försvarbart
och orsakat av hans och övriga stenkastares beteende. På samma sätt, som
man tidigare formulerat plausibla orsaker till polisens, som man uppfattat det,
mindre lyckade beteenden, hittar man också skäl till att skottet är försvarbart.
Istället för att modifiera den ”föredragna läsningen” om den ”goda” polis-
makten utvecklar man alltså en rad olika förklaringsstrategier för att skapa
legitimitet åt polisens agerande:

I: Vad var det som gjorde att ni tycker att polisen har rätt att skjuta i
den situationen?
– Ja, det man ser på bilderna på TV:n så var det ju aldrig någon som

var riktigt hotad, men...

– Jo, det tycker jag.

– Jo, om man kastade stora stenar mot ansiktet på poliserna, kanske
inte just den episoden man får se på TV, men...

– Ja, men han ligger ju nere, han ligger ju på backen, han som blev
träffad av första stenen. Så han kan ju inte försvara sig /.../. Han
ligger ju där och är väldigt öppen för stenarna. Om man träffar
honom fel i huvudet så är det ju...

– ... då är det kört.

– Det är konstigt att ingen fick allvarliga skador av stenarna.

/.../
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– Det är ju mordförsök varenda gång man kastar en sten mot någon.
/.../ Man gör det ju medvetet trots allt.
(Två män, en kvinna, grupp N)

– /.../ Här ser man poliserna och här kommer killen och kastar, och
sedan – efteråt såg man att det var en massa poliser i bakgrunden,
men de som var framme och tog emot stenarna, de visste ju inte vad
som hände där bakom.

– Nej.

– Men det ser man ju härifrån. Så jag menar, att säga att det var tjugo
poliser... de som stod där och tog emot stenarna, de visste ju inte att
de andra fanns.
(Två män, grupp F)

– Jag vet ju att det var nån kille som blev skjuten, men jag vet ju inte
liksom...

– Han stod ju och kastade gatstenar mot polisen. Men grejen är ju att
han utgör inget direkt hot, menar de, precis när polisen skjuter för
då har han vänt sig om. Men innan har han ju precis suttat två stora
gatstenar mot polisen och det är väl då... en polisman ligger alltså
ner. /.../ Ja, men det tycker jag var helt rätt [att polisen sköt].
(Två kvinnor, grupp A)

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att man i meningsskapandet tenderar
att tillskriva demonstranternas beteende, som anses vara oacceptabelt,
individuellt inriktade, dispositionella orsaker. Dessa individer, som representerar
”dom-gruppen”, betraktas som ansvariga för sitt eget öde. Det beteende som
man observerar hos poliserna, representanterna för ”vi-gruppen” i samman-
hanget, söker man däremot legitimera och tillskriver det därför situationella
attributioner. Beteendet relateras således inte till individernas personliga egen-
skaper, utan det avspeglar endast det sammanhang, som mer eller mindre tvingar
poliserna att agera på det sätt som sker. De betraktas inte ha något personligt
ansvar för sina olyckliga omständigheter och inte heller för sitt agerande.

Indignation och medlidande
Åskådarna upprätthåller ett distanserande ”dom” gentemot aktivisterna, vilka
de betraktar som förövarna i det drama, som via mediediskursen bevittnats.
Spontana och tämligen starka känslor av indignation gentemot onödig och
kostsam förstörelse underbygger denna distans, samtidigt som empatin med
poliserna är påtaglig:

– Jag tycker också att det var helt rätt det polisen gjorde. Man blir
mest förbannad, tycker jag, när man såg hur de springer runt och
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tar stora stenar och kastar in i skyltfönster, butiker, restauranger.
Oskyldiga människor som ju inte gjort ett smack. Jag menar, i slut-
änden, vem får betala allting. Då blir jag förbannad och tycker att
det har daltats.

– Bunta ihop dem allihop.
(Två kvinnor, grupp A)

Man har ju sett /.../ i den här jävla parken, där de hade det här jävla
discotjosan. De som provocerade snutarna och som höll på pajasaktigt.
Så fort polisen går in och gör någonting då är det polisernas fel, det
blev jag jävligt förbannad på.
(Man, grupp N)

Jag tycker alltså, första reaktionen det var alltså att jag blev hatisk. Jag
tyckte de var sjuka när man såg dem, hundratals bara står och slänger
stora jävla gatstenar mot hästar och liksom poliser och allting.
(Man, grupp B)

Hand i hand med känslorna av indignation verkar uppfattningen gå om att
polisen varit för ”snäll” – att man borde ha tagit i lite hårdare gentemot
aktivisterna, som man uppfattat stört ordningen. Därför efterlyser man tuffare
tag gentemot fridsstörarna:

I: Hur ser ni på polisens agerande?

– Helt rätt.

– De skulle nog ha tagit i lite mer.

– Alltså jag, jag förstår inte grejen, nu kanske jag är lite skjutglad,
men har de pistol är det klart som fan att de får använda den tycker
jag. Okej då, det blir väl liksom ett vapensamhälle, men de måste ju
kunna få försvara sig. Jag menar, om en polisman till och med fått
en gatsten i bakhuvudet så att han faller ner och blir medvetslös...
när ska de få använda sina vapen egentligen? Det verkar ju inte ens
som om de får skjuta varningsskott överhuvudtaget för då blir det
ju rabalder om det också.

– Jag tycker absolut att de måste få skydda sig och liksom försvara...

– Ja, skydda sig själva och hästarna, åh jag blir så förbannad.
(Två kvinnor, grupp A)

– /.../. Jag kan tycka att de är, var, lite för flata.

– Ja, de är för släpphänta med allting.

/.../
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– Men de skulle ha haft ett par vattenkanoner där, och en trettio fyr-
tio kilos tryck i, så hade /.../ demonstranterna fallit som furor.

– Jag tror lite grann att de är lite för snälla.
(Två kvinnor, en man, grupp K)

I: Hur ser ni på polisens agerande?

– Mer våld skulle de ha utövat. Ja, det tycker jag. De kunde ha gått in
och dragit loss lite grann med batongerna mot dem som bråkar.
Man ser ju dem som kastar sten. Ja, men då får de skit för det så
att...

– Jämför med det som hände bara några veckor efter i Italien. Där
var det ju mycket bättre agerande från polisen, där var det ju tårgas
och hela köret.

/.../

– Kanske inte slå batongerna i huvudet, men dra dem över smalbenen
eller knävecken, vad fan som helst, så de kan få smaka lite. Det
lönar sig inte att demonstrera.
(skratt)
(Två män, grupp N)

Ja, men jämför man polisstyrkan i Sverige och i USA, så får de ju i alla
fall skjuta i knäna om de vill i USA. De får ju använda vapen på ett
annat sätt. I Sverige då står de ju mest bara med sköldar och låter dem
kasta sten. Jag menar, skulle de avlossa ett skott i knäet, bara ett litet
skott – en skråma – så lägger sig personen och man skulle i alla fall
kunna ta fast den /.../. I USA är inte poliserna så fega av sig.
(Kvinna, grupp R)

Det polariserade meningsskapandet kring kravallerna är alltså underbyggt av
indignerade känslor gentemot dem man som åskådare betraktar som ”onda” i
dramat. Polariseringen kräver emellertid, att även kategorin ”de goda” fylls
med innehåll. Såsom redan konstaterats fyller poliserna denna kategori, genom
att de aktiverade inre diskurserna ger spontan legitimitet åt polisens agerande.
Tidigare händelser där poliser råkat illa ut, t.ex. skottdramat vid Malexander,
som man tagit del av via mediediskursen, fungerar vägledande för menings-
skapandet även beträffande Göteborgskravallerna. Känslor av medlidande riktas
mot de enskilda poliserna och deras familjer:

– Poliskrakarna får stå ut med mycket.

– Ja, jag säger att jag tycker synd om poliserna i alla fall. Vid Malex-
ander där de knäppte ett par stycken.

– De är ju väldigt utsatta.
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– Ja det är de.

– Och familjerna. Makar och barn som sitter hemma. De kan ju inte
veta om poliserna kommer hem levande eller döda, när de rycker ut
på sina arbeten.

– Nej, det är väl, det är egentligen värsta gruppen – poliserna – som
är så utsatta för allting. Jag tror inte det finns någon grupp som är
så utsatt som polisen är.
(alla instämmer)
/.../

– så att poliserna är nog värsta utsatta gruppen, när de ska vara med
ute och ta reda på sånt där, demonstrationer och skit.
(Två kvinnor, en man, grupp K)

– /.../ jag tyckte synd om poliserna, det gjorde jag.

– För de ska ju liksom skydda oss i samhället, va. Och de blir ju at-
tackerade.
(Två kvinnor, grupp D)

Rollen som ”offer” i det polariserade dramat tycks emellertid vara tämligen
diffus. Visserligen riktas medlidande i någon mån åt polisernas håll, men de
betraktas ändå ha haft en viss valfrihet i situationen. De finns på plats av egen
fri vilja, de är handlingsbenägna, aktiva och får på så sätt svårt att fylla rollen
som det fullödiga ”värdiga” offret. Istället riktas åskådarnas spontana med-
lidande mot de varelser, som framstår som de allra oskyldigaste och mest passiva,
nämligen polishästarna, som helt utan egen förskyllan måste utstå sten-
kastningen. I så gott som samtliga åskådargrupper dyker hästarnas situation
upp någon gång under intervjun, ofta som inledande spontan minnesbild.
Mediediskursen har emellertid knappast berett hästarnas situation något större
utrymme, men det polariserade drama som mediediskursen tillhandahållit, tycks
kräva att offerrollen tillsätts i meningsskapandet. Slutsatsen man kan dra av
detta är att offerrollen i fallet Göteborgskravallerna tillsätts i åskådarnas
meningsskapande utan mediediskursens egentliga inblandning, dock i enlighet
med kriterierna för det ”värdiga” – passiva och ordlösa – offret:

I: Är det något särskilt ni fäst er vid?

– Nej, men däremot såg jag något som var väldigt hemskt. Att de ger
sig på hästarna. Alltså, även om polisen sitter på hästarna, så...

/.../

– /.../ Jag tycker att man inte behöver dra in djur i någonting som...

– Men varför hade polisen hästar? Det verkar ju jätteonödigt.
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/.../

– För det känns som att de blir oskyldigt drabbade (skratt). Det blev
i och för sig poliserna med, men de skulle ju hålla ställningarna.
(Två kvinnor, en man, grupp C)

– Det /namn/ och jag reagerade på mycket, det var att de kastade mot
hästarna. Det kändes fruktansvärt illa alltså – att kasta gatsten mot
en häst. Det var liksom riktat åt fullständigt fel objekt på nåt sätt,
jag menar vad ska hästen, hästen hade ju inte...

– Nej.

– Men det är klart att det var en förlängning av polisen på ett sätt
men ändå så är det någon sort djurplågeri som jag inte kan förstå
att... Ja, jag tyckte det var hemskt att se, måste jag säga.

– Ja, jag håller med dig.
(Två män, grupp F)

/.../ Att de kastar på försvarslösa djur. Det är liksom oförsvarbart, tycker
jag. Jag kan inte förstå det riktigt. Vad har djuren med det att göra.
Men å andra sidan, vad har polisen med det att göra också /.../. Jag
tycker att det är tokigt att de försöker kasta på oskyldiga djur, som inte
kan försvara sig. Galet, tycker jag.
(Man, grupp B)

– Nej, men jag tycker inte att de ska ha hästar med.

– Kasta sten på små hästar. Det är ju synd.

– De kan ju inte skydda sig heller.
(Två kvinnor, grupp Q)

Offerrollen tilldelas även personer och institutioner, som fått egendom och annat
förstört genom vandaliseringen, vilket kanske inte är lika anmärkningsvärt,
eftersom detta fokuserats i mediediskursen. Detta fenomen i meningsskapandet
kring kravallerna kan dock betraktas som en bekräftelse på att offret, för att
på ett ”värdigt” sätt fylla denna roll i det polariserade drama, som medie-
diskursen tillhandahåller, måste vara fullständigt oskyldigt, passivt och ha
hamnat i situationen utan att ha haft någon valmöjlighet:

– Det är ju otroligt mycket oskyldiga människor, eller människor som
inte har någonting med saken att göra överhuvudtaget som blir li-
dande.
(alla instämmer)

– Jag menar, det är säkert folks privata bostäder med butiker och sånt
där.

– Klotter och sånt var det ju också.
(Två kvinnor, grupp A)
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– Det var ju fruktansvärt. De trodde ju inte att det var sant när de
kom...

– Nej. De var ju rädda då att vara ute, och de bar in allt som stod
utanför och...

– Ja, men så ska det väl inte få gå till i alla fall.
(Två kvinnor, grupp D)

– Ja, de förstör Nordbanken, eller det var någon bank i alla fall. När
de förstör en massa affärer som är på gatan. Det har ju liksom inget
att göra med...

– Jag såg en engelsk kille som ägde en mattaffär där nere. Den var
helt sönderslagen. Han stod och borstade bort glas liksom. Han
kunde inte göra någonting. Han får inte ersättning för det heller.
Helt sjukt.
(Två män, grupp L)

Aktivisterna å andra sidan verkar i åskådarnas meningsskapande på intet sätt
uppfylla kriterierna för de ”värdiga” offren, inte ens i de fall de råkat ut för
exempelvis skottskador. Det finns följaktligen ingenting, som tyder på att man
alls identifierar sig med aktivisterna genom exempelvis känslor av medlidande:

– Jag tycker att det är helt rätt.

– Att han blir skjuten.

– Ja, jag känner inget medlidande alls för honom.

– Nej.
(Två kvinnor, grupp A)

– Alltså, det låter grymt, men jag tycker inte synd om den där killen.

– Nej.

– Jag gör inte det. Det är grymt men jag tycker – de går ju in för att
skada poliserna. De går ju in för att skada, och de står ju med sitt
liv som insats där.

– Ja, jag tycker inte heller synd om killen. Det han har gjort...
(Två kvinnor, en man, grupp O)

Resultaten visar att känslor, typiska för mediernas rapportering kring militära
konflikter (Boltanski 1999), väcks hos åskådarna i olika hög grad och är riktade
mot olika objekt. Medlidande och indignation tycks vara avgörande för vilka
ställningstaganden man sedan gör. Så snart dessa emotioner aktiveras krävs
det inte heller speciellt mycket medveten reflektion för att tillsätta rollerna som
”ond”, ”god” och ”offer” i det polariserade dramat.
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Processer av nationalisering
I åskådarnas meningsskapande är det aktivisterna, som betraktas som
antagonisten i sammanhanget, och känslor av indignation riktas mot dem. Den
identitetsposition, ifrån vilken man själv skapar mening och kring vilken man
konstruerar sitt ”vi” är i första hand den nationella, och den svenska polismakten
representerar tryggheten i den nationella kontexten:

Man har det i bakhuvudet att polisen ska skydda oss.
(Kvinna, grupp F, förf. understrykning)

/.../ Och då måste man ju som svensk ... måste jag verkligen kunna tro
att polisen gör sitt bästa, de är ju vårat...
(Kvinna, grupp O, förf. understrykning)

Processerna av nationalisering bland åskådarna till Göteborgskravallerna blir
tydliga i det att man kontrasterar den nationella polismakten, poliserna som
representerar ”oss”, mot ”de utländska demonstranterna”. Man menar att
många av demonstranterna kommit inresande till Sverige ifrån olika länder,
enbart i syfte att skapa bråk. Med andra ord förklarar den nationaliserade
gemenskapen kravallerna, åtminstone delvis, med demonstrationernas trans-
nationella sammansättning: om inte de utländska demonstranterna tillåtits korsa
de svenska gränserna, hade våldet reducerats betydligt eller helt eliminerats:

– De som kom från andra länder, de var väl inte direkt fredliga de-
monstranter.

– Nej, nej.

– Utan det var ju huliganer.

– De var här och turistade lite kanske.

– Ja precis, kollade in gatstenarna.
(Två kvinnor, grupp A)

I: Vilka tror ni att det var som stod för våldet?

– Det var ju olika inresta från, det var inte svenskar bara utan det var
tyskar och engelsmän och...som bara ville ställa till bråk.

– Ja, de kom ju hit för det, tror jag.
(Två kvinnor, grupp D)

I: Vilka tror ni det var som var våldsamma? Varför var de här personer-
na våldsamma?
– Jag vet inte. Det här är... de håller bara på med sånt där.

– Jag tror att de kom. De kom ju från olika länder då. Tyskland,
Danmark.

/.../
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– Ja, men har inte det där att göra med att du, idag behöver du inte
pass till Sverige.

– Nej, en behöver inte ha pass till Sverige.

/.../

– De behöver inte släppa in dem i Sverige tycker jag.

/.../

– Jag tror faktiskt inte att svenska polisen riktigt förstår vad såna
demonstranter från andra länder kan ge sig i.
(Två kvinnor, en man grupp K)

/.../ Man tycker att de borde visat tuffare tag helt enkelt, och stoppat
en del, för det var många utlänningar från andra länder. Man har hört
att de stoppats vid gränserna, man tycker att det är lite för slappt i
Sverige många gånger.
(Kvinna, grupp R)

Bland åskådarna kan följaktligen en form av nationell ideologi konstateras.
Denna tycks i sin helhet vara oifrågasatt och självklar och den kommer dels till
uttryck genom ordval, där ”vi” och ”oss” relaterar till den svenska gemen-
skapen, dels genom hänvisningarna till transnationella ”orosmoment”, dvs.
utländska demonstranter, som kommit inresande till Sverige. Men den nationella
ideologin blir också tydlig genom ett klart avståndstagande ifrån en europeisk
gemenskap, åtminstone i form av institutionaliserad europapolitik. De inom-
parlamentariska politiska processerna på europanivå anses inte ha någon
relevans för den egna tillvaron i Sverige:

I: Känner ni er berörda av EU-toppmötet?

– Nej, men så gör väl de flesta, ser till sig själv och till sina närmaste,
och jag menar att i regel så blir man förbannad över mycket som
kostar pengar och man tycker är onödigt. Alltså att de skall satsa
på sånt som ligger närmare mig. Jag menar på vård och barnom-
sorg och sånt. Emellanåt så verkar det finnas hur mycket pengar
som helst.

/.../

– Och så är det väl så att politiker, de säger ”ja, ja vi ska tillsätta en
kommitté som ska utreda, så ni kan väl få se beslut år 2007” och då
känner man att det inte kommer att hända något under våran livs-
tid... man har liksom svårt att ta det till sig.

– Det är för långt ifrån en.
(Två kvinnor, grupp A, förf. understrykning)
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– Det här med EU, jag vet varken från eller till vad de gör. Vad de gör
i syfte för det här landet har jag ingen aning om. Det enda jag vet är
att våra gurkor måste vara rakare än de är, och jordgubbarna...

– Att vi har dispens att snusa också.

/.../

– Politik ligger ju inte som ens främsta intresse.

– Så länge inte EU står och ringer på dörren här så är det nog okej.
(Två män en kvinna, grupp N, förf. understrykning)

– Man orkar liksom inte engagera sig i det, det är bara nånting som
händer där borta.

– De gångerna man bryr sig, det är när det händer nånting som påver-
kar ens liv åt nåt håll. Endera bra eller dåligt. När man märker det
konkret om man säger så. Jag menar, det tar ju tio år – ska vi ha en
plan för att få igång en plan från 2004 ungefär.
(Två män, grupp B, förf. understrykning)

– Det är ju så övergripande saker långt ifrån en, om man säger så. De
pratar om flera länder som ska in i EU och deras villkor och sånt.
Det är inget som man tycker känns direkt engagerande. Man är mer
engagerad om det är någon debatt här i riksdagen.

– Den dan de tar upp om vi sak ha omröstning i Sverige, då är jag
intresserad, då lyssnar jag. Eller om vi i Sverige ska gå ur eller nån-
ting. Då är jag intresserad.
(Två kvinnor, grupp R, förf. understrykning)

Man känner inte heller att man har någon insyn i de europeiska politiska
processerna, och känslan av distans är påtaglig. Det emotionella engagemang,
som medborgarskapet kräver, får därför svårt att aktualiseras:

I: Är EU-toppmötet något ni känner er berörda av?

– Nej.

– Nej.

/.../

– De där gubbarna, de satt ju inlåsta där. De visar sig ju inte.
(Kvinna och man, grupp K)

– Jag tycker att de talar över huvudet på en. Man kan ju inte påverka.

– Man hoppas ju att det ska ha mer påverkan på oss än att få rakare
gurkor /.../.

– Ja, så vill jag att de inte ska lägga sig i vad vi sätter ut för kräftor i
Tisaren.
(Två män, en kvinna, grupp F)
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I: Tror ni att EU påverkas på nåt sätt av det här?

– Nej, jag tror inte att de bryr sig.

– Nej, det tror inte jag heller.

– De sitter där ganska bekvämt och bestämmer det de vill bestämma.

– Och tjänar en massa pengar.

– De bryr sig inte om en massa folk som demonstrerar mot dem.
(Tre kvinnor, grupp Q)

Även om man generellt sett inte låter sig intresseras och engageras av
europapolitiken, tycks det ändå som om engagemanget ökar, då EU-toppmötet
ägde rum i Sverige. Den geokognitiva närheten till de politiska processerna
tycks ha avgörande betydelse för graden av intresse för den inomparlamentariska
politiken:

– Jag tycker det känns mer verkligt. Att det är mer nära. Det känns
som om EU faktiskt finns, typ.

– Än när man ser det på TV från nåt annat land. Då tänker man väl...

– ...att det inte rör oss i alla fall.

/.../

– Det är ungefär som en människa som man aldrig sett. När man
sedan får se den då är det helt plötsligt en verklig person.
(Man och kvinna, grupp E)

I: Känner ni er mer berörda när EU-toppmötet är i Sverige?

– Ja, det är klart. Det är ju...

– ... landets ekonomi som blir inblandad. Man tänker ju inte så om
det hölls i Belgien.
(Två kvinnor, grupp K)

– Man tänker ju inte på om de har toppmöte därnere. Det är så långt
borta så det påverkar ju inte så. När det väl hände i Sverige, då blir
det ju känslomässigt på ett annat sätt.

/.../

– Man har faktiskt sett bilder från samma grejer i andra länder och
då bryr man sig ju faktiskt knappt.
(Två kvinnor, grupp C)

– Det är klart att man hade ju ett större intresse av det eftersom det
var här.

– Ja, det är klart. Det berör en ju mera.

– Det är nog som jag känner också. Att det, i och med att det var här,
så ville man veta mer på något sätt.
(Två män, en kvinna, grupp F)
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Det tycks emellertid inte vara intresset för de transnationella politiska frågorna
som ökat, utan stegringen i engagemang verkar snarare ha att göra med
funderingar över hur den egna upplevda gemenskapen, nationalstaten Sverige,
framstått i det transnationella sammanhanget. Återigen tycks processerna av
nationalisering vara mycket centrala för meningsskapandet kring den trans-
nationella politiken:

Jag tycker det som blir intressant är hur Sverige sköter sig med det
uppdraget inför omvärlden. Det tycker jag är intressant.
(Man, grupp O)

Mmm, det är ju intressant att veta vad Sverige åstadkommit /.../ Vi var
ju ändå ordförandeland, så det är ju ganska stort.
(Man, grupp E)

I motsats till de ursprungssvenska åskådarna, som inte låter sig engageras av
europapolitiken i någon högre utsträckning, uppger gruppen med somalisk
bakgrund, att de finner dessa frågor intressanta. Detta trots att de varken tycks
identifiera sig transnationellt med en europeisk gemenskap eller nationellt med
den svenska. Avståndstagandet ifrån dessa gemenskaper blir tydligt i exempelvis
ordval, där man talar om ”svenskarna” och ”de här européerna”. Istället tycks
det vara den somaliska nationella identiteten samt den afrikanska, som är
normgivande för graden av engagemang. Genom att man här befinner sig i de
dominerades position, har man en personligare relation till de europeiska
frågorna, vilka man anser sig vara beroende och förtryckt av:

– Ja, jag tror att det berör oss, inte bara här i Sverige utan i mitt
gamla land, Somalia. Tyvärr är vi beroende av de stora ländernas
makt och deras hand att hjälpa oss. När de försöker bygga upp
muren och isolera den andra delen av världen känns det väldigt
hårt /.../ Även om svenskarna tänker och tycker olika [än EU] så
kommer de att vara tvungna att hänga med.

/.../

– /.../ Om vi pratar om Afrika till exempel, så kan vi ju aldrig bli
oberoende för de här européerna ser ju till att vi ska vara beroende
av dem hela tiden. /.../
(Två män, grupp S, förf. understrykning)

När den europeiska gemenskapen snarast uppfattas som en antagonist, utifrån
den identitetsposition man i sammanhanget konstruerar sitt ”vi”, intresserar
och engagerar de institutionaliserade politiska processerna inom denna på ett
annat sätt. Man kan alltså konstatera det paradoxala faktum, att det kan vara
lättare att engagera sig i de makropolitiska frågorna, om man inte identifierar
sig med den aktuella gemenskapen.

AVH  Ulrika Olausson 6 Korr 05-04-12, 17.35170



171

Demonstrationerna och den utomparlamentariska politik, som bedrivits på
gatorna utanför mässområdet, upplevs också som engagerande och berörande.
Även denna skillnad i engagemang, i jämförelse med de ursprungssvenska åskå-
darna, är troligtvis en effekt av att man själv identifierar sig med de ”svaga”
och dominerade i den globala ordningen, vilka man tycker att demonstran-
terna representerar i detta fall:

I: Känner ni er berörda av den här händelsen?

– Ja i allra högsta grad. Det handlar om global rättvisa egentligen och
det angår mig varje dag. Varje handling jag gör handlar om det. /.../
Jag vet att världen är uppdelad i småbitar och den starka vinner –
alltså den starka överlever och jag vill inte ha en värld som är sån.
Det angår mig men däremot kan jag känna att jag är en fegis när det
gäller att engagera sig.
(Man, grupp S)

– /.../ Världen är ju orättvis och särskilt är ju resurserna orättvist för-
delade. Om man tar ett exempel efter andra världskriget då var ju
tyskarna enligt Marshallplanen skyldiga så mycket att de aldrig skulle
klara av det. Men nu har man avskrivit det mesta, men så gör man
inte mot Afrika och Asien utan man behåller dem för att det är ett
slags resurs man ska använda trots att den fattiga delen av världen
blir fattigare. Det är ju, precis som du säger, de här ungdomarna är
engagerade, de är liksom...

– ... de är våra kompisar. /.../
(Två män, grupp S)

Repressivt agentskap
Trots att den nationella ideologin tycks vara förhärskande och oifrågasatt bland
åskådarna, kan man ändå tänka sig ett europeiskt samarbete när det gäller
ansvaret för exempelvis EU-toppmöten. För att lösa problemet med våldsamma
demonstrationer är det de polisiära insatserna man anser måste stärkas. Denna
typ av meningsskapande ligger i linje med de dispositionella orsaker, som
kravallerna tillskrivits, dvs. att de orsakats av en mängd ”dåliga” individer.
Det är dessa individer, som skall hanteras av en stark, transnationellt förankrad
polismakt:

Fast EU kanske skulle ha en sån här egen form av säkerhetspolis som
typ följde med dem ut. /.../ De har ju så mycket pengar verkar det ju
som /.../. Då kan de väl skära ner lite på lönerna och så kan de göra
någon form av egen specialutbildad kravallstyrka.
(Kvinna, grupp E)
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Jag kan tycka att i samband med EU-toppmöte, alltså man ska sam-
arbeta i allting annat, så då kunde EU stå för de kostnaderna. /.../ Det
finns väl någon gemensam kassa förmodar jag, för det är ju det man
betalar till. /.../ Man kan väl skicka poliser från andra EU-länder hit.
(Kvinna, grupp A)

En grej skulle kunna vara att om det är ett EU-toppmöte så tar de
liknande poliser från varje EU-land, för det är ju ändå alla länder som
är delaktiga på nåt sätt. För då kanske man får mer utbildad personal
för sånt.
(Man, grupp C)

– De kan sätta ihop ett specialförband som kan åka runt på såna här
toppmöten i hela Europa.

/.../

– Ja, och ha samarbete mellan olika länder. Det tror jag nog kan vara
en vettig grej.
(Kvinna och man, grupp O)

Det finns alltså en uttalad känsla av agentskap i den nationaliserade gemen-
skapen, som handlar om att eliminera de störande elementen med hjälp av
repressiva åtgärder. Den mest uttalade känslan av agentskap, dvs. hur man
bäst bemöter den grupp man i sammanhanget betraktar som ”dom” –
aktivisterna – är att helt enkelt hindra demonstranter från att närvara vid EU-
möten:

– [Man skulle inte ha det] så här öppet liksom. Nu visste ju alla om
att det skulle komma ett EU-möte och då gjorde ju alla sig beredda
på att börja bråka. De skulle ha det i skymundan så att ingen får
veta det. Sitta bakom lykta dörrar och snacka igenom det. Sedan
efter kanske två, tre dagar, då kan ju mänskligheten få reda på att
de haft ett möte.

– Mmm, det är nog bättre.

– För det blir nog bättre, för då vet inte demonstranter och sånt om
det.
(Kvinna och man, grupp E)

– Jag säger: sätt det på nåt annat ställe på landet, och skriv inte ut det
i tidningar, skicka bara inbjudan till de här gubbarna som ska vara
med. Lite poliser runt omkring dem, och så går du inte ut med det.
Då vet demonstranterna inte var de är.

– Nej, de skulle inte tala om det.
(Två kvinnor, grupp K)
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– /.../ Varför överhuvudtaget säga att nu i Göteborg så skall alla dessa
[EU-politiker] komma hit. Vad spelar det för roll. Det är väl bara
att sen berätta resultatet av detta möte. Man behöver ju inte ens
berätta var och när och hur ett möte ska ske, tycker jag, så slipper
man väl de här demonstrationerna och upploppen och sådana sa-
ker.

– Mmm, en båt på internationellt vatten. Det måste ju vara idealet.
(Två kvinnor, grupp A)

– Ja, de kan ha det uppe i Kiruna eller nånting, där det bara är skog.
Så kan de stå och hugga ner träd om de vill.

(skratt)

– Där finns det inga jävla gatstenar.

– Nej, kasta pinnar och göra pilbågar eller nånting.

(skratt)

– Där det är riktigt kallt och jävligt så blir det nog inga demonstratio-
ner överhuvudtaget kanske.
(Två män, grupp B)

Känslan av agentskap, som kommer till uttryck i den nationaliserade gemen-
skapen, handlar således i stora drag om slutnare och mer repressiva former för
de demokratiska processerna. Det handlar dels om att avskärma den
institutionaliserade politiken ifrån medborgarna i allmänhet och de politiska
rörelserna i synnerhet och dels om att stärka polismakten.

Svensk självbild
I den nationaliserade gemenskapens meningsskapande kan en självbild av den
egna gruppen urskiljas. Mycket tyder på att man betraktar gemenskapen som
i ”snällaste” laget, vilket resultaten visat kom till uttryck i önskemål om ”hårdare
tag” gentemot demonstranterna. Man anser dock inte att det enbart är den
svenska poliskåren som andas kraftlöshet, utan också att det svenska samhället
är för ”tamt”, vad gäller brottslingars straff:

– Skicka dem tillbaka och döm dem i deras länder tycker jag.

/.../

– Ja, för här i Sverige har vi ju för lindriga straff. De har värre straff
utomlands.
(Kvinna och man, grupp K)

– Skicka hem dem och låt dem bli dömda där.

– Straffa dem.
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– Här blir de ju släppta på en gång, jag menar, vi har ju inga straff
här. Skicka dem till länder där de har straff, skicka dem till USA.
(Två män, grupp B)

Man är dessutom tämligen övertygad om och orolig för, att det är det egna
intrycket av monstruösa demonstranter och naiva poliser, som även omvärlden
fått genom kravallerna. Funderingar som ”hur tänker övriga världen?” är
vanliga, och man är rädd att Sverige, gemenskapen kring vilken man konstruerar
sitt ”vi”, ”tappat ansiktet” inför andra nationer. Det upplevda angreppet på
den egna gemenskapen och dess anseende utåt torde i hög grad förklara
antagonismen, som riktas mot demonstranterna:

– Ja, om man går till de här reportrarna från andra länder, så menar
de ju att vi var svaga i Sverige som inte kunde bemöta de här. Och
jag menar, Sverige har ju varit ett land som har stått ganska högt
förut både med polisväsende /.../ och sen så händer en sån här sak,
som inte man kan säga att de riktigt klarade utav då. Då måste det
bli negativt i utlandet.

/.../

– Det kanske har lite med våran flathet att göra.

– Ja, det är väl bara för att vi haft så fredligt.
(Kvinna och man, grupp K, förf. understrykning)

– Jag menar, vi har väl stått ganska högt i kurs i andra länder förut.
Jag tror att vi flyttade ner ett par pinnhål i och med de här kravaller-
na.

– Och det blir väl tyvärr så att det svenska polisväsendet får sig en
känga i andra länder.

/.../

– Och då blir det hela Sverige som liksom faller i kurs.
(Två kvinnor, grupp A, förf. understrykning)

– Jag tror att andra länder ser oss som att vi är en jävla snäll...

– ... att vi är snälla, ja.

– Om de ska sitta i fängelse någonstans så väljer de ju Sverige, för här
är det ju vård, inget fängelse. Och polisen är snälla och ber nästan
om lov att få slå först.
(Två män, grupp N, förf. understrykning)

– Det vart ju inte så bra för Sverige. Fick ett dåligt rykte liksom. Sverige
kan inte klara av en lite demonstration ens en gång. Och kanske
dåligt rykte för att svenska poliser är rädda för allting.
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– De tror att det är ett ganska svagt land tror jag.

– Ja, pluttlandet uppe i norr.
(Två kvinnor, grupp Q)

Självbilden av den ”snälla” och naiva gemenskapen medför att man överhuvud-
taget har svårt att föreställa sig, att något dylikt kunde inträffa inom de nationella
gränserna. Det existerar uppenbarligen en bild av Sverige som tryggt och säkert,
förskonat ifrån  våldsamheter och samhälleliga konflikter:

– Jag måste säga att före, innan man såg det här på TV:n, så inte hade
jag de tankarna att det kunde hända sådana här saker inte. Nej, nej,
nej, /../ gemene man i Sverige kunde nog inte riktigt förstå att det
kunde hända det här.

– Nej, det var det värsta som har varit nån gång tycker jag.
(Två kvinnor, grupp K)

– Det är klart att det skulle kunna hända i Sverige.

– Det förvånar mig inte, allting kan ju hända, det är ju inte omöjligt.
Men man tror ju inte det ska hända och framförallt så vill man det
väl inte.

– Nej, jag tycker att det brukar vara ganska lugnt i Sverige ändå.
(Två kvinnor, grupp C)

I: Hade ni förväntat er att något sånt här skulle kunna hända i Sverige?

– Nej.

– Det trodde man inte.

– Lite smådemonstrationer och så. Kasta några ruttna ägg men inte
gatstenar och sönderslagna gator. Det hade jag aldrig tänkt mig.
Det är så främmande för mig.
(Två män, en kvinna, grupp F)

I: Hade ni förväntat er att det skulle kunna hända i Sverige?

– Nej, faktiskt inte, för jag trodde att det var mer säkrat. Sverige är ju
ändå ett stabilt land. Jag hade inte blivit förvånad om det hade hänt
i Bosnien för att det landet har ju inga lagar eller regler. Men inte i
Sverige.
(Kvinna, grupp Q)

Den ”nya” formen av otrygghet betraktas, åtminstone delvis, som ett resultat
av ”utifrån-kommande” element, dvs. att Sverige varit ett tryggt land att leva i,
innan våld och osäkerhet genom de ”andra” korsat de svenska gränserna. Detta
kan tolkas som om den fysiska transnationella mobiliteten framstår som ett
hot mot den nationella säkerheten:
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– Det var väl bara en tidsfråga, det kommer väl hit också.

– Både och. Jag vart lite tagen på sängen men jag hade nånstans i
bakhuvudet att det skulle kunna hända, ändå. Inte så här stort,
men...

/.../

– Det har ju blivit hårdare. Klimatet har ju blivit mycket hårdare.
(Två män, grupp B)

– Jag tror att allt våld kommer närmare nu än vad vi har trott. Terro-
rister och skit, det kommer in lättare.

/.../

– Men jag tror också att vi har fått en så stor invandring, det blir det
blandade... många kommer ifrån krigsländer och...

– ... och där kastar man sten.
(Tre kvinnor, grupp D)

Även den ursprungssomaliska gruppen har svårt att acceptera, att kravallerna
utspelat sig i deras nya hemland. Erfarenheterna av att leva under icke-
demokratiska former innebär emellertid att man, i motsats till de ursprungs-
svenska åskådargrupperna, gör en positiv värdering av den ”mjuka” karaktär
man hittills tillskrivit de svenska myndigheterna. Det är därför inte demonstran-
ternas agerande man förvånas över utan polisens:

– Jag kunde inte tänka att svenska polisen skulle skjuta. När man ser
bilden av en polisman som gör så här. Det här ska inte hända, det
får inte förekomma.

– Ja, det var svårt att föreställa sig att det här hände i Göteborg.

– Risken fanns ju, men jag trodde aldrig att de skulle använda vapen.

–  Jag trodde inte att det skulle utvecklas till att man skjuter varand-
ra, det trodde jag inte.
(Fyra män, grupp S)

Erfarenheterna från tidigare hemland ger således meningsskapandet kring
händelseförloppet ett helt annat innehåll.

Vardagsdiskursiv konsensus
Det polariserade meningsskapandet kring Göteborgskravallerna i den
nationaliserade gemenskapen bygger i hög utsträckning på mediediskursen som
har aktiverat inre diskurser, där det oreflekterade förtroendet för polisen utgör
en viktig faktor. Utmärkande för denna typ av meningsskapande är, att det
legitimeras och reproduceras i den konsensusinriktade interpersonella vardags-
diskursen. Tolkningarna utmanas sällan eller aldrig i samtalen med andra
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individer och något förhandlande inslag i det polariserade meningsskapandet
kommer aldrig till stånd. Förgivettaganden förblir outmanade och de roller
som, med hjälp av känslor av indignation och medlidande, tilldelats aktivister
och poliser, prövas aldrig i samtal med andra:

I: Har ni diskuterat kravallerna med andra?

– Jaa.

I: har de ungefär samma uppfattning som ni eller /.../?

– Ja, de har väl ungefär samma uppfattning vad jag förstår. Det är ju
både föräldrar och polare och alla man kommer åt höll jag på att
säga. /.../

/.../

– Men där tror jag också att det kan vara, att det är grupptryck sam-
tidigt. När man tycker något inför varandra, så kan man spinna
vidare på det och sedan, ja fan så är det ju – jag tror att det sprids
mer så än rent från media. Fast det är väl media som man får det
från början och sedan så spinner man vidare och sedan trissas det
väl upp, tror jag.

– /.../ Jag har diskuterat med familj och vänner, men jag vet inte...
Alla har tyckt på ungefär samma sätt. Det är ingen som har tyckt
att det har varit bra och det är ingen som har tyckt att polisen i stort
sett har gjort något fel.
(Två män, grupp B)

I: Har ni diskuterat de här kravallerna med andra /.../?

– Ja, jag har suttit i bastun och pratat /.../.

– /.../ och på bokbindargruppen har vi också pratat lite grand sådant
här till och från, men vi är ju så överens så det är ju inget roligt för
diskussionerna glider ju ut snart.

(skratt)

– Ja, det borde vara någon som sticker upp.

/.../

– Nej, det är ju samma för mig. Det är klart man snackar med bror-
sorna och vännerna, men man är ju överens.
(Två män, grupp K)

I: Dem som ni har pratat med, har de haft samma uppfattningar som ni?

– Ja nästan, jo i stort sett.

– Jo, alla som jag har pratat med tycker samma sak som jag.

– Ja, det är ingen som tycker att poliserna är helt fel ute och cyklar
utan det var ju de andra som är helt...
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/.../

– /.../ det kanske finns någon krake som tyckte det var onödigt att
skjuta eller så där, men överlag tycker fan alla likadant.
(Kvinna och man, grupp N)

I: Har ni diskuterat de här kravallerna med andra /.../?

– Familjen, när man blev som mest upprörd.

/.../

– /.../ Ja, det är väl med några kompisar så där. Man har bara nämnt
det som man har suttit och sett på nyheterna /.../. De flesta, de som
jag vet att jag pratat med, de har ju samma åsikt. De tycker att
polisen kunde nog ha tagit i lite hårdare.

– Ja, jag känner faktiskt inte någon som inte har den åsikten som jag
har.

– Nej, det är ju ingen vad jag vet som tycker att det är särskilt synd
om demonstranterna utan de har liksom fått vad de förtjänar.
(Tre kvinnor, grupp A)

Frånvaron av oppositionella åsikter innebär, att det inte skapas något för-
handlande meningsskapande genom den interpersonella vardagsdiskursen.
Ideologiska förgivettaganden förblir outmanade och de tolkningar medie-
diskursen initierat legitimeras och reproduceras. Den konserverande inter-
personella diskursen har därför stor betydelse för reproduktionen av de
oreflekterade kategoriseringarna ”ond” och ”god”, vilka aktiverats av medie-
diskursen. Detta blir tydligt i jämförelsen med några få grupper, där samtalet
tenderar att utmana den ideologiskt betingade legitimitet, som ges åt polisens
handlingar.

Grupp O är inte helt överens i sina tolkningar av rollfördelningen ond/god,
och det är denna brist på konsensus, som bidrar till att den ideologiska repro-
duktionen lyfts upp till en kommunikativ nivå, medvetandegörs och ifråga-
sätts. En av kvinnorna (B i citatet nedan) har uppenbarligen efter hand blivit
osäker på polisens roll i händelseförloppet. Det tidigare självklara förtroendet
för polisen har rubbats något:

A. Det var ju faktiskt många poliser som också vart skadade. Det tyck-
er jag inte att man har hört så där väldigt mycket om.

B. Ja, /.../ men samtidigt tycker jag att även polisen ska ifrågasättas så
att vi fortfarande ska ha ett förtroende för våran polis i Sverige
idag. Vi ska kunna tro på polisen. /.../

C. Alltså, bli ansatta på det här sättet som de blir.

A. Polisen försvarar sig ju. Man måste ju få försvara sig.
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B. Men, det har ju faktiskt ... man läser ganska ofta att det kan hända
grejer just när polisen har varit inblandad.
(Två kvinnor, en man, grupp O)

Så långt som att helt vända på rollfördelningen av ond och god vill dock inte
person B gå. Vid en direkt fråga glider hon istället över till den etablerade
tolkningen av händelsen. Det är svårt att ensam i en grupp försvara en avvi-
kande mening och även person B återgår till den etablerade tolkningen om
polisen som fredsbevarande och omdömesgill kraft i samhället. De som skyd-
dar den svenska medborgaren:

B. Samtidigt så litar man väl på polisen, man kan väl inte tro att de
bara gör det [griper aktivister] för att...

A. Man ska ju lita på dem, de är ju våran, eller hur, trygghet /.../
(Två kvinnor, grupp O)

Vardagsdiskursiv dissensus
Nedan följer ytterligare exempel på den förhandlande typen av meningsskapande
i den interpersonella diskursen, där rollerna som ond och god växlar eller
åtminstone diskuteras i termer av realistiska alternativa scenarier. Den polari-
serade tolkningen hamnar under ifrågasättande och de förgivettagna före-
ställningarna ifrågasätts. Citaten nedan är hämtade från tre grupper med
studerande ungdomar och utgörs av deras spontana kommentarer.

– Ja, jag tänkte på husrannsakan där vid Schillerska, gymnasiet, för
där var de verkligen jättehemska mot dem som var där, eller de-
monstranterna. Poliserna var jättehemska mot demonstranterna
tycker jag. Behandlade dem otroligt fel och nedvärderande.

– Jag tycker att det var riktigt illa när de höll på och brände ner mas-
sa saker på Avenyn, det fanns ju verkligen ingen anledning alls till
att göra det.

– Nej.

/.../

– Och kasta gatusten, det förstår jag inte riktigt.

– Nej, så onödigt. Det hjälper ju liksom inte.

I: Vad var det poliserna gjorde fel vid Schillerska?

– De tvingade demonstranterna att lägga sig ner på marken så här /.../

– Ja, det var ju likadant på Hvitfeldska. Polisen provocerade fram
allting.
(Två män, en kvinna, grupp L)
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– Ja, det var lite onödigt, tycker jag. Demonstranterna de ballade ju
ur, så det var riktigt onödigt tycker jag. Jag tycker polisen gjorde
inte så himla mycket fel ändå. De har ju fått kritik men jag tycker
att det var demonstranternas fel att polisen agerade som de gjorde.

– Nej, jag tycker inte att poliserna ska behöva... jag menar, de ska
vara ordentligt förberedda på såna här saker. Jag tycker det var
dåligt av demonstranterna också. Såna som håller på och kastar
gatstenar och håller på med förstörelse för det funkar inte om alla
håller på så där. Då blir det kaos. Men det kändes ändå som om det
var ganska dåligt av polisen. Dåligt av polisen att /.../ bli så där
tagna på sängen. De kunde ju ha förberett det och skött det här
snyggare.
(Två män, grupp G)

– Det var väl ganska onödigt att de slog sönder så mycket som de
gjorde, tycker jag.

I: Har ni fäst er vid några bilder eller händelser?

– De spärrade ju av nån skola, och jag fattade inte riktigt varför de
gjorde det. Jag tror det var för att några idioter sprang runt.

I: Är det någon speciell händelse som ni kommer ihåg?

– Ja att han blev skjuten i ryggen. Polisen åkte inte fast utan det var
han som fick betala. Polisen får inte något straff.
(Kvinna, grupp Q)

I dessa tre grupper med studerande kan det förhandlande resonemanget förklaras
med att man inte tillskrivit situationen en polariserad karaktär, där frågor om
rätt och fel, ond och god på ett enkelt sätt kan besvaras. Kanske identifierar
man sig också lättare med demonstranterna, eftersom de är i ungefär samma
ålder. I vilket fall som helst är det viktigt att notera den dissensus, som råder i
framförallt grupp G, där person B omfattar den etablerade tolkningen, vilken
utmanas av övriga gruppmedlemmar:

C. De [demonstranterna] kan väl vara rädda för rent fysiskt våld också
från poliserna. För man såg ju även att, polisen liksom råkade ge sig på
någon som inte ens var med riktigt i demonstrationen liksom. /.../

A. Det vart ju så. De vart ju arga för att de kastade. Då tog de ut all sin
ilska på såna som kanske inte ens var skyldiga till det. Det tycker
jag är jävligt.

B. Sånt där, kan man beskylla polisen för det? Det tycker inte jag.

C. Det här måste du kunna beskylla polisen för. Om de ger sig på nå-
gon kille som inte ens har med grejen att göra.
(man är oenig och alla talar i munnen på varandra.)
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A. De måste ju ha klara bevis för...

B. Jag tror att de är så hotade hela tiden...

C. Men då kan ju inte deras våld gå ut på en person som är oskyldig.

/.../

B. Nej, fast jag tycker inte, det är inte polisernas fel. De var så jävla
hotade hela tiden, så de var uppstressade och var rädda för...

C. Ja, men då ska de ju inte ge sig på någon som inte har med saken att
göra.
(Tre män, grupp G)

Frånvaron av konsensus är således ett viktigt element för att ideologiska
förgivettaganden skall kunna utmanas. I och med att dissensus råder, förhandlas
givna föreställningar, och rollfördelningen prövas diskursivt. I motsats till övriga
åskådare, vilka i hög grad delat sina uppfattningar med sin närmaste sociala
omgivning, har både grupp G och L stött på avvikande uppfattningar i sina
diskussioner med andra:

I: Har ni diskuterat de här kravallerna med andra?

/.../

– Jo, men det är ju polarna som man sitter och snackar om det med.

– Men vi har ju lite olika åsikter här.

– Ja, vi har alltid jäkligt olika åsikter.
(Två män, grupp G)

I: Dem ni har pratat med, har de samma åsikter som ni eller skiljer de
sig åt?

/.../

– Jag har nog både poliser och demonstranters sida.

– Det har jag också, både...

– Jag har sådana upproriska kompisar.
(Två män, en kvinna, grupp L)

Personen B i grupp G förklarar sitt meningsskapande genom att hänvisa till sin
egen uppfostran. Socialisationen i den specifika kulturella kontexten, inom
vilken de nationella medierna är en del, ligger troligtvis till grund för de kollektivt
förankrade ideologiska inre diskurser, som väglett den nationaliserade gemen-
skapens meningsskapande kring kravallerna. Man har i denna process lärt sig
vad som är att betrakta som rätt och fel, att polisen svarar för lag och ordning
i samhället, och att deras handlingar måste respekteras och knappast ifrågasättas:
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B. /.../ Jag tycker inte om hur de gör mot poliserna för man ska ju – det
är där jag drar en gräns – att man gör inte någonting mot någon
polis. Dem ska man inte röra, det är man ju... det tycker jag att man
måste fatta själv. Det är något man har inom sig, som man är upp-
vuxen med, att poliserna, de är ju lagen i stort sett. Även fast de inte
gör rätt, så gör man ingenting mot dem. Så jag tycker att det känns
jäkligt fel, när de börjar kasta sten och inte respektera poliserna.
Nu var det ganska ömsesidigt, polisen respekterade inte demon-
stranterna heller, men ändå. Jag tycker att man ska ha respekt för
poliser och sånt. De som var där hade inte ett dugg respekt. De ser
poliser som vanliga människor rakt av. De ser polisen som ett hot
istället. Det tycker jag inte att man ska göra.
(Man, grupp G)

Flertalet åskådare i den nationaliserade tolkningsgemenskapen hänvisar just
till sin uppfostran och det ”sunda förnuftet”, när man försöker förstå grunden
för det egna meningsskapandet.

I: Vad tror ni era åsikter grundar sig på?

– Intryck, massmedia ... hela det här man har med sig i bagaget tror
jag. Är det inte så? /.../ Vilka värderingar man har själv.

– Jo, till att börja med vad som är rätt och vad som är fel. Det är ju
liksom grundläggande /.../. Men det är ju det man har i ryggsäcken
som du säger. Under hela sin uppväxt. Vad som är rätt och fel och
hur man tycker att demonstrationer ska gå till. /.../
(Kvinna och man, grupp O)

I: Vad tror ni att era åsikter grundar sig på?

/.../

– Jag tror det har med uppfostran...

– Ja, det har det.

/.../

– Ja, och det brukar jag säga med. Barna, de blir inte uppfostrade
som en annan vart. Man fick lära sig mer att lyda än ungar får göra
nu.

/.../

– man fick lära sig fel och rätt.
(Två kvinnor, en man, grupp K)

– /.../ Äldre, tror jag, håller med polisen. Vi kanske har lärt oss att...
att poliserna gör sitt jobb, men ungdomar är...

– ”Akta dig. Polisen kommer och tar dig”.
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– Javisst, på ett annat sätt. För ungdomar de har ingen respekt, en del
alltså.
(Tre kvinnor, grupp D)

I: Vad tror ni att era åsikter grundas på?

/.../

– Sunt förnuft. Man beter sig inte så där.

– Ja, men vad fan, vi lever i civilisationen.

/.../

– Ja, exakt. Man är uppfostrad. Man gör inte så där. Tycker man
någonting annorlunda, inte fan går jag runt och slår sönder skylt-
fönster för det.
(Man, grupp N)

På detta sätt påverkar troligtvis erfarenheterna av att vara ”svensk” i hög grad
meningsskapandet kring kravallerna i den nationaliserade tolkningsgemen-
skapen.

4.3.2. Polariserat meningsskapande i subnationell gemenskap

Subnationell gemenskap med transnationell förankring
De politiska rörelserna, som här representeras av aktörerna, är till sin karaktär
transnationella. Man säger sig engageras i transnationella problem, utmana
den globala kapitalistiska ordningen och samlas över nationsgränserna:

– För mig i alla fall så kändes frågan om ja och nej till EU väldigt
långt borta. Jag skiter fullständigt i om vi tillhör staten EU eller
staten Sverige. Jag var där för att demonstrera för ett samhälle med
stärkt arbetsrätt, minskade klassklyftor, ökande...

– ...välfärd.

– Ökat inflytande på arbetsplatser och så vidare, och det kändes väl-
digt bra att kunna göra det internationellt /.../.

/.../

– Ofta så framstår man som de som kritiserar EU, de som ställer kra-
vet på Sverige ut ur EU, som om vi skulle ha en nationalistisk strä-
van. Men det är ju ingen utav oss här som vill ha staten Sverige
istället för staten EU, utan vad vi vill ha är ju en, vad ska jag säga,
en frihetlig, enhetlig värld.

– /ohörbart/ där människor har samma rätt.
(Tre män, grupp H)
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/.../ Vi pratar hellre om det som är mycket viktigare och det sträcker sig
långt utanför EU. I vårt förhållningssätt så är det hela jorden globalt
sett som behöver stöd och hjälp till att utvecklas. Inte just infrastruktur
och sånt för det tror inte jag att alla vill ha, utan jag tror att de flesta
vill ha friheten att få välja själva lokalt.
(Kvinna, grupp M)

– Ja, de här toppmötessejourerna, de vart ganska oviktiga. För mig
har de mer bildat bakgrunden till att aktivister träffas. Det är inte
mötet som är det viktiga, utan att människor samlas. Man kan samla
sina protester och visa en enhet i sina protester. Att man samlas för
att hitta gemensamma kampformer. För mig har aldrig själva de här
toppmötena haft någon mer funktion än att de bildat en fond för
den här antikapitalistiska globaliseringen, olika fackförbund, den
här brokiga skaran av folkrörelser.

– Vad /namn/ beskriver är att toppmötet – och jag håller fullständigt
med – ger en möjlighet för engagerade människor att träffas och
stärka sina identiteter och förbättra sitt samarbete.
(Kvinna och man, grupp P)

Ja, förhoppningsvis kommer det [intresset för politisk aktivism] att
organiseras också, större, globalare, efter att man ser att det är så många
olika organisationer som reser till olika toppmöten runt om i världen
och visar sitt motstånd. Och samarbetet växer mellan de här organisa-
tionerna världen över och det är superviktigt /.../.
(Två kvinnor, grupp I)

Aktörerna tar dock, precis som åskådarna, avstånd ifrån den inomparla-
mentariska europapolitiken och ser den inte som ett representativt forum för
de transnationella politiska frågorna. Precis som åskådarna poängterar man
det stora avståndet mellan medborgare och makthavare:

– Sådana toppmöten är så avskilda från människor så att människor
inte blir engagerade i dem. Det känns som om det är topparna som
för sin egen politik.

/.../

– Det som de skulle ta upp på det här EU-toppmötet kändes för oss
vanliga människor som detaljfrågor i redan sneddrivna och långt
felgående sakfrågor.
(Två kvinnor, grupp M)

– Själva EU-toppmötet i sig, det är ju ett slutet mötet. Det var inte till
för någon av dem som befann sig på gatan, ingen utav dem fick
komma in och berätta om varför de var här idag.
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/.../

– De satt ju i sin skyddade miljö, och lät inte en enda annan åsikt få
komma till tals överhuvudtaget. Det bevisar ju hur slutet det är.
(Två kvinnor, grupp I)

Det [EU-mötet] har väl inte så mycket demokratiskt legitimitet. EU är
ju väldigt centraliserad och en institution som det är väldigt svårt att
ha inblick i.
(Man, grupp H)

Grundproblemet är ett alldeles för långt avstånd mellan politiker – be-
slutsfattare – och vanligt folk. /.../ Jag tror att många människor, de vill
väldigt gärna vara med och påverka sin verklighet men det finns ett
förakt för politiker – eller misstro. /.../ Dels är det avståndet och dels är
det att man inte tror att man kan påverka stora skeenden i samhället,
eller att man kan göra sin röst hörd.
(Kvinna, grupp P)

I detta sammanhang fungerar emellertid de politiska rörelsernas transnationalitet
interaktivt med processer av subnationalisering. Aktörerna upplever sig vara
utsatta för en form av yttre hot eller exklusion från den nationella omgivningen,
som man betraktar sig vara missförstådd av. Mobiliseringen inom den sub-
nationella gemenskapen handlar om känslan av att vara missrepresenterade
och orättvist behandlade i de svenska medierna och som resultat av detta också
av den nationella gemenskapen. Framförallt manifesteras dock exklusions-
processerna genom upplevelsen av den svenska polisens maktövergrepp mot
den egna gemenskapen. Aktivisternas meningsskapande kring kravallerna är
naturligtvis starkt färgade av de situationer man har personlig erfarenhet av,
men en grundläggande uppfattning om att stora delar av våldsamheterna kring
EU-toppmötet orsakats av en provokativ poliskår återfinns hos samtliga. Detta
oavsett ålder, kön, organisatorisk tillhörighet eller grad av engagemang i mötet:

Det är väl det som är nytt med Göteborg, att polisen föregriper allt
som skedde, det var ju redan i Malmö, då de gjorde det här oprovoce-
rade... Jag menar i Seattle, då blev det ju konfrontationer när männis-
kor sökte dem, i Göteborg så var det polisen som skapade konfronta-
tionerna.
(Man, grupp H)

Som jag ser det så var det mycket polisens agerande som liksom drev
fram, de triggade igång en våldsspiral som bara ökade, så därför skulle
jag också vilja säga att de är de främsta våldsverkarna under Göteborg
/.../
(Man, grupp P)
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Det är demonstranterna man identifierar sig med och skapar förståelse för med
hjälp av empati och medkänsla. Här blir processerna av subnationalisering
tydliga i det att man sluter sig samman inom en förtätad gemenskap av
”aktivister”, där den svenska polismakten i mångt och mycket framstår som
antagonisten:

/.../ Jag har stor förståelse för dem som kastat sten på polisen, när poli-
sen går in på Hvitfeldska. De som försvarar sig där har jag mycket stor
förståelse för och jag kan förstå varför de gjorde det, och jag kan också
förstå varför de på Reclaim the City, många av ungdomarna där kastade
sten på polisen. Jag har full förståelse för det. Många av dem har ofta
blivit utsatta för polisbrutalitet och trakasserier från polisen. /.../
(Man, grupp P)

– Jag tycker att en del av stenkastandet var framprovocerat definitivt.
Jag har full förståelse. Jag tycker att mitt tålamod är ganska bra och
jag kastade ingen sten. Jag har ganska bra tålamod, men det finns
många som har sämre tålamod. Har man fått en klubba utav poli-
sen för mycket, har man blivit provocerad för länge, när man bara
vill säga sin mening, då är det självklart att man sätter emot /.../

– Man har ju förståelse liksom, det var ju provokativt allting, så det
stämmer som /namn/ säger.

/.../

– Jag håller med /namn/ om att jag anser att mycket av stenkastning-
en var befogad för att den var framprovocerad och jag vet inte själv,
alltså jag kan inte svära på att jag inte hade blivit så arg att jag inte
hade försökt självförsvara mig om jag hade blivit attackerad.
(Tre kvinnor, grupp I)

”Goda demonstranter – onda poliser”
Den subnationellt förtätade gemenskapen av aktörer betraktar polisernas, som
man uppfattar det, provokativa beteende som den främsta orsaken till
kravallerna. Insatsen vid Hvitfeldska gymnasiet ges av de intervjuade aktivisterna
en avgörande roll, då den bedöms vara den utlösande provokationen ifrån
polisens sida. Kontrasten till den nationaliserade gemenskapens tolkning av
händelsen är markant:

– /namn/ har ju gått ut och sagt att det skulle ha blivit värre om man
inte ingripit på Hvitfeldska, för att det var folk som ville ställa till
bråk. Då menar jag att det är tvärtom /.../. När polisen gör ett sånt
här ingripande som drabbar en massa oskyldiga. Då blir ju en mas-
sa folk arga och dras med åt det hållet att de är med när det blir
bråk. Som de kanske inte skulle ha gjort annars. Så de gjorde saken
mycket värre.
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– /.../. Om polisen inte förstår att det finns några små grupper eller
individer som räknar med att ”nu gör vi en provokation”. Om po-
lisen då inte nappar på den kroken och ställer till med en bärsärkar-
gång som de gör då vid Hvitfeldska, rent dinosauriebeteende, så
leder det till att massor med oskyldiga människor dras in i det här.
Om polisen ägnar sig åt kollektiv bestraffning, då gör man en björn-
tjänst alltså, eftersom de här människorna /.../ som får uppleva po-
lisvåld, tappar förtroendet för rättsstaten och för polisen. På så vis
tänker våldsgrupperna att ”ja, då får vi med oss fler folk”, så poli-
sen har hjälpt – varit med och värvat folk, kan man säga, till antide-
mokratiska våldsgrupper.
(Två kvinnor, grupp M)

/.../ Vad som hände med Hvitfeldska var tre saker. Man slog sönder
förutsättningarna för organisationen att genomföra de planerade icke-
våldsamma aktionerna inför fredagen, man gjorde ett antal hundra ak-
tivister extremt frustrerade över situationen på Hvitfeldska och man
tömde de polisiära resurserna att kunna hantera situationen, så att på
fredagen så stod man utan organisation med frustrerade ungdomar och
med en polis som var uttröttad. Och det är klart att upploppet på Ave-
nyn måste man se som en direkt, oplanerad, spontan företeelse mot
bakgrund av händelserna /.../. Vi fick ett jävla problem i stan för att
polisen inte hanterade situationen på annat sätt utan de fortsätter med
den konfrontativa linjen, och där är jag bitter va. /.../
(Man, grupp P)

Exempel på att poliserna orsakat kravallerna med sina, som man tycker,
strategiska provokationer, lyfts återkommande fram av den subnationaliserade
tolkningsgemenskapen. Meningsskapandet kring händelserna baserar sig både
på indirekta erfarenheter, vad andra sagt, och direkta, vad man själv upplevt:

/.../ Snabbt om Järntorget, då. Där var jag ju på platsen och såg hur
polisen kommer marscherande från fyra håll /.../. Än idag undrar vi ju,
många tror att det hela var en iscensatt polisprovokation. Precis som
det finns små grupper, våldsgrupper, som arbetar med provokationer,
så arbetar polisen, också polisen med provokationer. Det är då illa att
grupper nappar på de provokationer som polisen gör.
(Kvinna, grupp M)

– Det är ju helt absurt. De flesta poliser står på folktomma gator och
springer fram och tillbaka och vet inte vad de ska göra. Alltså, hela
situationen är grotesk. Det finns väl tusen ungdomar och sjuhundra
poliser, alltså polisen är så fruktansvärt övermäktig, så det är helt
obegripligt med en sån kolossal övermakt.
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– Jag tror att man har en polisiär kultur, och man har en massa poli-
ser som liksom är ute och tänker att ”men snorungar, de ska göra
som vi säger”.
(Man och kvinna, grupp P)

På Schillerska såg det ju ut, nu var jag ju inte där, men jag har hört
ifrån olika håll att det såg ut som en enda stor hämndaktion för kra-
vallerna innan och det mot folk som inte ens var med. Som hade hållit
sig inne på Schillerska för att de trodde att ”här är vi trygga och behö-
ver inte bli inblandade i något bråk som vi inte vill vara med i”. Så
kommer polisen in och spöar upp dem.
(Man, grupp M)

– /.../ De [poliserna] gjorde fel när de attackerade mig. Vid ett tillfälle
så flydde jag ifrån en gata. Det stod en folksamling och polishästar
kom ridandes, och jag flydde upp i en park. Där kom det en polis
springande från ett håll och provocerade. Drämde till mig. Jag för-
sökte fly, det var ju fler privatpersoner som fick smaka på batonger-
na om de hamnade på fel ställe. Det var enda anledningen, att de
hamnade på fel ställe.

– De slog på stillasittande fredliga demonstranter som satt liksom...
De verkade slå hej vilt runt så här. Det spelar ingen roll vem som
var i vägen. Och Hvitfeldska och Schillerska. Behandlingen av dem
som bodde där var ju gräslig, hemskt. /.../ Ja hela tiden, jag tyckte
att det bara var en massa hela tiden.
(Två kvinnor, grupp I)

En upplevd brist på kommunikation mellan poliser och demonstranter är något,
som lyfts fram vid ett flertal tillfällen av de intervjuade aktivisterna. Denna på-
stådda brist gör sig gällande på flera nivåer, dels på den organisatoriska mellan
arrangörer och polis, där man menar att polisen ”lämnade arenan”, och dels
ute på gator och torg, där poliserna uppfattats som ”icke-kommunikativa”:

/.../ Den gång jag kanske kände att jag förstod mig lite på polisledning-
en var lördag morgon, när vi fattade beslut om att förändra vägen, då
hade vi någon form av dialog tycker jag men annars så känner jag, det
är lite fånigt att säga det /.../, men jag kände mig lurad av polisen, jag
kände mig sviken av polisen /.../ När det började hetta till, så försvann
polisledningen in i ett töcken. Det var omöjligt att få grepp om hur de
tänkte och vad de gjorde /.../. [Jag] har nog aldrig någon gång upplevt,
att någon part så totalt har lämnat arenan och dragit sig undan och
varit otillgänglig för kommunikation /.../ Det är en bitter erfarenhet för
mig, och varför det blev så kan jag inte svara på.
(Man, grupp P)
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– Men vi försökte föra dialog med dem, när exempelvis då Reclaim
blev omringat. Då lyckades vi ta oss ut därifrån efter många om och
men, och då satt det fortfarande ett gäng inringade i parken. De
hade ju bara satt sig ner för att de inte ville ha bråk, och vi försökte
föra dialog med polisen, liksom ”vad händer med dem, vad gör ni
med dem?”, men det är ju så här att de svarar ju inte. Det går ju inte
att få någon kontakt alltså. Och om de väl säger något så är det ju
nåt som är...

– ”Här får du inte gå”.

– Ja, eller något elakt helt enkelt. Så det går inte att kommunicera
med dem.
(Två kvinnor, grupp I)

/.../ Varför finns det ingen som helst dialogkontakt /.../ från polisens
håll i något avseende någonstans. Det hade varit så jättelätt /.../ och
resurserna finns. De har lager fulla med megafoner. Det hade bara varit
för dem att ge var fyrtionde polis en megafon och låta honom bli nå-
gon slags kontaktperson i olika situationer.
(Man, grupp M)

Som tidigare konstaterats, tycks den nationaliserade gemenskapen tro, och
frukta, att utlandet fått en negativ bild av en alltför svag svensk polismakt, en
föreställning som kan antas vara en återspegling av självbilden av den kraftlösa
och lite ”fega” nationalstaten Sverige. Den subnationaliserade gemenskapen
ger emellertid uttryck för en direkt motsatt uppfattning om Sveriges anseende
utomlands efter kravallerna, som ligger i linje med det egna meningsskapandet
kring händelserna. Här framhåller man att det som svärtat ned Sveriges rykte,
om något, är en alltför brutal polismakt:

– Förhoppningsvis så har väl inte Sverige fått gott rykte av det.

– Jag tror det har skadat Sveriges anseende som en liberal demokrati.
Eftersom bilderna som kom ut i världen, vad jag förstod det ifrån
Mediemagasinet, var på polisen som sköt en ensam demonstrant
som gick till attack mot dem. Jag tror att debatten delvis sett lite
annorlunda ut utanför Sveriges gränser.
(Två män, grupp H)

Jag hörde om en person som satt i Sydamerika och såg den här bilden
på en bar och blev skräckslagen. Han trodde det var bilder ifrån Brasi-
lien eller Colombia, när det var i Sverige det hände. Bilden av Sverige
är för evigt ändrad. Nu är inte steget långt för att folk kan betrakta
Sverige som en polisstat, som öststaterna /.../. Så här agerar man i län-
der som inte betraktas som västerländer och inte demokratiska /.../.
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Det var ju jävligt bra att världen fick se den bilden på att /19-åringens
namn/ blev skjuten för det är ju så det ser ut i Sverige. Det är en san-
ning.
(Kvinna, grupp I)

Det mest uppmärksammade i spanska media är det här med förfalskade
bevis. ”Herregud, korrumperad polis i Sverige också”. Det är en nyhet
i andra länder eftersom vi alltid har skrutit med att vi inte har korrum-
perad polis. /.../ Sverige och Danmark har ju haft en sorts rapportering
medan andra länder har haft en mycket mer kritisk rapportering till
svenska staten och svenska polisen.
(Man, grupp P)

Istället för att oroa sig för bilden av monstruösa demonstranter, som blivit det
svenska polisväsendet övermäktiga, menar den subnationaliserade gemenskapen
att det är demonstranterna, som utomlands hyllats som hjältar:

/.../ När jag kom till Mocambique, då träffar jag alltså regeringsföre-
trädaren som kom fram till mig och sa: ”/namn/, jag har sett på TV vad
som hände på gatufestivalen”, och då tänkte jag att de skulle börja
skälla på mig, och så säger de ”fantastiskt, hur bar ni er åt för att den
svenska ungdomen ska reagera på detta sättet. Då finns det hopp om
en bättre värld.” /.../ De upplevde detta som oerhört befriande, att den-
na välmående överklassungdom äntligen reagerade mot världens orätt-
visor. De såg på nåt sätt detta som ett sundhetstecken. Ju längre bort
från Göteborg man kommer, desto mer perspektiv får man på det som
hände.
(Man, grupp P)

Jag har ju förmånen att jobba bland invandrargrupper /.../ och när det
kablades ut över världen så ringde ju många släktingar som bodde kvar
i arabländer och Asien och så där och sa ”äntligen har ni fått folket att
resa sig i Sverige så det blir kamp”. Så den här officiella bilden som
finns av de här händelserna, att de skulle ha svärtat ner Sveriges rykte
och så, det är ju en sanning med modifikation.
(Kvinna, grupp M)

Kontrasten mellan den nationaliserade och den subnationaliserade gemen-
skapens meningsskapande är markant. Detta kan betraktas som en följd av
bl.a. mediediskursens skildring av en krigssituation där utrymmet för kom-
munikation mellan de båda gemenskaperna har försvunnit till förmån för de
emotionellt engagerande bilderna av våld och förstörelse.
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Åskådare med aktörsperspektiv
Man kan förstå det totalt kontrasterande meningsskapandet i de båda ge-
menskaperna som en effekt av åskådarnas beroende av mediediskursen för sin
informationsinhämtning kring kravallerna. Mediediskursen är emellertid inte
helt avgörande för åskådarnas meningsskapande, vilket blir tydligt, då ett par
åskådargrupper skapar mening på liknande sätt som aktörerna. I dessa fall
handlar det om att man har erfarenheter och kontakter, som lägger grunden
för ett meningsskapande, byggt på andra diskursiva resurser än mediediskursen.
Grupp J säger sig exempelvis äga ett stort politiskt engagemang och dessutom
en närhet till händelsen. En av respondenterna fanns genom sitt arbete på plats
i Göteborg, även om han inte bevittnade kravallerna, och åtminstone en av de
övriga hade tagit del av Wijks bok Göteborgskravallerna (2001), vilken bygger
på intervjuer med i första hand aktivister. De egna erfarenheterna innebär, att
mediediskursen inte får samma avgörande betydelse för meningsskapandet.
Man har dessutom personliga kontakter med drabbade demonstranter, och det
medför att medkänsla och empati med dem ligger nära till hands:

–  /.../ väldigt många av de yngre som jag har pratat med lever fortfa-
rande idag med de här upplevelserna hur man har blivit trakasse-
rad, sparkad. Att sitta i en polispiket i timmar utan att veta vad som
ska hända en, och så är man fjorton år. Man har varit ute ihop med
sina kompisar därför att man vill protestera mot orättvisorna i värl-
den och så hamnar man i en polispiket och vet inte vad som ska
hända, därför att pratar man med poliserna så säger de ”håll käf-
ten, jävla hora” och ”yttrar du dig en gång till så sopar jag till dig”.

– Det är så hemskt med det tycker jag. Det är ju det här att polisen
betraktas ju ändå som en överhet eller myndighet, och att de ska ha
rätt att gå in och säga sådant till tretton-fjortonåringar. Alltså, det
tar ju säkert rakt i själen, det är jag övertygad om. /.../
(Man och kvinna, grupp J)

Genom sina erfarenheter och personliga kontakter med drabbade demonstranter
identifierar man sig med dessa och attribuerar orsakerna till oroligheterna till
polisen:

– /.../ Jag trodde faktiskt i min enfald att, om man tittar på Attac-
rörelsen och Ung Vänster och det här gänget då, de hade ju en orga-
nisation för att de skulle hålla sig lugna. De jobbade ju jättemycket
med det, så jag trodde nog att de skulle kunna fixa det. Det var väl
därför jag blev så besviken när det inte gick. Och då känner jag så
här att, ja, de måste ju blivit hetsade på något vis alltså. Ja, någon-
stans så tror jag att man ville att det skulle bli så här.

/.../
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– Och sedan är det en liten grupp som börjar bråka /.../ men jag tror
ju också att mycket hetsas fram. Om de istället försöker få bort de
här som verkligen var där för att bråka /.../ men där har man ju
istället /.../ hetsat hela massan. Det är min uppfattning.

– Jag tycker att polisen skulle ordna sina led också, måste jag säga,
för det finns ju många rötägg där.

– Ja, precis, det var ju säkert många av dem som kom dit för att visa
sin makt så att säga.
(Två män, en kvinna, grupp J)

Man visar heller ingen förståelse för polisens skott mot 19-åringen:

– Man behöver inte reagera så hårt alltså /.../ för han är ju ganska
ensam när han står där och kastar ett par stenar. Det är ju fel i och
för sig, va, men jag tycker inte det är befogat att skjuta honom för
det. Om de nu skjuter, varför skjuter de så högt, då?

/.../

– Och sedan är det ju märkligt. Vi i Sverige, vi brukar ju reagera. När
man har berättat om någon demonstration utomlands där polisen
skjuter demonstranter, så tycker ju vi att det är för jävligt.
(Två män, en kvinna, grupp J)

Inte heller gruppen med somalisk bakgrund ansluter sig till den nationaliserade
gemenskapens tolkning av händelsen trots att man varit beroende av medie-
diskursen för att skaffa information om kravallerna. Istället ansluter man sig
snarast till ett subnationellt förankrat aktörsperspektiv. Ordvalet ”svenskarna”
i citatet nedan indikerar återigen ett avståndstagande från den nationella kontext
man geografiskt befinner sig i, och det finns ingenting som tyder på att man
alls identifierar sig med denna. De egna erfarenheterna av att leva under icke-
demokratiska former tycks ha stor betydelse för meningsskapandet:

Jag kan tycka att svenskarna är bortskämda. Som man har haft det
hundra år tillbaka, inte varit med i något krig. Man har tagit det här
med demokrati för givet. Men om man jämför det land jag kommer
ifrån, där vi hade arrangerade demonstrationer – det var ju inte frivil-
ligt, du måste vara med. Att vi fyra skulle kunna gå till den eller den
ambassaden och ta med lite banderoller det skulle vi inte ens drömt
om. Det här skulle aldrig hända i Somalia. Svenskarna är bortskämda
med att det bara är att säga sin åsikt – man blir inte ihjälskjuten.
(Man, grupp S, förf. understrykning)
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Erfarenheterna från tidigare hemland av att leva under icke-demokratiska former
lägger grunden för ett ifrågasättande av polisens agerande:

– Skottet, som träffade den här unga killen, det tycker jag var väldigt
otäckt därför att det påminner oss om det brutala som finns i andra
delar av världen. Där man helt enkelt skjuter folk som demonstre-
rar. Det tänker jag på rent spontant, det är den första bilden som
kommer upp.

/.../

– /.../ Ja, det som var skrämmande var det här med beskjutningen. Att
en del svenskar rättfärdigar polisens beskjutning. Säger att det var i
självförsvar. En del vill att polisen ska använda mer våld, vara mer
aggressiva. Det tror jag är farligt, när man säger att vi skjuter ihjäl
den som inte tycker som oss. Så jag blir liksom besviken både på
ungdomarna, det här gänget, och polisen.
(Två män, grupp S)

I den ursprungssomaliska gruppen skapar man mening kring kravallerna genom
konstanta återkopplingar till den egna upplevda identiteten som ”dominerad”
och ”förtryckt” i en minoritetsgemenskap inom den nationella, svenska,
kontexten. Genom dessa identifikationer kommer den svenska polisens agerande
under starkt ifrågasättande Här använder man direkta och indirekta negativa
erfarenheter av den svenska polisen för att skapa mening utifrån ett aktörs-
perspektiv:

Jag har läst nånting om hur polisen behandlar folk som är mörkhyade.
Till exempel att det var en incident i Trollhättan där det var några
somaliska ungdomar som var inblandade i nånting. Då skrev polisen
direkt i sina utredningar, istället för att skriva mörkhyade, att det var två
negrer. Allt det här gör ju att man inte har förtroende för polisen och
det tycker jag är synd. Man skulle tycka att den svenska polisen är den
bästa polisen i världen, men sånt här gör ju att man blir förbannad.
(Man, grupp S)

Tänk om den här unga svenska killen som blivit skjuten, tänk om han
var en afrikansk kille. Hur skulle man då ha hanterat det. För om inte
en svensk får rättvis behandling hur ska då en invandrare få det. Det
blir lätt att dölja allting. Det är mycket farligt. Om en grupp försöker
manipulera hela samhället, då är det väldigt farligt.
(Man, grupp S)

Det som framkommer här, är att när åskådarna har egna erfarenheter, för-
kunskaper eller personliga kontakter med inblandade parter, kan detta inne-
bära, att de inre diskurserna styr meningsskapandet i helt andra riktningar,
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jämfört med andra åskådare, trots att man endast tagit del av händelsen via
medierna. I detta fall att åskådare betraktar kravallerna ur ett aktörsperspektiv.

Indignation och medkänsla
Den nationaliserade gemenskapen som består av åskådare till händelserna i
Göteborg anser, som redan konstaterats, att gripna aktivister i allmänhet och
den skottskadade 19-åringen i synnerhet har ”sig själva att skylla”, och
indignation riktas mot aktivisterna. Uppfattningen bygger på den legitimitet,
som mer eller mindre oreflekterat vidhäftas polisens agerande. Aktivisterna å
sin sida, samlade i en subnationaliserad gemenskap, gör en direkt motsatt
bedömning, och känslor av indignation vänds mot polisen:

– /.../ Jag kan bli fruktansvärt upprörd när jag tänker på vad polisen
gjorde vid Hvitfeldska. /.../

– Ja, alltså insatsen som sådan, den gör mig förbannad, det är ju helt
enkelt för jävligt.
(Man och kvinna, grupp P)

Jag tycker det är väldigt allvarligt att det skedde. Det är för mig än i
dag obegripligt hur det kunde ske. Eller det är inte obegripligt för mig,
men det är oförsvarligt. Obegripligt är det väl inte eftersom jag och vi
såg hur poliserna hela våren trissades upp till en vansinnig nivå. De
lämnade verkligheten, poliserna då, och hade en orealistisk hotbild fram-
för ögonen. Så att i den situationen är de inte förankrade med verklig-
heten och har inte tagit reda på någonting om rörelsernas symboler,
rörelsernas språk, hur rörelserna fungerar /.../. Och i det läget kan ju
vad som helst hända.
(Kvinna, grupp M)

Man identifierar sig empatiskt med dem man betraktar som ”de drabbade”
och offer i situationen. Den personliga erfarenheten och engagemanget i
händelsen reducerar vikten av att offren måste uppträda som ”värdiga” sådana.
I åskådarnas meningsskapandet tycktes egenskaperna av oskuld och maktlöshet
vara ytterst viktiga för offerrollens tillsättning. För aktörerna innebär emellertid
den kognitiva närheten till händelsen och identifikationen med demonstranterna,
att dessa tilldelas subjektspositioner i meningsskapandet. Som fallet Kosovo-
konflikten tidigare visat, tycks det då inte vara det generaliserande medlidandet
som aktiveras. Medlidandet är sammankopplat med att de drabbade innehar
objektspositioner i meningsskapandet. Istället är det medkänslan, relaterad till
närvaro och subjektifiering av dem som drabbats, att det lika gärna kunde
vara man själv som befann sig i den prekära situationen, som väcks (jfr Boltanski
1999):

– Det var helt ofattbart att de sköt. Och sedan skjuter direkt in i ma-
gen på en person. /.../
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/.../

– Och just den kvällen då kände alla /19-åringens namn/. Alla kunde
ha varit /19-åringens namn/. Alla kunde ha varit /19-åringens namn/
oavsett om man kastat sten eller inte. Alla kunde ha varit den killen
som fick ett skott i benet. Alla kunde ha varit de som sprang i folk-
massan som polisen sköt emot. Det var ju civilpersoner och vanliga
göteborgare. Det var fotografer. Det var vem som helst i den där
folkmassan som sprang. Det kunde ha varit vem som helst i Sverige
som var i Göteborg. Det fanns inget sikte, inget mål med det. Vem
som helst.
(Två kvinnor, grupp I)

De stängde av hela Vasaparken från alla håll och sidor. Ingen människa
som ens smög fram till polisen med legitimation i handen och ”ursäk-
ta, jag hör inte hemma här, snälla kan jag få går härifrån”. Det fick
man alltså inte. Jag träffade gråtande tjejer som satt vid kanten ”vi får
inte gå hem” (härmar gråtljud), och de fick inte gå därifrån. De hade
alltså ingen möjlighet att överhuvudtaget förflytta sig från parken och
det här pågick ju i flera timmar. /.../
(Man, grupp M)

Traumatiska minnen, så små, så unga, kommer att bära med sig hela
livet. De kommer inte ändra sin uppfattning om att vi lever i en polis-
stat i morgon. De kommer att gå med det resten av livet. Bli gripen för
att man demonstrerar och sättas i bur, över en natt utan att kunna
kissa, utan att kunna... bara förnedring. Tänk er alla dessa stackars
små tjejer som inte kunde ringa hem. Jag vet själv, jag skulle fan haft
ångest i... hur länge som helst efter en sådan upplevelse.
(Kvinna, grupp I)

Liksom den subnationellt förtätade gemenskapen av aktörer i detta sammanhang
upplever sig stå utanför den nationella gemenskapen, betraktar också gruppen
med somalisk bakgrund sig som de ”förtryckta”, såväl i den nation de geo-
grafiskt befinner sig i som globalt. Följaktligen identifierar man sig också med
demonstranterna, som man anser sig representerade av i det drama som be-
vittnats:

Man pratar i radion med demonstranterna och de var Afrika-vänliga
och för alla länder som är fattiga. När man hör dem genom radio blir
man påverkad och känner sympati för demonstranterna.
(Man, grupp S)

– /.../ Jag kände också ibland som att de här ungdomarna, de demon-
strerade för oss, minoriteten invandrare, och de som ligger bakom
oss, det är fredliga demonstranter som alltid är för demokrati och
rättvisa och solidaritet.
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/.../

– /.../ De här ungdomarna, ibland blir jag lite avundsjuk på dem. Jag
önskar att jag var lika engagerad som de. De brinner för en fråga
som de är intresserade av.
(Två män, grupp S, förf. understrykningar)

Identifikationen med aktivisterna innebär således för denna grupp av åskådare,
att också empatiska och sympatiska känslor riktas åt detta håll, vilket står i
kontrast till känslorna av indignation bland åskådarna i den nationaliserade
gemenskapen.

Individ kontra struktur
Den nationaliserade gemenskapen gav, som resultaten visat, kravallerna
dispositionella attributioner, dvs. att de orsakats av ”dåliga” individer.
Polisernas, ”vi-gruppens”, beteende, som man i meningsskapandet mer eller
mindre spontant sökte finna legitimitet för, förklarades däremot situationellt –
att den pressade situationen drivit fram beteendet. Den subnationaliserade
gemenskapen tillskriver i sin tur kravallerna situationella attributioner överlag,
framförallt när det gäller de våldsamma demonstranternas agerande. Här
resonerar man i termer av att från början fredliga individer, dem som man
betraktar som ”vi-gruppen”, gripits av desperation och frustration av den press,
som situationen föranlett. Med hjälp av empatisk inlevelse i situationen skapas
förståelse för våldet:

Ja, jag gillar inte att slåss, men klart blir jag peppad tillräckligt så vet
jag inte vad jag gör.
(Man, grupp M)

–  Det [våldet] är en reaktion...

– ... reaktion på någonting.

– Om en kille är mobbad. En kille blir väldigt, väldigt förnedrad och
sedan några dagar eller någon vecka senare så är det någon som får
stryk av den här personen. Ja, men det är klart att man säger att det
är en reaktion på vad som hänt.

– Ja, det är en reaktion.

/.../

– /.../ Det här är ju människor som har varit med om en himla massa
dåliga, dåliga händelser med poliser.
(Två män, grupp H)

En annan förklaringsstrategi av situationell karaktär handlar om situationen i
Göteborg i största allmänhet. I meningsskapandet nyttjas på detta sätt erfaren-
heter ifrån tidigare händelser, som drabbat staden:
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Det finns stora spänningar i Göteborg, gäng som skjuter på varandra
och sånt där. Det har visat sig i tidigare problem i samband med den
stora brandkatastrofen då med ungdomars misstro mot polismyndig-
heter, i tidigare kravaller i vissa förorter i Göteborg. Du kommer till en
stad där du har motsättningar som i sig skulle kunna leda till konfron-
tationer. Så kommer hela det här världspaketet och hamnar i detta. Då
är risken mycket större för att det kommer till en konfrontativ situation
så att säga /.../. De flesta jag känner som har deltagit i stenkastningen
och liknande, de är helt vanliga göteborgsungdomar i 17-årsåldern.
(Man, grupp P)

Om man tittar på göteborgsungdomar så bråkar ju de med polisen
varje helg. Inte alla ungdomar så klart, men det finns ju en grupp ung-
domar i Göteborg som bråkar med polisen varje helg. Och varför skulle
de inte bråka när det är liksom flera tusen poliser där som dessutom
inte är särskilt positivt inställda till deras fester och deras sätt att vara.
(Man, grupp H)

Man hänvisar också till de vidare sociala, ekonomiska och politiska förhållandena
i samhället för att söka förklara oroligheterna, där man menar att de grund-
läggande problemen står att finna. Våldet kan på detta sätt betraktas som ett,
om inte önskvärt, ändå förståeligt politiskt uttryck i form av ”de svagas
maktmedel” (Scott 1985, förf. fria översättning) – att revoltera mot det förtryck
och den maktlöshet man erfar:

I: Varför tror ni att sådana här situationer uppstår, som den i Göteborg?

/.../

– Jag tycker ju att det finns ett ganska enkelt svar på den frågan. Det
är en klassiker. Det är de rika mot de fattiga och de fattiga mot de
rika. Det må vara lite mer nyanserat än så, men sådana här sam-
mandrabbningar har förekommit och kommer fortsätta att före-
komma så länge folk är förtryckta och upplever sig själva vara i en
situation där de inte har makt över sitt eget liv. När besluten om
deras liv tas av någon annan får det förödande konsekvenser. Det är
inga terrorister, det är ju folk som helt enkelt har tröttnat på att
vara förtryckta.
(Kvinna, grupp I)

/.../ Jag menar, vi lever ju inte i den bästa världen, och när det finns
brister, demokratiska brister i samhället och flera människor känner
sig marginaliserade och maktlösa inför den samhällsutveckling som
pågår. Det är ju många som kanske inte väljer de mest genomtänkta
strategierna för att förändra det förhållandet.
(Man, grupp H)
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På detta sätt tycks aktörerna tillskriva kravallerna situationella attributioner
på två nivåer: konkret, händelseinriktad – dels genom den aktuella situationen,
dels genom tidigare situationer i det geografiska området, och abstrakt,
strukturell – genom hänvisningar till rådande ordning, maktfördelning och
förtryck.

När det gäller den subnationaliserade gemenskapens känsla för agentskap,
beträffande problemen med våld och kravaller, handlar det om att förändra
formerna för demokratin. Här pekar man, i linje med sina situationella attribu-
tioner, på strukturella problem att lösa:

– Ja, det är inte att skicka ut mer poliser på gatorna, och inte att ge
dem vapen.

/.../

– Överhuvudtaget så handlar det om att skapa en livaktigare demo-
kratisk kultur, ett livaktigare folkligt engagemang som gör att ar-
betsplatser, skolor, lokalsamhällen blir tryggare ställen att vara på.
Och det blir platser där man känner att man kan utvecklas, där
man inte blir marginaliserad eller förtryckt på de mest jäkliga vis.
/.../ Våldet i Göteborg, om det är det enda våldet, som man reagerar
på i samhället. Om det är det mest destruktiva man ser, då tror jag
att man bör putsa glasögonen så att man ser tydligare att det fak-
tiskt är ett väldigt konfliktpräglat samhälle vi lever i /.../. Lösningen
är ju kamratskap bland vanliga människor och solidaritet. Inte av-
ståndstagande och hetsjakt.
(Två män, grupp H)

– /.../ Makthavarna kan antingen försöka ta synpunkterna på allvar
och komma rörelsen till mötes på nåt sätt eller också kan man se
alla protester och alla demonstranter som ett problem och försöka
få bort problemet. Förbjuda demonstrationer under möten, eller
lägga mötena nånstans ute i öknen dit demonstranterna inte kan
åka. Och ju mera våld det blir desto lättare är det för dem att rätt-
färdiga att de ser alla protester som ett problem. /.../

– Större risk för slutna möten också vill jag hålla med om.

– Ja svårare för möten mellan folkvalda och vanliga människor. Det
vore hemskt olyckligt.
(Två kvinnor, grupp M)
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4.3.3. Mediediskurs och meningsskapande

Perifer politik
Symptomatiskt för den nationaliserade gemenskapen är att man minns relativt
lite av de politiska processerna, såväl de inomparlamentariska som de utom-
parlamentariska. Man har framförallt vaga uppfattningar om de senare –
demonstrationernas syfte är mycket oklart för de flesta. Granström (2002) har,
i sina studier av fem stora nyhetstidningar, också belagt att medierna mycket
sällan placerat demonstrationerna i centrum. Istället var uppmärksamheten
riktad mot demonstranterna som individer, deras utseende och uppträdande.
Som åskådare till mediernas skildring av händelserna i Göteborg har man inte
heller lagt demonstrationernas syfte på minnet på samma sätt som bilderna av
kravaller och våld:

I: Vet ni vad man demonstrerade emot?

– Neej.

(skratt)

– Det var ju något möte, då.

– Ja, precis. Det var något möte, ja.

– Det har liksom kommit lite i skymundan.

/.../

– Demonstranterna var där.

– Ja, precis. De var ju där. Väldigt många.
(Tre kvinnor, grupp A)

I: Vet ni vad man demonstrerade mot?

– Var inte det det här valet av president i USA, eller?

– Ja, det var mot Amerika, har jag en känsla av. Mot presidenten, var
det inte det?

(skratt)

– Det har ju fallit undan.

/.../

– Och det var liksom svårt... för jag utgår ifrån att det också var
sådana här lagliga demonstranter. Men det var svårt att hålla isär
det här, som man såg det på TV.
(Två män, en kvinna, grupp F)

– De demonstrerade väl mot, ja vad fan heter det, etablissemanget.

/.../

– Jag har nog ingen pejl egentligen om vad, jag vet inte egentligen hur
det gick till.
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– Nej, inte jag heller.

– Det enda jag har fattat det var att det var EU, nåt toppmöte, och
sedan att det var en massa demonstranter och sedan blev det kaos
och att de förstörde. Ja, allt det här som man såg på TV då. Jag vet
inte varför, nej det tror jag inte jag vet.
(Två kvinnor, en man, grupp O)

– Nej, jag vet inte vad det var, men det var väl nånting med EU, jag
brukar aldrig fatta nånting om det.

– Nej, jag fattar inte heller, men jag fattade att det var EU-toppmöte.
De skulle väl bestämma nånting men jag vet inte vad de skulle be-
stämma.

– Publiken hade väldigt starka åsikter om det.
(skratt)
(Två kvinnor, grupp Q)

Bilderna av de inomparlamentariska politiska processerna, förhandlingarna
inne på mässområdet, visar sig i intervjuerna vara nästan lika vaga. Kravallerna
överskuggar även dessa förehavanden:

– Jag hade velat veta vad det handlade om. För jag vet inte vad det
handlade om.

– De snackade om det på nyheterna som om allting är självklart. Att
alla borde veta vad det handlar om.

– Det är ju bara en liten grupp som vet vad det handlar om.
(Två kvinnor, grupp Q)

I: Vet ni vilket evenemang som hölls i Göteborg vid den här tidpunkten?

– Neej.

– Presidenten var väl där också, USA:s president.

– Jag vet inte vad det var för något möte faktiskt.

– Nej, jag tror att jag kollade någon gång men det är inte det som fäst
sig i huvudet. (skratt)
(Två kvinnor, en man, grupp C)

Det kom liksom i skymundan tycker jag. Det man /.../ fokuserade /.../
var ju liksom hur mycket skador det har blivit idag. I stort sett vad de
kommit fram till på det där mötet. Det skulle de nog få mangla med
rätt hårt för att jag ska komma ihåg. Det var väl inte lika viktigt.
(Kvinna, grupp A)

Nu tycker man ju att allt i media gick ut på kravallerna, våldet, det blev
ju ingenting om själva mötet. Man fick ju inte höra nånting nästan.
(Kvinna, grupp R)
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Att den nationaliserade gemenskapens meningsskapande i stora drag fungerar
som ideologiskt betingad reproduktion av polismaktens legitimitet, har tidigare
konstaterats. Det faktum att mediediskursens fokusering av våldet, tycks ha
inneburit att politiken inne på mässområdet fått en undanskymd plats i publikens
meningsskapande betyder att också de politiska maktstrukturerna förblir
outmanade. I och med att de inte lyfts fram, analyserats och fokuserats minskar
möjligheterna för att politisk gemenskap skall kunna bildas kring de frågor,
som behandlas eller inte behandlas i den institutionaliserade politiken.

Precis som Kosovofallet tidigare visat, tycks det dessutom som om medie-
diskursens fokus på våld och negativa händelser har en ”avtrubbande” effekt
på åskådarna. Den känslomässiga uttröttning, som följer av alltför mycket
”elände”, innebär att det engagemang man initialt eventuellt känner mycket
snabbt ebbar ut. ”Avtrubbningen” tycks dessutom ha en kumulativ karaktär,
eftersom man bär med sig minnesbilder av tidigare negativa händelser, militära
konflikter och katastrofer. Tillsammans aktiverar dessa en massiv känslomäs-
sig barriär, vilken resulterar i att man som åskådare avskärmar sig ifrån det
som rapporteras och inte låter sig engageras emotionellt:

– Ja, jag bara känner att jag kräks på allting. Det kommer så mycket
sånt här nu så man blir liksom... Det ena avlöser det andra tycker
jag. Det här med Göteborg var det första, med discot [Göteborgs-
branden]. Och så kommer det här. Men det är ju hela tiden grejer
som kommer så man, jag vet inte, man blir avtrubbad tror jag.

– Men, det är väl att man har ett eget liv. Man orkar inte ägna för
mycket tid åt det där.

– Man orkar inte heller /.../. Det blir för mycket i sig, tror jag. Man
stänger av, känner jag.
(Man och kvinna, grupp O)

– /.../ det är som du säger, man matas och matas och matas och till
slut så är det liksom korvstoppning och man tar inte emot något mer.

– Nej.
– Och det blir till slut att man känner så där att, ja visst ser man

bilder, det är klart man berörs, det är ju inte så att man skiter i det.
Men till slut så orkar man inte. Jag menar, det är samma sak, nu är
det Afghanistan och Afghanistan står mig här uppe (pekar på hal-
sen). Jag känner liksom att man inte tar emot någonting mer.

– Nej, nej, nej.
– Nej, det är ungefär som i USA. Det var ju så att man stängde av

TV:n när nyheterna började ett tag.
– Ja.
– Man orkade inte ta emot allt. Man måste ha tid att bearbeta de här

nyheterna på något sätt för att klara av att ta emot något mer.
(Tre kvinnor, grupp A)
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Jag tror vid vissa tillfällen så sa vi så här hemma att ”nej, vi zappar
över till något annat för nu orkar vi bara inte”. Det blir för mycket
utav det [våldet].
(Man, grupp F)

Jag läser inte så mycket i tidningar för jag tycker att det räcker med att
titta på TV. Ibland då slår vi av TV:n för vi tycker det är så hemskt att
se det där så...
(Kvinna, grupp K)

Avtrubbning, dvs. att man avskärmar sig ifrån det ”elände” som mediediskursen
tillhandahåller, innebär att engagemanget man initialt känner inför en händelse
tämligen snabbt förklingar. Åskådaren mer eller mindre ”tvingas” till distansering
– för sitt eget emotionella välbefinnandes skull – som effekt av mediediskursens
fokus på krig, våld och lidande.

Mediekritik som social norm
I den nationaliserade gemenskapen är mediekritiska inre diskurser aktiva, när
man diskuterar mediediskursen kring EU-toppmötet, demonstrationerna och
kravallerna. Man konstaterar och riktar även i viss mån kritik mot det faktum,
att mediediskursens fokus på kravallerna i hög grad tagit uppmärksamheten
från de politiska processerna:

– Jag tycker att de riktar in sig alldeles för mycket på de här vålds-
makarna för det är ju det de vill. Samtidigt som vi då sitter idag, ja
drygt ett halvår senare och säger att vi vet egentligen inte vad de-
monstrationerna var för någonting.

– Nej.

– Vi kommer bara ihåg våldsamheterna.

– Så jag tycker media handlade lite dumt också faktiskt.

/.../

– Ja, om man har tio platser så kommer liksom de nio första att handla
om våldsamheter och sedan på tionde plats kommer då de här de-
monstranterna och EU-toppmötet. Man vet ju liksom egentligen
ingenting /.../. Det är våldsamheter till nittio procent och sedan tio
procent är resten då.
(Kvinna och man, grupp O)

I: Tycker ni att ni fick veta det ni kände behov av? Saknade ni något?

/.../

– Ja, fördelningen till exempel av det riktiga /.../ det EU-toppmötet
handlade om. Det skulle kanske haft en större /.../ Det var synd att
det här negativa...
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– Ja.

– Det är ju där som rapporteringen blev fel.

– Ja, det blir ju minnet av det där toppmötet.
(Två män, en kvinna, grupp F)

I: Hur ser ni på medias rapportering kring EU-toppmötet, då?

– Ja, det var lite sämre. Jag tycker det var väldigt mycket inriktat på
vad som händer runt omkring.

– Ja, det var ju inte så mycket om själva toppmötet kändes det som.
Det var mest liksom ”EU-mötet mitt i kravallerna”.
(Kvinna och man, grupp L)

/.../ Man får ju inte reda på något egentligen vad som har hänt under
själva toppmötet. Det är jäkligt lite information om vad själva topp-
mötet gick ut på just under Göteborgskravallerna, för det enda man
ser det är ju just alla poliser, när poliser och demonstranter ryker ihop.
Det är det enda de visar så man vet inte riktigt vad de har gjort på
själva mötet. Det som det handlade om från början. /.../
(Man, grupp G)

Man uttrycker dessutom en medvetenhet om att den journalistiska praktiken
innebär ständiga val och bortval och att nyheter kan vara ”vinklade” på olika
sätt för att skapa intresse och därmed öka försäljning eller tittarsiffror:

– /.../ samtidigt har jag ganska svårt att tro att det verkligen är så,
eftersom man aldrig vet vad det är man ser och hur det gått till /.../
Man kan ju inte se hela bilden.

/.../

– Ja, TV, tidningar och radio. De har ju liksom haft en bild /.../ men
hela tiden har det kommit fram saker./.../ Att de har klippt ihop
bilder och sådant för att det ska se liksom hemskt ut, höll jag på att
säga.

– Ja, men lite så tror jag nog att det är. De vill ju visa det som är mest
intressant kanske, som får mest tittare tror jag.
(Två män, grupp B)

– Samtidigt är det ju också så att media vet att sådant här bråk säljer
mer än vad redovisning av de fredliga demonstranterna gör.

/.../

– Och sedan hela tiden, så köper vi det här, som du säger, de matar ut
hela tiden.
(Kvinna och man, grupp O)
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– Det var väl mer populärt att visa våldet för det är nog mer folk som
vill se det, verkar det som.

– Mmm.

– Var lite mer sugna på att se det än vad de [demonstranterna] hade
att säga. Det är medierna, man vet ju vad de flesta människor vill
se. Det är det som ökar tidningssäljandet och TV-grejer. /.../

– Men det är ju lite skrämmande att de går ut så här. Det är så lätt att
få fel bild, liksom.
(Två män, grupp G)

– /.../ Jag har ju bara sett våld, det är min bild av toppmötet. Det är ju
att våldet fanns, och gatstenarna.

– Det är min bild också, men i och för sig... nyhetsmedia vill ha nåt
nytt, nåt annat, nåt häftigt, så de bevakar sånt.

– Ja, det lockar ju mera tittare. /.../
(Två kvinnor, grupp R)

Det tycks dock som om det många gånger är först i intervjun, som de medie-
kritiska inre diskurserna aktiveras. Man är egentligen inte medveten om den
egna upplevda okunskapen om EU-mötet och demonstrationerna och inte heller
om kopplingen mellan denna och mediediskursens fokusering av våldsam-
heterna. Denna ”upptäckt” gör man i den kommunikativa situation, som inter-
vjun innebär:

– Men jag tänker nu, när jag ser det här (nyss visat nyhetsinslag), jag
menar man vill veta ”varför tycker de inte om EU och EU-mötet?”
Visst, de står och demonstrerar mot EU, det vet man ju, men varför
då? Det är väl det de vill ha fram. Det är ju det demonstrationen var
till för.

– De fredliga demonstrationerna.

– Ja, ja men den kommer ju inte alls till sin rätt, de finns ju inte.

– /.../ De skulle lyfta fram varför, varför de tycker så här om EU, men
det kom inte fram till oss. Det kom ju bara fram sådana här hetsbil-
der. Att det kastades sten och sånt.
(Två män, grupp B)

– Man fick aldrig reda på varför. Hur hela den här demonstrationen
startade.

– De är emot EU, tror jag. Jag förstod det nu. Det har jag inte förstått
tidigare, men det var ju Nej till EU.
(Kvinna och man, grupp D)
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/.../ När jag såg dem nu [nyss visade nyhetsinslag] så har jag börjat inse
att det också var fina demonstranter där också. Att det inte bara var
bråk. Men det jag såg först var ju bara bråk.
(Kvinna, grupp R)

Nu så här i efterhand, så tänker man ju mer på det. När jag såg filmen
[nyss visat nyhetsinslag] så liksom fattade jag vad det handlade om,
men innan det hade jag inte förstått.
(Kvinna, grupp Q)

Det bör alltså manas till viss försiktighet med att tolka den explicita medie-
kritiken som inre diskurser, vilka alltid nyttjas som resurser för menings-
skapandet i receptionsögonblicket. Precis som i fallet Kosovokonflikten tyder
resultaten på att många ändå reagerat starkt, såväl med indignation som med
medlidande, på de bilder och rapporter som medierna tillhandahållit, även om
man vid den direkta intervjufrågan uttrycker kritik. Mycket tyder också på att
många genom de första, främst visuella intrycken, bildat sig en mer eller mindre
bestående uppfattning, byggd på mediediskursen, om händelserna i Göteborg.
I synnerhet som mediediskursen initalt överensstämt med, passat in i, etablerade
inre diskurser av ideologisk natur. Även enkäterna visar att man i de flesta fall
”för det mesta” litat på mediernas rapportering. Mediekritiken får på detta
sätt mer karaktären av social norm, att man i det sociala sammanhanget bör
uppvisa en mediekritisk ”attityd”, än ett djupgående förhållningssätt.

Mediediskursens prioritering av våld och spektakulära händelser tycks dess-
utom, för åskådarna, ha blivit del av den naturliga ordningen – ett självklart
sätt för medierna att prioritera bland händelser av olika karaktär – och där-
med införlivats som ideologiskt betingade inre diskurser. Nyhetsvärderingen
har naturaliserats och kommer aldrig under ifrågasättande:

Men när det händer något så här stort som kravaller, då är det klart det
blir... det är ju det man ger fokusering på. /.../
(Man, grupp B)

– Men, man förstår att media visar våldet. Det var ju det som många
gnällde på så här efteråt, att de bara visade våldet. Men, det är ju
inte så konstigt att de gör det. Så är det ju med allting, liksom.

– Det blir ju det som får mest uppmärksamhet.

– Ja, det är ju inte så konstigt heller, tycker jag.
(Man och kvinna, grupp C)

/.../ De flesta kanske kollar på de korta sändningarna och då har de
mest bara med det viktigaste, om man säger, det som folk lyssnar på.
/.../ det korta, då tar de ju bara det viktigaste och då blir det ju sensa-
tionsnyheter mera.
(Kvinna, grupp E)
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– En liten demonstration mot djurförsök, när folk går där lugnt och
fint, det är ju liksom ingenting att nämna ens i nyheterna.

– Folk vill se action.
(Två kvinnor, grupp Q)

Normgivande initial tolkning
Det tycks som om mediediskursens initiala fokusering på de våldsamma
händelserna präglar de minnesbilder man sedan som åskådare bär med sig.
Mycket talar för att detta har skett på bekostnad av insikt i och minnesbilder
av de politiska processerna. Därmed inte sagt, att mediediskursen faktiskt var
i total avsaknad av rapportering från de olika politiska aktiviteterna. Det som
dock kan konstateras, är att mediernas initiala fokusering på våldet är
normgivande för hur åskådarna skapar mening kring dagarna i Göteborg och
vad de sedan minns. Man menar att det är våldet, som ”tar tag i en” och att det
är därför man minns det. De inre diskurser, som vägleder meningsskapandet
kring kravallerna, är dessutom relativt solida till sin karaktär, vilket skiljer sig,
ifrån Kosovofallet, då man inte hade någon etablerad uppfattning om vare sig
området eller parterna i konflikten. I fallet Göteborgskravallerna har emellertid
den nationaliserade gemenskapen redan en ”föredragen läsning” av den svenska
polismakten och är inte motiverad att förändra denna föreställning. Man
replikerar med ett mer eller mindre utvecklat ”nej” till svar på frågan om
åsikterna ändrats under tiden som gått. I flera fall har t.o.m. de ursprungliga
åsikterna skärpts:

I: /.../ Har era åsikter förändrats någonting under tiden fram till idag?

– Jo, att de skulle skjuta och slå mer. Ja, men det kan jag stå för. De
skulle ha gått mycket hårdare fram, poliserna, men de får ju inte.
Det blir sånt jävla skriveri om allting så fort de gör någonting lite
grand för brutalt. /.../
(Man, grupp N)

Jag tror inte att jag skulle ändra åsikt om jag satt och pratade med en
nu som hade varit där och kastat. Jag skulle säkert bara tycka ännu
mer att jag själv har rätt liksom, så jag blir nog inte påverkad av om
man diskuterar eller hör på TV, utan jag har ju min åsikt från början.
Sedan kan den kanske förstärkas lite eller man tycker att de ska ha
hårdare straff och sådana saker.
(Kvinna, grupp A)

I: /.../ Har era åsikter förändrats under tiden?

– Nej, det tror jag inte. De har nog blivit hårdare om de har föränd-
rats på något sätt. Jag har blivit mer hatisk när man har förstått
innebörden ungefär av vad det betydde för Sverige, tycker jag.
(Man, grupp B)
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Den initiala tolkning man gjort av kravallerna tycks följaktligen ligga fast, och
man är tämligen obenägen att ändra sina tolkningar på basis av ny information
man fått via mediediskursen. Journalistik av typen ”Uppdrag Granskning”,
som kritiskt granskat polisens insatser de aktuella juni-dagarna, avvisas av den
nationaliserade gemenskapen. Denna typ av program, menar man, har tagit
parti för de våldsamma aktivisterna och strävat efter att vända sin publik mot
polisen. Den ideologiskt betingade föreställningen om polisen som garanti för
lag och ordning tycks vara så etablerad, att man vänder sig emot information
från medierna, som på något sätt ifrågasätter denna givna tolkning.

– Jag vet inte om det var ”Kalla fakta” eller, jag vet inte. Det var så
vinklat.

– ”Uppdrag Granskning”, kanske.

– Ja, det kanske det var. Det var så otroligt vinklat.

– Ja, det var det.

– Till hans [den skottskadade 19-åringens] fördel. Här ser man hur
han vänder sig om, ”han utgör inget hot” /.../ Det var liksom bara
för han, liksom hur synd det var om honom i stort sett (ironiskt
tonfall).

– Mmm.

– Otroligt vinklat.
(Två kvinnor, grupp A)

I: är det något speciellt som gjort er upprörda? /.../

– Det var just den där killen som blev skjuten av polisen. Jag blev så
störd på medierna som framställde det som att det var polisens fel
alltihopa, vilket det inte var.

– Det blir man lite så här ... less på. Att de ska liksom ändra om
allting och så där. Framföra det på ett annat sätt så att man ska
tänka ”åh, vad synd om den personen”, och tycka illa om polisen.
(Man och kvinna, grupp E)

Det [skottet mot 19-åringen] har ju ältats undan för undan, och jag
tycker de har ältat det där fel. Och nu den där journalisten, vad han nu
heter, som rapporterar på TV och har sådana där program. ”Grundade
mening” eller vad det är. Han är ju bara ute för att komma åt polisen.
(Man, grupp F)

De inre diskurser, som man använder sig av för att kategorisera och tolka nya
händelser, är i fallet Göteborgskravallerna till skillnad mot Kosovofallet, på
ideologiskt vis trögrörliga och modifieras således inte även om mediediskursen
ändrar karaktär.
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Den förändring, som skett i mediediskursen upplevs vara markant. Man
anser att den drastiskt svängt fokus, dvs. övergett ett relativt extremt perspek-
tiv till förmån för ett annat lika extremt:

Det är ju två saker som man kan anmärka på när det gäller media.
Alltså dels vad de rapporterar om och dels hur man gör det. /.../ Först
lades hela skulden på aktivister och demonstranter och att det var de
som hade förstört alltihop. Och sedan lades nästan hela skulden på
polisen./.../ det har ju varit både frågan om vad man rapporterar om
och hur man gör det. Hur mycket nyanserat det blir.
(Man, grupp M)

Från början hade man nog känslan av att de flesta tyckte att det var
bedrövligt att de här demonstranterna slagit sönder Göteborg, men
idag då tycker man att det är för bedrövligt att polisen skjuter dem
utan anledning. Och det tycker jag är medias bild, hur man flyttar
liksom fokus hela tiden.
(Man, grupp J)

Mediediskursens, som den uppfattas, dramatiska fokusförflyttning har emeller-
tid inte i första hand inneburit förändringar i meningsskapandet. Om den
överhuvudtaget resulterar i någonting, tycks det vara att ambivalens skapas,
att man inte längre vet vad man ska tro:

– Man är mer osäker nu tycker jag. På något sätt förut då var man ju
jäkligt emot kravallerna. Det var jag i alla fall direkt när jag såg det.
Tänkte ”vad fan håller de på med”. Sedan så började man ju kolla,
efter ett tag när det kommit fram att det inte bara var demonstran-
ter som gjorde fel, då började man ju tänka på att poliserna också
har gjort lite fel ibland. Ju längre tid det gick så fick man ju veta lite
mer. Först var man ju bara emot – jag var emot demonstranterna
först, jag tyckte det var helt fel – men nu är det inte bara demon-
stranternas fel, det är ju polisledningen fel tycker jag /.../. Det är för
att i början fokuserade ju allting på våldet. Nyheterna var inte så
jävla bra, tycker jag.

– Ja, men det är ju självklart att man ändrar synen på det lite beroen-
de på hur mycket information man får. /.../ Man har nästan bara
blivit mer splittrad...
(Två män, grupp G)

– /.../ Jag vart bara irriterad på de här ungdomarna liksom, att ”hur
orkar de hålla på?”. Så det är dem jag varit mest irriterad på. Att de
har skapat sin situation själv på något vis.
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– Ja, det var jag också i början, men sedan när jag fick se den andra
bilden, just polisens agerande. Alltså det de [aktivisterna] gjorde,
det var ju fruktansvärt dumt, men samtidigt tycker jag... hur poli-
sen agerar där...

– Ja, den delen har jag missat lite.

– Och sedan, de här filmerna som de visade hopklipp på hur det var.
Då började man liksom, phu, ”vem kan man lita på” känner man.
(Två kvinnor, grupp O)

I syfte att undkomma känslorna av osäkerhet, som mediediskursens upplevda
helomvändning kan framkalla, är det möjligt för åskådaren att avvisa medie-
diskursens nya fokus. Detta skulle åtminstone delvis kunna förklara det om-
fattande avvisande, som resultaten visat prov på, av alternativa  kravallbilder
som tillhandahållits av t.ex. ”Uppdrag Granskning”. Avvisandet av medie-
diskursen fungerar då som distanseringsstrategi för att slippa ambivalensen:

I: /.../ Har era åsikter ändrats någonting under tiden? /.../

– Njae, det är nog första, vad heter det, intrycket som biter sig fast.

– Nej.

– Det kan hända att först tyckte jag nog ungefär som nu att ”vad
larvigt”, eller att polisen gjort rätt och så. Fast sedan så hörde man
så himla mycket om att det var poliser som gjorde fel /.../. Så då
kanske typ ett tag, då det var så mycket om det, så tror jag nästan
att jag började tycka att polisen inte gjorde rätt. Fast sedan strunta-
de jag i det och så gick jag tillbaka till det där att de hade nog rätt i
alla fall.
(Två kvinnor, en man, grupp E)

Avvisad mediediskurs
Den subnationellt förtätade gemenskapen avvisar så gott som all mediediskurs
i samband med Göteborgskravallerna. De i gemenskapen förankrade inre
diskurserna, vilka är solida till sin karaktär och bygger på egna erfarenheter
ifrån platsen, går stick i stäv med mediediskursen som därför avvisas. De egna
erfarenheterna av att uppleva sig missrepresenterade i mediediskursen gör, att
kritiken får en djupgående karaktär, dvs. är inte enbart ett resultat av behovet
att uttrycka sig ”socialt korrekt”. I de enkäter, som besvarades före intervjun,
uppger också samtliga aktörer att de sällan eller aldrig litade på den traditionella
rapporteringen ifrån de aktuella junidagarna i Göteborg. Den subnationaliserade
gemenskapen lägger i stora drag skulden på medierna för den skeva bild av
händelseförlopp och rollfördelning av onda respektive goda, som man upplever
att allmänheten har:
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I: Kände ni att ni kunde lita på det som rapporterades?

– Nej. (skratt)

– /.../

– Nej, det gick inte att lita på ett ord. Man svor när man slog på TV:n
när man kom hem på kvällen och skulle lägga sig.

– Det var en sån oerhörd frustration.

– Man var så arg: ”Ser mamma det här på TV?”

– Precis /.../ Man var ju väldigt orolig för hur andra människor som
inte var där skulle uppfatta det de såg på TV. Vi satt ju och ringde
hem och sa ”Nu kommer ni att se detta och detta på TV, men det
som visas är inte hela bilden. Det här är utvalda delar för att främja
poliserna i deras agerande..”

/.../

– Jag har försökt /.../ att faktiskt medvetandegöra folk om hur det
faktiskt var. Eftersom media inte har gjort det känner jag det som
ett personligt uppdrag. /.../ Många har man mött som är så stängda
och ska bara anklaga en, och media har hjälpt dem och gett dem
argument för att ge sig på en stackare.
(Tre kvinnor, grupp I)

– /.../ Jag har ju hört folk som jag känner som har pratat med männis-
kor som inte trott dem, när de har sagt vad de har sett, för att det
som de har sett stämmer inte med bilden som de här andra perso-
nerna har fått i media.

/.../

– /.../ Nästan alla jag har pratat med, speciellt just efter mötet, de
hade helt andra åsikter än vad jag har. Jag har fått höra allt möjligt
från att ”vaddå? Polisen skulle ju ha tagit i hårdare. De kunde lika
gärna ha skjutit ner flera stycken, så hade de minsann fått bukt med
det problemet”. Att så fort någon slåss, så är det det som är proble-
met. De förstår inte varför de slåss och de har inte brytt sig om att
sätta sig in i några sakfrågor heller. /.../ De har alltså blivit så påver-
kade av mediabilden och hela den här strukturen /.../.
(Två kvinnor, grupp M)

Ja, i de diskussionerna så har man ju kunnat uttyda ganska väl hur stor
betydelse, vad som stått i tidningarna, hur stor betydelse det har fått
för opinionsbildningen. Jag har pratat med jämnåriga vänner som ändå
inte är födda i farstun, och de har verkligen inte trott på mig när jag
berättat vad som hänt. ”Nej, det stod så här i Aftonbladet” och ”Det
stod så här i Expressen” och ”Men DN skrev ju så här”, ”Så där kan
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det inte ha gått till”, ”Jo, men det var så att jag var där och såg det
själv”. Nej, det var väldig skepsis. /.../
(Man, grupp H)

I den subnationaliserade gemenskapens meningsskapande ifrågasätts allmän-
hetens, som man tycker, förgivettagna förtroende för polismakten. Man menar,
att automatiken i detta förtroende hindrat många från att se händelserna i ett
alternativt perspektiv. Dessutom anser man att medierna, genom en okritisk
hållning gentemot polismakten, förstärkt bilden av polisen som den ”goda”
parten i dramat, och på så sätt reproducerat det ideologiskt betingade för-
troendet:

– /.../ Jag tror att det har funnits en naivitet om polisen, så att säga,
polisens roll. /.../

– Jag tror att de flesta kunde inte förvänta sig att polisen skulle göra
som de gjorde på Hvitfeldska. /.../ Om man tittar på allmänheten i
stort så är det ju väldigt få som kan... jag menar förutsättningarna
för att begripa vad som hände var väl inte så goda heller efter lik-
som krigsrapporteringen som var från Göteborg. Det var ju inga
nyanser i det hela. De flesta människor har ändå förvärvat bilden
av polisen som några de kan lita på i alla lägen. Det är klart, jag
tror att det har skapat ett handlingsutrymme för polisen. Det är så
att säga ett ganska stort tabbeutrymme, där de inte har ögonen på
sig. Varken medias ögon eller allmänhetens ögon. När det inte finns
en sådan uppmärksamhet eller vaksamhet på att det faktiskt före-
kommer mycket maktmissbruk /.../. Det är intressant att jämföra
skillnaden – alltså folk är ju jättemedvetna om att politikerna kan
strunta i, ja, att de inte gör som de sagt och att de beter sig illa. Det
finns ju sådant här politikerförakt, men det finns inget polisförakt.

/.../

– Nej, det finns inte ens en sund skepsis, en sund hållning /.../.
(Två män, grupp H)

Det jag tycker är lite konstigt är att det är riktat ifrån ett slags själv-
klart förhållningssätt att det är de regerande som står på rätt sida /.../
när det enligt de vittnesbörd vi har hört faktiskt var så att polisen pep-
par fram den här stämningen där inne [på Hvitfeldska]. /.../ det blir så
tydligt här, folk ifrågasätter det inte ens för att rapporteringen gör det
ju självklart att polisen måste få använda batonger och det ena och det
andra. Men när det inte är lika självklart längre att det är demonstran-
terna som vill slåss och bråka helt oprovocerat tycker jag inte alls att
den bilden är så självklar längre, och borde inte porträtteras så heller.
(Man, grupp M)
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Gruppen med somalisk bakgrund fortsätter att meningsskapa utifrån ett
subnationellt aktörsperspektiv, där identifikationen med demonstranterna och
avståndstagandet från den svenska polismakten är vägledande. Man menar att
medierna stöttat poliserna och på så sätt reproducerat det ideologiskt betingade
förtroendet:

Det värsta är medierna, som är hemska tycker jag. Polisen skulle grans-
kas, men man kan tro att de är på polisens sida. Det var ingen oberoen-
de granskning, de bara följde den bild som skulle nöja polisen. Och
hela tiden handlade det om våldet som de här ungdomarna gjorde.
Medierna måste använda en annan metod, de ska inte bara försvara
polisen, de ska ta upp fakta och försöka berätta allt vad som hände
men det gör de inte. Jag tror att svensk media behöver utvecklas. Den
är nästan död.
(Man, grupp S)

Sveket av massmedierna införlivas som mediekritiska inre diskurser, som kan
komma att användas i meningsskapande kring ännu ej inträffade händelser:

Massmedian ska ju å ena sidan bevaka och granska och kontrollera
makthavarna, och å andra sidan används massmedian av makthavar-
na. Polisen är ju en makthavare. Så hur ska jag nästa gång lita på att
massmedian inte används av makthavarna?
(Man, grupp S)

Av resultaten har det framgått, att den nationaliserade gemenskapen konstaterar
och i viss mån riktar kritik mot att mediediskursen koncentrerats till våld och
kravaller och därmed marginaliserat såväl de inom- som utomparlamentariska
processerna. Denna kritik mot mediediskursen är genomgående även i den
subnationaliserade gemenskapen. Man anser dock, att det i första hand är de
utomparlamentariska processerna, med vilka man identifierar sig, som hamnat
i skymundan till förmån för våldsskildringar:

Proportionaliteten är fel i media, där är det nittio procent våld och tio
procent fredliga demonstrationer men i själva verket var det tvärtom.
Nittio procent fredliga demonstrationer och diskussioner och motkon-
ferenser och tio procent våld. Där är problemet.
(Man, grupp P)

– /.../ Vad som absolut inte framgår när man diskuterar Göteborg är
att de här människorna var här för att yttra en åsikt, vilket de har
rätt till. Det är inte det som diskuteras utan vad som diskuteras det
är de som vandaliserade. De som slog och polisens agerande.

/.../
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– /.../ Majoriteten av tiden var faktiskt bra i Göteborg. Den försvann
ju helt. /.../ Det hände vansinnigt mycket roliga grejer och det var
diskussioner och föreläsningar och det var så mycket grejer. Och
inte ett ord om det i tidningen alltså, utan sida efter sida om upp-
lopp. Precis som om de vill måla ut alla demonstranter liksom som
terrorister. /.../ Varför inte bara berätta om vad som egentligen hän-
de istället för den bråkdelen av det tråkiga som hände.
(Två kvinnor, grupp I)

– Jag tycker det var stort svek just från media att de lät de här vålds-
förövarna få så mycket utrymme. Lät dem ta det ifrån de andra
rörelserna. Så det var jag lite sur över även om det hemska måste
rapporteras. Skottlossningen bland annat.

– Överhuvudtaget, långt innan det så hade de ju redan fått allt utrym-
me nästan.
(Kvinna och man, grupp M)

När det gäller den inomparlamentariska politiken, EU-mötet inne på mäss-
området, återkommer emellertid kritiken mot mediediskursens undermåliga
granskning av rådande maktstrukturer. Uppfattningen om att medierna fungerat
som något av ”maktens megafoner” är således inte enbart relaterad till polis-
makten utan också till de politiska makthavarna:

– När det inte är om våldet, då glorifierar man EU-toppmötet, berät-
tar om de demokratiska framgångarna för EU-toppmötet, låter
Göran Persson försvara det demokratiska EU-toppmötet.

– Ja.

– Som tjugotusen andra just där i Göteborg tycker är precis tvärtom.

– Odemokratiskt.

/.../

– Ja, ensidig rapportering helt enkelt, och samtidigt också en klapp i
ryggen för Persson och resten utav alla EU-toppolitiker som satt
där och diskuterade, och polisens agerande.
(Tre kvinnor, grupp I)

– Om de [journalisterna] istället skulle idka grävande journalistik och
liksom ta fram dolda motiv, dolda dagordningar, dolda intressen,
då skulle ju det vara mer spekulativt men det skulle ju vara en grans-
kande journalistik. När man granskar så gör man ju misstag, men
det skulle /.../ [ge] större trovärdighet än att bara föra fram vad
politikerna vill föra fram.

– Ja, precis. Den /.../ blir trovärdig. Det enda man gör är att gå till
presskonferensen och sen ställa upp mikrofonen när han sitter där
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och pladdrar, och sedan sitter de med filmkameran och spelar in
precis vad de ser. Och sedan går de bara hem och klipper lite.

– Och ställer inte en enda obehaglig fråga.
(Tre män, grupp H)

Svenska mediers osjälvständighet gentemot och positiva skildring av makro-
politiska makthavare är något som även den ursprungssomaliska gruppen
poängterar:

Men det lilla vi har sett om EU, det framställde de som nånting posi-
tivt. Det kom aldrig fram nåt negativt. Så är det helt enkelt.
(Man, grupp S)

/.../ Man är försiktig med det politiska. Så skall det inte vara i en demo-
krati där man skall analysera saker. Istället tar de upp vem som skall
vinna, vem som skall förlora. De tar upp det som är bra för deras
relation med amerikaner eller EU. Det är det som är problemet med
svenska medier. Man kan veta direkt hur frågan ska behandlas när det
handlar om EU. Jag vet resultatet innan jag hört det. Det är jobbigt.
(Man, grupp S)

Tidigare forskning kring mediernas rapportering om Göteborgskravallerna har
visat, att de fem stora nyhetstidningarna som studerats, även om en viss kritik
också förekom, tenderade att teckna en positiv bild av EU. Detta skedde
exempelvis genom bilder på avslappnade och familjära parlamentariker, där
man klappar varandra på ryggen, skrattar och lutar sina huvuden mot varandra.
Även rubrikerna, t.ex. ”Här är hela familjen EU” indikerade den glättade
stämningen bland EU-parlamentarikerna, där gemenskapen tycktes vara god
och atmosfären gemytlig. I rapporteringen kontrasterades också personerna
vid förhandlingsbordet mot händelserna, som ägde rum utanför mässområdet.
I medierna skapades alltså ingen relation mellan den inomparlamentariska
politiken och den utomparlamentariska (Granström 2002:75ff).

Den kritik, som den subnationaliserade gemenskapen riktar mot medie-
diskursen, handlar till stor del om den initiala rapporteringen ifrån Göteborg.
Efterhand upplever man, att mediediskursen blivit bättre och mer nyanserad –
kollisionen mellan de kollektiva inre diskurserna och mediediskursen är inte
längre total utan de två harmonierar bättre med varandra. Intressant är att de
bilder, som den nationaliserade gemenskapen avvisat, exempelvis härrörande
från ”Uppdrag Granskning”, som kritiskt granskat polismakten, är de enda
som i egentlig mening accepteras av den subnationaliserade:

– Ja, den har blivit något mer nyanserad tror jag än tidigare.

– Ja, den har blivit något mer nyanserad, men det är framförallt ett
fåtal journalisters verk skulle jag vilja säga.

/.../
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– Alltså, sen så är det ju ”Uppdrag Granskning” då också. De är ju
outstanding när det gäller att nyansera bilden av det som hände i
Göteborg.

– Nej, men de har varit outstanding när det gäller att lägga den andra
bilden /.../. Den är väl inte helt nyanserad heller med det fordras att
man beskriver från alla håll.

– Ja, okej, så kan man uttrycka det.

– Visst. Så det är därför som ”Uppdrag Granskning” varit jävligt vik-
tig. /.../ De är ju ute efter att ge andra bilder och det är bra. Det
finns inga nyanserade bilder i TV.
(Två män, grupp P)

– Sedan är det ju andra journalister som har högre trovärdighet, som
”Uppdrag Granskning”-journalister.

– Precis, ja.

– De går liksom inte in i den här mediabilden för alla journalister
/.../. De går ju inte på den här propagandan som maktens män pro-
ducerar. Skillnad på journalist och journalist.
(Två kvinnor, grupp I)

– Ja, då kring dagarna, då var det otroligt mycket mer svart och vitt
än nu /.../, eftersom media och journalisterna var chockade och inte
mentalt förberedda /.../ och skildrade inte verkligheten på ett till-
fredsställande sätt utan blev upprörda och förbannade. Och genom
att vara upprörd och förbannad så /.../ verkade det nästan som om
de ville straffa aktivister och andra. /.../. Efterhand växer nyanserna
fram. /.../

/.../

– Ja, jag håller med om att det har kommit fram mer nyanser senare.
(Kvinna och man, grupp M)

4.3.4. Sammanfattning

Kollektivt meningsskapande
Det kollektiva meningsskapandet kring Göteborgskravallerna är av polariserad
karaktär, där demonstranterna, av en nationellt samlad åskådargemenskap med
den nationella mediediskursen som gemensam meningsskapande resurs,
betraktas som förövarna och orsak till kravallerna, medan polisen anses arbeta
för den upplevda gemenskapens bästa, dvs. representera ”oss”. Till grund för
detta meningsskapande ligger ideologiskt betingade inre diskurser, som
aktiverats av mediernas initiala fokusering av våldsamheterna, genom vilka
den svenska polismakten ges oreflekterad legitimitet. Den polariserade medie-
diskursen aktiverar känslor av indignation, som riktar sig emot dem man
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uppfattar som ”fiende” i sammanhanget, demonstranterna, medan känslor av
medlidande riktas mot dem man uppfattar som ”värdiga” offer. Av detta framgår
det att den krigssituation, som mediediskursen tillhandahållit, kräver att offer-
rollen tillsätts och att offret skall uppfylla vissa kriterier. Däremot tycks det inte
vara nödvändigt, att mediediskursen med tydliga drag tecknar bilden av vem,
som är att betrakta som offer. Denna rolltillsättning görs av åskådarna i fallet
Göteborgskravallerna i det egna meningsskapandet. Eftersom alla inblandade
anses ha haft någon form av valmöjlighet, varit aktiva och handlingskraftiga,
är det de fullständigt oskyldiga polishästarna, som får axla rollen som offer i
dramat.

Att de kollektivt förankrade inre diskurserna i detta fall är tämligen solida,
fyllda med innehåll och på ideologiskt vis trögrörliga, blir tydligt genom att de
inte modifieras trots att mediediskursen ändrar karaktär. Istället avvisar åskå-
darna till kravallerna den typ av mediediskurs, som på något sätt ifrågasätter
den från början givna rollfördelningen och anklagar den för ”hetsjakt” mot
poliserna. En förklaring till detta avvisande är att ambivalens skapas i menings-
skapandet, om man tvingas följa två, som man upplever det, extrema medie-
perspektiv i sitt meningsskapande. Det är svårt att veta, vem man överhuvud-
taget skall tro på. För att slippa känslan av osäkerhet och ambivalens kan det
vara lättare att, som distanseringsstrategi, helt avvisa ett av dessa perspektiv,
med största sannolikhet det, som ligger längst ifrån de etablerade inre dis-
kurserna. När kollision uppstår mellan mediediskurs och solida inre diskurser
är det alltså mediediskursen som avvisas.

Åskådarnas identifikationer med den nationella gemenskapen är i detta sam-
manhang påtaglig. Avståndstagandet ifrån de ”utländska” demonstranterna
och europapolitiken, som inte anses beröra den egna tillvaron inom de natio-
nella gränserna, är tydliga exempel på detta. Den nationella identiteten fung-
erar därför transnationellt distanserande i detta sammanhang. Engagemanget
för EU-mötet, i den mån man kunde erinra sig detta, tycks ändå vara större än
man vanligtvis påstod sig kunna uppbåda för europapolitiken, just pga. det
faktum att mötet hölls i Sverige. Det verkar emellertid inte vara intresset för de
europagemensamma frågorna som ökar, utan eskaleringen i engagemang hand-
lar snarare om hur den egna upplevda gemenskapen, Sverige, framstår interna-
tionellt. Den starka identifikationen med en upplevd svensk gemenskap är en
viktig förklaring till det stora mått av indignation, som riktas mot demonstran-
terna, vilka anklagas för att vara orsaken till att Sverige ”tappat ansiktet”
inför omvärlden. Ilskan handlar här alltså inte enbart om våldet och förstörel-
sen man bevittnat eller om polisernas och polishästarnas utsatta situation, utan
i högsta grad om den upplevda gemenskapens förlorade anseende trans-
nationellt.

Åskådarna kan tyckas vara i det närmaste fullständigt beroende av den na-
tionella mediediskursen för sitt meningsskapande kring händelserna i Göte-
borg och därför förväntas skapa mening kring dessa på likartade sätt. I den
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mån de kollektivt förankrade inre diskurserna är gemensamma, är så också
fallet. Av resultaten framkommer det dock att minnesbilder, direkta och indi-
rekta erfarenheter av liknande situationer, personliga kontakter med inblan-
dade individer kan innebära, att man skapar mening på ett direkt motsatt sätt
i jämförelse med andra åskådare. Så har exempelvis den ursprungssomaliska
gruppen erfarenheter av att leva under icke-demokratiska former, som innebär
att man har en annan syn på demonstrationsfrihet än de ursprungssvenska
grupperna. Man identifierar sig också med de svaga och förtryckta, såväl i den
nation man geografiskt befinner sig i som i det världspolitiska maktspelet, vilket
gör att man skapar mening kring kravallerna utifrån ett aktörsperspektiv. De-
monstranterna blir representanter för den upplevda gemenskapen, ”de domi-
nerade”. De kollektivt förankrade inre diskurserna har följaktligen avgörande
betydelse för hur mediediskursen tolkas och används i meningsskapandet.

Meningsskapandet har en polariserad karaktär även bland de intervjuade
aktivisterna. Upplevelsen av att vara utsatt för maktövergrepp av den svenska
polisen, orättvist behandlad av de svenska medierna och missförstådd av na-
tionens invånare innebär att man, i detta sammanhang, sluter sig samman inom
en subnationellt förtätad gemenskap av aktivister. De politiska rörelserna är
emellertid ofta transnationella till sin natur; man engagerar sig i globala pro-
blem, vilket innebär att processerna av subnationalisering har transnationell
förankring. Meningsskapandet har också en, i förhållande till den nationali-
serade gemenskapen, motsatt karaktär – det är demonstranterna man identi-
fierar sig med, känner sympati för och poliserna man betraktar som förövare
och orsak till kravallerna. Det existerar heller inga krav på att offren skall
uppföra sig som ”värdiga” sådana, eftersom den kognitiva närheten till det
inträffade innebär att offren, dvs. de drabbade demonstranterna, som man iden-
tifierar sig med, innehar subjektspositioner i meningsskapandet.

Den interpersonella vardagsdiskursen fungerar i den nationaliserade gemen-
skapen legitimerande av maktstrukturerna, då den reproducerar de kollektivt
förankrade inre diskurserna av ideologisk karaktär. På grund av den konserver-
ande och konsensusinriktade samtalsstilen förekommer det knappast något
förhandlande inslag, där de ideologiska antagandena kan medvetandegöras
och ifrågasättas. I den subnationaliserade gemenskapen fungerar de egna er-
farenheterna, minnesbilderna och vardagssamtalen med andra aktivister
oppositionellt till rådande ordning. Den kollision man upplever mellan dessa
diskursiva resurser och mediediskursen innebär att man avvisar den senare,
åtminstone i det initiala skedet. Det är först när mediediskursen ändrar karak-
tär och mer börjar överensstämma med de egna upplevelserna och erfaren-
heterna, som den så smått accepteras.
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Politisk gemenskap
När det gäller kravallerna, kan man konstatera att det i åskådargrupperna
konstrueras ett tydligt ”vi” kring den nationella identiteten och ett lika tydligt
”dom” kopplat till demonstranterna – antagonisten – mot vilka starka känslor
av indignation riktas. Den känsla av agentskap, som kommer till uttryck i den
nationaliserade gemenskapen, handlar om en slutnare, mer insynsskyddad
institutionaliserad politik. Självbilden av en svag och lite ”feg” nationalstat
innebär dessutom, att agentskapet går i riktning mot ökade polisiära repressalier,
att polisen ska ”ta i med hårdhandskarna”. Agentskapet i den nationaliserade
politiska gemenskapen handlar alltså inte enbart om reproduktion av utan också
om förstärkning av rådande maktstrukturer, dels genom att försluta den insti-
tutionaliserade politiken och dels genom en transnationellt förstärkt polismakt.

Den subnationaliserade gemenskapen bestående av aktörer formulerar, i den
situation som uppstått i samband med kravallerna, ett ”vi” kring den upplevda
gemenskapen av aktivister med transnationell förankring. Indignation riktas
mot ”dom”, som utgörs av det omgivande svenska samhället men represente-
rat i första hand av poliserna, som man anser sig ha blivit utsatta för maktöver-
grepp av. Göteborgskravallerna är följaktligen ett tydligt exempel på hur med-
borgarskapet kan lokaliseras subnationellt, där det får svårt att finna sitt
kommunikativa uttryck inom de nationella politiska ramarna.

Av det polariserade och kontrasterande meningsskapandet inom de två
gemenskaperna att döma kan man sluta sig till att den samhällskonflikt, som
uppstått i samband med kravallerna, kommit att handla om två grupper av
medborgare inom nationens gränser. Detta faktum får konsekvenser när det
gäller dessa politiska gemenskapers relation till de inomparlamentariska pro-
cesserna, EU-mötet. De transnationella politiska frågor, som där har behand-
lats respektive inte behandlats, hamnar i skymundan till förmån för den i sam-
manhanget upplupna ”metakonflikten” mellan de två medborgargemenskaper-
na, dvs. de politiska maktstrukturerna skyddas från insyn, reproduceras och
förblir outmanade.

Kontrasten i meningsskapandet mellan den nationaliserade och den
subnationaliserade gemenskapen är slående inte minst beträffande attributio-
nernas karaktär, dvs. vilka orsaker man tillskriver kravallerna. Skillnaderna är
troligtvis relaterade till de olika perspektiv på kravallerna, som de två grup-
perna haft tillgång till. Aktörerna, med sina situationella förklaringar till oro-
ligheterna, skapar mening utifrån ett perspektiv, som är grundlagt på den fy-
siska närvaron i situationen, som man relaterar till tidigare erfarenheter av
skilda slag. Det är demonstranternas handlingar man söker legitimera genom
de situationella attributionerna. De dispositionellt och individuellt orienterade
förklaringarna till våldet, som åskådarna å sin sida står för, är kopplade till det
polariserade perspektiv – krigssituationen – som mediediskursen tillhandahål-
lit. Via mediernas ordlösa bilder av våld, utfört av enskilda aktivister, har de
fått erbjudande om en direkt och känslomässig reaktion. Detta erbjudande
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sker emellertid på bekostnad av analys av situationen. Känslan av agentskap
kommer följdriktigt till uttryck genom att man vill eliminera enskilda störande
element, antingen genom att hemlighålla de politiska processerna eller att för-
stärka repressalierna.

Åskådarna har alltså knappast beretts möjlighet att betrakta händelserna ur
ett situationellt perspektiv, och de dispositionella attributioner man formulerar
för att förklara våldet, innebär att man inte ser någon egentlig koppling mellan
händelserna och den kontext de äger rum i. Eftersom man betraktar handling-
arna som resultat av enskilda individers negativa egenskaper, skulle kravallerna
ha kunnat äga rum var som helst och i vilken situation som helst. Det faktum,
att de ägde rum i ett politiskt sammanhang med därför möjliga implikationer
för demokratin, får ingen större betydelse i meningsskapandet. Att kravallerna,
för åskådarna, vare sig påverkat eller påverkats av det större sammanhanget
står klart även av de förtroendemätningar, som gjorts efter händelserna. De
har visat att tilltron till det demokratiska systemet vare sig ökat eller minskat
som en följd av dessa (Bennulf 2001).

Den uppfattade fokusförflyttningen i mediediskursen från ett polariserat
perspektiv till ett annat har dessutom, i mottagarnas meningsskapande, i de
flesta fall avvisats. Om fokusförflyttningen varit en journalistisk strävan efter
att skapa allsidighet i mediediskursen, har detta uppenbarligen inte lyckats.
Den initiala tolkningen av mediediskursen, understödd av de ideologiskt be-
tingade inre diskurserna, där polisens agerande ges oreflekterad legitimitet,
tycks vara normgivande även för det fortsatta meningsskapandet kring kraval-
lerna. Som ”bäst” har perspektivändringen resulterat i att ambivalens skapats,
en känsla som inte underlättar konstituerandet av politisk gemenskap. Den
initiala fokuseringen på våld och förstörelse tycks dessutom ha en för engage-
manget kumulativt avtrubbande effekt, då man som åskådare inte orkar ta till
sig mer ”elände”. Risken är alltså överhängande att det emotionella engage-
mang, som är nödvändigt för konstituerandet av politisk gemenskap, i den
nationaliserade gemenskapen tämligen snabbt ebbar ut.

Ett tydligt resultat av studien är bristen på kommunikation mellan dissidenta
grupper och gemenskaper. För det första kan man konstatera brist på kommu-
nikation mellan åskådare och aktivister genom det faktum, att mediediskursen
slungat åskådarna direkt in i ordlösa och dekontextualiserade bilder av våld
och förstörelse, där de kommunikativa aspekterna underordnats en direkt och
känsloladdad upplevelse. För det andra innebär mediediskursens tillkortakom-
manden att skapa relation mellan de inom- och de utomparlamentariska poli-
tiska processerna, att det politiska engagemanget snarast kommer att röra sig
inom ”metakonflikten” mellan två medborgargemenskaper, vilket i sin tur inne-
bär, att den inomparlamentariska transnationella politiken, EU-mötet, fördunk-
las och skyddas från insyn. Kommunikationen tycks också, för det tredje, vara
otillräcklig mellan såväl åskådare som aktörer och de inomparlamentariska
processerna. Avståndet till de europapolitiska frågorna och deras representan-
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ter upplevs som mycket stort, och man poängterar gång på gång hur politi-
kerna sitter i en från omvärlden, och all kommunikation med denna, skyddad
och oåtkomlig tillvaro. Man kan också, för det fjärde, konstatera att det är
dåligt beställt med kommunikationen, åtminstone av det förhandlande slaget,
i förhållandet mellan åskådarna i den nationaliserade gemenskapen, då den
konsensusinriktade och konserverande samtalsstilen innebär att ideologisk re-
produktion aldrig medvetandegörs och ifrågasätts. Mötet mellan olika åsikter
kommer aldrig till stånd. Sammantaget bidrar bristen på kommunikation till
det polariserade meningsskapandet, den kvardröjande antagonismen mellan
de båda medborgargemenskaperna samt reproduktionen av maktstrukturerna.
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Kapitel 5:
Komparativ diskussion och slutsatser
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5.1. Medborgarskapets geokognitiva extension
Trots att de tre fallstudierna representerar olika nivåer på ”globaliseringsskalan”
för de intervjuade, kan man ändå konstatera, att de alla tre givit upphov till
samma typer av identitetsskapande. Det existerade, för det första, tydliga
processer av nationalisering i de ursprungssvenska intervjugrupperna, där den
upplevda svenska identiteten och gemenskapen blev normgivande för menings-
skapandet kring den aktuella händelsen. Analyserna av dessa processer kan,
utan att detta egentligen varit avsikten från början, betraktas som en receptions-
analytisk motsvarighet till Billigs (1995) studie av brittisk press. Här studerar
han hur dessa, t.ex. genom ”vi”-konstruktioner och nationella vinklingar på
nyheterna, reproducerar nationalstaten såsom föreställd gemenskap.

Processer av subnationalisering (flera gånger med transnationell förankring)
utkristalliserade sig, för det andra, i de grupper som på ett eller annat sätt känt
sig exkluderade och dåligt behandlade i sammanhanget av den nationella
(svenska) omgivningen. Meningsskapandet i dessa subnationellt förtätade
gemenskaper kom i olika avseenden att kontrastera den nationaliserade
gemenskapens. Med utgångspunkt i dessa två typer av gemenskaper söker
nedanstående två matriser att sammanfatta och åskådliggöra studiens resultat,
vad beträffar medborgarskapets geokognitiva extension i relation till olika
diskursiva resurser och rådande maktstrukturer.

Nationaliserat medborgarskap

Fallstudie Dominerande Aktiverade Geokognitivt Emotionell Känsla av
diskursiv resurs kollektiva inre avstånd komponent agentskap

diskurser och riktning

Göteborgs- Interpersonell Ideologisk repro- Geografisk närhet – –
branden diskurs duktion av Kognitiv distans

nationella/svenska
maktstrukturer

Kosovo- Mediediskurs Ideologisk repro- Geografisk distans Medlidande med Humanitärt
konflikten duktion av Kognitiv närhet och objektifiering bistånd

nationella/svenska av ”värdiga offer”/
maktstrukturer indignation mot

Milosevic

Göteborgs- Mediediskurs Ideologisk repro- Geografisk distans Indignation mot Förstärkt polis-
kravallerna duktion av Kognitiv närhet aktivister/med- makt, insyns-

nationella/svenska lidande med och skyddad
maktstrukturer objektifiering av institutionaliserad

”värdiga offer” politik

figur 5.1. Nationaliserat medborgarskap
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Nationaliserat medborgarskap

1. kan konstrueras oavsett om det är interpersonell diskurs eller mediediskurs,
som är den dominerande resursen för det kollektiva meningsskapandet.

2. kan konstrueras kring händelser på olika nivåer av ”globaliseringsskalan”,
dvs. kan relatera både till geografisk närhet (man befinner sig på den plats
händelsen äger rum), och till geografisk distans (man befinner sig inte på
den plats händelsen äger rum).

3. kan vara relaterat till kognitiv (upplevd) närhet, dvs. identifikation med
händelsen, platsen, de inblandade; eller distans, dvs. icke-identifikation med
händelsen, platsen, de inblandade.

4. kan vara politiskt, dvs. inbegripa emotioner, som ger upphov till någon
form av engagemang samt känsla av agentskap, delvis politiskt (där fram-
förallt känslan av agentskap kan vara svag) eller ej politiskt.

5. tenderar att bygga på kollektiva inre diskurser av ideologisk karaktär, dvs.
förgivettaganden om den sociala världens beskaffenhet, vilka fungerar re-
producerande av nationella (svenska) maktstrukturer.

Subnationaliserat medborgarskap

Fallstudie Dominerande Aktiverade Geokognitivt Emotionell Känsla av
diskursiv resurs kollektiva inre avstånd komponent agentskap

diskurser och riktning

Göteborgs- Interpersonell Motideologisk Geografisk närhet Medkänsla med “De svagas
branden diskurs opposition till Kognitiv närhet och subjektifiering maktmedel”

nationella/svenska av offren/indig-
maktstrukturer nation mot

rasister och
“det svenska”

Kosovo- Interpersonell Motideologisk Geografisk distans Medkänsla med _
konflikten diskurs opposition till Kognitiv närhet och subjektifiering

nationella/svenska av offren/indig-
maktstrukturer nation mot “resten

av världen”

Göteborgs- Interpersonell Motideologisk Geografisk närhet Medkänsla med “De svagas makt-
kravallerna diskurs opposition till Kognitiv närhet och subjektifiering medel”/”Livaktig

nationella/svenska av offren/indig- demokratisk
maktstrukturer nation mot polis kultur”

och “det svenska”

figur 5.2. Subnationaliserat medborgarskap
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Subnationaliserat medborgarskap

1. tenderar att konstrueras genom interpersonell diskurs.

2. kan konstrueras kring händelser på olika nivåer av ”globaliseringsskalan”,
dvs. kan relatera både till geografisk närhet (man befinner sig på den plats
händelsen äger rum), och till geografisk distans (man befinner sig inte på
den plats händelsen äger rum).

3. tenderar att relatera till kognitiv (upplevd) närhet, dvs. identifikation med
händelsen, platsen, de inblandade.

4. kan vara politiskt, dvs. inbegripa emotioner, som ger upphov till någon
form av engagemang samt känsla av agentskap, delvis politiskt (där fram-
förallt känslan av agentskap kan vara svag) eller ej politiskt.

5. tenderar att bygga på kollektiva inre diskurser av motideologisk karaktär,
dvs. vara oppositionella i förhållande till nationella (svenska) maktstrukturer.

Denna översiktliga sammanfattning av studiens resultat utvecklas i den härpå
följande komparativa diskussionen, som inleds med de i globaliseringsdebatten
centrala begreppen ”närhet” och ”distans” (5.2.). Därpå diskuteras frågor som
hur den nationella gemenskapen försvaras i det kollektiva meningsskapandet
(5.3.) och på vad sätt detta leder till att nationella maktstrukturer reproduceras
genom ideologi (5.4.). Kapitlet övergår sedan till att behandla motideologiskt
meningsskapande och vad som kännetecknar det identitets- och menings-
skapande, där detta uppstår (5.5.), för att sedan övergå i en diskussion om
huruvida de nationella ideologiska horisonterna tjänar demokratin eller ej (5.6).
Kapitlet avslutas med ett förslag till kommunikativa lösningar på de problem,
som konstaterats samt vidare forskning inom området (5.7 och 5.8.).

5.2. Närhet och distans
I globaliseringsdebatten behandlas frekvent frågan om närhet och distans. Ofta
hävdas det att det, via de globaliserade medierna, existerar nya och stora
möjligheter för människor att involveras i relationer långt utanför den lokala
tillvaron. Vanliga frågeställningar är t.ex. om den ökande sammanlänkningen
av världens olika delar kan leda till att ett globalt ”medvetande” utvecklas,
och om en känsla av gemenskap med andra folk tar form genom den ökande
graden av fysisk och symbolisk mobilitet i senmoderniteten.

Analysen av de tre fallstudierna ger inga indikationer på att en global ge-
menskap eller transnationella identifikationer i någon högre grad är under ut-
veckling, när det gäller händelser på olika nivåer av ”globaliseringsskalan”,
åtminstone inte bland de ursprungssvenska meningsskaparna. Konstruktionen
av ”vi” relaterar till den svenska, dvs. den nationella, gemenskapen och den
kollektiva konstruktionen av mening tycks vara baserad på den gemensamma
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kulturella, historiska och politiska erfarenheten av och föreställningen om att
vara ”svensk”. Den nationella identitetspositionen är förgivettagen, står inte i
fokus för någon form av reflektion eller ifrågasättande och bygger i stora drag
på föreställningen om det som Wodak m.fl. (1999:11) kallar ”sameness”, dvs.
upplevelsen av att vara ”likadan” som andra inom gemenskapen och ”annor-
lunda” i förhållande till dem som står utanför.

Den här typen av meningsskapande omfattar ett slags ”ideologisk nationa-
lism”, där den nationella identiteten och de nationella symbolerna tas för givna.
Billig (1995) beskriver detta som ”banal” nationalism (i motsats till ”hot”, som
han relaterar till den nationalism, som sammankopplas med högerextremistiska
grupper). Den banala nationalismen existerar i vår vardag på ett ”osynligt”
sätt, inte minst genom den nationella politiska retoriken och mediernas sätt att
representera världen. Medierna reproducerar den nationella gemenskapen på
olika ”vardagliga” och därför omärkbara sätt, t.ex. genom väderrapporter,
där alltid ”vår” nation placeras i centrum, genom nyheter om sport, där de
nationella framgångarna och motgångarna fokuseras, och genom att ”domes-
ticera” nyheter – ge dem nationella vinklingar (jfr Riegert 1998). Den ”ba-
nala” nationalismen vilar, menar Billig (1995:10), på ideologiska grunder av
värderingar, föreställningar, vanor och representationer och reproducerar na-
tionen och dess medborgare dagligdags: ”The reproduction of nation-states
depends upon a dialectic of collective remembering and forgetting, and of
imagination and unimaginative repetition”.

Analysen visar emellertid att det, trots den konstaterade ”banala nationalis-
men” bland meningsskapare, ändå existerar möjligheter till transnationella
identifikationer, dvs. identifikation med individer av andra nationaliteter och
kulturer utanför Sveriges gränser, i den mån den geokognitiva närheten till en
drabbad plats, ett drabbat folk osv. upprättas i meningsskapandet. Kosovo-
fallet är ett utmärkt exempel på detta. Den transnationella identifikation, som
här förekom förutsatte att man som meningsskapare upplevde likheter mellan
nationen, kulturen, individerna och det svenska folket och det svenska syste-
met. Ju längre bort händelsen upplevdes äga rum desto mindre var möjlighe-
terna till transnationell identifikation (jfr Wodak m.fl. 1999). Om studien hade
inbegripit ett empiriskt fall på ännu större geografiskt och kulturellt avstånd
ifrån det ”svenska” hade troligtvis resultaten visat just på geokognitiv distans
och därpå följande små möjligheter till identifikation och konstruktion av po-
litisk gemenskap. Det är dessutom viktigt att uppmärksamma, att trots att
transnationell identifikation i någon mån existerade i Kosovofallet – med hjälp
av empati och medlidande kunde man sätta sig in i de drabbades situation –
inkluderades inte de drabbade i ”vi”-konstruktionen, som uppenbart reserve-
rades för den upplevda svenska gemenskapen.

Trots att det existerar möjligheter att vidga horisonten för meningsskapande
och identifikation bortom den nationella, under förutsättning att medierna
lyckas att imaginärt krympa det geokognitiva avståndet mellan åskådarna och
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den avlägsna händelsen, är ändå avsaknaden av transnationell eller global iden-
tifikation tydlig i flera av fallen. I Kosovofallet kunde i viss mån identifikation
med en europeisk gemenskap, baserad på likheter i kultur, utseende och civili-
sation, konstateras, men denna identifikation sträckte sig inte så långt som
exempelvis till reflektioner kring gemensam politisk aktion i Kosovofrågan.
Fallet Göteborgskravallerna bekräftar svårigheterna med att identifiera sig
politiskt över nationsgränserna. Den institutionaliserade europapolitiken be-
traktades som ”för långt borta” ifrån den egna tillvaron i Sverige och utan
koppling till den gemenskap man själv upplevde sig tillhöra – den nationella.
Vikten av geokognitiv närhet för möjligheterna till engagemang i den inom-
parlamentariska politiken bekräftas också av det faktum, att intresset för
europapolitiken tycktes öka, då den befann sig inom de nationella gränserna.

Om geokognitiv närhet för många svenskar korresponderar med den före-
ställda nationella gemenskapen, är förhållandena annorlunda för flera minori-
teter i det svenska samhället. I fallet Göteborgsbranden förklarade responden-
terna med invandrarbakgrund den tragiska händelsen med strukturer av ra-
sism i den nationella gemenskapen, och som en följd av detta slöt de sig sam-
man i en subnationaliserad gemenskap, vars gemensamma nämnare var med-
lemmarnas aktualiserade subjektspositioner som invandrare. I fallet Kosovo-
konflikten kände de intervjuade ursprungsserberna sig hotade och orättvist
behandlade av i stort sett resten av världen, de svenska myndigheterna, medi-
erna och det svenska folket inkluderat. Som resultat av denna upplevda
exklusion av den egna etniska gruppen samlades de i en homogen subnationell
gemenskap med transnationella förgreningar till tidigare hemland. Den förtä-
tade gemenskapen baserades alltså i detta fall på gemensam etnicitet. Beträf-
fande Göteborgskravallerna fanns det inga etniska aspekter av förtätningen i
den subnationaliserade gemenskapen. Istället var det aktivisterna, de politiska
rörelserna, som kände sig exkluderade från den nationella gemenskapen, miss-
representerade av de nationella medierna och missförstådda av det svenska
folket. Det som förenar dessa tre processer av subnationell mobilisering, är att
de samtliga bygger på känslan av exklusion från den nationella (svenska) ge-
menskapen och en åstundan att försvara den egna aktualiserade subjekts-
positionen.

5.2.1. Geografisk respektive kognitiv närhet

För tydlighetens skull skall jag för ett ögonblick separera de två leden i begreppet
geokognitiv, och behandla geografisk respektive kognitiv närhet var för sig.
Analysen av resultaten tyder på att det är den kognitiva närheten, dvs. antingen
att man själv direkt har drabbats av någon form av orätt eller att man upplever
det som om det lika gärna kunde ha drabbat en själv eller den egna gruppen,
som är avgörande för om medborgarskapet skall konstrueras politiskt eller ej.
Märk väl, att kognitiv närhet inte nödvändigtvis relaterar till geografisk närhet
utan mycket väl kan korsa såväl subnationella som nationella gränser.
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I samtliga subnationaliserade gemenskaper är den kognitiva närheten på-
taglig och samtliga utgör också i någon mån politiska gemenskaper (även om
konstruktionen av agentskap kan betraktas som problematisk pga. upplevel-
sen av maktlöshet). Också i de nationaliserade gemenskaperna kan konstruk-
tionen av politisk gemenskap konstateras i de fall den kognitiva närheten upp-
rättats. I Kosovofallet lyckades mediediskursen, åtminstone delvis, att krympa
det kognitiva avståndet genom att rapporteringen aktiverat känslor av medli-
dande och empati. I Göteborgskravallerna aktiverade mediediskursens vålds-
fokusering närhetsupplevelsen genom att appellera till behovet att försvara den
svenska identiteten, som tycktes vara under attack. Den kognitiva närhetens
överordnade roll gentemot den geografiska kan också förklara det, som man
kan tycka, paradoxala resultatet, att den nationaliserade gemenskapen forma-
des politiskt i fallet Kosovokonflikten, på långt geografiskt avstånd, medan
den inte blev politisk i fallet Göteborgsbranden, trots händelsens lokala karak-
tär för de intervjuade. I detta fall använde den nationaliserade gemenskapen
snarast sin nationella identitet som ett distanseringsinstrument – den omedel-
bara fysiska närheten till trots – gentemot den grupp, som både utpekats som
och troligtvis upplevde sig vara, den ”drabbade”.

Kognitiv närhet är således av största betydelse för konstruktionen av
medborgarskapets politiska kärna, och man kan egentligen inte säga, att nå-
gon diskursiv resurs ”bättre” än den andra bidrar till dess uppkomst. Varken
interpersonella diskurser eller mediediskurser skapar i sig själva politisk ge-
menskap. Av analysen framgår det dock, att det kollektiva meningsskapandet,
som aktiveras i första hand av mediediskursen, ofta tenderar att objektifiera de
händelser och människor som representeras. Denna företeelse kan betraktas
som en följd av mediernas tendens att porträttera exempelvis lidande männis-
kor som passiva, stumma offer, oförmögna att konfrontera sina olyckliga
omständigheter. Objektifieringen innebär, att den relativa distansen till det som
bevittnas upprätthålls, och bidrar troligtvis till att inget inkluderande ”vi” kom-
mer till stånd.

De interpersonella diskurserna verkar å sin sida ha något bättre förutsätt-
ningar att skapa kognitiv närhet, eftersom de drabbade lättare tilldelas subjekts-
positioner i meningsskapandet. Den i de interpersonella diskurserna inbyggda
närvaron innebär, att människor och geografiska platser istället för att utgöra
objekt (t.ex. passiva, anonyma offer) blir till subjekt (”verkliga” människor,
till vilka man åtminstone hypotetiskt kan ha en relation) i meningsskapandet.
Denna mekanism i den interpersonella diskursen aktiveras dock endast under
förutsättning av en uttalad identifikation med det inträffade och känsla av
inklusion i den drabbade gruppen.

Insikten om vikten av subjektifiering skulle kunna omsättas i mediediskursen
genom att man upphör att framställa extraordinära händelser i generaliserande
objektstermer. Det är möjligt och till och med troligt, att om medierna i högre
grad framställer t.ex. krigsdrabbade människor som handlingskraftiga indivi-
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der – att de i någon mån söker efterlikna de interpersonella diskursernas ele-
ment av närvaro – bereds åskådaren möjlighet att istället betrakta de drabbade
i termer av subjekt. Som Shaw (1996) påpekar är emellertid medierna betydligt
bättre på att framställa människor i krissituationer som offer än som aktiva
personer, och det som saknas är tillfälle för dessa människor att representera
sig själva. En sådan framställning av de lidande människorna skulle för åskå-
darna möjliggöra en emotionell förflyttning ifrån medlidandet, som är relate-
rat till avstånd i någon form, till medkänslan, som förutsätter (imaginär) när-
varo i det som sker.

Denna framställningsmässiga förflyttning kan tyckas enkel men kräver i
själva verket en tämligen svår balansgång ifrån mediernas sida, eftersom de
som drabbas av konflikter av olika slag, erkänns som offer i den mån de upp-
för sig som offer. Fallet Göteborgskravallerna visar detta fenomen med all önsk-
värd tydlighet, då offerrollen i det kollektiva meningsskapandet, utan medie-
diskursens egentliga inblandning, tilldelas dem som framstår som de allra oskyl-
digaste, nämligen polishästarna – utlämnade åt sitt öde och utan förmåga att
kommunicera. Det ”värdiga” offret är alltså ett passivt och tyst sådant, men i
den stund denne blir aktiv, finns det alltid något att anklaga honom/henne för
(Chomsky och Herman 1988, Zizek 1995, jfr Höijer 2003, Boltanski 1999).
Att mediediskursen lyckas med ”subjektifieringen” framstår i detta samman-
hang som än mer centralt, eftersom subjektifiering i meningsskapandet tycks
reducera kravet på att ”offret” skall uppfylla kriterierna för ”värdighet”.

I slutänden är det inte heller enbart medierna, som ansvarar för de upplevel-
ser av närhet och distans, som åskådarna till exempelvis mänskligt lidande får.
Kosovostudien visar på flera sätt, att normativiteten i den nationella identite-
ten, dvs. att det ”svenska” utgör norm för graden av identifikation, drastiskt
minskar om individerna själva har direkta kontakter med människor som drab-
bats, eller om de själva vistats i det drabbade området. I dessa fall tycks menings-
skapandet och identifikationerna ha möjlighet att sträcka sig långt utanför
nationsgränserna. Viktiga element av den politiska gemenskapen såsom
inklusionen av de drabbade inom det konstruerade ”vi:et” och ett mindre flyk-
tigt emotionellt engagemang ligger närmare till hands, genom att den kognitiva
närheten förstärks i de interpersonella relationerna. Det faktum att personliga
kontakter med ”de andra” och egna erfarenheter ifrån skilda delar av världen
tycks vara av sådan vikt för känslan av närhet till det inträffade och identifika-
tionen med de drabbade, manar därför de politiska institutionerna, på vilken
nivå av ”globaliseringsskalan” de vara må, till aktion. En pluralistiskt inriktad
integrationspolitik, där det mångfasetterade samhällets individer och kollektiver
ges möjlighet att mötas och upprätta personliga relationer, framstår som mycket
central i sammanhanget. Även den fysiska mobiliteten kan ur detta perspektiv
betraktas som positiv, då egna erfarenheter från olika platser i världen och den
personliga kontakten med människorna där, kan ha stor betydelse för upprät-
tandet av politisk gemenskap i specifika frågor, t.ex. en militär konflikt.
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5.3. Försvar av den nationella gemenskapen
De tre fallstudierna visar tillsammans, att kollektivt meningsskapande är nära
relaterat till försvar av den gemenskap med vilken man identifierar sig i den
aktuella situationen. När någon form av hot mot eller angrepp på denna
gemenskap tycks uppkomma, tenderar meningsskaparna att konstruera gränser
mellan ”dom”, angriparna, och ”oss”, i den angripna gemenskapen. När det
gäller de nationaliserade gemenskaperna, finner vi ett tydligt exempel i fallet
Göteborgskravallerna, där starka emotioner av indignation relaterade intimt
till upplevelsen av att nationalstaten – den föreställda gemenskapen – attackerats
och misshandlats av aktivisterna. Rädslan för att den svenska gemenskapen
hade ”förlorat ansiktet” inför resten av världen genom den ”kraftlösa” och lite
”fega” svenska polismakten (en rädsla som tycktes bottna i den egna självbilden
av nationalstaten i sin helhet) kan vara en viktig förklaring till den uttrycksfulla
antagonism, som från åskådarhåll riktades mot demonstranterna. Aktivisterna
representerade i sin tur, i åskådarnas meningsskapande, det ”utländska”;
individer som invaderat nationalstaten med onda avsikter. Det tycktes över-
huvudtaget finnas en stor motvillighet att tillskriva den svenska gemenskapen
element av våld och huliganism, företeelser som istället förklarades med
kravallernas och EU-mötets transnationella karaktär.

Upplevelsen av attacken på nationalstaten kom sålunda att likna en attack
på den egna personen – aktivisternas handlingar innebar ett upplevt angrepp
på den egna subjektiviteten – och det tycktes finnas ett starkt behov av att
skydda och försvara den egna aktuella subjektspositionen som ”svensk”.
Antagonismen, som kom till uttryck hos åskådarna med svensk bakgrund,
handlade troligtvis inte enbart om våldet och den materiella förstörelse, som
kravallerna orsakat, utan också om – och kanske detta är huvudförklaringen –
upplevelsen av att nationalstaten attackerats och att dess rykte svärtats.

Denna slutsats styrks av fallstudien av Göteborgsbranden. Rykten, som bl.a.
gjorde gällande att branden var anlagd av rasister, cirkulerade vid tidpunkten
efter branden. I den nationaliserade gemenskapens meningsskapande var man
emellertid ytterst motvillig att attribuera sådana orsaker till branden. En central
förklaring till denna obenägenhet att förklara branden med rasistiska element
i det svenska samhället kan, som analysen visat, mycket väl vara, att den aktu-
ella subjektspositionen som ”svensk” tycktes vara attackerad och anklagad för
det inträffade.

Den nationella identiteten verkar dessutom vara en avgörande mekanism
bakom olika sätt att tolka mediediskursen. När det gäller Göteborgskravallerna,
blev poliserna symboler för den upplevda nationella gemenskapen och i egen-
skap av sådana till varje pris försvarade. Den mediediskurs, som så småningom
kom att ifrågasätta polisernas roll i kravallerna, avvisades bestämt av åskå-
darna och motvilligheten att modifiera de etablerade kollektiva inre dis-
kurserna, där polisernas handlingar gavs automatisk legitimitet, var påtaglig.
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Tvärtom förstärktes ofta det initiala meningsskapandet, där indignation gente-
mot aktivisterna var vägledande. Detta förhållande indikerar att oppositio-
nella läsningar av medietexter uppstår, då dessa i något avseende ifrågasätter
den föreställda gemenskapen, i den aktuella situationen, dess representanter
och symboler.

På detta sätt framstår den nationella identiteten som en betydelsefull meka-
nism i accepterandet eller avvisandet av mediediskurser kring extraordinära
händelser i världen. Detta förhållande blir än tydligare, då man jämför ovan-
stående exempel från Göteborgskravallerna med fallet Kosovokonflikten, som
i stor utsträckning endast utgjorde ytterligare en avlägsen konflikt ur åskådarnas
synvinkel. I Kosovofallet, i motsats till kravallerna, accepterades nya medie-
perspektiv. De kollektiva inre diskurserna tycktes vara öppnare för modifiering
och den, som man upplevde det, relativt extrema pendlingen från ett medie-
perspektiv, där Milosevic fick rollen som antagonist, till ett annat, där konse-
kvenserna av den USA-ledda militära interventionen i Jugoslavien exponera-
des, följdes och accepterades i stor utsträckning. Den höga acceptansen av
mediediskursen och de kollektivt förankrade inre diskursernas öppna karak-
tär, jämfört med Göteborgskravallerna, kan åtminstone delvis förklaras av
konfliktens ”icke-hotande” natur. Den utspelades inte inom de nationella grän-
serna, och den utgjorde inget explicit hot mot den upplevda gemenskapens
symboler – nationalstatens rykte var inte satt på spel.

5.4. Reproduktion av nationella maktstrukturer
Den nationaliserade gemenskapen visar en förgivettagen benägenhet att försvara
och skydda den föreställda gemenskapens rykte. Med något som liknar
automatik, får villigheten att identifiera sig med och försvara den nationella
gemenskapen och dess symboler konsekvensen, att de nationella offentliga makt-
strukturerna tilldelas oreflekterad legitimitet. De svenska myndigheterna går
exempelvis relativt fria från ifrågasättande och kritisk granskning. Fallstudien
av Göteborgskravallerna visade – som ett exempel på detta – att åskådarna
enbart anklagade aktivisterna för våldet mellan demonstranter och polis under
de aktuella junidagarna. Polismakten, i egenskap av symbol för den svenska
gemenskapen, betraktades som en god och rättvis kraft i samhället. Kollektiva
inre diskurser, i vilka polisen gavs spontan legitimitet, aktiverades och medie-
diskurs, som så småningom indikerade någonting annat, avvisades. Inte heller
modifierades dessa inre diskurser av nyheter om skottskadade demonstranter
eller om massarresteringar. Istället legitimerades polisens handlingar genom
olika förklaringsstrategier, i vilka den besvärliga situationen med aggressiva
aktivister gavs stor betydelse.

På liknande sätt som i fallet Göteborgskravallerna, visade studien av
Göteborgsbranden att nationella myndigheter – räddningstjänst och polis, gavs
oreflekterad legitimitet i den nationaliserade gemenskapens meningsskapande.
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I deras roll som representanter och symboler för denna gemenskap betraktades
polis och räddningstjänst som ”goda” och i allmänhetens tjänst, och deras
information accepterades också utan någon tvekan eller något ifrågasättande.
Diskurser, som på ett eller annat sätt kritiserade dessa myndigheters arbete på
brandplatsen, avvisades och förkastades.

Den nationella ideologin reproducerar spontant inte enbart de nationella
(svenska) myndigheternas makt. Samma tendens kan också identifieras, när
det gäller den svenska politiska eliten. Kosovofallet visade t.ex. hur den natio-
nella ideologin bland de ursprungssvenska grupperna – den omedelbara identi-
fikationen med den svenska gemenskapen – förhindrade gemenskapen att
ifrågasätta den nationella politiska eliten. Traditionell svensk utrikespolitik med
dess betoning av humanitärt bistånd legitimerades i stor utsträckning och be-
traktades som del av den naturliga ordningen, såsom ”vårt” sätt att hantera
avlägsna konflikter. Humanitärt bistånd i konfliktens efterdyningar som främ-
sta uttryck för agentskap skall här inte på något sätt fördömas. Dock bör det
poängteras, att denna riktning på agentskapet inte bara legitimerar och repro-
ducerar traditionell svensk utrikespolitik utan riskerar också att osynliggöra
andra former av agentskap, t.ex. diplomatiska ansträngningar i syfte att för-
hindra eller stoppa en konflikt.

Den politiska eliten går relativt fri från ifrågasättande och kritisk gransk-
ning även i fallet Göteborgskravallerna, eftersom det kollektiva menings-
skapande, som den initiala mediediskursen aktiverat, fokuserade våldet och
inte de institutionaliserade politiska processerna. De politiska händelserna
skymdes bakom den uttrycksfulla antagonism, som kom att riktas mot aktivis-
terna. Väldigt få av respondenterna med svensk bakgrund kunde överhuvud-
taget minnas vad för slags politisk sammankomst som ägde rum, och vad de-
monstrationerna handlade om (det finns naturligtvis inga garantier för att de
skulle minnas de politiska förehavandena även om medierna inte hade upp-
märksammat våldet). I vilket fall som helst kan man argumentera för att
fokuseringen på kravallerna, och den därpå följande antagonismen i åskådarnas
meningsskapande riktad mot aktivisterna, gav upphov till en metakonflikt
mellan två grupper av medborgare – åskådarna och aktivisterna. Denna meta-
konflikt kan betraktas som fördunklande av de politiska processerna, att den
har skyddat politiken från insyn, vilket i sin tur implicerar att de politiska
maktstrukturerna kunde förbli outmanade. I fallet Göteborgskravallerna re-
producerades inte enbart maktstrukturerna genom det agentskap som diskursivt
kom till uttryck, utan förstärktes dessutom genom den ”dubbelt repressiva”
karaktären. Dels handlade agentskapet om att försluta den transnationella
inomparlamentariska politiken – hålla mötena på hemlig plats utan insyns-
möjligheter – och dels om att förstärka polismakten för att hålla de störande
individerna på avstånd.
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Resultaten tyder dessutom på att de nationella medierna och deras relation
till såväl nationella som globala politiska maktstrukturer i stora drag ges ore-
flekterad legitimitet i den nationaliserade gemenskapens meningsskapande.
Man kan visserligen konstatera en tämligen utbredd och explicit mediekritik,
där man visar medvetenhet om exempelvis propagandans existens, och där
man ibland också ifrågasätter mediediskursens innehåll och prioriteringar. Det
går alltså att identifiera en viss reflexivitet beträffande mediernas sätt att funge-
ra, som inte på samma sätt kunde noteras ifråga om myndigheterna och den
politiska eliten. Mediekritiken har emellertid ingen djupgående karaktär, dvs.
det finns ingenting som tyder på att man i receptionsögonblicket använder sig
av mediekritiska inre diskurser, utan handlar snarare om att uttrycka sig ”kor-
rekt” i det sociala sammanhanget. När mediediskursen avvisas och kritiseras
handlar det om specifika händelser, där den hamnar på kollisionskurs med de
inre diskurserna, och berör inte de nationella mediernas mer generella
strukturer och logik. Tvärtom tilldelas exempelvis nyhetsvärderingen – att sen-
sationella och våldsamma händelser ges prioritet i mediediskursen – oreflekte-
rad legitimitet. Man tar för givet att det är sådana nyheter, som människor i
första hand är intresserade av. Det förekommer heller ingen reflektion kring
svenska mediers relation vare sig till den nationella eller till den globala poli-
tiska eliten.

Slutsatsen av detta resonemang är att det kollektiva meningsskapandet inom
en föreställd nationell gemenskap innehåller tydliga ideologiska element och i
stor utsträckning fungerar i den offentliga maktens tjänst. Kittet, som håller
samman gemenskapen, består av ett försvar av rådande maktstrukturer, då den
nationella politiska eliten, de nationella myndigheterna och, åtminstone till
del, de nationella medierna ges oifrågasatt legitimitet. Som Billig (1995:6, 175)
poängterar skall ”banal” nationalism inte förväxlas med en ”benign” sådan,
enbart utifrån skälet att den tycks vara våldsbefriad till skillnad ifrån ”hot”
nationalism. Banal nationalism måste tvärtom alltid betraktas i en kontext av
maktrelationer: ”National identities are rooted within a powerful social
structure, which reproduces hegemonic relations of inequity.”.

5.5. Opposition mot nationella maktstrukturer
Om den nationaliserade gemenskapen tenderar att, på ideologiskt vis, reprodu-
cera de nationella maktstrukturerna, kan en motideologisk typ av menings-
skapande konstateras inom de subnationaliserade gemenskaperna. I alla tre
fallen skapar de subnationaliserade gemenskaperna mening på ett oppositionellt
sätt, jämfört med den nationaliserade gemenskapen och i relation till nationella
maktstrukturer. I fallet Kosovokonflikten uttryckte de intervjugrupper, som
inte i detta sammanhang identifierade sig med den nationella (svenska) gemen-
skapen, kritik mot det svenska politiska handlandet på Balkan. Denna gemen-
samma kritik uttrycktes oavsett olikheter i meningsskapandet för övrigt. Medan
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den nationella ideologin omfattade en form av självklarhet beträffande
humanitär verksamhet som svenskt politiskt agentskap, efterlyste de
subnationaliserade gemenskaperna politisk handling innan konflikten faktiskt
inträffade och dessutom ett aktivt politiskt engagemang i syfte att stoppa
konflikten.

Att subnationell mobilisering relaterar till motideologiskt meningsskapande,
bekräftas också av fallet Göteborgsbranden, där den subnationaliserade ge-
menskapen – samlad kring upplevelsen att vara ”invandrare” och utsatt för
rasism – inte uttryckte någon känsla av gemenskap, förbunden med den svenska
nationella kontexten. I denna specifika situation visade sig förhållandena när-
mast vara de motsatta. Upplevelserna av att vara exkluderade på grund av sin
status som ”invandrare” i allmänhet och som måltavla för element av rasism i
den nationella omgivningen i synnerhet, tycktes vara mekanismer med bety-
dande verkan för processerna av subnationalisering. Denna gemenskap gav
inte heller de svenska myndigheterna samma spontana legitimitet, som de ur-
sprungssvenska gjorde. Såväl polismakten som räddningstjänsten ifrågasattes
kraftigt, både beträffande sina handlingar på brandplatsen och sin informa-
tion efteråt. Att de svenska myndigheterna enbart skulle vara ”goda” och ar-
beta ”i allmänhetens tjänst”, var kort sagt ingenting den subnationaliserade
gemenskapen tog för givet.

Samma typ av opposition gentemot nationella maktstrukturer kan identifie-
ras inom den subnationaliserade gemenskapen i fallet Göteborgskravallerna.
Denna gemenskap baserades på identifikationen med aktivisterna som betrak-
tade sig själva som missbehandlade av den nationella polisen, missrepresen-
terade av de nationella medierna och missförstådda av det svenska folket. Upp-
levelsen av ett hot från flera håll riktat mot deras ”aktivist-identitet” och käns-
lan av exkludering från den nationella gemenskapen var troligtvis de främsta
mekanismer, som aktiverade processerna av subnationalisering. Menings-
skapandet inom denna aktivist-gemenskap gav inte på något sätt spontan legi-
timitet åt den nationella polismakten. Tvärtom var det just polisens provoka-
tiva beteende, som attribuerades som orsak till det upptrappade våldet och den
eskalerande materiella förstörelsen. De nationella medierna gjordes ansvariga
för det svenska folkets ”missuppfattning” om händelserna samt anklagades
för att reproducera någon form av oifrågasatt föreställning om den ”goda”
polismakten. I den subnationaliserade gemenskapen menade man dessutom,
att de nationella medierna fungerade som ”megafoner” åt den svenska och den
europeiska politiska eliten, som följaktligen fick tillfälle att agera utan att bli
utsatt för kritisk granskning.

Naturligtvis skulle dessa olikheter i meningsskapandet, beträffande kravaller-
na, kunna förklaras med det faktum, att åskådarna enbart kunde ta del av
händelserna genom mediediskursen, medan aktivisterna faktiskt var närvarande
på den aktuella platsen. Det står också tämligen klart, att mediediskursens
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initiala rapportering var ytterst viktig för att aktivera de inre diskurser av ideo-
logisk karaktär, som sedan kom att dominera åskådarnas meningsskapande.
Det är alltså inte min avsikt att drastiskt tona ned mediediskursens inflytande
på meningsskapandet, men det är ändå viktigt att lyfta fram betydelsen av den
”banala nationalismen” för hur tolkningarna av mediediskursen formas. Jag
menar, att mediediskursen inte ensam skapar dessa gentemot makten legitime-
rande och reproducerande tolkningar utan att meningsskapande av denna
karaktär förutsätter en viss typ av kollektivt förankrade, ideologiskt betingade
inre diskurser för att aktualiseras.

Detta förhållande blir tydligt i jämförelsen mellan åskådarna med svensk
bakgrund och åskådarna med somalisk bakgrund i fallet Göteborgskravaller-
na. De senare respondenterna identifierade sig inte alls, i detta fall, med en
svensk nationell gemenskap och kände följaktligen inte heller något behov av
att försvara dess symboler. Istället för att omfatta en svensk nationell identitet
fann de sina identifikationer hos de ”svaga” i situationen, aktivisterna. Ur-
sprungssomaliernas erfarenhet av att leva under odemokratiska förhållanden
och befinna sig i de ”dominerades” position i de globala maktstrukturerna
aktiverade således helt andra typer av identifikationer och meningsskapande.
Inte heller den ursprungssvenska åskådargrupp, som hade personliga kontak-
ter och erfarenheter, vilka ledde till identifikation med aktivisterna, skapade
mening som övriga åskådargrupper. Meningsskapandet i dessa grupper antog
snarast ett aktivistperspektiv, dvs. betydelse skapades kring händelsen utifrån
en oppositionell och motideologisk horisont.

Tolkningarna av mediediskursen är således beroende av de kollektiva inre
diskurserna, och i de fall mediediskursen hamnar på kollisionskurs med dessa,
avvisas den i stora drag. Detta förhållande bekräftas av Kosovofallet där
exempelvis den ursprungsserbiska gruppen avvisade den nationella (svenska)
mediediskursen, som man menade var vinklad till serbernas nackdel. Även
Göteborgsbranden utgör exempel på de kollektivt förankrade inre diskursernas
betydelse, då den mediediskurs, som utpekade festarrangörerna som skyldiga
till den tragiska händelsen förkastades, medan den mediediskurs, som fram-
ställde branden som anlagd av rasister accepterades. I det kollektiva menings-
skapandet kring händelser på olika nivåer av globaliseringsskalan fungerar
mediediskursen således interaktivt med de inre diskurserna på så sätt att den
aktiverar olika typer av identifikationer och därmed olika sätt att bilda mening
kring händelserna.

När det gäller de nationella medierna, ger inte de subnationaliserade gemen-
skaperna någon oreflekterad legitimitet till dessa. I dessa fall handlade inte
mediekritiken om en social norm – att uttrycka sig korrekt inför andra – utan
var snarare resultatet av de egna erfarenheterna av att ha behandlats illa i medie-
diskursen. Som exempel på detta kan nämnas den ursprungsserbiska gruppen
och gruppen med afrikansk bakgrund i Kosovofallet samt aktivisterna och den
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ursprungssomaliska gruppen i fallet Göteborgskravallerna. Dessa gemensamma
erfarenheter av att på något sätt bli missrepresenterade i de svenska nationella
medierna tycks ha inneburit att mediekritiken internaliserats som inre diskurser.
I viss mån kan man betrakta de subnationaliserade gemenskapernas kritik som
”oreflekterad”, dvs. att de egna negativa erfarenheterna av mediediskursen
innebär, att man spontant kritiserar den allmänt. De inre diskurserna tycks
emellertid dels generera en djupare och mer generell kritik och dels vara aktiva
och inverka på själva receptionen. Det är också bland de subnationaliserade
gemenskaperna, som de nationella mediernas relation till den nationella och
den globala politiska eliten lyfts upp till medveten nivå och granskas.

Genom analysen av de empiriska exemplen kan man säga, att viktiga meka-
nismer bakom den nationalstatliga hegemonin synliggörs. Känslan av tillhö-
righet till denna gemenskap relaterar intimt till den ideologiska reproduktionen
av maktstrukturer, och det är främst inom gemenskaperna på den subnationella
nivån, som motstånd och opposition i egentlig mening kan konstateras.

5.6. Demokratiska implikationer av nationell horisont
I globaliseringsdebatten har vi gradvis kunnat bevittna det, som kommit att
kallas ”the cosmopolitan turn” av normativ karaktär. Kosmopolitanism innebär
ett engagemang för kosmopolis, för världssamhället, och röster höjs i hyllningar
för det globala medborgarskapet, där identifikationer och politiskt engagemang
förväntas korsa nationella gränser. Detta är åtminstone det perspektiv
”globalisterna”, i Helds och McGrews (2000) modell över globaliserings-
debatten, intar. ”Skeptikerna” å sin sida vidhåller att globalt medborgarskap
varken är önskvärt eller möjligt. Smith (1991), som ett exempel på ”skeptiker”-
perspektivet, resonerar kring nationell identitet på ett sätt som ger denna en i
det närmaste essentiell karaktär. Han menar, att även om vår fullständiga
repertoar av identiteter hypotetiskt skulle kunna inkludera en global sådan,
skulle denna inte ha samma tyngd och betydelse som den nationella:

[national identity] provides the sole vision and rationale of political solidarity
today, one that commands popular assent and elicits popular enthusiasm. All
other visions, all other rationales, appear wan and shadowy by comparison.
They offer no sense of election, no unique history, no special destiny.
(Smith 1991:176)

Miller (1999) ger ytterligare emfas åt den nationella identitetens betydelse för
medborgarskapet, när han hävdar att medborgarskap faktiskt förutsätter
gränserna för den nationella politiska gemenskapen. För att en gemenskap skall
kunna utvecklas överhuvudtaget, måste det existera en mängd gemensamma
intressen och en känsla av gemensam identitet.

I viss utsträckning är jag benägen att instämma med skeptikerna. Nationell
identitet tycks fortfarande vara en mycket kraftfull mekanism i menings-
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skapandet kring händelser på varierande nivå av ”globaliseringsskalan”. Jag
kan t.o.m. instämma med Billig (1995) i hans argument, att nationell identitet
äger större tyngd än andra identitetspositioner, åtminstone vad gäller dess ideo-
logiska konsekvenser. Det som emellertid verkar vara fullständigt självklart för
skeptikerna (och i någon mån även för vissa globalister) är, att medborgarskap
kräver identifikation med den demokratiska enheten (oavsett nivå på ”globa-
liseringsskalan”). De argumenterar således från ett kommunitärt perspektiv.
Den kommunitära demokratiteorin har rönt uppmärksamhet i globaliserings-
diskussionerna, eftersom den brutit med den liberala traditionen och lokalise-
rat medborgarsamhället i första hand inom gemenskapen: ”It is this move from
’contract to community’ that marks it off” (Delanty 2000:24).

Analysen av de tre fallstudierna visar emellertid, att när den upplevda gemen-
skapen sammanfaller med den hegemoniska, dvs. nationalstaten, förblir offent-
liga maktstrukturer oifrågasatta och skyddade från insyn genom ideologi, efter-
som identifikation inkluderar behovet av att försvara och beskydda gemenskap-
ens symboler och rykte. Detta betyder inte, att nationella horisonter skulle
vara mindre önskvärda än andra typer av identifikationer – globala eller regio-
nala. Samma ideologiska mekanismer skulle med största sannolikhet uppstå
inom vilken hegemonisk horisont som helst, eftersom hegemoni är ouppnåelig
dem förutan. Att ett liknande legitimerande meningsskapande uppstår inom en
föreställd europeisk gemenskap, blir tydligt i fallet Kosovokonflikten, där ingen
av de grupper som i någon mån identifierade sig med Europa, uttryckte kritik
mot det europeiska agerandet i Kosovofrågan. Den enda grupp som i egentlig,
mening kritiserade Europa för politisk passivitet – för att inte ha tagit hand om
sina medlemmar – var den, som inte identifierade sig med någon form av euro-
peisk gemenskap.

Det är följaktligen inte nationellt medborgarskap i sig självt, som här skall
fördömas. Min poäng är helt enkelt att medborgarskap och demokrati inte
tjänas bäst genom känslan av tillhörighet, som leder till konsensus i menings-
skapandet inom gemenskapen, utan snarare genom det motsatta. Analysen har
(på mikronivå i fallet Göetborgskravallerna) visat hur den konsensusinriktade
samtalsstilen reproducerar och legitimerar, om inte alltid rådande ordning, ändå
förgivettaganden och common sense-uppfattningar, och att det först är när
oppositionella röster bryter in, som maktstrukturerna kan bli fokus för kritisk
granskning. Om detta är riktigt, återfinns den demokratiska potentialen, där
nationella maktstrukturer upphöjs till en medveten nivå, ifrågasätts och kriti-
seras, främst inom de subnationaliserade gemenskaperna. Det är när den
hegemoniska gemenskapen studeras utifrån och från ett konfliktperspektiv, som
potentiella brister och ojämlikheter kan upptäckas. Demokrati lokaliseras så-
lunda bäst i konflikt, bland grupper som erfar exklusion och förtryck i olika
situationer. Situationerna och följaktligen de dissidenta grupperna varierar men
mekanismerna, som skapar konflikt består – det kommer i varje gemenskaps-
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bildning att existera ett ”utanför” (jfr t.ex. Laclau och Mouffe 1985, Mouffe
1995a, Mouffe 1995b, Aronowitz 1995, Scott 1995).

Jag argumenterar således här mot den kommunitära synen på demokrati,
dvs. att medborgarskap kräver identifikation med och en känsla av tillhörighet
till den demokratiska enheten, och förordar istället pluralism och konflikter
som de huvudsakliga komponenterna i de demokratiska processerna. Jag vill
emellertid inte sammanblandas med de ”extrema” postmodernisterna, som an-
klagas för att ”universalisera” olikheter och pluralism (Morley 2000:251). En
sådan universalisering resulterar i den totala förnekelsen av möjligheten till
någon form av struktur, vilken i sig är nödvändig för den politiska gemenskap-
ens existens. Genom att förneka eller fördöma alla former av enhet, konsensus
eller gemenskap riskerar dessa extrema pluralister att utestänga de former av
identitetsskapande, som är nödvändiga för politisk aktivitet (Mouffe 1995b).
Denna typ av pluralism, där konstruktionen av ”vi” blir omöjlig, förmår inte
fånga relationerna av makt och antagonismer, som är konstituerande för den
politiska arenan. Det är angeläget att uppmärksamma pluralismen som en
nyckelfaktor i den radikala demokratin, men den skall inte uppfattas som totalt
splittrande och partikulär:

/.../ the kind of pluralism I am advocating requires the establishment of a com-
mon bond, so that the multiplicity of democratic identities and differences do
not explode into a separatism that would lead to the negation of the political
community: for without any reference to the political community, democratic
politics cannot exist.
(Mouffe 1995b:44)

Vi måste således förutsätta, att det inom varje politisk gemenskap förekommer
en känsla av tillhörighet, men denna upplevda samhörighet skall inte eftersträvas
i själva statsformen på vilken nivå av globaliseringsskalan den än må vara
(Dahlgren 1995).

Men hur skall då dessa spridda gemenskaper kunna samlas i en statsform av
något slag? För att fortsätta och för att fullfölja den idealistiska tankekedjan är
det viktigt att, som Delanty (2000, jfr Gibbins och Reimer 1999), ge emfas åt
existensen av någon form av identifikation med den demokratiska enhetens
(subnationell, nationell, transnationell) normativa principer, dvs. att framhålla
betydelsen av konstitutionell patriotism (Habermas 2001). Denna lösa ”vi-
känsla” skulle ha sin grund i alla gruppers insikt om behovet av att bibehålla
demokratin och hålla sig till dess regler. Medborgaridentiteten blir, enligt
Mouffe (1995b), en form av identifikation med den pluralistiska demokratins
politiska principer:

for citizenship to be a living force within a democratic society, it must be inter-
nalized – as a value system, as a horizon, as a form of identity – and anchored
within the lifeworld of civil society.
(Dahlgren 1995:141, kursivering i original)
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En medborgare är alltså i denna vision inte – som i den liberala modellen – en
individ, som passivt tar emot rättigheter utan en person, som engageras i många
olika gemenskaper och har olika uppfattningar om ”allmänhetens bästa”. Dock
accepteras vissa regler, som emellertid inte är avsedda att uppnå något
gemensamt syfte, utan som snarare skall betraktas som utgörande formerna
för den demokratiska praktiken (Mouffe 1995b).

Om inte dessa identifikationer med ”demokratins principer” existerar, finns
det en uppenbar risk för att det politiska agentskapet tar formen av vad Scott
(1985, förf. fria översättning) benämner ”de svagas maktmedel”. Detta beror
på att subnationell förtätning, där opposition och politiska identiteter åter-
finns, relaterar till upplevelsen av att på ett eller annat sätt vara förtryckt av
den hegemoniska gemenskapen. Denna typ av politiskt agentskap har visat sig,
åtminstone i sin diskursiva form, i både fallet Göteborgskravallerna och fallet
Göteborgsbranden. I sin realiserade form går dessa handlingar utanför de de-
mokratiska principerna och bör naturligtvis varken uppmuntras eller romanti-
seras utan betraktas för vad de, åtminstone till del, är uttryck för: känslor av
utanförskap och upplevelser av maktlöshet, där alla andra kommunikations-
vägar, där antagonismer och konflikter skulle kunna förhandlas, framstår som
antingen oåtkomliga eller meningslösa.

5.7. Diskursiva bryggor
Om argumentationen ovan är riktig, existerar det ett stort behov att överge
den konsensusinriktade föreställningen om medborgarskap som identifikation
med den demokratiska enheten, och istället fokusera på att öppna upp diskursiva
bryggor mellan den hegemoniska gemenskapen och dissidenta röster. Den
hegemoniska diskursen behöver möta alternativa diskurser – nationella hori-
sonter konfronteras med diskurser bortom – för att demokratin skall ha
möjlighet att frodas. Den omedelbara utmaningen skulle då vara att skapa
möjligheter för antagonister att kommunicera trots deras olikheter och brist på
identifikation med varandra. De tre fallstudierna har sammantaget visat, att
det existerar ett stort behov av olika typer av fora, där antagonismer kan komma
till diskursivt uttryck. Den interpersonella myndighetsdiskursen i fallet Göte-
borgsbranden kan tjäna som exempel på hur en diskursiv brygga kan fungera
(även om den naturligtvis inte var ”symmetrisk” till sin karaktär, utan präglad
av ojämlik maktfördelning). De direkta samtalen mellan å ena sidan företrädare
för polis och räddningstjänst och å andra sidan Göteborgsungdomar, där
antagonismen gentemot ”det svenska” fick möjlighet att kommuniceras, innebar
att konflikten i någon mån fann sin lösning. Diskussion kan, som Dahlgren
(1995) påpekar, betraktas som den mest fundamentala formen av medborgerlig
praktik och den utgör ett nyckelbegrepp i de flesta formuleringar av demokrati,
inte minst den s.k. deliberativa demokratin (t.ex. Dahl 1998). Statsformens
uppgift skulle, med ett sådant synsätt, inte vara att foga samman alla dissidenta
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politiska gemenskaper i en konstgjord enhet, utan att sträva efter att alstra så
mycket kommunikation som möjligt dem emellan: ”acknowledging difference
and striving for agreement” (Dahlgren 1995:141).

Vilken typ av diskursiva bryggor kan det då handla om? Först och främst
finns det anledning att se över de politiska institutioner, som har att hantera de
demokratiska processerna. Man kan argumentera för att de moderna politiska
institutionerna, med nationalstaten som central arena, har upphört att reflek-
tera den globaliserande samhällsutvecklingen i övrigt. Analysen ger vid han-
den att även om, eller kanske snarare på grund av att, den nationella ideologin
bland vissa svenskar är stark, vore det till gagn för de demokratiska proces-
serna om det nationalstatliga paradigmet luckrades upp.

För det första tycks det vara den många gånger vaga känsla av agentskap,
som förhindrar gemenskaperna att konstrueras politiskt. Detta kan mycket väl
relatera den spontana överlåtelsen av det politiska agentskapet till de natio-
nella politiska institutionerna. Den nationella ideologin ställer exempelvis till
problem för den ursprungsserbiska gruppen, där känslan av agentskap reduce-
ras till ett minimum, eftersom man inte känner tilltro till den nationella poli-
tiska eliten i Serbien. Känslor av maktlöshet infinner sig då inga andra nivåer
på globaliseringsskalan tilldelas något potentiellt agentskap. De ursprungs-
svenska gruppernas överlåtelse av agentskapet till den svenska politiska eliten
gör, att man inte själv känner något större politiskt ansvar i exempelvis
Kosovofrågan, vilket bidrar till känslan av distans. Det är ”någon annan”,
som förväntas handla (jfr Phillips och Schrøder 2004).

De subnationellt förtätade gemenskaperna har, för det andra, uppenbara
svårigheter att finna sina kommunikativa uttryck i den nationella politiska
kontexten, till vilken de står i konflikt. Den nationella definitionen av medbor-
garskapet tenderar på så sätt att exkludera vissa grupper från de demokratiska
processerna. Utifrån detta konstaterande kan man hävda, att den absoluta
kopplingen mellan medborgarskap och nationalstat behöver luckras upp. För-
söken att basera medborgarskap på medlemskap i en sådan ”imaginär kultu-
rell gemenskap” (Castles 2000:200, förf. översättning) leder till politisk och
social exklusion. Det tycks alltså som om den nationella nivån inte ensam är
kapabel att hantera de olika geokognitiva extensionerna av medborgarskapet
och det förefaller logiskt, att de diskursiva bryggorna måste vara tillgängliga
även subnationellt för att känslan av agentskap i demokratisk anda skall ha
möjlighet att utvecklas. Som flera tänkare (t.ex. Delanty 2000, Habermas 2001,
Dahlgren 1995) påpekar, finns det behov av någon form av verkställande poli-
tisk institution, men representationen där måste vara mycket mer differentie-
rad och heller inte fastlåst till nationalstatens gränser. Mångfalden av politiska
gemenskaper bör avspeglas i institutionerna.

Jag är benägen att hålla med Delanty (2000) i hans avståndstagande från
traditionell kosmopolitisk diskurs, dvs. att argumentera antingen i linje med
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”globalisterna” för ett globalt medborgarskap eller i linje med ”skeptikerna”
för ett nationellt sådant. Den typ av medborgarskap, som Delanty efterlyser, är
av ett ”postnationellt” slag. Detta betyder, att de bästa innovationerna från det
liberala systemet med dess fokus på nationalstaten behålls, samtidigt som man
öppnar upp för nya möjligheter både på den subnationella och på den trans-
nationella nivån. Istället för att diskutera antingen ett globalt eller ett natio-
nellt medborgarskap kan man således med Habermas (2001, förf. översätt-
ning) resonera kring ett postnationellt medborgarskap, relaterat till den
reflexiva transformationen av nationell medborgerlig suveränitet till sub-
nationellt och transnationellt medborgarskap.

Att de politiska institutionerna ”uppdateras” och anpassas efter samhälls-
kontextens förändrade utseende, är naturligtvis av största betydelse för deras
funktion som arena för gränsöverskridande kommunikation. En annan poten-
tiell diskursiv brygga, som inte skall förbises är medierna, centrala för det väl
fungerande demokratiska systemet. Det har hävdats, att televisionen fungerar
som en social ritual i vilken ”vår” kultur ”kommunicerar med sitt kollektiva
själv” (Fiske och Hartley 2003:64, förf. översättning). Författarna beskriver
mediets roll som kulturens ”bard”, i syfte att dra paralleller till den funktion,
som barden hade i det orala samhället. Televisionen, som antas stå i centrum
av kulturen, har exempelvis förmågan att organisera skilda erfarenheter, hän-
delser och perceptioner i ett specialiserat betydelsesystem, som är byggt på
kulturens egna behov. De tre fallstudierna pekar emellertid på ett antal feno-
men i mediernas sätt att fungera, som försvårar deras funktion både som bar-
der och som diskursiva bryggor i senmoderniteten.

För det första visar analysen, att mediediskursen beträffande Göteborgs-
branden, Kosovokonflikten och Göteborgskravallerna aktiverade åskådarnas
emotionella reaktioner, vägledande meningsskapandet kring de olika situatio-
nerna. I fallet Göteborgsbranden, fokuserade medierna på sorgen, som följde
på den tragiska händelsen, vilket aktiverade en förenande och homogeniser-
ande emotionell reaktion, i fallet Kosovokonflikten, gav mediediskursens fo-
kusering på mänskligt lidande upphov till reaktioner av medlidande, och i fal-
let med kravallerna aktiverade våldet, vilket var det huvudsakliga målet för
mediernas uppmärksamhet, starka känslor av indignation. Trots att dessa för-
sök ifrån mediernas sida att skapa intresse och engagemang lyckades i vissa
avseenden (vikten av emotioner i konstruktionen av politiska identiteter kan
inte överskattas), kan man knappast påstå att denna typ av rapportering upp-
fyller kraven på den diskursiva bryggan. Istället tar den formen av, vad Berglez
(under utg.) benämner semiotisk förtätning (förf. översättning), där kommuni-
kationen underordnas en form av direkt och stum upplevelse av sorg, lidande
och våld. På detta sätt kan mediediskursen sägas fördunkla den faktiska
pluralismen, antagonismerna och konflikterna, som behöver finna sina kom-
munikativa fora. Istället för att erbjuda den diskursiva bryggan föreslår medier-
na en känslomässig, icke-kommunikativ och tillfällig reaktion.
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För det andra tycks det existera någon form av social norm, sprungen ur
mediernas egen logik, som skapar en mediekritisk ton i det kollektiva menings-
skapandet. Denna mediekritiska ”attityd” kan fungera som distanserings-
strategi, dvs. att man som åskådare undandrar sig engagemang kring de kon-
flikter och antagonismer, som kommer till uttryck i mediediskursen genom att
– med socialt accepterade skäl – ”ta den med en nypa salt” (jfr Boltanski 1999).
Det bör naturligtvis betraktas som positivt, att åskådaren visar medvetenhet
om journalistikens villkor, att man förmår att identifiera propaganda och i
någon mån också förhålla sig kritisk till den. Det är självklart, att den politiska
gemenskapen inte bör bygga på ett alltigenom okritiskt förhållningssätt till
medierna. När det gäller frågan om förtroende, finns det också skäl att gå
varsamt fram. Även om flertalet studier har visat, att allmänhetens förtroende
för vissa medier är relativt lågt, är det tydligt att man ändå kan uppleva
medierade händelser som både uppskakande och verklighetstrogna (Österman
1999), precis som resultaten av föreliggande studie visat. För mediediskursens
funktion som diskursiv brygga är det dock allvarligt nog, att man som åskådare
med social acceptans kan – genom att koncentrera sig på och kritisera medie-
diskursen och dess logik i sig själv – distansera det kollektiva meningsskapandet
ifrån det som rapporteras.

För det tredje kan man betrakta erfarenheterna av exkludering från de na-
tionella medierna som än mer problematiska än den mediekritiska attityd, som
beskrivits ovan. Grupperna med dessa erfarenheter – de ”dominerade” eller
”förtryckta” i maktstrukturerna på olika nivåer av globaliseringsskalan – upp-
levde sig ha representerats missvisande i medierna och avvisade därför den
svenska nationella mediediskursen till stora delar. Bland dessa grupper kan
”förtroendekrisen” (Boltanski 1999:177), relaterad till medierna, vara i det
närmaste total. Man kan alltså identifiera ett påtagligt exkluderande drag hos
de nationella medierna, då dessa gemenskaper, som ändå befinner sig inom
nationens gränser, varken tyckte sig vara adresserade eller representerade i
dessa.

Det är vanligt att tillskriva de nationella medierna en väsentlig roll i det
offentliga rummet, centralt för medborgarskapets praktik. Morley (2000) på-
pekar att detta innebär att de människor, händelser och ting, som exkluderas
från de nationella medierna, också exkluderas ifrån den symboliska nationella
gemenskapen. Eftersom den dominerande etniska gruppen, under täckmantel
av universalitet, tillåts monopolisera de nationella medierna är det långt ifrån
alla av nationens medborgare, som faktiskt känner sig hemma och välkomna
på denna arena:

The imagined community is, in fact, usually constructed in the language of some
particular ethnos, membership of which then effectively becomes a prerequisite
for the enjoyment of a political citizenship within the nation-state.
(Morley 2000:18)
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Det existerar följaktligen, parallellt med den etniska majoritetsgemenskapen,
en mängd minoriteter, som i många fall exkluderas ifrån den symboliska
nationella gemenskapen, vilken de nationella medierna representerar. Medierna
som bard och som forum för samhällets kollektiva dialog med sig själv om sig
själv (Fiske och Hartley 2003) är en utmärkt normativ utgångspunkt för deras
roll i en demokrati, men kräver av medierna betydande differentiering, eftersom
pluralism kännetecknar det senmoderna samhället (i betydelsen ”national-
staten”). ”Barden” behöver, lite tillspetsat uttryckt, integreras i det globaliserande
samhället. Vad som dessutom kan konstateras utifrån analysen är, att dessa
mekanismer av exklusion i de nationella medierna inte enbart drabbar grupper
med invandrarbakgrund. Situationer präglade av ett konfliktfyllt förhållande
till den nationella omgivning i vilken man geografiskt befinner sig, de nationella
medierna inkluderade, kan också föranleda andra typer av subnationaliserade
gemenskaper (även om etniska minoriteter troligtvis är extra utsatta).

Det fjärde problemet, som föreliggande studie pekar på, gällande mediernas
roll som diskursiv brygga, är konsekvenserna av det polariserade krigspers-
pektiv, som kommer till uttryck framförallt i rapporteringen kring Göteborgs-
kravallerna. Konfliktrapportering, där den medierade händelsen framställs som
en kamp mellan ”onda” och ”goda”, aktiverar ett polariserat meningsskapande
där möjligheterna till kommunikation mellan olika parter i stort sett omintet-
görs, något som framkom extra tydligt i fallet Göteborgskravallerna, där
antagonismen flödade och förblev oförhandlad. Rollerna i ett sådant drama
tillsätts med något som liknar automatik i meningsskapandet genom att käns-
lor av medlidande och indignation aktiveras som en följd av mediedramatur-
gin. Det krävs alltså inget större mått av medveten reflektion hos åskådaren för
att bilda mening kring händelsen. Denna typ av polariserad mediediskurs ska-
par med största sannolikhet avvisande istället för kommunikation.

Inbyggd i det polariserade krigsperspektivet är också bristen på situationella
perspektiv, dvs. händelsen framstår som utan sammanhang. Om mediedis-
kursen brister i att tillhandahålla situationella perspektiv kan detta få allvar-
liga konsekvenser för riktningen på den politiska gemenskapen agentskap. Ris-
ken är stor, att detta styrs mot enskilda individer (t.ex. Slobodan Milosevic i
Kosovofallet eller enskilda aktivister i fallet Göteborgskravallerna) alltmedan
de generella strukturerna osynliggörs. Som åskådare blir det svårt att kontextua-
lisera de händelser man bevittnat – i det konkreta sammanhanget och än mer i
ett abstrakt sådant, där rådande maktfördelning kan komma under ifrågasät-
tande. Det medierade krigsperspektivet minskar således möjligheterna till re-
flektion över de strukturella mekanismer, som underbygger den problematiska
situationen. Upplevelsen av en dekontextualiserad och fragmentarisk medie-
diskurs innebär också, att fenomen som avtrubbning, som dessutom har en
kumulativ karaktär, uppstår relativt snabbt och att det emotionella engage-
mang man initialt erfarit raskt ebbar ut.
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Att mediediskursen dessutom, för det femte, har en tendens att aktivera
ambivalent meningsskapande – att man inte vet vem man ska tro på eller hur
man ska ta ställning – har visat sig i fallet Göteborgskravallerna och speciellt i
Kosovofallet. Känslor av osäkerhet och ambivalens uppmuntrar naturligtvis
inte skapandet av politisk gemenskap, och det kan dessutom vara så att man
som åskådare distanserar sig ifrån det som rapporteras, för att slippa de ambi-
valenta känslorna. Om det är så, att medierna använder sig av metoden att
drastiskt svänga fokus i syfte att skapa allsidighet eller att undvika en polariserad
rapportering, fungerar alltså detta otillfredsställande. Resultaten talar för att
det är den initiala rapporteringen, som etsar sig fast och tenderar att fungera
vägledande för meningsskapandet i övrigt, speciellt om den bekräftar ideolo-
giskt betingade kollektiva inre diskurser. Om medierna skall ha möjlighet att
fungera som diskursiva bryggor måste nyanseringen i rapporteringen sanno-
likt ske direkt och initialt, medan kommunikation mellan antagonister fortfa-
rande är möjlig.

5.8. Några avslutande ord
Till sist vill jag återanknyta till Tsunamin, flodvågskatastrofen i Sydostasien
julen 2004, som också drabbade ett stort antal svenskar. Jag aktualiserade i
inledningen av denna avhandling frågan om man skall betrakta denna tragiska
händelse, och det som hänt på det nationella planet i form av inrikespolitiska
konflikter, som ett bevis på att antingen ”globalisterna” eller ”skeptikerna”
har ”rätt” i sin argumentation. Är det globalisering vi ser eller är det alltjämt
de nationella perspektiven som är förhärskande? Jag skulle, mot bakgrund av
det som avhandlats här, vilja hävda att frågan i grunden är felställd. Det handlar
inte om antingen det globala eller det nationella utom om både och. De olika
konsekvenser Tsunamin fått för Sverige är således ett utslag av att de nationella
och de globala perspektiven är beroende av, och ömsesidigt återskapar, varandra.

Trots de snabba förändringarna av det moderna tillståndet och trots globali-
seringens effekter av gränsförskjutningar av olika slag, tycks människor fortfa-
rande i hög grad skapa mening utifrån nationella horisonter. Ordning bringas
i det senmoderna ”kaoset” enligt modernitetens principer, där nationalstatens
gränser utgör fundamentet för meningsskapandet. Detta förhållande behöver
emellertid inte betraktas som bevis på att moderniteten står oförändrad, och
att globaliseringsprocessen inte existerar, utan lika gärna som en motreaktion
mot gränsförskjutningarna och det globalas intrång i det lokala. Redan i inled-
ningen av denna studie konstaterades att globalisering och de-globalisering
eller re-nationalisering går hand i hand. Emellertid skall kanske menings-
skapandets beroende av de nationella horisonterna ännu hellre förstås som ett
uttryck för att globaliseringsprocessen inte ser likadan ut överallt och bland
alla kollektiv utan att den utvecklar sig mycket ojämnt.
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Mitt inledande påstående om att vi lever i en brytningstid, där det moderna
tillståndet destabiliseras, belyses av föreliggande studie. Det kan konstateras,
att de nationella horisonterna, bland vissa svenskar, fortfarande är tydliga och
avgörande för medborgarskapet, medan flera andra gemenskaper inom de na-
tionella gränserna, inte sällan med invandrarbakgrund, i olika sammanhang
snarast upplever ett konfliktfyllt förhållande till den nationella omgivningen
och följaktligen en känsla av exklusion ifrån den nationella definitionen av
medborgarskapet. Detta skall inte tolkas som om brytningstiden existerar en-
bart här och nu, utan det som studerats är med största sannolikhet enbart en
fas av en lång process, präglad av olika typer av skeenden.

Denna fas av brytningstiden ser ut att mynna i en alltmer omfattande fysisk
(och symbolisk) mobilitet. Detta innebär troligtvis, att ett flexibelt medborgar-
skap karakteriserat av processer av hybridisering, transnationellt och sub-
nationellt identitetsskapande osv. fortsättningsvis kommer att göra allt större
landvinningar:

people who belong to more than one world, speak more than one language
(literally and metaphorically) inhabit more than one identity, have more than
one home; who have learned to negotiate and translate between cultures, have
learned to live with, and indeed to speak from, difference. They speak from the
“inbetween” of different cultures, always unsettling the assumptions of one
culture from the perspective of another, and thus finding ways of being the same
as and at the same time different from, the others amongst whom they live.
(Hall citerad i Morley 2000:207)

I takt med att samhällena blir alltmer pluralistiska och mångfasetterade är det
troligt, att de nationella horisonterna luckras upp, och en logisk konsekvens av
denna gränsförskjutning är, att nationens institutioner av olika slag inte för
alltid kommer att tilldelas samma oreflekterade legitimitet. Effekten av detta
skulle då bli, att den nationalstatliga hegemonin i framtiden inte kan ”förlita”
sig på att bli reproducerad genom ideologi i samma utsträckning. Naturligtvis
öppnar detta påstående upp för frågan om vilka hegemoniska horisonter, som
framgent blir de förhärskande, något som vidare forskning får till uppgift att
söka svar på.

Även den intima relationen mellan identitet och ideologi är en empirisk fråga,
som förtjänar uppmärksamhet i fortsatt forskning inom medie- och kommuni-
kationsvetenskapen. I analysen av denna relation inom publikforskningen vill
jag betona socio-kognitiv teori i allmänhet och teorin om sociala representationer
i synnerhet såsom användbara analysinstrument. Genom dessa kan man bredda
förståelsen för interaktionen mellan exempelvis mediediskurs och de kollektivt
förankrade inre diskurserna i meningsskapandet, vilka identifikationer som
krävs för att mediediskursen skall tolkas på ett ideologiskt, reproducerande
sätt, och hur dessa betydelser reproduceras eller förhandlas i kommunikationen
mellan individer. Kunskapen om dessa mekanismer, som denna studie förhopp-
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ningsvis genererat, kan dessutom med fördel användas som utgångspunkt för
produktions- och textanalyser. Inom medieforskningen har man traditionellt
gjort tvärtom, dvs. utgått ifrån en text och sökt dess ideologiska element med
reservationen att man inte kan uttala sig om hur receptionen av dessa ser ut.
Med den ”omvända” kunskapen om i vilka fall mediediskursen aktiverar inre
diskurser av ideologisk karaktär, vill jag påstå, att man bättre kan lokalisera
dessa mekanismer även i produktions- och textledet.

Avslutningsvis kan jag konstatera att studien bekräftar förhoppningen om
att politiskt engagemang faktiskt existerar. Den visar, att människor tillsam-
mans engageras i och diskuterar samhällsrelevanta frågor. Därför framstår inte
heller medborgarskapet som ohjälpligt bortkopplat från de demokratiska pro-
cesserna. Det är möjligt att den institutionaliserade, inomparlamentariska
politiken inte engagerar eller förmår att aktivera medborgarna i så hög grad
som man skulle önska, utan som bäst uppmuntrar till en rituell praktik av
demokratiska rättigheter, dvs. att gå och rösta. Så snart man går utanför den
etablerade förståelsen av politik, finner man emellertid att det existerar många
konflikter, många frågeställningar och många antagonismer, som de facto
konstituerar politik. Detta aktiva medborgarskap återfinns främst bland de
dissidenta minoritetsgemenskaperna, och det är där politiken kanske är mest
levande. Igår var det den nationella ekonomin, som skulle stärkas genom de
etniska minoriteternas insatser på arbetsmarknaden. Idag kan de subnationellt
förtätade minoritetsgemenskaperna stärka demokratin i betydelsen aktiva, del-
aktiga och ifrågasättande medborgare.
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Summary
Citizenship and Globalization: the Discursive Construction of Political Identity

Background and Aim

The fragmentation and destabilization of late modernity have come to radically
challenge the very foundations of collective meaning making. At least, this is
the argument that has been put forward by a number of theorists on the process
of globalization (e.g. Hannerz 1996, Morley 2000, Delanty 2000). Transnational
connections are, to most people, part of everyday life both by means of the
physical mobility, caused by migration as a case in point, and the symbolic
mobility, originating from global media output.

The process of globalization comprises both forces of fragmentation,
bringing forth heterogeneity and pluralism, and forces of de-differentiation
and homogeneity. Irrespective of which, the role of the nation-state as the cen-
tre of politics, economics and culture has become a topic for intense discussion.
In late modern society, increasingly multifaceted and characterized by a growing
pluralism, it is not self-evident that it is the nation-state that constitutes the
basis for citizenship. Today it is common to discuss a “flexible” citizenship,
which, besides its legal aspects of rights and obligations, also includes
identification with and participation in various communities, primarily politi-
cal ones (e.g. Delanty 2000). Political community, in a late modern perspective,
is considered to be constituted on the micro-level, discursively between individu-
als, in the context of everyday life. “Politics” is thus not reserved for practices
within the established political institutions (e.g. Laclau and Mouffe 1985, Trend
1995)

The aim of this study is to, through the study of collective meaning making,
contribute to the theory building about citizenship and globalization. The study
consists of three cases, each of which attracted much media attention, with
varying degrees of proximity and distance. The construction of political
community, on various levels on the globalization scale (subnational, national,
transnational) within the collective meaning making, is studied in order to reach
the “core” of citizenship.

Traditionally, audience research has solely focused media output, when
analyzing the meaning making of people. However, as Dahlgren (1995) points
out, the media are only one discursive resource among others in the construction
of meaning. People frequently interpret media fare in complex and
unpredictable ways, and often make use of other discursive resources in their
environment (e.g. Gamson 1992, Neuman et. al. 1992, Phillips and Schrøder
2004). The present study could be said to represent what Alasuutari (1999:6)
labels the “third generation” of audience research, where the focus of study is
aimed at media messages as integrated within broader discursive contexts.
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Consequently, the aim of the study includes the analysis of the discursive
resources that are used for the making of meaning. “External” discourses such
as media messages and interpersonal everyday communication are analyzed as
well as “internal” ones: e.g. values, norms, identifications and experiences.
The study explores the relation between various discursive resources, and the
influence these relations have on the construction of community and meaning.

Audience research has, in addition, been accused of losing its connection
with questions of power when paying too much attention to audience activity
as such (e.g. Ang 1989, Corner 1991, Gibbins and Reimer 1999). Therefore,
the study aims at localizing the construction of meaning and community within
the structural context, and relating it to current structures of power.

More specifically, the aim of the present study is to explore the geo-cognitive
extension of citizenship in relation to a) various interacting discursive resources
b) current structures of power.

The thesis is concluded with a suggestion of how to relate the discursive
construction of political identity and community to deliberative democracy
theory.

Theoretical framework

The theoretical perspective on citizenship, from which the study takes its point
of departure, is of the late modern kind. Citizenship is assumed to reach beyond
the rights and obligations of the individual and to stretch across the “paradigm”
of the nation-state. Thus, the modern notion of citizenship as existing as a
formal membership in a given nation-state (Hutchings 1999, Trend 1995) is
complemented. With the intense physical and symbolic mobility of today, it
has been claimed that the homogeneous community is withering away and that
the firm connection between the nation-state and citizenship is increasingly
invalid. New levels of political action and democratic participation have
developed, and multidimensional models of citizenship, including both
identification with and participation in various types of communities, have
been created (e.g. Trend 1995, Dahlgren 1995, Mosco 1999, Biltereyst 2001,
Linklater 1999, Habermas 2001).

In the context of globalization it is common to claim that the components of
citizenship are transforming as a result of the mobility that characterizes late
modernity. Identity is a question of pluralism; the subject is constructed by a
plurality of identifications, of which some become politically important for a
certain period of time and in particular contexts (Scott 1995). The
distinguishing quality of politics is struggle. In order for individuals to establish
a “we”, “we” must first separate “them” from “us”. This means that some
kind of boundary is created, that “we” define our enemy. No struggle is possible
without the construction of this border against the dominating group, and
there are no radical politics if current structures of power remain unchallenged
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(Mouffe 1995a). This participation is less concentrated to the national
community than to other spheres, developing as a result of for instance sub-
national mobilization. The geo-cognitive extension of citizenship must thus be
located on different levels of the globalization scale (Delanty 2000).

The theoretical framework for the analysis of the collective meaning making
is a socio-cognitive one, with special emphasis on the theory of social
representations (Moscovici 1984, 2000). The theory could be regarded as a
hybrid form of cognitivism and social constructionism, where both
communication in social interaction and cognitive processes are involved in
the analysis. It is, among other thing, this two-fold function of the theory that
distinguishes it from other kinds of cognitive theories. Social representations,
i.e. socially shared mental representations, are shaped through communication
but it is also true that without these representations there would be no
communication.

We are often unaware of the conventions that guide the representations and
unconscious of the prejudice and stereotypes that constitute their very base.
We consider our values, notions and identifications as “common sense” and
take them for granted, as if they were products of nature itself. Socially shared
and naturalized “maps of meaning” (Hall 1996a) are reproduced by social
representations, which in turn are reproduced by communicative processes of
a conserving and consensual kind. Thus, the theory of social representation
possesses an intimate, but to a large extent unexplored, relationship with
ideology. The concept of ideology is pertinent to the present study and defined
as “meaning in the service of power” (Fairclough 1995:14), i.e. reserved for
collective meaning making that somehow legitimizes and reproduces current
structures of power.

Several efforts have been made over the years to conceptualize collective
meaning making in the context of globalization with its fuzzy boundaries. Theo-
rists (e.g. Hannerz 1996, Knutsson 1996) claim that it is unreasonable to
automatically connect collective meaning making with traditional modern units
like the ethnic group or the national community. For this reason, group
membership becomes an empirical question in the study. Consequently, the
boundaries of the various interpretative communities are not considered to be
given in advance (coinciding for instance with the categories of class, gender,
ethnicity) but subject to empirical investigation.

Data and Method

The empirical material is collected by means of focus-group interviews, including
2-5 people, with a total of 133 respondents, on three different events that
attracted much media attention. Both the selection of respondents and cases
aimed at operationalizing the perspective of globalization. The selected cases
therefore include some kind of transnational processes: the Gothenburg fire in
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1998, where 63 young people – a majority with immigrant background – died;
the Kosovo Conflict in 1999, where US-lead military forces intervened in the
conflict between Serbia and Kosovo; and the Gothenburg riots in 2001 –
confrontations between activists and the police – which took place during the
EU summit meeting in June.

The criteria for selecting respondents varied in some aspects from case to
case, depending on the circumstances of each separate research project. The
respondents in the cases of the Kosovo Conflict and the Gothenburg riots were
selected out of the criteria of variation regarding age, gender, occupation and
ethnicity, whereas the respondents in the case of the Gothenburg fire were
young people in Gothenburg, ethnicity and gender being the two varying
variables. This case also includes a few individual interviews.

The interviewer led the interview by means of an interview guide, which
functioned as a check list when the topics were not initiated by the respondents
themselves. Every interview started with an open question: “Can you tell me
about this?”

The interviews on the Gothenburg fire included 31 people. They were asked
to share their thoughts and opinions on the information given by authorities
and the media, and about the fire itself. The interviews took place on April 13-
15 1999 and on April 22 1999 in the schools of the respondents. 17 interviews
were carried out, each lasting for 20-60 minutes.

The interviews on the Kosovo Conflict included 45 individuals, who were
asked to share their impressions and thoughts on the conflict and the media
coverage. The interviews were conducted during the period of December 1999
to September 2000, which means that there was a need to freshen up the
memory of the respondents. For this reason, the respondents watched a (VHS)
video consisting of four news sequences from the conflict. They were also asked
to fill in a questionnaire before the interview started in order to activate their
thoughts on the topic. 12 interviews were carried out, each lasting between
two and four hours.

The interviews on the Gothenburg riots included 57 respondents, who were
asked to share their thoughts and opinions about what had occurred in
Gothenburg and about the reporting of the media. The interviews were
conducted during the period of October 2001 to January 2002, which meant
that other events, for instance the terror attack against the World Trade Center
in New York had taken place afterwards, and probably made the memory of
Gothenburg fuzzier. In order to refresh the respondents’ memories, a video
(VHS) was put together with four news sequences showing both riots and the
EU summit meeting. In addition, the respondents were asked to fill in a
questionnaire in order to stimulate their thoughts on the topic. The respondents
consisted of two categories, the first one included people without personal
experience from the event, and the second one consisted of “activists” – people
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who were active in demonstrations, organizations etc. during the topical days
in Gothenburg. 19 interviews were carried out, each of them lasting between
three and four hours.

In all cases, the interviews were taped and, as soon as possible, transcribed.
The written material was then coded in specific categories and analyzed by
means of critical discourse analysis, CDA, as it has been developed by
Fairclough (1995) and van Dijk (1988). The analytical tools aimed at capturing
ideologically permeated meanings: thematic structure, argumentation and local
coherence, implicit information, lexical style. Furthermore, Fairclough’s
(1995:15) overall questions for the same purpose were used on the material:
What are the social origins of this option? Where and who does it come from?
What motivations are there for making this choice? What is the effect of this
choice?

Results

The Gothenburg Fire 1998

In the case of the Gothenburg fire, it seems as if the discursive resource of
interpersonal communication is dominating the making of meaning. In the
consensual and conserving conversations among young people with immigrant
backgrounds, the collective interpretation of the fire as the work of an arsonist
with racist motives is confirmed and reproduced. Everyday conversation also
seems to fuel the categorization into “we”, the immigrant community with
which identification is strong in this case, and “them”, the national environment,
in which one does not feel included. The case of the Gothenburg fire is thus an
excellent example of a citizenship localized to the subnational level, with a
conflictual relationship to the nation-state. This means that the Swedish
authorities, fire department and the police, do not enjoy unquestioned legitimacy
in the meaning making of the subnationalized community. Much criticism is,
on the contrary, expressed both toward their actions at the scene of the fire and
their information given afterwards. Hence, the collective meaning making is
oppositional to current structures of power.

Alongside the construction of the subnationalized community, one can
identify a similar process on the national level. The nationalized community,
consisting of respondents with Swedish background, hesitates to give the fire
racist attributions, and there is a strong desire to defend one’s activated subject-
position as a Swede. The Swedish authorities – the symbols of the national
community – are given a form of spontaneous legitimacy, when discourses that
question their actions and information are immediately discarded. The
collective making of meaning functions in this way ideologically. The
nationalized community shows greater distance toward the incident, and the
Swedish identity is used for distancing purposes.
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Even though the discursive resource of everyday conversation appears to
dominate the meaning making in both communities, as a result of the local
character of the event, media discourse is not without significance. News
reporting was probably of considerable importance for activating the interpre-
tation, in the subnationalized community, of the fire as the work of an arsonist,
but it is also evident that the two interpretative communities have accepted
those media messages that correspond with the collective interpretation,
whereas reporting that challenges the established interpretation is discarded.

It is only the subnationalized community that could be said to have the
characteristics of the political community. There is a strong commitment to
and emotional engagement in the issue of racism, and there is a firm distinction
between “us”, the immigrant-group, and “them”, the racists and the national
environment. The nationalized community on the other hand, with its relative
cognitive distance to the event, is not of the political kind, geographical
proximity notwithstanding. It is not this group that experience themselves to
be subjected to racism and unfair treatment by national authorities. There is
simply no need for civic participation for the nationalized community in this
context.

The Kosovo Conflict 1999
Since the conflict took place outside the borders of Sweden, a majority of the
people was dependent on the media for information on the activities in Serbia
and Kosovo. It seems as if at least two of the major propaganda-themes that
Nohrstedt et. al. (2002) localized in the news reporting, also are used as
discursive resources in the making of meaning. Media discourse, with its strong
focus on human suffering and the Kosovo-Albanians as “worthy victims”
(Chomsky and Herman 1988), activates strong emotions of pity, which guide
the collective meaning making. When media discourse came to shift its focus
and depict the Serbs as victims as well (Nohrstedt et. al. 2002), ambivalence in
the meaning making is generated, since the initial propagandistic polarization
is reduced and the positions as “good” and “evil” become blurred. The second
propaganda-theme that was identified by Nohrstedt et. al. (2002) – Milosevic,
the president of Serbia, as the “enemy” and the cause of the conflict, is also
accepted and used in the collective making of meaning.

Interpersonal discourses function interactively with media discourse, and
the emotional expressions of pity are pertinent to the former since they provide
the speaker with discursive tools for appearing morally “correct” in the social
situation. It is possible, through ambivalence and emotionality in everyday
conversation, to avoid involvement in controversial standpoints that could
interfere with the consensual efforts in the communicative encounter.

The construction of “we”, among audiences with Swedish backgrounds,
refers to the national community, even though transnational identification based
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on empathy and pity frequently arises. Transnational identification is activated
on the condition that the media were successful in depicting the suffering people
as being close to the experienced national community, thus reducing cognitive
distance. The identification does not, however, extend to the inclusion of the
“others” into the imagined community. In order to undo these normative
mechanisms of national identity, there have to exist either personal relationships
with people from the area or personal experience from it, resulting in cognitive
proximity.

In the group with Serbian background, subnationalizing processes are
occurring. As a result of an experienced threat and exclusion from the rest of
the world, the national context in which they presently reside included, they
have gathered in a homogeneous community based on ethnicity. For the
subnationalized community, with its transnational ramifications, the inter-
personal discourses with friends and relatives in Serbia are of vital importance
for the making of meaning and identity.

Oppositional meaning making can be found in the interviewed groups that,
in this case, do not identify with the national (Swedish) community. Criticism
is directed toward the national political elite because of its alleged reluctance
to get involved in the smoldering conflict at an earlier stage.  National media
are also criticized for what is perceived as inadequate reporting on for instance
the Third World, and for being too dependent on the media and the political
elite of the U.S. and the U.K.

Both the nationalized and the subnationalized communities could be said to
constitute political ones. However, the discourse of pity seems to eventually
counteract the sense of agency in the concrete conflict for the nationalized
group. In the abstract condemnation of war and its moral decay, it looks as if
the cause of the specific conflict loses significance. In addition, the mediated
discourse of pity does not seem to contribute with a long lasting emotional
engagement, since the fragmented and de-contextualized pictures of human
suffering lead to blunting and indifference.

The collective making of meaning in the nationalized community contains,
additionally, obvious ideological elements, because of its inclination to lend
unquestioned legitimacy to traditional Swedish political action in relation to
human suffering. Human aid is on the whole regarded as “our” way of dealing
with situations like this, an interpretation which is supported by the mediated
discourse of pity.

The Gothenburg Riots 2001

The collective making of meaning is in this case of a polarized character, where
the demonstrators, by a nationalized interpretative community of spectators,
are considered to be the cause of the riots, whereas the police is regarded as
working for the good of the imagined community, i.e. to be the representatives
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of “us”. The Swedish police force is given spontaneous legitimacy in these
ideologically colored interpretations. The initial media reporting focused on
violent demonstrators and it activates emotions of indignation among meaning
makers directed at the demonstrators. This interpretation does not modify even
though media discourse eventually changed in character. This new media
perspective, where police action was critically examined, is on the contrary
discarded and accused of conducting a witch-hunt on the national police force.
Explicit emotions of indignation are closely related to the experience of the
nation-state being severely maltreated by the activists, and a strong desire to
defend one’s own activated subject-position as a Swede appears to be present.

In the nationalized community, which could be considered to be of the poli-
tical kind, the meaning making functions ideologically because of its tendency
to legitimize the power of the national police force. In addition, the political
elite goes relatively free from questioning and critical interrogation since the
meaning making, triggered by the media’s initial reporting, focuses on the
violence and sends the political happenings off to a remote corner. National
structures of power are not only reproduced but also reinforced by a “twofold
repressive” sense of agency. The first one elaborating on ideas of concealing
international political meetings in order to prevent riots, thus sealing them off
from the public; and the second one suggesting strengthening of the police
force. The ideological assumptions are never questioned due to the conserving
and consensual nature of the interpersonal discursive resources.

The collective making of meaning has a polarized character also among the
interviewed activists. The experience of being excluded from the national
community, maltreated by the Swedish police, misrepresented by national me-
dia and misunderstood by the Swedish people causes them to withdraw into a
subnationalized political community. It is the interpersonal discursive resources
that are dominating the making of meaning and they are on a collision course
with media discourse, which consequently is discarded. Personal experience
and everyday talk with other activists are in opposition also to current structures
of power. The interpretations do not lend legitimacy to the national police
force and the national media are held responsible for the average citizen’s
“misinterpretations”, accused of reinforcing some kind of unquestioned notion
of the “benevolent” Swedish police, and of being uncritical of the political elite
of Europe.

To judge from the polarized and contrasting meaning making in the
nationalized and subnationalized communities, there is reason to suggest that
the political controversy that has arisen concerns two political communities
within the borders of the nation. However, the transnational political questions
that were raised or not raised on the actual EU summit became obscured by
this “meta-conflict”, i.e. political structures of power were protected from pu-
blic insight, unchallenged and thus reproduced.
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Conclusions

Despite the fact that the three case studies represent different levels on the
globalization scale to the respondent, the same type of identity constructions
can be found in each of them. Firstly, evident processes of nationalization were
identified, where the experienced Swedish identity and community functioned
normatively in the making of meaning. Secondly, processes of subnationalization
crystallized among those groups that somehow felt excluded from and mistreated
by the national (Swedish) environment. The collective meaning making within
these subnationally compressed communities contrasted in various respects that
of the nationalized group.

In the globalization debate, the issue of proximity and distance is frequently
discussed. Does the increasing connectivity in a globalized world lead to a glo-
bal consciousness? Results from the studies give little evidence of the idea of a
global community or the development of transnational identifications. The
construction of “we” refers to the Swedish community and the collective
meaning making appears to be based on the shared experience of being a
“Swede” (c.f. Billig 1995). The studies indicate that cognitive proximity is the
key feature of identification and inclusion on different levels on the globalization
scale. Cognitive proximity does not, however, necessarily correspond with
geographical proximity but has the ability of transgressing, transforming and
reinforcing boundaries on subnational, national and transnational levels.
Interpersonal discursive resources have an advantage in producing cognitive
proximity compared with media discourse, since people in the former become
subjects instead of passive, mute and innocent victims, i.e. objects.

From the studies one can conclude that collective meaning making is closely
related to defending and protecting the reputation of the community with which
one identifies in the situation at hand. This means that the inclination to identify
with and defend the national community and its symbols tends to render
spontaneous legitimacy to national public structures of power.  Thus, the
collective making of meaning within an assumed national community contains
ideological elements and works to a large extent in the service of power.
However, one can identify a quite different type of meaning making on the
three cases within the subnationalized communities. In all cases the
subnationally compressed communities create meaning in an oppositional man-
ner, compared with the nationalized community and in relation to structures of
national power.

Hence, it seems as if identification with the hegemonic constituency – the
nation-state – means that public structures of power remain unchallenged and
protected from public insight by means of ideology. If this is correct, it is logical
to argue that citizenship and democracy are not best served by the sense of
belonging, which fosters consensual meaning making within the community,
but rather the opposite. There has to exist, though, some kind of identification
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with the normative principles of the democratic polity, i.e. a constitutional pa-
triotism (Delanty 2000, Habermas 2001), otherwise there is an obvious risk
that political action surpasses the democratic framework. This is due to the
fact that subnational mobilization, where opposition and political identities
are to be found, is based on experiences of being in one way or another oppres-
sed by the hegemonic community.

Nevertheless, the democratic potentiality, where structures of national power
are raised to a conscious level, challenged and criticized, lies within the
subnationalized communities. It is when you study the hegemonic community
from outside, and from a conflictual perspective, that you are able to discover
its potential flaws and inequalities. Democracy is thus best located in conflict,
among groups that experience exclusion and oppression in different situations,
because they are the ones oppositional to structures of power. The situations
and thus the dissident groups will vary but the mechanisms creating conflict
will remain (c.f. Laclau and Mouffe 1985, Mouffe 1995b).

If this is right, the focus must shift from consensus to communication, efforts
to open up discursive bridges between the hegemonic community and dissident
voices should be made. The challenge at hand is then to create opportunities
for antagonists to communicate in spite of their differences and lack of
identification (c.f. Mouffe 1995a, Aronowitz 1995). An important space for
transgressing communication is of course the media. However, the study shows
that the media must deal with some problems before they are ready to serve as
discursive bridges. One of these problems is that news reporting tends to trigger
spectators’ emotional reactions on the topic at hand, guiding the way meaning
is to be made. Even though these media efforts to create interest and engage-
ment succeed in certain respects (the importance of emotions in the construction
of political identities cannot be overestimated (e.g. Marcus 2002, Ojala 2004,
Mouffe 2003), one can hardly claim that this kind of reporting fulfils the
requirements of the discursive bridge. Instead, the communicative aspects
become subordinate to a form of direct and homogenizing experience of grief,
suffering and violence. Media discourse is thus obscuring the factual plura-
lism, the antagonisms and conflicts that need to find their communicative fo-
rum. Instead of offering the discursive bridge, the media suggest an emotional,
mute and temporary reaction.

Even though the media do have a great responsibility to provide discursive
bridges, there appears also to exist a need for revising the role of the political
institutions themselves. The results indicate that, even though or perhaps
because national ideology among certain citizens are strong, there is reason to
move beyond the paradigm of the nation-state, and find other frameworks for
democratic processes, not least at the subnational level, where opposition and
conflict seem to be vital elements. It appears reasonable to claim that discursive
bridges have to be reachable also subnationally.  Thus, instead of discussing
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either a global or a national citizenship one could, with Habermas (2001),
reflect on a postnational citizenship relating to the reflexive transformation of
national civic sovereignty into subnational and supranational citizenship.
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Fotnoter
1 Olika begrepp med liknande betydelse används frekvent, t.ex. frames, scripts, modeller,
tolkningsramar osv.
2 Gamsons modell i original inkluderar kategorierna media discourse, experiential
knowledge och popular wisdom. I analysen studerar han sedan hur dessa diskursiva
resurser samverkar i det kollektiva meningsskapandet.
3 Gamsons modell i original inkluderar kategorierna injustice, agency och identity. I
analysen studerar han sedan hur dessa komponenter interagerar i konstruktionen av
politiska identiteter.
4 Se exempelvis Wodak (1996, m.fl. 1999) och Eriksson (2002) för tillämpning av denna
integrerade ansats.
5 Enkäterna återfinns som bilaga 1.
6 Intervjuguiderna återfinns som bilaga 2.
7 Se Olausson (2000, 2002, 2003).
8 I januari 2000, dvs. knappt ett år efter intervjuernas genomförande, anhölls och
häktades tre pojkar med invandrarbakgrund som misstänkta för att ha anlagt branden.
Ytterligare en pojke anhölls i februari. I slutet av april väcktes åtal mot dem. En av dem
medgav att han tänt eld i bakre trapphuset som hämnd för att han inte beviljats gratis
inträde. De fyra pojkarna dömdes för grov mordbrand till olika former av
frihetsberövande (Larsson 2000).
9 I senare intervjuer visade det sig att denna respondent deltagit i festen men lämnat den
innan branden bröt ut. Troligtvis har han också träffat polisen i en förhörssituation,
vilket kan förklara hans mycket defensiva och förtegna attityd i intervjun. Inga citat
ifrån denna intervju presenteras i analysen.
10 Undersökningen bygger på analyser av sammanlagt 359 rubriker och 254 bilder i
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenska
Dagbladet.
11 ”error” används här utifrån antagandet att det existerar en ”objektiv” och ”sann”
orsaksförklaring.
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Intervjuguide Göteborgsbranden
Bilaga 2

Sida 1 (8)
� = uttalad fråga/frågeområde
� = frågeställningar att täcka in inom området (endast som checklista

för eget bruk)

1. BAKGRUND

Kön
Ålder
Etnisk bakgrund
Skola
Relation till dem som fanns i lokalen

2. BRANDEN

� Berätta om hur du först fick höra om branden och hur du reagerade.

� tv/radio/tidning, vänner, telefon, föräldrar

� var informationen tillräcklig, stämde den, kontrollerades den på
något sätt.

3. KONTAKTER MED OLIKA VERKSAMHETER OCH UPPLEVELSE AV
INFORMATIONEN

� Berätta om vilka du har haft kontakt med när det gäller branden och
händelserna efter.

� räddningstjänst, polis, skolan, stödcentrum, kompisar, familjen,
föreningar.

� Vad tycker du om den information du fått?

� räddningstjänst, polis, vänner, stödcentrum, föreningar, skolan

� saknas något, vad hade kunnat vara bättre, vad var bra

� Hur har det gått till när du fått informationen?

� föreläsningar med enbart ungdomar/blandning av vuxna och
ungdomar. Skillnad. Bra, dåligt etc?

� Kom informationen när de behövde den/rätt i tiden?

� Tror du att du har fått annan information och från andra ställen än dina
föräldrar?
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sida 2 (8)

� Brukar du följa nyheterna? Tidningar, radio, TV? Berätta om vad du tycker
om massmediernas rapportering omkring branden.

� hur man rapporterade om räddningstjänstens/polisens agerande

� hur man har beskrivit brandens orsaker – utredningen

� hur man beskrivit sorgen och de anhörigas/kompisarnas reaktioner

4. EGNA UPPFATTNINGAR

� Vad tror du personligen om orsaken till branden, olika tänkbara förklaringar
har ju diskuterats?

� a) Vad tycker du om räddningsinsatserna
b) om utredningen av brandens orsaker?

� vad grundar sig dessa egna uppfattningar på? Personliga erfarenheter,
diskussioner med kompisar/familj, information från myndigheter/
massmedier etc.

� Hur ser dina kompisar och andra ungdomar som du umgås med på de här
frågorna?

� Hur ser dina föräldrar och släktingar på de här frågorna?

5. AVSLUTNING

� Vad har denna intervju inneburit för dig?
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Intervjuguide – Kosovo sida 3 (8)

1. Om ni spontant skulle säga något om Kosovo-konflikten – vad skulle det
vara? Vad kommer ni ihåg? Berätta!
Något särskilt ni fäste er vid?
Några särskilda händelser?
Minns ni några andra saker?
Fäste ni er vid något särskilt i medierapporteringen? Någonting som gjorde
er upprörda?
Några särskilda bilder ni kommer ihåg?
Har ni på något sätt ändrat inställning eller uppfattning om skeendena i
konflikten eller om medierapporteringen under den tid som gått?

2. Hur noggrant har ni följt händelserna i Kosovo?
Om inte särskilt noggrant, varför inte?
Om noggrant, varför?
Hur har ni följt händelserna? Vilka medier? Använde ni samma medier som
ni brukar eller förändrades medievanorna?
Har dessa mönster förändrats under den tid som gått?

3. Vad har ni för personliga uppfattningar om konflikten?
Om t.ex. Serbiens agerande, om NATO:s bombningar.
Vad tror ni att era uppfattningar grundar sig på? Förkunskaper, mediernas
rapportering, diskussioner med andra personer etc.?
Har ni diskuterat konflikten med några andra personer? Vilka? Har de
samma uppfattningar som ni om konflikten eller uttrycks avvikande uppfatt-
ningar, vilka då i sådana fall?
Har dessa åsikter och mönster ändrats under den tid som förflutit?

4. Tre nyhetsinslag: Visa ett åt gången och samtala kring dem:
Kommer ni ihåg det här? Hur upplevde ni det då?
Vilka tankar får ni när ni ser det här (bombningar, flyktingar, etnisk rensning)
Fäste ni er vid något särskilt när det här hände?
Hur ser ni på det här idag? Har er uppfattning förändrats under den tid som
gått?

5. Efter de tre nyhetsinslagen: Samtala om medierapporteringen på ett mer
allmänt plan.
Vad tyckte ni om medierapporteringen?
Fick ni veta det ni kände behov av? Rapporterade man om rätt saker?
Saknades något?
Var utrymmet som medierna ägnade konflikten bra fördelat? Fick alla
komma till tals?
Kände ni att ni kunde lita på mediernas rapportering?
Har era uppfattningar om medierapporteringen förändrats under den tid
som gått? Tänker ni likadant idag när ni ser dessa inslag som när ni såg
nyheterna för första gången?
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6. Gå igenom checklistan och täck in det som ej tagits upp spontant i inter-
vjuerna. Vad tänker ni om jag säger...
Milosevic
Nato
FN
EU
Ryssland
Sverige (och invandrarens hemland)
Rambouilletavtalet och förhandlingarna
Bombningarna
Etnisk rensning
Flyktingströmmen/flyktinglägren
Flyktingar till Sverige
Bombstopp
Kosovoalbaner som återvänder
Terrordåd – massgravar
Hämndaktioner mot Serber

7. Övrigt
Om ni jämför Kosovokonflikten med andra krig
– både själva konflikten och medierapporteringen kring den – ser ni några
skillnader? Likheter?
Vad tror ni Kosovokriget betyder som krig i världen?
För Europa? Kunde EU agerat annorlunda?
För tidigare hemland (fråga för invandrare)
För Sverige? Borde Sverige ha agerat på något annat sätt? Deltagit i kriget?
Motsatt sig kriget?
Hur nära eller långt borta känns det här kriget? Har mediernas rapportering
bidragit till denna känsla och i så fall på vilket sätt?
Kan man identifiera sig med de drabbade i Serbien och Kosovo? Har medier-
nas rapportering bidragit till denna känsla och i så fall på vilket sätt?

8. Är det något ni själva vill säga innan vi avslutar? Något svar som vi inte
ställt någon fråga till?

sida 4 (8)
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Intervjuguide aktivister – Göteborgskravallerna, sida 5 (8)

14–16 juni 2001

1. Om ni spontant skulle säga något om händelsen – vad skulle det vara?
– Demonstranternas agerande och ansvar?
– Våldsverkarna?
– Polisens agerande och ansvar?
– EU-toppmötet?

2. Vi fortsätter med era personliga uppfattningar!
– Varför tror ni att sådana här situationer uppstår? Vems är felet?
– Har ni diskuterat händelserna med andra? Vilka? Har de samma uppfatt-

ningar som ni?
– Har era åsikter ändrats under den tid som förflutit sedan juni?

3. Checklista på konkreta händelser att samtala kring
– Polisens stormning av Hvitfeldska och Schillerska.
– Stenkastning mot polis och hästar, vandalisering av bl.a. affärer på

Avenyn.
– Skottskadad demonstrant.
– Massgripande av hundratals demonstranter.
– Efterspel med åtal mot demonstranter m.m.

4. Samtala om medierapporteringen kring händelsen.
– Vad tyckte ni om mediernas rapportering kring demonstrationerna och

kravallerna? Stämde den överens med er egen erfarenhet?
– Vad tyckte ni om mediernas rapportering om EU-toppmötet som var

upphovet till demonstrationen?
– Rapporterade man om rätt saker? Saknades det något?
– Kände ni att ni kunde lita på mediernas rapportering?
– Var utrymmet som medierna ägnade kravallerna bra fördelat?

Fick alla komma till tals?
– Har era uppfattningar om medierapporteringen från händelsen

förändrats under den tid som gått?
– Hur känner ni inför mediernas rapportering i största allmänhet idag?
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sida 6 (8)

5. Övrigt
– Varför var ni engagerade i demonstrationerna? På vad sätt berör EU-

toppmötet er?
– Är det skillnad om ett sådant möte hålls utanför Sveriges gränser?

Berör det extra om det hålls i Sverige?
– Vad tror ni att demonstrationerna och kravallerna betyder för Sverige och

den svenska demokratin?
– Behöver åtgärder vidtas för att stävja våldet? Vilka? Vem har ansvaret?
– Tror ni att kravallerna har påverkat omvärldens syn på Sverige?

På vilket sätt?
– Vad tror ni demonstrationerna och kravallerna betyder för Europa

och Europasamarbetet? För EU som institution? Hur skall EU agera?
Hur skall EU-toppmöten hanteras?

– Vad tror ni att kravallerna och demonstrationerna betyder på den
 internationella eller globala nivån?

6. Är det något ni själva vill säga innan vi avslutar? Något svar som jag inte
ställt någon fråga till?
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Intervjuguide (åskådare) – Göteborgskravallerna,                  sida 7 (8)

14–16 juni 2001

Led in samtalet på kravallerna genom att småprata om var man befann sig
då de inträffade.

1. Om ni spontant skulle säga något om Göteborgskravallerna – vad skulle
det vara? Berätta!

– Något särskilt ni fäste er vid?
– Några särskilda händelser eller bilder? Något som gjorde er upprörda?
– Vet ni vad man demonstrerade emot? Vilket evenemang som hölls i

Göteborg vid denna tidpunkt?

2. Hur noggrant tog ni del av händelserna i Göteborg?
– Om inte särskilt noggrant, varför inte?
– Om noggrant, varför?
– Hur har ni följt händelserna? Vilka medier? Använde ni andra eller fler

medier för att följa denna händelse?

3. Vad har ni för personliga uppfattningar om kravallerna?
– Om demonstranternas agerande? Vilka tror ni det var som stod för våldet?
– Om polisens agerande?
– Om själva demonstrationen? Behövs den här typen av demonstrationer?
– Varför tror ni att sådana här situationer uppstår?
– Har ni diskuterat kravallerna med andra? Vilka?

Har de samma uppfattningar som ni?
– Vad tror ni att era åsikter grundas på: diskussioner med andra,

mediernas rapportering etc.
– Har ni personlig anknytning till det som hände i Göteborg?

Kanske känner någon som deltog eller såg vad som hände?
– Har era åsikter ändrats under den tid som förflutit?

4. Fyra nyhetsinslag: Visa två åt gången och samtala kring dem:
– Kommer ni ihåg detta? Kommentarer?
– Fäste ni er vid något särskilt när det här hände?
– Hur ser ni på det här idag? Har era uppfattningar förändrats under den

tid som gått?

5. Samtala om medierapporteringen lite mer allmänt kring händelsen
– vad tyckte ni om mediernas rapportering kring demonstrationerna och

kravallerna?
– Vad tyckte ni om mediernas rapportering om EU-toppmötet som var

upphovet till demonstrationen?
– Fick ni veta det ni kände behov av? Rapporterade man om rätt saker?

Saknades det något?
– Kände ni att ni kunde lita på mediernas rapportering?
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– Var utrymmet som medierna ägnade kravallerna bra fördelat?
Fick alla komma till tals? EU-toppmötet?

– Har era uppfattningar om medierapporteringen förändrats under den tid
som gått?

Om någon respondent har personlig erfarenhet/bekanta med erfarenhet från
händelsen måste frågan om medierapporteringens överensstämmelse med
erfarenheten ställas.

6. Checklista på  konkreta händelser att samtala kring
– Polisens stormning av Hvitfeldska och Schillerska.
– Stenkastning mot polis och hästar, vandalisering av bl.a. affärer på Avenyn.
– Skottskadade demonstranter.
– Massgripande av demonstranter.
– Efterspel med åtal mot demonstranter, ev. poliser m.m.

7. Övrigt
– Känner ni er berörda av denna händelse? Angår den er?

Hur nära eller långt bort känns den här händelsen?
– Känner ni att EU-toppmöten berör er? Angår de er? Är det skillnad när

de hålls i Sverige? Andra internationella politiska arrangemang?
– Vad tror ni att kravallerna och demonstrationerna betyder för Sverige?

Behöver åtgärder vidtas? Vilka? skall liknande demonstrationer
uppmuntras trots det som hänt etc.?

– Tror ni att kravallerna har påverkat omvärldens syn på Sverige?
På vilket sätt?

– Vad tror ni att kravallerna och demonstrationerna betyder för Europa
och Europasamarbetet? För EU som institution? Borde EU agera på
något sätt? Hur skall man hantera EU-toppmöten i framtiden?

– För USA och hela världen?
– För tidigare hemland (fråga för invandrare)
– Vem har ansvaret för ordningen i samband med EU-toppmöten eller

andra internationella möten, t.ex. Världsbanken?
– Hade ni förväntat er att något sådant skulle hända i Sverige,

eller blev ni överraskade?

Är det något ni själva vill säga innan vi avslutar? Något svar som jag inte
ställt någon fråga till?

sida 8 (8)
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