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Sammanfattning:
Studien behandlar maltesiska kommunpolitikers diskurs om migration vilket är intressant då
Malta är en ö mellan Afrika och Europa som på grund av sin position fått rollen som
”gatekeeper” i Europeiska Unionen. Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna
konstruerar och upprätthåller kategoriseringar av migranter och hur detta görs i relation till den
maltesiska nationella identiteten. För att beskriva detta har fem manliga maltesiska
kommunalpolitiker intervjuats och en diskurspsykologisk analys har gjorts av de språkliga
mönstren som återfanns i informanternas diskussion. Utöver diskurspsykologi har postkolonial
teori nyttjats för att analysera hur Västeuropa framställs som överlägset. Halvstrukturerade
intervjuer valdes som insamlingsmetod för att fånga de längre beskrivningar som behövs för att
möjliggöra diskurspsykologisk analys av migrationsdiskursen. I resultatdelen redovisas olika
nyckelbegrepp som diskurserna kretsat kring. Konstruktionerna görs på olika sätt men utifrån
diskurspsykologiska perspektivet har analysen fokuserat på retoriska resurser som brukats av
informanterna för att göra faktaanspråk. Resultatet visar bland annat att malteserna gör starka
kopplingar till Europa men avsäger sig kopplingar till andra delar av världen. Resultatet visar
även att hudfärg samt religion många gånger görs som en viktig markör för tillhörighet. I
migrationsdiskursen refereras migranterna till med olika begrepp och beroende på vilken grupp
det talas om anses bemötandet behöva skifta.

Nyckelord: Diskurspsykologi, postkolonialism, migration.
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1. Inledning
Malta är en liten, tätbefolkad ö belägen 180 mil norr om den afrikanska kusten och 58 mil söder
om Italien med en befolkningsmängd på en halv miljon. Öns positionering har haft en stor
inverkan på landets historia men att Malta ligger mitt i medelhavet har idag störst betydelse för
migrationen från Afrika till Europa.

Under 1900-talet, främst efter andra världskriget, var det mestadels malteser som emigrerade
och inte många som immigrerade till Malta. Under senare delen av århundradet kunde man
dock börja tala om ett 100-tal immigranter per år. År 2002 ökade antalet plötsligt och 1 686
immigranter från den afrikanska kontinenten nådde Malta. En av förklaringarna till ökningen
kan bero på striktare gränskontroller bland annat i Italien och Spanien, vilket ledde till att fler
människor tog sig till Malta. Sedan Malta gick med i Europeiska unionen år 2004 har ön blivit
en ”gatekeeper” för EU, något som malteserna ofta uttrycker att de inte får tillräckligt med stöd
för (Lutterbeck & Mainwaring, 2015, s. 38ff). En opinionsundersökning utförd av EU
(eurobarometern) redovisar att hälften av de maltesiska respondenterna tycker migrationen är
det största hotet mot nationen. Enligt samma undersökning ligger Malta därmed på tredje plats
av alla EU-länder, efter Danmark och Tyskland, som har störst upplevd oro inför migrationen
(Camilleri, 12.12/16). David Van Hooren (2015) redogör för olika ämnen som malteserna
uttrycker missnöje inför i talet om migration vilket främst handlar om oro över arbetslöshet,
brist på sjukvård, överbefolkning samt kriminalitet. Hooren redovisar dock att samtliga rädslor
inför migrationen till ön går att motbevisa utifrån tidigare studier då arbetslösheten på ön har
sjunkit sedan migrationen ökade och då sjukvården alltid ska vara tillgänglig för alla. Dessutom
visar dagens statistik inga tecken på att migrationen är ett hot för boytan eller att kriminaliteten
på Malta har ökat. Forskaren uppmärksammar även att det främst är afrikanska migranter som
stigmatiseras.

När migrationen ökade mötte malteserna så småningom immigranterna i vardagslivet och
attityderna förändrades därefter drastiskt, men inte till det bättre. Gamla stigmatiseringar fanns
kvar medan nya skapades och majoriteten av malteserna började agera utifrån dessa
föreställningar om ”den andre” genom att behandla de afrikanska migranterna annorlunda.
Detta syns inte bara bland maltesiska majoritetsbefolkningen utan även inom institutionerna
och ännu investeras det inte i etablering av immigranter. Bradford & Clark (2014) skriver i sin
artikel att maltesiska politiker fokuserar på gränskontroll snarare än integration och att en
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tredjedel av budgeten som är avsedd för landets migration går till häktena där man tillfångatar
flyktingar. Bradford & Clarke menar att dessa häktningar kan öka rasismen i landet då
flyktingarna blir berövade sin frihet av självaste staten utan att det ifrågasätts. Att den
maltesiska regeringen inte investerat och stöttat integrationen av afrikanska immigranter
upprätthåller stigmatiseringen och leder till ökad normalisering av kategoriseringarna och
främlingsfientlighet från majoritetsbefolkningens sida (Bradford & Clarke; 2014).

Malta är ett intressant land i studiet av migrationsdiskursen med anledning av ö-statens läge
och storlek mellan två stora kontinenter samt landets historia som speglar den unika positionen.
Då Malta dessutom är det enda landet i EU som häktar vissa immigranter är det relevant att
undersöka hur kategorisering sker på plats för att upprätthålla synen på vissa grupper som
mindervärdiga.
1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av hur malteserna beskriver migrationen
på ön samt hur de via sitt sätt att tala upprätthåller olika kategoriseringar och hur detta görs i
relation till den nationella identiteten, alltså hur gränser dras mellan vi och dem. Syftet är att
skapa en förståelse för hur malteserna i sitt sätt att tala konstituerar diskursen om främst
afrikanska migranter. Då tidigare forskning visat att icke-europeiska migranter stigmatiseras
och diskrimineras på ön är detta ett viktigt ämne att studera vidare.
1.2 Frågeställningar:


Hur konstruerar malteserna sin egen nationella identitet och självbild i relation till talet
om ”de andra”?



Hur konstrueras ”sanningar” om migranter på Malta utifrån maltesernas uttalanden om
migration och vilken är verkligheten som konstrueras?

1.3 Uppsatsens disposition
Inledningsvis presenteras en kortare beskrivning av den del av Maltas historia som är bra att ha
med sig för att förstå kontexten för frågorna som studien berör. Därefter redovisas tidigare
studier som gjorts om gemenskap på öar och om exkluderande diskurser. I nästkommande
kapitel introduceras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Där
presenteras diskurspsykologin och dess begrepp som nyttjats i denna undersökning samt den
postkoloniala teorin vilken kompletterat den diskurspsykologiska teorin i detta fall. Påföljande
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avsnitt förklarar de olika val som gjorts under tillvägagångssättet. Kapitlet beskriver hur data
samlats in och bearbetats samt vilken urvalsgrupp som valts och varför. Därefter beskrivs
forskarens roll och de etiska överväganden som gjorts. Efter att tillvägagångssättet beskrivits
presenteras resultatdelen vilken är en bearbetning av materialet. I anslutning till denna del
avslutas uppsatsen med en diskussion där studiens frågeställningar besvaras i relation till
tidigare forskning, teori och metod samt det som vidare kan undersökas.
1.4 Bakgrund
Malta har länge varit attraktivt för erövrare på grund av öns läge i Medelhavet. Från 1814 fram
till 1964, då malteserna fick självstyre, var Malta en brittisk koloni. Efter andra världskriget
var Malta i ett sönderslaget och i ett dåligt ekonomiskt skick men idag har de flesta skadorna
reparerats och detta på grund av den ekonomiska tillväxten som kom i samband med den ökade
turismen. Just på grund av det tidigare ekonomiska skicket var det många malteser som
emigrerade under 1900-talet men i samband med att emigrationen minskade ökade
immigrationen. Den ökade immigrationen år 2002 tros ha med politiska beslut som togs i andra
länder kring medelhavet att göra. År 2008 skrev Italien och Libyen på ”Treaty of friendship”
vilket bland annat gav italienska regeringen möjligheten att deportera immigranterna till
Libyen. I samband med överenskommelsen minskade migrationen till både Italien och Malta
fram till de politiska upproren i Libyen år 2011. På senare tid har flyktingströmmar även
inkluderat människor från Syrien och Palestina vilket indikerar en brist på andra vägar in till
Europa (Lutterbeck & Mainwaring; 2015).
Majoriteten av flyktingarna vill inledningsvis till Italien eftersom det är lättare att ta sig till
resten av Europa därifrån, men båtarna de åker på är inte säkra och de blir därför ofta räddade
av SAR (Malta’s Search and Rescue) innan de når de destinationer de ämnat att åka till
(Lutterbeck & Mainwaring, 2015; Spiteri, 2013). Enligt EU måste Malta hjälpa de flyktingar
de räddar och ge dem möjlighet att söka asyl i landet men innan Malta gick med i EU år 2004
hjälpte de flyktingarna i nöd genom att hjälpa dem ta sig till Italien (Lutterbeck & Mainwaring;
2015). Av dem som söker asyl på Malta är det många som rest från Libyen.
Libyen har blivit ett land vilket många afrikanska migranter tar sig till för att komma vidare till
Europa, bland annat på grund av att Libyen ligger nära Malta. Anledningen till att de lämnar
sina länder beror på hopp om ett Europa där de kan söka trygghet och ekonomisk stabilitet. Det
är främst människor från länder söder om Sahara, mestadels somalier och eritreaner, som
immigrerar till Malta. Ofta rör sig människorna från olika afrikanska länder mot Libyen där de
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först jobbar i flera månader, ibland år, innan en möjlighet att ta sig vidare till Europa uppstår
(Lutterbeck & Mainwaring; 2015). Haas (2008) skriver att i början av 2000-talet välkomnade
den libyske diktatorn Gaddafi människor från subsahariska länder att åka till Libyen för att
arbeta, vilket ledde till att landet blev en destination för många. Efter ett tag blev dock det
libyska folkets attityder mot immigranterna starkt negativa. Motståndet som uppstod då ledde
till strängare migrationspolitik vilken resulterade i att immigranterna häktades och fick leva
under hemska förhållanden. Utöver det libyska folkets motstånd sattes ytterligare press på
Maghreb från EU som vill att de fortsätter stärka gränskontrollerna så att migrationen från SubSahara stoppas långt innan den når Europa (de Haas, 2008).

2. Forskningsöversikt
Under denna rubrik ges en forskningsöversikt av tidigare studier som är relaterade till migration
till ö-stater som Malta. Forskningen berör frågor om öar, nationalism, kategoriseringar,
diskursanalytiska studier på rasdiskurser och om häktningarna som sker på Malta.
Baldacchino (2002) skriver i sin artikel A nationless state att ö-stater, trots flera år av politisk
självstyre, kan vara i sökandet av en egen genuin nationskänsla. Ett sätt för ö-stater att skapa
gemenskap är genom att låta den geografiska isoleringen bli en markör för vi-känslan.
Baldacchino skriver att vissa forskare redogör för att ö-stater oftast hamnar i ett underordnat
maktförhållande med ett ”fastland bortom landet” vilket påverkar dessa ö-befolkningars egen
nationella identitet. Alltså kan öbefolkningarnas identiteteter och framväxten att nationsstaten
ske som ett resultat av en kulturell process med en extern ”andre”. I avsaknad av en sådan
referent kan en suverän ö-stat ha lite incitament att utveckla territoriellt baserad nationalism.
Det faktum att Malta är en ö-stat kan bidra till den upplevda rädslan för migrationen då Malta
ofta framställs som litet, isolerat och sårbart och därför blir malteserna defensiva fast än att
verkligheten egentligen inte ser ut som den bild de skapat av sin ö (Falzon, 2012). För att sedan
konstituera begreppet medborgarskap samt stärka nationalstaten blir gränserna ett redskap för
att visa vilka som tillhör ”vi” och vilka som tillhör ”dem” (Bradford & Clark, 2014). Vi-ochdem-skapandet tar sig form på olika sätt men sker överallt.
I sin artikel gör Cristina Patrascu (2015) en diskursanalys på artiklar om migranter ur den
tryckta pressen i Storbritannien och Frankrike för att synliggöra hur ”de andra” konstrueras (e.g
Gekas, 2012). Hon påvisar att den diskursiva konstruktionen av flyktingar beskrivs i termer
som "behövande", "hotfulla" och ”onödiga”. I brittiska medier har hänvisningar gjorts till
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"flyktingar", "asylsökande” och "invandrare" utan en terminologisk skillnad. Patrascu skriver
att tidningsartiklar i Storbritannien ofta hänvisar till ett stort antal när de rapporterar om
invandrare och flyktingar. Den tryckta pressen använder ofta numeriska referenser såsom
"tusentals" och "hundratals" som ett faktum utan att hänvisa till studier eller statistik, vilket
leder till att allmänheten i Storbritannien överskattar antalet flyktingar. Patrascu skriver att
Chareton och La Porte redogör för hur den franska mediabevakningen av invandring
kännetecknas av stereotyper från förorterna och den fattigdom och arbetslöshet som associeras
med invandrare där. Forskaren redogör även för diskursen om invandring i Spanien och
förklarar att media istället fokuserar på hälsa och förutfattade meningar om invandrarnas
ohälsosamma vanor. Invandrare betraktas som bärare av sjukdomar.
En omtalad diskurspsykologisk studie som gjorts om rasistiskt språk är Potter och Wetherells
diskurspsykologisk studie (1992) av diskursiva mönster hos vita nyzeeländare och hur de
kategoriserar sig själva i relation till andra. Deras analys centrerar kring begreppen ”kultur”
”ras” och ”nation”. De menar att rasdiskursen kopplar människan till ett biologiskt objekt vars
egenskaper kan förklaras utifrån fysiska attribut. Dessa fysiska attribut kan alltså sedan säga
något om en grupp människor som ser ut på samma sätt och denna generalisering av en grupp
avgör den individuella generaliseringen. Olika grupper hierarkiseras i dessa diskurser från
civiliserat överläge till primitivt underläge på grund av genetik. De genetiska grupperingarna
gör att människor som placeras i dessa kategorier inte har en möjlighet att bedömas på ett annat
sätt. Rasdiskursen gör även att det som anses vara sämre ställs mot något ”bättre” vilket är
vithet (s. 122). Potter och Wetherell för ett exempel där deras intervjupersoner pratar om en
utveckling vilket skulle vara att mörkhyade människor skulle få en ljusare brun ton, ”much the
colour that many people seek to acquire on the beach in the summer” (s. 123). Författarna
menar dock att rasdiskursen ändå inte används av informanterna för att bygga påståenden på då
det anses vara föråldrat. Däremot skriver de att diskursen ändras och går mot en kulturdiskurs
och att regeringen på Nya Zeeland, efter 1970 talet, började prata om en acceptans mellan olika
kulturer. Nationsdiskursen menar de också är modern, inte enbart som resurs för vi-och-demskapande utan också som fenomen. Nationen blir ett medel för att kommunicera vilka som
tillhör landskapet och får ta del av dess resurser (s. 139). Hur detta tar sig form på Malta redogör
David Van Hooren för i sin studie.
Hooren (2015) skriver att malteser länge haft en rädsla över invasion av icke-europeiska samt
icke-kristna länder, en rädsla som varat i århundraden (e.g. Srebrnik, 2002). Även innan
migrationen till ön ökade var immigranterna på Malta en måltavla för våld och rasism (Bradford
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& Clark, 2014; Massey & Coluccello, 2015; e.g. Lutterbeck, 2009). Hooren anser dessutom att
många malteser själva har de beteendemönster som de klagar på hos “de andra”. Till exempel
är det vanligt med svartarbete och skattefusk bland de maltesiska medborgarna men Hooren
menar att om immigranterna något liknande ser malteserna det som ett hot och blir oroliga över
nationen. Hooren uppmärksammar även att migranterna stigmatiseras på grund av fysiska
attribut vilket påverkar deras självbild och gör att de själva ser sig som mindre värda på Malta.
Dessa migranter får inga möjligheter till ett socialt liv och interaktion med malteser då
myndigheterna inte lägger stor vikt på integration. Det är alltså upp till migranten själv att
accepteras i de sociala kretsarna på Malta.
Malta är det enda landet av EU-staterna som, i minst 18 månader, häktar nyanlända invandrare
som kommer utan identifikation (Katsourides & Heraclidou, 2014; Mainwaring, 2012). Simon
Bradford & Marilyn Clarks (2014) studie visar att maltesiska politikers fokus på häktningar
snarare än etablering av immigranter är en anledning den normaliserade rasistiska diskursen.
Då vissa immigranter blir berövade sin frihet från staten utan att det ifrågasätts möjliggörs även
befolkningens motstånd mot gruppen. I en annan studie redogör DeBono (2013) för att det är
synen på immigranterna som ”omänskliga” som gör dessa häkten möjliga för staten att
upprätthålla. Författaren menar att dessa handlingar konstituerar en avhumaniserad bild av
begreppet ”mänskliga rättigheter” då maltesiska regeringen hävdar att de följer de
internationella mänskliga rättigheter men ändå häktar människor i trånga utrymmen med dåliga
förhållanden (DeBono, 2013, s. 61). Mainwaring (2012) argumenterar för att dessa häktningar
har blivit ett sätt för maltesiska regeringen att sända ett budskap till EU om större politiskt och
ekonomiskt bistånd, samt en avskräckande metod för ytterligare de som vill immigrera. DeBono
(2014, s. 67) skriver dock att Maltas regering svarar på kritiken om sättet de bemöter dessa
flyktingar genom att säga att de, på grund av landets storlek, befolkningstätheten och deras
bristande möjligheter för långsiktiga lösningar, inte har några alternativa lösningar. Därmed
menar maltesiska regeringen att de inte bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna.

3. Teori
I detta kapitel beskrivs teorierna som stått till grund för denna studie, vilka har varit
diskurspsykologi och postkolonialism. Teoriernas delar som nyttjats för denna undersökning är
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de som belyses. Även de analysverktygen som brukats redogörs i detta kapitel då
diskurspsykologi kan användas både som teori och metod, vilket är fallet för denna studie.
3.1 Diskurspsykologi
Diskursanalys är studiet av språkets mönster och strukturen det bär. Genom att studera språket
kan man synliggöra förgivettagna antaganden och uppfattningar om vår sociala verklighet.
Diskursanalysen har sin grund i socialkonstruktionismen och med det menas att den sociala
verkligheten konstruerar och konstrueras av diskursen (Wetherell, Taylor, & Yates, 2001)
Diskurspsykologin studerar texter och talspråk som konstruktioner av världen som orienteras
mot sociala handlingar, snarare än att studera de som avbildningar av en yttre värld. Språket är
en form av social praktik som formar den sociala världen, världsbilden, alla relationer och
subjekteten. Vår verklighet är alltså konstituerad genom social och diskursiv aktivitet (Winther
Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 97f). Exempelvis kan statligt våld bidra till att
upprätthålla nationalism men det är med hjälp av diskursen vi ger det statliga våldet en mening
(Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 97ff). Inom den foucauldianska diskursanalysen ses subjektet
som bärare av diskursen (Foucault, Bjurström, & Torhell, 2011) men inom diskurspsykologin
finns ett interaktionistiskt antagande om att människor använder diskurs som social praktik.
Identitet är inget fast utan snarare en mötespunkt mellan diskursen som konstruerar subjekten
och individernas upprätthållande av diskursen. Dessutom konstrueras identiteter idag genom
antagonistiska diskurser vilket gör att olika identiteter kan råda i konflikt med varandra
(Winther Jørgensen m.fl., 2000).
”identiteter konstrueras således av olika skiftande diskursiva resurser och är
därmed relationella, ofullständiga och instabila, men det betyder inte att man
börjar om från början med en ny identitet varje gång man talar. Den identitet
som man ger uttryck för vid en given tidpunkt kan uppfattas som en avlagring
av tidigare diskursiva praktiker”. (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 107).
Enligt diskurspsykologiska perspektivet bör språket analyseras i den kontext där det utvecklas
då våra sätt att förstå och kategorisera världen inte är universella utan tillfälliga. Samma
fenomen kan beskrivas på olika sätt och därför kommer det att finnas betydande variationer i
utsagorna (Winther Jørgensen m.fl., 2000)som praktik:
Utifrån en socialkonstruktionistisk ansats finns bara aktiva beskrivare, framställningen är aldrig
en passiv förmedling av tingens ordning. Att beskriva innebär alltid också att välja ett
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perspektiv och därmed också att välja hur fenomenet avgränsas, formeras och framställas. En
beskrivning innebär även att välja vad som ska beskrivas och hur, därmed är beskrivningar
retoriska i den meningen att allt kan beskrivas annorlunda då vissa aspekter görs relevanta,
medan andra möjliga aspekter utesluts. Detta blir en resurs för beskrivaren då den egna
beskrivningen kan göras mer trovärdig genom att dess alternativ framstår som mindre korrekta
(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 198f).
Diskurspsykologiska analysverktyg kommer att användas för att studera hur beskrivaren
utformar sin beskrivning som sanningar (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 196). Ett
diskurspsykologiskt analysbegrepp som kommer ligga till grund för studiens analys är retoriska
resurser vilket är det individerna använder för att skapa en övertygelse hos lyssnaren. Det kan
exempelvis vara att man refererar till vittnen, alltså människor som sett det informanterna talar
om vilket därmed ska antyda på en sanning (Wetherell & Potter, 1992). Detta kan exempelvis
vara när man refererar till en vän som sett något för att övertyga lyssnaren om att det som sägs
är ”fakta”. Andra retoriska resurser är beskrivningar i tid, detaljer, pronomen, kompetenser etc..
Kompetenser kan användas för att tillskriva en själv kategorier som ger en rätt att tycka något,
detta gäller även ens erfarenheter och känslor. Det krävs dock argumentationer för att
upprätthålla titelns betydelse, den är inte statisk utan kontexten avgör om individen blir tilldelad
berättigande. Detaljerade beskrivningar kan användas av beskrivaren för att verkligen visa på
att en händelse inträffat. Tidsaspekten blir ett medel för att göra faktaanspråk då beskrivaren
kan styrka en berättelse genom att beskriva ett tidsförlopp (Potter, 1996, s. 116f).
3.2 Postkolonialism
Postkolonialism är ett brett forskningsfält där den gemensamma ambitionen är att ifrågasätta de
perspektiv som västvärlden producerat som universella sanningar och den dominerande
diskursen om ”the West and the rest” (Loomba & Söderlind, 2008). Denna diskurs anses
härstamma från den tid då större delen av världen låg under europeiska kolonialmaktens styre.
I det postkoloniala perspektivet kommer dess samband mellan språk, kunskap och makt
(Landström, 2001) vara i fokus för denna undersökning då frågeställningarna bearbetar
konstruktionen av sanningar om ”de andra” som de maltesiska informanterna presenterar.
Forskningsfältet ämnar att undersöka korsningen mellan idéer och institutioner samt mellan
makt och kunskap. Det kan handla om hur stereotyper, bilder och ”kunskap” om koloniala
subjekt och kulturer hänger ihop med bland annat ekonomiska, juridiska och andra
kontrollinstitutioner (Loomba & Söderlind, 2008). Postkolonial teoribildning kan sägas vara
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hur företeelser kopplade till etnicitet, kultur, ras, kön och klass skapas, hur de upprätthålls och
även hur de reproduceras. Detta är alltid intimt förbundet med makt, rätten att definiera och
möjlighetsvillkor i samhället. Syftet är sedan att problematisera och förändra de konstruktioner
man finner (Wikström, 2009, s. 62). Denna diskursiva konstruktion av ras- och kulturskillnader
bottnar i europeiska kolonialismens framställning av ett enormt antal människor som
underlägsna. Genom en tudelad differentiering förknippas väst till något positivt och öst till det
negativa. De ”andra” skapas i relation till Europa och reproduceras som avvikande genom att
klassificeras av västerlänningar. Genom att beskriva andra berättar man vad den västerländska
identiteten inte innefattar. Det går alltså att hävda ur ett postkolonialt perspektiv, att det inte går
att tala om eller förstå Europa utan att beskriva bilden av vad Europa inte är. Utifrån det
postkoloniala perspektivet skapas dagens rasliga konstruktioner utifrån specifika historiska
kontexter och i samspel med andra sociala hierarkier som exempelvis klass (Landström, 2001;
Loomba & Söderlind, 2008).

Kolonialismen pekar ut nationalstaten som en upprätthållare av det koloniala arvet. Nationen
blir ett symboliskt verktyg för att hierarkisera människor utifrån nationstillhörighet och i vår
globaliserade värld skapar berättelser om nationen en ”föreställd gemenskap” som exkluderar
de som inte anses tillhöra nationen (Anderson & Torhell, 1993). Då ingen grupp som
identifierar sig med en nation har inneboende gemensamma egenskaper blir det viktigt att
genom språket konstruera och upprätthålla gruppen. Stefan Jonsson (2009) delar in rasistiskt
språk i olika diskurser vilka han menar haft större vikt under vissa epoker. Jonsson menar att
varje rasistisk diskurs har utestängningssystemet som grund men att den organiseras kring olika
nyckeltermer beroende på tre element. Ett av dessa element är den föreställda gemenskapen
som nämndes ovan, där man tror på nationens gemensamma kollektiva grunddrag och kulturell
tillhörighet. Rasistiska diskurser utgörs även av kunskapsdoktriner som rasmässiga, etniska,
moraliska och andra skillnader som separerar grupper. Det sista elementet är metoder som
kontrollerar människoflöden över geografiska, ekonomiska, politiska, kulturella och språkliga
gränser- exempelvis genom invandringspolitik (Jonsson, 2009, s. 192). Den rasistiska diskursen
idag kanske inte centrerar kring begreppet ”ras” på grund av dess otäcka historia men då dess
betydelse blev väl definierat kan termen bytas ut medan funktionen är densamma.
Jonsson (2009) redogör för att en aktuell diskurs, den nya nyckeltermen, kretsar kring olika
gruppers värderingar. Att skilja på en grupps värderingar och kultur kan knytas till exempelvis
hudfärg men också religion. Rasismen i Europa uttrycker sig på många olika sätt och Avtar
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Brah (2001) menar att rasismen inte är en enda förtryckande struktur utan flera, vilka integrerar
med varandra. Islamofobi, vilket är när utestängningssystemet pekar mot muslimer, kan
uttrycka sig annorlunda hos de som även är svarta och immigranter. Brah menar att migranter
i sig blir en grupp som utesluts för att de har en egenskap som migrant men att denna migratism
drabbar människor annorlunda beroende på vilka länder de emigrerat ifrån. En person från
Eritrea utsätts ofta för större diskriminering som migrant i Sverige än en person från England.
De olika kategoriseringar som görs ligger till grund för de föreställningar vi har om andra och
oss själva. Det är utifrån dessa kategorier vi tolkar vår omgivning och kategorierna blir en grund
för hur vi agerar mot varandra. Om vi då kategoriserar människor i grupper med olika
tillhörande värderingsord blir dessa språkliga kategoriseringar diskriminerande. Dessa
kategoriseringar hänger samman med vårt identitetsskapande, både åt oss själva och åt andra.
Konsekvensen blir att denna bild vi skapar av oss själva skapas i relation till konstruktionen av
”den andre”, vilket gör att dessa bilder ofta kan bli särskiljande, hierarkiserande eller
nedvärderande (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 5).

4. Metod
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet för undersökningen och därmed behandlas
undersökningens ansats, urvalsprocess, datainsamling och hur data bearbetats. Därvid förs en
diskussion om studiens tillförlitlighet och etiska ställningstaganden samt den förförståelse som
myntat studiens syftesförklaring. Kapitlet avslutas sedan med en kortare beskrivning av
intervjuprocessen. Detta görs för att förklara varför det förutsätts att informanterna var ärliga i
sina svar.
4.1 Metodologisk ansats
För att uppfylla undersökningens syfte och frågeställningar var kvalitativ metod lämpligt
tillvägagångssätt. Eftersom syftet är att få en förståelse för olika diskurser kring migration hos
maltesiska politiker hade korta svar från exempelvis enkäter inte gett tillräckliga redogörelser
för en språkbaserad analys. Då en uppfattning kring forskningsområdet först grundats i tidigare
vetenskapligt arbete samt i teorier om diskurs och postkolonialism var ansatsen inte induktiv.
Däremot var den heller inte deduktiv då studien varit öppen för nya infallsvinklar utifrån det
erhållna materialet. Därmed har det varit en balansgång mellan induktiv och deduktiv metod.
Analysmetoden för studien är diskursanalys med ett diskurspsykologiskt perspektiv. För att
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förstå hur den sociala verkligheten konstrueras via språket behövs beskrivningar och analys av
dem (Winther Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000) vilket gjorde metoden till ett naturligt val
för att besvara undersökningens frågeställningar om konstruktionen av migranter och den
nationella identiteten. Eftersom syftet är att studera hur konstruktionerna görs genom
språkbruket ur maltesiska kontexten, snarare än utifrån individernas subjektiva bakgrund, blir
diskursanalys mer relevant än exempelvis en hermeneutisk studie. Det hade heller inte varit
relevant att undersöka detta syfte kvantitativt då avsikten är att fokusera på hur ”den andre”
görs i en interaktion vilket kräver längre beskrivningar och tolkningsrepertoarer snarare än stora
mängder av korta svar.
Anledningen till valet av diskurspsykologisk analys istället för de andra diskursanalytiska
perspektiven var att komma åt den uttalade diskursen hos malteserna, snarare än att studera
tryckta texter som är tillgängliga för allmänheten. Hade den ontologiska utgångspunkten varit
att människor exempelvis är bärare av diskurser och syftet legat i hur maltesernas
tolkningsrepertoar (mindre diskurser, i interaktion) skapats ”utifrån”, kunde alternativa
perspektiv valts. Dess ontologiska positionering är inte lika socialkonstruktionistisk som
diskursteorin men mer så än den kritiska diskursanalysen (Wetherell, Taylor, & Yates, 2001).
I det diskursteoretiska perspektivet anser man att alla diskurser är konstituerande, det finns
alltså inte en social verklighet utanför diskursen. Inom den kritiska diskursanalysen har
diskursen ett dialektiskt förhållande med annan social praktik, det finns alltså en social
verklighet som samspelar med diskursen. Diskurspsykologiska perspektivet ligger någonstans
mellan dessa två andra perspektiv. Samma fenomen kan beskrivas på olika sätt och därför
kommer det att finnas betydande variationer i utsagorna. Medan man inom den kritiska
diskursanalysen och diskursteorin fokuserar på abstrakta diskurser som ofta analyseras utifrån
texter tillgängliga för allmänheten, fokuserar diskurspsykologer på vardagsdiskurserna som
sker på individnivå (Winther Jørgensen m.fl., 2000).

4.2 Urval
Inom diskursanalysen förhåller man sig annorlunda till data och därmed även för redogörelsen
av datainsamlingsprocessen, diskursanalys är en helhet av analys och inte en procedur där
insamling av ”fakta” kommer först och analys därefter (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 16).
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Urval och tillvägagångssätt är självklart viktigt inom diskursanalysen men om man utgår från
dess vetenskapsteoretiska grunder ska dessa frågor och empirin behandlas mer integrerat,
eftersom data inte betraktas på samma sätt som inom andra metoder (Börjesson & Palmblad,
2007). De data som samlas in analyseras utifrån kontexten och exempelvis inte i relation till
informantens egen bakgrund. Därmed valdes informanter utifrån en sådan lik kontext som
möjligt, detta för att de ska ha en gemensam grund att konstruera fakta från. Dessutom valdes
en grupp som har ett inflytande på vad som sägs dels för att de har en påverkan på diskurser
genom att de jobbar med informationsspridning.
Urvalsgruppen blev fem manliga kommunalpolitiker som är födda och uppvuxna på Malta och
som jobbar med politiska frågor på ett eller annat vis. Anledningen till att kommunalpolitiker
valdes var för att de har en inverkan på samhällsdiskursen och migrationsdiskursen. Däremot
utgår inte studien från informanternas arbete och roll som informationsspridare och därmed
analyseras deras svar utifrån gruppen malteser. Samtliga informanter var över 30 år och hade
universitetsutbildning med minst kandidatexamen. Då studier visar att högutbildade människor
har en mer öppen och inkluderande syn blev även informanternas utbildningsnivå av intresse.
Informanterna har olika åldrar men samtliga skulle vara över trettio år för att ha erfarenhet av
det skiftande migrationsmönstret efter millennieskiftet samt av Maltas medlemskap i EU. Detta
kan ha stor betydelse då diskursanalytiker menar att människor har en begränsad repertoar av
både berättelser och tolkningsramar vilka är historiskt och kulturellt bundna (Börjesson &
Palmblad, 2007, s. 11).
Två av informanterna, Ben och Tom, jobbade med politiska frågor som rör området Marsa, som
är ett område på Malta som är känt för sina ”black communities” och har därmed blivit en
lokalitet som malteser helst undviker. Två av de resterande informanterna jobbar med politiska
frågor i Marsaskala som är en by i södra delen dit turister som stannar en längre tid kommer
och hyr lägenheter. Den femte informanten är författare på Malta och är även involverad i
politiska frågor rörande Marsaskala men har även bott i Marsa.
Informanterna i Marsa nåddes genom att borgmästaren tillfrågades på rådhuset i Marsa. Genom
ett snöbollsurval, metoden för att nå en informant via en annan, (Bryman & Nilsson, 2002)
nåddes en intervjuperson genom borgmästaren. Tredje informanten från Marsaskala ficks tag i
via en bekant och via honom nåddes fjärde informanten. Femte intervjupersonen presenterades
av en gammal kollega som har en kund-servitris relation till personen.
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Presentation av informanter
Samtliga informanter har fått fiktiva namn för att avidentifiera dem och de har själva valt
informationen som presenteras om dem.
Ben- Ekonomiansvarig i Marsa. Yngsta informanten, cirka 30 år. Har en kandidat i
Europastudier samt en master.
Tom- Borgmästare i Marsa.
Peter- Aktiv inom miljöpolitik i Marsaskala. Har publicerat böcker om maltesisk historia, kultur
och maltesisk identitet. Jobbar för tillfället på sin doktorsavhandling. Peter svarade inte på de
två frågor ur intervjuguiden som handlade om regeringen (se bilaga).
Darren- Jobbar som flygingenjör samt med politiska frågor rörande Marsaskala. Darren ville
höra frågorna innan intervjun sattes igång, vilket han fick.
Mario- Pensionerad lärare som numera jobbar med politiska frågor angående Marsaskalas
skolsystem, äldreomsorg samt djurrättsfrågor. Han jobbade som lärare i 43 år varav två år var i
Libyen på uppdrag av maltesiska regeringen. Han är den äldsta informanten (71 år).
4.3 Datainsamling
För att ge deltagarna möjligheten att konstruera längre beskrivningar användes
halvstrukturerade intervjuer. Längre redogörelser är nödvändiga för att kunna analysera olika
diskursiva mönster i språket och informanternas argumentationer. Halvstrukturerade intervjuer
skiljer sig från den ostrukturerade formen genom att forskaren riktar intervjun mot olika teman
istället för att låta informanten styra intervjun själv (Kvale & Brinkmann, 2014; Winther
Jørgensen m.fl., 2000). Valet av halvstrukturerade intervjuer i detta fall gjordes för att kunna
täcka olika teman som funnits intressanta i den tidigare forskningen. Ostrukturerade intervjuer
hade också varit intressant just för att studera vad informanterna vill prata om i en diskussion
om medborgarskap och migration i allmänhet, men på grund av arbetets omfång anses det vara
fruktbart för frågeställningen att rikta intervjun mot olika teman. De olika temana blev maltesisk
identitet, turism, emigration, immigration (samt dess definition till skillnad från flykt) samt
häktena och temana presenterade i samma ordningsföljd. Anledningen till denna följd var att
inte leda in på begrepp som leder in på en viss grupp, exempelvis de som häktas som anses vara
illegala, för att se när informanterna själva väljer att nämna vissa begrepp och grupper. 16 frågor
ställdes, exklusive följdfrågor, och samtliga frågor var vad och hur frågor som var öppna och
gav en möjlighet till informanternas personliga beskrivningar vilka inte heller var ledande (se
bilaga).
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4.4 Dataanalys
När alla intervjuer var utförda transkriberades de olika samtalen. Då tanken var att intervjuerna
skulle hålla på i cirka 45 minuter blev det en lång transkriberingsprocess när 4 av 5 intervjuer
blev två timmar långa. Transkriberingar inom diskursanalysen behöver inte nödvändigtvis
innebära att man skriver ut hela intervjuerna utan forskaren kan skriva ut det den anser vara
relevant till forskningssyftet. I detta fall var det mesta ur intervjuerna relevant och endast ett
fåtal meningar från inledande del av vissa intervjuer uteblev ur transkriberingar, exempelvis
småprat om vädret. Forskaren kan välja olika transkriberingssystem utifrån en egen bedömning
om vad man har användning för. Gör man en mikrolingvistisk analys bör man göra en ganska
detaljerad transkribering medan om man gör en mindre detaljerad textanalys kan det räcka med
att med hjälp av enklare system visa pauser, tysta perioder och överlappningar. Det senare
alternativet är vanligast inom diskurspsykologiska perspektivet och används även i denna studie
(Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 84). Ytterligare något som utmärker diskurspsykologin i
transkriberingsprocessen är det bör framgå att intervjun betraktas som en social interaktion.
Detta innebär att även forskarens roll bör framgå. En god transkribering ska visa att
informanternas svar kan vara ett resultat av forskarens frågor och bedömning av intervjun
(Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 121).
När intervjuerna hade transkriberats började kodningen av materialet genom att identifiera olika
teman i var och en av transkriberingarna. Sedan lästes texterna om och om igen för att sedan
placeras i olika kategorier. Det gäller att vara öppen för andra kategorier än de man förväntat
sig få utifrån ens teoretiska referensram (Winther Jørgensen m.fl., 2000). Under
materialinsamlingsprocessen upptäcktes ett större fokus hos informanterna på religion än vad
som tidigare hade väntats vilket ledde till ett tillägg i den teoretiska referensramen.

I första kodningsprocessen letades gemensamma mönster i samtliga intervjuer. Vidare söktes
motsägelser hos varje informant samt olika förskjutningar i pronomen, exempelvis för att se när
det talas om vi och när det talas om dem (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 122). Därefter letades
efter återkommande begrepp och i vilka sammanhang de nämns, exempelvis när det börjar talas
om svarta istället för immigranter.
4.4 Validitet och reliabilitet

17

För varje undersökning är det viktigt att val av metod är genomtänkt så att mätmetoden
verkligen mäter det som är avsett att mäta för att studien ska vara så valid som möjligt
(Bergström & Boréus, 2012). För att kunna svara på frågeställningarna har diskurspsykologisk
analys valts som metod för studien, vilket faller naturligt då det är språkets struktur som ska
analyseras. Om syftet hade varit att undersöka individernas personliga upplevelser av
migrationen och meningen bakom deras formuleringar i relation till dem själva skulle valet
kunna ifrågasättas.
Kritik som kan riktas mot diskurspsykologins validitet handlar om huruvida forskaren kan tolka
texten då det egentligen är upp till forskarens subjektiva tolkning att råda (Winther Jørgensen
m.fl., 2000, s. 130). För att bemöta denna kritik kommer tolkningarna beskrivas samt styrkas
med citat så att läsaren också får en möjlighet att förstå hur analysen av språkbruket gått till.
Undersökningens reliabilitet syftar till dess kvalité och tillförlitlighet vid en mätning.
Reliabilitet som begrepp kan användas för att beskriva hur korrekta mätningarna är i en viss
studie. Forskaren ska alltid sträva efter att eliminera slumpfaktorn. Ytterligare undersökningar
ska kunna genomföras med samma metod och få samma slutresultat. Detta resulterar i att
undersökningen anses ha hög reliabilitet (Thurén, 1991). Då den subjektiva bakgrunden skiljer
sig mellan olika forskare kan det vara svårt att nå samma resultat. Genom att bearbeta data
grundligt samt redogöra för hur undersökningen gått till kan en diskursanalytiker nå god
reliabilitet (Bergström & Boréus, 2012). Studiens delar presenteras noggrant och valen
motiveras, dessutom är resultatet belagt med citat samt referat för att ge möjlighet till läsaren
att följa med i argumentationer och slutsatser. Detta bland annat för att nå hög reliabilitet.
Studiens mätbarhet kan även kritiseras ur den aspekten att varken intervjuaren eller
intervjupersonerna pratade sitt modersmål. Kritiken har mötts genom att jag frågat kring varje
begrepp som inte förståtts vilket också varit en fördel då det många gånger lyfte bakomliggande,
förgivettagna antaganden. Dessutom har urvalsgruppen som krav i sitt yrkesliv att de måste
kunna avancerad engelska. Många malteser är väldigt duktiga på engelska från en tidig ålder,
något som lever kvar sedan de var under brittisk styre.
Vidare under läsningen finns det delar av min subjektiva bakgrund som är viktiga att ha i åtanke.
Socialkonstruktionister, däribland diskursanalytiker, betraktar sin forskning som en del av olika
diskurser och är därför även med och konstruerar kunskap (Winther Jørgensen m.fl., 2000). Det
är därmed viktigt att förstå att detta arbete endast är en del av den vetenskapliga diskursen inom
ett forskningsfält och inte en del av en större verklighet. Vetenskaplig diskurs (Winther
Jørgensen m.fl., 2000) producerar kunskap och identiteter och anses vara produktiv såvida
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forskaren lägger vikt vid reflexivitet, det vill säga tillämpar teorin på sin egen forskning. I denna
undersökning är det viktigt för läsaren att inte låta presentationen av informanternas
begreppsrepertoar reproducera verklighet.
För att förstå hur denna analys skett utifrån min subjektiva bakgrund skriver Bergström och
Boréus (2012) att det är viktigt att redogöra ens egen roll och förförståelse. ”Utan viss
förförståelse är tolkning omöjlig. Våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen,
människorna och samhället, i vilket socialt sammanhang vi rör oss, vår utbildning, våra
kunskaper om textgenren, vårt språk, allt påverkar vår förförståelse i texten” (Bergström &
Boréus, 2012, s. 25). Författarna trycker dock på att det viktiga inte är att frigöra sig från
förförståelsen utan att medvetandegöra att den faktiskt finns (Bergström & Boréus, 2005, s.25).
Ett sätt att göra detta på, som tidigare nämnt, är att i analysen betrakta min egen roll som en del
av interaktionen istället för att distansera den från mötet med informanterna (Winther Jørgensen
m.fl., 2000).
Tidigare har jag studerat ämnen som sociologi, antropologi, och statsvetenskap där jag oftast
riktat in mig på frågor som rör rasism. Mina upplevelser i Sverige med en annan etnisk bakgrund
än svensk har också haft ett inflytande för detta intresse. Dessutom är min kontext i Sverige
annorlunda från intervjupersonernas kontext på Malta. Därmed kan det ha varit mer påtagligt
för mig när kategoriserande språk grundat i etnicitet framkommit än för de som intervjuats.
Jag har även bott och jobbat på Malta ett år (2013-2014) vilket väckte ett personligt intresse för
den maltesiska kontexten. Erfarenheterna från ön bidrar till en uppfattning vad som anses vara
allmän kunskap bland malteser. Då jag bodde i en liten fiskarby och jobbade på en ”local pub”
kom jag att nära den maltesiska kulturen. Om det inte vore för dessa erfarenheter skulle
förmodligen intresset för detta arbete inte uppstått.
Angående min uppfattning om vad som anses vara allmän kunskap på Malta är det även en
fördel att ha distans till maltesernas ”common sense” eftersom förgivettagna påståenden kan
synliggöras lättare. Det uppstod flertalet gånger under intervjuerna att informanterna tog
förgivet att jag förstod deras referenser, vilket sedan behövde ett förtydligande. En maltes som
förstått referenserna kanske inte hade frågat vidare.
4.5 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet presenterar fyra forskningsetiska riktlinjer som forskare bör följa i studier som
involverar andra människor. Ena kravet, informationskravet, innebär att forskarens ska meddela
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informanterna om hur studien kommer gå tillväga, dess syfte samt om deras rättigheter
(Hermerén, 2011, s. 7). Ett missivbrev skickades ut till samtliga informanter dagen innan
intervjun genomfördes på vilket deras rättigheter samt information om studien stod. Det stod
även att de själva får bestämma om de vill medverka i studien och ge samtycke för detta, vilket
är den andra riktlinjen (Hermerén, 2011, s. 9). Ytterligare ett krav är konfidentialitetskravet
vilket innebär att informanterna i största möjliga mån ska avidentifieras då det inte ska vara
skadligt för någon individ att delta (Hermerén, 2011, s. 12). Detta blev ganska svårt i det här
fallet då det endast finns en borgmästare i Marsa exempelvis. Därmed tillfrågades
informanterna hur de ville anonymiseras och en överenskommelse skedde oss emellan.
Informationen som presenterades tidigare om urvalsgruppen godkändes av dem själva.
Samtliga namn är även fiktiva för att anonymisera deras namn. Nyttjandekravet innebär att alla
uppgifter som forskaren får in endast får användas i det forskningssyfte forskaren informerat
om (Hermerén, 2011, s. 14). Informanternas svar kommer inte användas i andra studier än
denna.
Andra etiska överväganden som gjordes var bland annat att först försöka komma åt eventuella
informanter på egen hand och inte genom kontakter så att intervjupersonerna inte skulle känna
sig tvungna att medverka (Kvale & Brinkmann, 2014). Då två av intervjupersonerna nåddes via
deras kollegor kan det vara så att informanterna kände en skyldighet till sina arbetskamrater.
Dock förtydligades det upprepade gånger att det är upp till dem själva att ge samtycke samt att
de kan mejla mig när som helst för att avbryta medverkan i studien.
4.6 Intervjuprocessen
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuaren bör skapa en miljö för intervjupersonen
där denne känner sig fri och säker nog att prata om privata händelser som kommer att
registreras för senare offentligt bruk. Detta kräver att intervjuaren visar intresse samtidigt som
personen är medveten om etiska aspekter.
Stämningen under intervjuerna var väldigt lättsam och samtliga informanter visade tecken på
bekvämlighet. Marsaskalaborna intervjuades i sina hem och Marsaborna på sina kontor. Trots
tecken på bekvämlighet redan i början av intervjun verkade intervjupersonerna bli mer
bekväma senare delar av samtalet. I intervjun med Darren märktes det i början att han
försökte tänka igenom begrepp men att den försiktigheten försvann efter en stund. En
förklaring till det kom efter att intervjun avslutats då han berättade att han nyligen hade
kommenterat ett politiskt beslut om en skola som ska byggas i Marsaskala. Darren sa att
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skolan skulle byggas av araber, något han trodde skulle locka till sig rika svarta studenter
vilket skulle innebära en kulturkrock i Marsaskala. När han uttryckt detta i media hade han
blivit anklagad för att vara rasist och berättade att det var synd att inte få vara ärlig längre utan
att bli kallad rasist. Detta märktes sedan i hela transkriberingsprocessen då Darren är väldigt
försiktig i början med att säga svarta, han pausade ofta och förklarade att han letade efter,
enligt honom, ”korrekta” ord vilka kunde sluta i exempelvis ”not white”. Tom och Ben
intervjuades i rådhuset i Marsa vilket ledde till en lite mer formell stämning än de senare
intervjuerna men det var bekvämt ändå. Eftersom Tom stundtals var väldigt motsägelsefull i
sina svar kan det finnas en risk för att han höll tillbaka till en början. Ett gemensamt drag var
dock att alla, i olika grad, pratade mest på de senare frågorna och blev väldigt engagerade och
livliga. Ben och Peter sa även upprepade gånger att de inte bryr sig om att vara ”politiskt
korrekta.
Min roll i intervjuerna var egentligen ganska diskret. När informanterna frågade saker under
intervjuerna svarades ”oh” eller ”hm” för att inte låta som att det läggs en värdering i det de
säger så att de inte svarar utifrån min reaktion. Det var även få följdfrågor som behövdes ställas
då informanterna pratade länge och gav många detaljer självmant. Som tidigare redovisats
pratade intervjupersonerna i mer än en timma över den avsatta tiden, vilket också visar på att
de var bekväma.

5. Resultat
Resultatdelen är uppdelad 12 olika avsnitt. Indelningen har skett utifrån de nyckelbegrepp som
framkommit ur intervjuerna och varje del underbyggs av citat. I de inledande delarna beskrivs
den bild som konstruerats om malteser samt hur de identifierar sig med Europa. Senare delar
fokuserar på vilka sanningar som konstrueras om ”de andra”, på vilket sätt människor
kategoriseras samt hur ”sanningar” görs. I sista delen förklaras hur intervjuarens roll kom in i
faktaskapandet av båda väst, och ”resten”.
5.1 Att vara maltes
Malta beskrivs kontinuerligt som en liten ö av samtliga informanter, något som Baldacchino
(2002) skriver är karakteristiskt för ö-stater då en geografisk isolering skapar känsla av
gemenskap. Storleken beskrivs som Maltas charm och det bästa med ön tills det sätts i relation
till migranter. Även i samband med immigranterna nämns öns storlek kontinuerligt men istället
som resurs för att uttrycka problematiken i flyktingsituationen. Det positiva med att ön är liten
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beskrivs vara att det är lätt att ta sig runt, att man kan uppleva mycket historia på kort tid och
att man känner många av släkterna runt om i landet. Malta beskrivs även som en lugn, tyst och
trygg ö i talet om hur malteser är men också i att beskriva ”de andra” som motsatsen till dessa
ord. Samtliga informanter talar mycket om religion och att de själva och andra malteser är
katoliker samt att deras kultur präglas av religionen då kyrkan spelar en stor roll. Exempelvis
talas det om att de olika byarna har egna kyrkor och helgon vilka representerar lokalitetens
kultur, något som informanterna menar även speglas i ”Town festa” som de ansåg vara typiskt
maltesisk kultur. Town festa är en festival som varar en vecka i varje by och pågår i flera
månader. Festivalerna kretsar kring religionen och de specifika kyrkorna med dess unika
symboler. En av informanterna sa vid ett tillfälle att om man vill säkerställa att man är bland
malteser ska man gå på en Town festa.
Informanterna använder flitigt historiska referenser som retorisk resurs för att legitimera hur
malteserna är idag och varför de är som de är, vilket utifrån Potters (1996) teori blir en form av
tidslig retorisk resurs. Dessa användes som resurser på olika sätt beroende på vilka frågor som
ställs. I tre intervjuer nämndes till och med de gamla riddarna, som idag dessutom blivit en
kulturell symbol för Malta.
Maltese are known for their hospitality, from olden times, even from when
St. Paul came to Malta. (Mario)
Even the knights of St John, back 500 years ago, talked about doing
something like that. (Ben)
När informanterna tillfrågades hur de märker att någon är maltes gav fyra av fem informanter
en utseendemässig beskrivning av malteser vilket var att de har mörkt hår, mörka ögon och
”medditeranian skin”. Det märktes tidigt i samtliga intervjuer att det finns en diskurs kring
hudfärg och en betydelse i att använda utseende som markör för att identifiera människor, likt
Potter och Wetherells studie (1992).
You can tell who's Maltese from the colour of the skin, or from their eyes.
It's quite complex (…) with the new people that are moving in things are
changing. I mean when I was younger, about thirty years ago, you would
hardly ever see a coloured person, maybe once a year you would see
someone who is… not white. (Darren)
Darren gör här en beskrivning av malteser i relation till något annat vilket han beskriver som
icke-vit. Som svar på frågan om hur det märks att någon är maltes var det endast en informant
(Tom) som inte talade om fysiska attribut för att säga nått om malteser. Han försökte istället
resonera kring släktskap och känslan av tillhörighet.
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If you can say that your Maltese is if you are born a Maltese, your mother is
a Maltese then your brother is a Maltese, maybe your grandparents and the
others… who knows…but we say that we are Maltese because we are born
in Malta actually. And we used to be here for a long time in Malta and your
parents is Maltese and you feel that you are Maltese … […] but when
you’re born in Malta you will grow up with Maltese parents so you feel that
you are Maltese actually. You’d feel that you are Maltese. (Tom)

Hans faktiska svar är obestämt men han talar om att man kan vara maltes på känsla, geografisk
plats eller genom maltesisk släkt, vilket utifrån Jonsson (2009) teori också blir ett sätt att
kontrollera människoflöden. Tom säger dock att man är maltes om ens föräldrar eller far- och
morföräldrar är malteser vilket ändå gör en distinktion mellan något äkta och oäkta. Senare
under intervjun kom dock även Tom att prata om fysiska attribut som markör för människor
vilket tydliggörs längre fram.
Då samtliga informanter även använde kristendom i samband med en beskrivning av malteser
och deras kultur var det påtagligt hos flera att man inte kunde vara ”äkta” maltes om man hade
en annan tro än kristen tro.
I mean when you speak about Maltese Muslims they would not be Maltese
Maltese but Maltese out of Arabic extraction who were allowed to come to
Malta either because they married a Maltese in the last 30 years or because
they were illegal immigrants that came to Malta as refugees and they were
given the status to stay here so basically it is not our religion Islam we’re
Catholics. (Peter)
Det finns maltesiska muslimer men Peter menade att en riktig maltes inte kan vara muslim även
om personen bott på ön länge. Den personen har då arabiskt ursprung menar han. Ur detta citat
synliggörs ett mönster som var genomgående för alla intervjuer vilket var att maltesernas
arabiska historia ses som en tillfällig period, en invasion- inte något som har med dem att göra.
Detta kommer förtydligas längre fram.
Samtliga informanter beskrev även maltesiska folket som arbetsamma och detta framkom
tydligast i talet om afrikaner och människor från mellanöstern, vilka de oftast använde som
motsats för att beskriva hur hårt de själva arbetar, detta är av sätten Loomba (2008) menar att
väst skapar ”the rest” genom att göra dikotoma beskrivningar. En möjlig förklaring till varför
det är viktigt att göra denna distinktion för intervjupersonerna är synen på maltesiska folket
som ”överlevare”. De vill visa att de har kämpat och jobbat för att bygga sitt land, speciellt efter
andra världskriget. Den diskursen används av ett par informanter för att legitimera att
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malteserna jobbade för sitt land vilket de andra, som möter svårigheter i hemlandet också borde
göra. Diskursen kring arbetande ”icke-malteser” utvecklas under samtliga intervjuer vilket är
en anledning till att den repertoaren förklaras vidare under en egen rubrik.
Utöver de fysiska attributen och arbetsmoralen beskriver informanterna även malteserna som
vänliga, hjälpsamma och generösa. Detta framkom i diskursen om hur malteser är men när
temat gick över till immigranter och flyktingar omtalades det inte mer utan intervjupersonerna
pratade istället om varför det bör förstås att ”de andra” inte går att hjälpa. Om en maltes inte är
som beskrivningarna ovan skulle det förstås som ett avvikande fall.
I mean sometimes a Maltese person does something bad abroad and we
don't like it but it's not the norm. But we also had a lot of people who
decided to go abroad to study- they get a profession like heart disease
doctor, specialist in psychiatric and they make a good name for Malta. I
mean if you go to England for example you have many many many doctors
that are Maltese so that makes us proud. (Darren)
I detta citat är det märkvärt att Darren ändrar pronomen och skiljer på “Maltese person” från
”we”, han menar alltså att vi, kollektivet, skulle inte gilla en maltes som gör något dåligt, för
att stärka att malteser som grupp gör gott ifrån sig, vilket är en av Potters (1996) beskrivna
retoriska resurser. Han påpekar även att det inte är en norm och att det snarare finns en större
grupp malteser utanför Malta som ”bidrar” till omgivningen. Citatet är även ett exempel på hur
informanterna ofta snabbt tar England som exempel efter att ha nämnt utlandet (abroad).
5.1.1 Maltesiska språket
Det maltesiska språket är en viktig och unik markör för malteser menade samtliga informanter.
Att de har ett eget språk trots alla erövrare och med tanke på att språket bara talas av en halv
miljon människor gör språket essentiellt för malteserna. Informanterna förtydligade även detta
genom att ge exempel som ”If we were speaking maltese in Sicily, no one would understand
us” vilket gör att språket skapar en känsla av gemenskap för malteserna, något som enligt
Anderson (1993) är viktigt för vi-känsla då det exkluderar alla som inte tillhör nationen. Alla
använde dessutom ordet ”survived” i samband med språket och menade att språket har klarat
sig trots alla icke-malteser som erövrat ön. De betonade starkt att maltesiskan är det enda
semitiska språket i Europa och det enda semitiska språket som skrivs med latinska alfabetet inte det arabiska. Det uttrycktes även att Malta skiljer sig från andra öar i medelhavet just på
grund av att de andra öarna inte har egna språk. En av informanterna utvecklade förklaringen
av maltesiska språkets europeiska koppling.
24

Maltese is European basically, ‘cause we write in the Latin alphabet, but
when you're speaking you're speaking and not writing it and our language
its origin is Arabic which we pretty much took from Sicily. Arabs took over
Sicily and from Sicily they came to Malta now the whole problem with the
language is this that the Maltese majority which are Catholic […] basically
it is not our religion, Islam, we’re Catholics. But the language is from
Arabic, as you know is linked to the Muslim world. Now realistically that is
true but one also has to remember that in the Arab world there are
Christians as well but for the Maltese people today is that if you speak a
word in Maltese that comes from Arabic, that is dying out today, for them it
would be a reminder of our Arabic past. So therefore they feel quite
uncomfortable with it so they would rather choose a new word coming from
Italian than from Maltese which is coming from Arabic to distance
themselves from the Arab-connection and with it Islam. (Peter)
Ur detta citat ser vi bland annat att det är viktigt för informanten att förtydliga att Malta har en
starkare koppling till Europa än de världsdelar där man talar arabiska och praktiserar annan
religion än katolsk. Peter menar att arabiskan kan ha en hotfull effekt på det maltesiska språket
på grund av det som associeras till det. Araber har en gång erövrat Malta men informanten
väljer att säga att det Italienska erövrandet hade ett inflytande som påverkat maltesiska språkets
arabiska del, för att skapa en starkare koppling till Europa. Detta är ett sätt att upprätthålla
konstruktionen av Europa som överlägset ur ett postkolonialt perspektiv (Loomba, 2008). Peter
säger även att malteser hellre identifierar sig med italienska språket än det arabiska men att
detta beror på vilken religion man vill associeras till, bland annat då han vill förklara varför det
kan vara okej att prata arabiska då arabtalande länder också har kristna medborgare. Peter
upprepar ofta att malteser inte är som araber och muslimer och vill gärna bli av med kopplingen
däremellan, något som förtydligas längre fram. I samband med citatet vidareutvecklar Peter att
Maltas egna unika identitet endast bevaras om de behåller orden de redan har i maltesiskan. Om
de inte gör de menar han att maltesiska språket kommer bli för likt italienskan och då kan man
inte längre säga ’If we were speaking maltese in Sicily, no one would understand us”. Denna
syn är anledningen till varför han i detta citat refererar till malteserna med pronomen dem och
inte vi, då han menar att arabiska inflytandet i språket borde bevaras, trots dess koppling till
något han egentligen vill ta avstånd från.
5.2 Europa
Samtliga intervjupersoner refererade till specifika europeiska länder när de gav specifika
exempel och länderna som talades om var Frankrike, Tyskland, Italien (Sicilien) och England.
England refererades till i samband men Maltas historia och Italien som Maltas motsvarighet på
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”mainland Europe”. Tyskland och Frankrike omtalades i samband med att problematisera
flyktingsituationen.
England och Malta har en väldigt intressant relation, vilket märks i intervjuerna och på ön vilket
är förståeligt om man ser till Maltas historia. Det märks även att informanterna ibland tar för
givet att turister är britter och ”abroad” är England.
Alright there are some young people who go abroad to get working
experience and increase their income because there is a bit of a gap
between our wages and British wages. (Tom)
I denna mening säger han först abroad vilket kan tolkas som alla länder utanför Malta men
Tom menade England vilket kan betyda att många malteser som åker utomlands åker till
England. Italien nämns istället oftast som Maltas kompis, som ett större land i Europa som
malteserna känner sig nära fysiskt, kulturellt, etc. Sicilien nämns också kontinuerligt, i alla
intervjuer, som om det vore ett eget land skiljt från Italien. Utifrån Baldacchinos studie (2002)
kan Italien tänkas vara ”fastlandet bortom landet” som malteserna ser som referent i
utvecklandet av den egna nationella identiteten.
Vad som framgår hos ett par informanter, vilket också är en spekulation kring anledningen till
att Frankrike och Tyskland nämns ofta och alltid i relation till varandra, är att Frankrike och
Tyskland fått stor uppmärksamhet i media kring hur flyktingmottagandet kan gå fel.
We’ve seen it Europe, stabbings in Germany, bombings in France… so the
government needs to balance out issues of security and humanity. (Ben)
Det som hänt i Frankrike av IS samt i Tyskland är av samtliga informanter en resurs för att
kategorisera alla immigranter. Oftast talas det även om i samband med svarta och afrikaner
vilket slungar ihop begreppen IS, islam, terrorism, svarta, afrikaner, immigranter och
flyktingar i en och samma tolkningsrepertoar.
I am white person, is all white criminal? No. The media portrays that all the
problems are being caused by immigrants, alright what happened in France
is not acceptable but that doesn’t mean it’s gonna happen to you. A maltese
could also do it. (Tom)
Varför detta citat valdes istället för de mer tydligt kategoriserande textfragmenten är för att Tom
här försöker försvara de generaliserades utgångsläge men hans kommentar om att det som
skedde i Frankrike inte är acceptabelt gör att han ändå kopplar dådet till ordet immigrant- att
det var immigranter som gjorde det men att det bara var ett enstaka fall. Det är vanligt i alla
intervjuer att det som skett av islamiska staten nämns som resurs för motståndet.
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Denna känsla av att Malta, Frankrike och Tyskland är enade och kan sympatisera med varandra
på grund av flyktingar förtydligas i en beskrivning av européer som arbetsamma i kontrast till
”bidragstagare”, ”snyltare”…
They don’t belong to a country which has strived so hard to achieve these
results, the same goes for rest of Europe, and Germany in particular which
has worked so hard to build itself from the second world war and now they
have people there who are just living of welfare and they are taking up so
many taxes of the people and then you have people who are in homes,
elderly, who aren’t even getting the same benefits. (Ben)
Ben talar om tillhörighet till ett land vilket blir en nationalistisk diskurs då han menar att
människor som tillhört nationen kämpat hårt för att bevara den och resultatet ska nationens eget
folk erhålla, exempelvis de äldre som kämpat för landet. Detta kan liknas vid Potter och
Wetherells studie (1992) där nationen blir ett medel för nyzeeländarna att förmedla vilka som
ska få ta del av landets resurser. Citatet visar dessutom hur talet om Malta ändras till talet om
Europa med ytterligare ett exempel på Tyskland. Ben tar andra världskrigets effekter på
Tyskland för att sympatisera med landet. Andra världskriget nämns ihop med Tyskland ännu
en gång i intervjun med Peter där han tycker synd om Tyskland för det blivit ett måste att hjälpa
krigsdrabbade för skammen de känner efter andra världskriget.
(…) and Germany because they killed so many millions in the concentration
camps. So Germany that committed crimes on other countries…. Well,
“Crimes”… it’s the way you look at it, but they imposed colonial rule.
(Peter)
Detta är ett väldigt tydligt exempel på postkolonial diskurs och hur ”sanningar” konstrueras för
att passa kategoriseringarna om ”vi” i väst som bättre och ”dem andra” som sämre (Loomba,
2008), då tillochmed ordet ”brott” försöker argumenteras i samband med koncentrationslägren.
Generellt nämns européer som överlägsna och civiliserade och den postkoloniala strukturen
nämns inte en enda gång. Kopplingen till Europa betonas flertalet gånger och är väldigt viktig
för dem att lyfta medan kopplingen till Afrika och mellanöstern slås bort genomgående. Flera
fall uppstod då informanterna försökte förklara att ”vi” som civiliserade kan visa ”dem” vägen,
att det är hjälpsamt att försöka ändra ”dem” så de blir mer som ”oss”. Denna diskurs om väst
och Europa som civiliserat är en av postkolonialismen huvudpunkter som problematiseras
(Landström, 2001; Loomba, 2008).
But let’s say the African countries, they were European countries’. Europe
left Africa as it is. They left that part of the world with no education, poorer,
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no infrastructure, no industry, no nothing, it is our problem. We created
that problem. So I think today we have to help these people manage to
become like us. (Tom)
Tom säger att Afrika inte har något och försöker sympatisera genom att beskylla européer/vi:et
för att kolonialmakten inte gjorde det den skulle. Han menar att Afrika är ett problem och
problemet är att det inte är som västvärlden.
Att icke-européer ses som ett problem återkommer under samtliga berörda teman. När
informanterna tillfrågades om de tror immigranterna vill stanna på Malta eller om de vill vidare
i Europa svarade de flesta att Malta är bra nog för ”dem”, varför skulle de vilja lämna? Samtidigt
sa de uttryckligen att det var önskvärt att de lämnade Malta. Peter däremot tyckte att problemet
inte skulle ”slussas” vidare i resterande Europa efter som att länderna valt att enas och därmed
borde hjälpa varandra.
Maltese people used to say, they are welcome here as long as they leave,
now I don’t agree. Why should I take the problems of Somalia and pass
them to France, or Germany, you know? It’s a problem of Somalia. (…)
And you don’t pass the problem to other European countries. We’re either a
union or we’re not. (Peter)
5.2.1 Turism och turister
Att först ställa frågor om turister, sedan om emigranter, immigranter och därefter om begreppet
flyktingar var ett medvetet val för att se hur dessa begrepp skiljs åt hos informanterna. Det var
endast en informant som räknade med europeiska immigranterna på Malta som immigranter
men då var det människor från östeuropeiska länder som beskrevs. Inte i en enda intervju
refererades engelsmännen och italienarna i landet som immigranter utan de refererades till som
just engelsmän och italienare. Det verkar som att malteserna har en annorlunda relation till dem
och en annan syn på vad de har för effekt på Malta. Turismen beskrevs generellt som positiv
för Malta och ekonomin. Turisterna beskrivs som rika och viktiga och som en grupp vilka
malteser länge kämpat för att attrahera.
The tourism is our main breadwinner. However it's a very fragile industry.
You have to work hard to build a reputation, and believe me our ancestors,
and our Parliamentarians they have worked very hard so Malta will have a
good reputation in tourism. (Darren)
Efter andra världskriget var det turismen som räddade Maltas ekonomi (Lutterbeck &
Mainwaring, 2015) vilket är anledningen till att turismen är så viktig. Malteserna behövde till
en början locka så många turister som möjligt för att snabbt få en god ekonomi, vilket var
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anledningen till att turismen var billigare än många andra ställen - vilket numera sågs som ett
föråldrat fenomen. Nu vill de istället att regeringen ska fokusera på en viss grupp turister- dem
rikaste- och därmed bygga finare hotell som kostar mer att bo på. Enligt informanterna tänkte
även regeringen likadant och jobbar på att locka rikare personer.
So this is the kind of tourism that Malta is definitely working for,
specialised tourism. And tourism that will leave the economy with more
more money not just millions of people trampling on the ground and they
leave and they just leave nothing. You know? That’s not the tourism you’d
like. You want tourism that will generate the economy- maybe less people
but more money. (Ben)
When you talk about tourism you have to always look at its value. Add the
quality for the tourists who come, and spend. (Darren)
Budskapet förstärktes även genom att informanterna pratade om miljöfrågor och att det därför
också vore bra om färre turister kom så att vattenresurserna inte påverkas, men att ekonomin
ändå måste generera lika mycket. Endast en informant ifrågasatte målgruppen och menade att
det även är viktigt med turister som bryr sig om Malta och dess historia.
Well to be honest, me as an environmentalist would like to see less tourists
but more quality tourists but it depends on what quality means. Is it the
tourist that goes to the museums, or is it the one that goes to the restaurants
and eat more kilos of meat? (Peter)
När informanterna pratade om antalet turister visste alla att siffran låg på runt 2 miljoner per år
och enda sättet detta problematiserades var ur en miljöaspekt. När man däremot talade om
flyktingar talade man i tusentals per år, men ändå lät alltid denna siffra som ”värre” och mer
problematisk, exempelvis i form av överbefolkningsdiskurs. I samband med denna
överbefolkning uttryckte Darren en oro inför att turister skulle kunna sluta komma till ön på
grund av ”dem andra”. Att tala om tusentals immigranter per år blir också en retorisk resurs och
är även likt Patrascu studie (2015) som visar att brittisk media skriver så mycket om invandring
att det uppfattas som tusentals hos befolkningen.
Utöver de positiva ekonomiska aspekterna som redovisades i samband med turisterna beskrev
de att malteserna får chansen att utveckla sitt land för att locka framtida turister.
-So you’re positive to the tourists coming? (Shadi)
-Yes, because they leave you alerts to improve your country. The British they come
over and over and over again so you have to modernise yourself so the tourist that
are coming see something different not only the sun not only the museums but I they
see something different so they stay in mind to come back again. (Tom)
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I detta citat ser vi bland annat att britter framställs som moderna nog att anpassa sitt land efter
samt att britterna verkar vara en stor grupp turister då orden blir synonyma. När det kommer
till turister uttrycker Tom att Malta kan ändras för att anpassas till det turisterna vill se och
denna ändring ses som en utveckling.
Begrepp som utveckling, influenser, locka, god ekonomi är viktiga när det kommer till
informanternas utsagor om turister eftersom begreppen skiljer sig från de som används när det
talas om immigranter. När det talades om immigranter och flyktingar användes istället ord som
förändring, kulturkrock, avskräcka och fattiga/bidragstagare. Inte någon gång nämndes
immigranter och flyktingar som bidragande till landet. Vid ett tillfälle nämnde en informant att
”dem” som kommer behöva någonstans att bo och därmed behöva betala hyra till malteser men
därefter sades även...
Because here for one apartment you pay 400, 500 euro for one person but
inside you find 10 of them and divide the rent between them, it will be much
cheaper. But for them there not bothered if they sleep on the floor but that is
the way they should live at home. It’s not easy but we cope with it now.
(Tom)
Tom säger indirekt att Malta inte är deras hem och att det inte är lätt för malteserna att handskas
med deras kultur. Detta är ett exempel på hur västerländska kulturen, återigen, ses som
överlägsen (Loomba, 2008) eftersom det inte kan störa malteserna om ”de andras” kultur skulle
vara att sova på golvet. Eftersom informanterna även uttrycker att det är oroväckande att ickemalteser tar upp för mycket plats på ön och orsakar överbefolkning blir det ännu ett exempel
på hur diskursen styrs med syftet att utestänga, likt Jonssons teori (2009). Istället framställs det
som att de ”lurar” systemet för att de klarar av att sova på golv.
Den generella inställningen till turismen är positiv och i dess framsteg finner de stolthet då
landet alltså är attraktivt. Inställningen börjar skifta mot att vilja ha en mindre men rikare grupp
turister till ön men fokus ligger alltså på hur turister kan lockas. När diskursen går över till
immigranter riktas fokus mot avskräckande metoder- hur kan immigrationen begränsas (helst
utplånas).
5.3 ”De andra”
Likt Patrascus studie (2015) nämns även i denna studie immigranter och flyktingar som om det
vore synonyma begrepp. Som svar på frågan om skillnaden mellan begreppen immigrant och
flykting gör informanterna en distinktion däremellan men innan och efter det användes
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begreppen synonymt igen. Dessa icke-européer framställs som av en annan kultur, med andra
värderingar och en främmande religion. Detta är något Jonsson (2009) menar är en senare form
av rasism då nyckeltermen för exkludering övergått från ras till kultur och värderingar.
När det frågades om skillnaden i begreppen ”immigrant” och ”refugee” svarade ett par
informanter att Europa och Malta måste börja skilja på ekonomiska migranter och ”riktiga”
flyktingar. De beskrev migranter som kommer till Malta för att jobba som ”bättre” eftersom
Malta vill ha människor som jobbar och inte de som istället lever på välfärd. Det argumentet
motsägs sedan genom att informanterna påstår att ekonomiska migranter som kommer för att
jobba inte är i kris och därför inte borde få bo på Malta. ”Riktiga” flyktingar tillskrivs sedan
egenskaper som malteserna inte vill ta del av. När det däremot frågades om emigrerande
malteser hade informanterna förståelse för att malteserna emigrerade på grund av Maltas
ekonomiska skick efter andra världskriget.
The Maltese they had courage they went abroad. Because it stakes courage
to, you have to have courage to go and leave everything behind you’re your
home, your families, your... and go somewhere else to work. (Tom)
Ett generellt mönster i alla intervjuer är att informanterna talar om migrationen till ön även i
början av intervjun när det frågas om maltesisk kultur etc., kanske beror detta på att de visste
att ämnet var om migration, men när det kommer till själva frågan om immigranter började vioch-dem-skapandet bli väldigt tydligt. Det var ofta så att informanterna vid det här laget
försökte förklara varför det var viktigt att skilja på folk snarare än att förklara vilka skillnaderna
var.
I'm not into political correctness. As a matter of fact Maltese writer prove
that the reason the Maltese people have survived for so long is because they
recognized non Maltese amongst them and within a few years transform
them into Maltese so we ...according to him. (Peter)
Peter nämner flertalet gånger att han inte är intresserad av politiskt korrekt språk. Detta är ett
tydligt citat på hur Peter legitimerar vi-och-dem-skapande genom att använda en författare som
resurs dels för att referera till någon som han menar sitter på fakta i kontexten, dels för att Peter
kan tycka via honom men ändå ha distans. Peter spinner sedan vidare på hur viktigt det är att
transformera icke-malteser till malteser, vilket utifrån postkolonialismen är ett sätt att indikera
att väst är överlägset (Landström, 2001).
Som tidigare nämnt pratade informanterna om infrastruktur och trafik som ett av Maltas
problem, vilket riktades mot immigranter. Exemplet om trafiken användes ofta och blev även
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en motsägelse i ett par intervjuer då informanterna använde trafiken som resurs när de talade
om det positiva med öns storlek och menade att det gick fort att ta sig fram medan de även sa
att det var problematiskt för att det tog lång tid att ta sig fram. Nedan kommer ett exempel då
första citatet är från frågan om vad Darren gillar med Malta och andra citatet är från frågan om
vad han tycker om flyktingarna.
It takes me half an hour to get to work so therefore it's good that it's small.
(Darren)
I work at the --- and sometimes it takes me an hour and a half to get there,
why? And our public transport system isn't good enough so people use the
car. And if you stop the car in the middle of the street and you go out and
look, and you see who is driving it, I have a good feeling that 35% of the
people are foreigners, it's that bad. (Darren)
Detta är den genomgående poängen informanterna vill föra om infrastruktur och trafik, som
också framgår i andra citatet, vilket är att det på något sätt är ”de andras” fel, att lösningen är
mindre människor på ön och inte att man exempelvis bättrar på vägarna och kollektivtrafiken.
I citatet legitimerar även informanten det han säger med att det är en känsla han har, att många
i trafiken är icke-malteser, och att detta är något olyckligt. Att referera till en känsla är också
en resurs till att göra faktaanspråk (Potter, 1996). Darren menar även att han skulle kunna se
vem som inte är maltes, vilket är en återkommande markör för att skilja på migranter - utseende.
5.3.1 Hudfärg
Samtliga intervjupersoner la stor vikt i utseende som markör för grupptillhörighet och det var
främst med fokus på hudfärg. Kategoriseringar av ”de andra” börjar med hudfärg eller religion
och kopplas ofta samman. Immigranter kommer snabbt att refereras till som svarta. De refererar
ofta till Afrika och nästan aldrig till specifika länder i kontinenten. Nordafrikanska länder
nämns dock land för land och skiljs från Afrika. Informanterna kunde exempelvis säga att
många afrikaner och libyer kommer till Malta. Mestadels pratade intervjupersonerna om Afrika
men även mellanöstern nämndes när samtalet gick in på islam. Lutterbeck och Mainwaring
(2015) skriver att flyktingar från mellanöstern endast kommit till Malta på senare år vilket också
märks i diskursen hos informanterna då de oftare talar om afrikanska migranter. När det väl
talas om migranterna från mellanöstern är det ofta i samma tolkningsrepertoar som inkluderar
begrepp som afrikaner, muslimer, mellanöstern, IS, terrorism, etc. vilket blir generaliserande.
Peter, Darren och Mario, använde även begreppet ”ras” under intervjuns gång. I sina
beskrivning av människor menade dem i sitt sätt att tala att det finns rasliga skillnader, vilket
enligt Jonsson (2009) är en av nyckeltermerna rasistiskt språk grundats kring. Det talades även
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om olika typer av människor och folk. Tom är den enda informanten som uttryckt någon slags
problematik i hur malteser ser på svarta men även han uttryckte generaliseringar grundat på
hudfärg och var därmed väldigt motsägelsefull genom hela intervjun.
If you only show the negative side it’s gonna be spread as a threat but you
could say: look there is a black family living beside me we are so close with
them they are so nice, good neighbours. We find people in Malta saying
they have no problems with them but sometimes even you can have a crazy
Maltese neighbour. (Tom)
Här menar Tom att det är den negativa sidan av mörkhyade som sprids på Malta men att man
kan välja att prata om exempel där det går bra att vara nära ”dem”, vilket i sig är tecken på
andrefierande eftersom han för de första refererar till en ”svart familj” och menar att ”även de”
kan vara snälla och även malteser kan vara galna. Det skapar en bild av att båda företeelserna
är sällsynta och även det blir ett sätt att gruppera människor baserat på hudfärg.
Tom vill även tydliggöra att svarta behövs på ön för att de jobbar med det som malteser inte
vill göra och han tar för givet att dessa flyktingar skulle ha en annan hudfärg. Han
problematiserar maltesernas (observera pronomen) syn på hudfärg eftersom de inte inser att
”de” behövs för att jobba med städning och sophantering, osv.
…people talk about skin-color but you have to convince the people that
look, without these people we would lose this, this and this. (…) black
people most of them do it illegally and stay for several years they give you a
service that the Maltese people won’t give you that service, let’s say
cleaning, constructing, driving, drivers for buses,. Tom

Peter, som var en av informanterna som använde rasbegreppet, påstod dessutom att malteser i
slutändan aldrig skulle kunna integrera med “dem” eftersom det finns en genetisk skillnad som
är värd att gruppera människor efter. Att konstruera skillnader som grundas i genetik innebär
att den diskriminerade personen inte har en möjlighet att någonsin ”passa in” (Jonsson, 2009;
Potter & Wetherell, 1992). Peter menar att människor som ser annorlunda ut skulle kunna
utgöra ett hot. Han lyfter även betydelsen av religion och menar att vissa av dem som ser
annorlunda ut kan var bättre än de andra om de är kristna.
They create problems which we don't want. And I know deep down that the
Maltese will never integrate with them especially with the Somalis and
Eritreans. The Ethiopians are a bit different because most of the Ethiopians
are Christians. And genetically you always feel more comfortable with
people that look like you. You don't figure them out as a threat. Now, if
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beside me sat a man from Papa New Guinea with a spear even I, who's
finishing a Ph.D., would feel a bit uncomfortable because if he throws a
dart I might think he might kill me. His grandfather might have been a
cannibal because they were eating people up 200 years ago. (Peter)
Ovanstående citat är en av få gånger specifika länder refereras till vilket kan bero på att han
ville lyfta att vissa svarta även är kristna. Det är även intressant att Peter nämner afrikanska
länder i början citatet men tar ett exempel som är Papa New Guinea vilket är en stat norr om
Australien. Detta visar alltså på att huvudfokus för Peter är hudfärgen och inte geografisk plats.
Utsagan i sin tur är rasistisk då han menar att en människa från Papa New Guinea skulle kunna
vara kannibal för att hans släkt varit det och därför är det en självklarhet att man får vara rädd
för denna människa. Att Peter nämner att han snart är klar med sin doktorsavhandling är även
en retorisk resurs för att styrka sitt påstående.
5.3.2 Våld
Nedan presenteras två olika tolkningsrepertoarer som samtliga informanterna talade om varpå
de också använde lika exempel och begrepp som resurser, något som kan visa på samhällelig
diskurs. Första handlar om hur, i talet om immigranter, diskussionen går in på svarta och att de
är våldsamma. Andra tolkningsrepertoaren handlar om hur svarta refereras till i talet om arbete
som både arbetsvilliga och lata.
Ett mönster i samtliga intervjuer var att afrikanska immigranterna, vilka mestadels refererades
till som svarta, hade en våldsam kultur. Något som var väldigt tydligt i alla transkriberingar var
att de beskrevs som ”män som slåss med knivar”.
In Malta if you have an argument you usually fight by showing fists, but in
Africa they fights with knives. It's a different culture. But now that culture
is being imported. (Peter)
Det verkar som att det skett någon incident där ett antal människor tagit till knivar i ett bråk
vilket blivit ett medel för en generaliserad bild av att mörkhyade migranter slåss med knivar. I
vissa intervjuer gick hävdades det även att det är normalt i ”deras” kultur att våldta och mörda.
The culture they bring in is like, it's like everything is okay sort of, if you
fight, if you kill, if you hit someone, it is okay. And this is being transmitted
in the new generation. Sometimes they even rape children, they rape young
girls. Young girls like you. (Darren)
Detta är ett exempel på hur en kultur framställs som inrotad i ens gener vilket Jonsson (2009)
menar gör samma funktion som rasdiskursen även om det talas om kultur som nyckelterm för
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att exkludera. Att Darren även vänder sig mot intervjuaren i exemplet är också en retorisk resurs
för komma närmare bilden som görs genom att skapa en ” mer verklig” bild.
Nedan presenteras ett längre citat, från intervjun med Tom, vilket delats in i två delar.
[I think: alright you have to be aware cause there is the terrorism and other
things that can harm you but if you try to live peacefully with everybody
there will be difference. Alright, it’s difficult to cope with their culture
because their culture is different, they have to be learned actually that
listen, if you come over here you have to stay with the rules of this country.
Okay, I don’t pretend that you come religious like me but if you have a
different religion alright, no problem for me but you have to practise your
religion like: I am free, like me. Leave the other to do what they like. On the
same level.
Detta citat kommer efter frågan om immigration. Tom har innan pratat om afrikaner och svarta
och försöker visa förståelse men säger sen att man måste akta sig för terrorism. Detta skapar en
bild av att terrorism kommer från afrikaner. Han hävdar även att det är svårt att hantera deras
kultur och menar att kulturen bör anpassas efter det malteser anser vara normal kultur och
regelrätt, vilket återspeglar en hierarkisering av kultur som här grundas på hudfärg, vilket blir
ett exempel på postkolonial, rasistisk diskurs som grundas på biologiska egenskaper (Jonsson;
2009). Tom indikerar även att dessa människor inte är kristna och istället anhängare av en tro
som är ”påtvingande”.
Besides with the amount that we have we didn’t have that much problems,
we didn’t see an increase in criminality, we didn’t see an increase in rape
or something like that. The increase was that they didn’t know exactly our
regulations and they didn’t use to do in their countries.] (Tom)
Här menar han att det inte skapats mycket problem eftersom det inte varit en tillräckligt stor
siffra. Anledningen till ordvalet tillräckligt är för att Tom tidigare sagt att det är för stor siffra
flyktingar för Malta att hantera. Det han tar för givet dock är att stort antal flyktingar från Afrika
skulle innebära ökad kriminalitet och mer våldtäkt. Likt Patrascus studie talas det även om
denna grupp människor som brottslingar vilka är så hotfulla att malteserna kommer stå hjälplösa
till slut.
The problem we get with some foreigners, unfortunately some specific
countries, they come here, and they have no respect at all, just pick-pocket,
they hit people, they steal cars, foreigners, professionals. And I don't think
that our policemen are professional enough to handle them and that is
definitely leaving an impact. If you listen to the news,, everyday, foreigners
are involved in fight, sproles, killings, murdering... follow the news, half or
more of them are foreigners. (Darren)
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5.3.3 Arbete
Den andra tolkningsrepertoaren som stack ut var den om immigranterna på arbetsmarknaden.
Ett gemensamt mönster hos alla informanter som verkar vara en rådande diskurs på ön är att
migranter, främst nämns afrikaner och svarta men ibland även östeuropéer och araber, på något
sätt förstör ordningen på arbetsmarknaden. De menar att anledningen till detta är att migranterna
är villiga att jobba för en mindre summa än det malteser vill jobba för, vilket gör att investerare
hellre anställer flyktingarna än en maltes. I samband med detta talas det om lika villkor för
malteser, att regeringen måste jobba för lika villkor så malteserna också får möjligheten att få
dessa jobb fast för en högre lön.
We need tourists, not immigrants. Say when it comes to people coming from
Africa, we would like to keep them but we can't. Okey they are doing a lot of
work which wouldn't be liked by The Maltese, so when it comes to that... But
you know what is happening? If a Maltese person would do work for 10
euros, they would accept it for 2 euros. So people can be employing five of
them instead of one Maltese. As a matter of fact the government said that
whether it’s Maltese or African or whatever it's got to be the same wage, so
that if the Maltese want to work, it would be accepted on the same level as
them. (Mario)
So the Maltese for example should get 7 euros an hour, but they are happy
with five, so it becomes a competition. So either the Maltese have to accept
the conditions that the foreigners are creating or else they have no job.
(Darren)
Ur dessa citat görs malteserna till hjälplösa i det system som immigranterna anses skapa.
När informanterna talar om de personer som anställer dessa människor svart använder dem
aldrig vi - pronomen, de refererar alltså inte till malteser utan till företagare vilket blir ytterligare
ett sätt för dem att ange immigranterna som orsaken till en svart marknad och till maltesernas
eventuella lägre löner. Ingen problematiserade felet i att mörkhyade människor inte får riktig
anställning eller vettiga löner och villkor. Det är dessutom motsägelsefullt att samtliga använde
denna diskurs som resurs för att problematisera migrationen till ön men att samtliga även sagt
innan, när det talades gott om ön, att Malta har en bra, stabil och växande arbetsmarknad och
ekonomi.
Utöver deras acceptans gentemot låga löner och dåliga arbetsvillkor sägs de även vara lata då
de anses vilja leva på Maltas välfärdssystem. Det talas även om immigranter i samband med
arbete för att berätta att de är bättre på vissa saker, exempelvis sades det att vissa är bra på bygg,

36

vissa är bra på städ etc. Beroende på sammanhang sades det antingen att de arbetade eller att de
inte arbetade. Konstruktionen anpassades för att kunna hierarkisera grupper.
5.3.4 Islam och muslimer
Som tidigare nämnts är religion en viktig del av maltesernas självbild och därmed ses katolicism
som den rätta religionen och med det följer en rädsla för icke-kristen invasion, något som även
Hooren (2015) påvisar i sin studie. Den religion som uttrycks vara hotfull är specifikt islam.
From Europe it was said that Libyans and that sort of thing will be
immigrating to Europe so at some time they will increase a lot and take
over Europe as well. I don't know whether it is true but you will be afraid.
Malta is so small, if all these foreigners will do something, how we are
supposed to cope with them. (Mario)
Mario refererar till ett enat Europa och talar även om Maltas lilla storlek vilket blir en resurs
för att framstå som ”lätt-invaderat”, ett mönster som även synliggörs i Falzons studie (2012).
Ett av många sätt islam görs till den hotfulla religionen är genom de retoriska resurserna som
refererar tillbaka i tiden. De positiva bitarna av historien är de med kristen tro på ön, exempelvis
när riddarna styrde eftersom St. John anses vara ”skyddaren” av katolska tron. Det arabiska
styret förnekas de gånger de nämns, eftersom det nämns i samband med islam- vilket inte är
maltesernas religion. Ett exempel på detta återberättades i stycket om maltesiska språket.
Det är oftast inte islam som nämns som det första problemet utan religionen kopplas vanligen
på diskursen om hudfärg. Det är bara Ben som många gånger nämner islam före hudfärg. De
två diskurserna går in i varandra men muslimer och svarta uttrycks även ha olika kulturer. Detta
kan knytas till Brahs (2001) teori om migratism och att en migrant som är somalisk muslim kan
bli mer diskriminerad än exempelvis en syrisk muslim då det är fler faktorer som möts för att
hierarkisera olika grupper.
Kulturen som beskrivs av informanterna i samband med islam är att den är kvinnoförtryckande.
We have a culture in Malta... You said you're from Sweden didn't you,
sometimes you like to dress like a woman, in summer girls put short skirts,
you know they want to dress nice. These they can't accept that because
they're used to seeing a woman only with their eyes like this (håller sina
händer över ansiktet och menar att de bär niqab). So when they see young
girls they think that they are prostitutes, because in their countries a woman
dressed like you was a prostitute. They believe that they can do whatever
they want with them, which is normal for them. If they can't behave like
humans, I'm sorry, but we have no place for them. (Darren)
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För det första börjar Darren med att säga vad ”vi” är för att sedan säga vad ”de” alltså inte är.
Han tillskriver maltesiska kulturen att man kan klä sig ”fritt”. Han drar sedan en väldigt hård
slutsats och säger att det är normalt för ”dem” att tro sig bestämmande över kvinnor, att de inte
förstår skillnaden mellan en kvinna utan niqab och en prostituerad samt att de inte kan bete sig
som människor, vilket är ett vi-och-dem-skapande i högsta grad och inte lämnar utrymme för
annat än en bild av malteser som bättre och muslimer som sämre.
Muslimer framställs inte bara som inkräktare och kvinnoförtryckande utan även som lata, något
som, vilket tidigare nämnts, även tillskrivs svarta. I intervjun med Ben nämner han att det finns
en grupp människor som bara sitter och dricker te och kaffe. De jobbar inte menar han och
funderar på hur de ens har råd att dricka te. Han tillfrågades strax därefter vilka som menades
och Ben svarade:”The majority of these people come from Muslim countries. In many Muslim
countries men do not work hard, it’s not expected of them to work hard. I didn’t know that
myself until I had a few friends, women friends from Morocco, and they told me, they told me
that in Morocco the women do everything. It’s the culture. It’s not just taking care of the
household and the children but also doing the work in the fields. (Ben)
Ben bygger sina påstående på vad Potter (1996) menar är retorisk resurs i form av vittnen, som
i detta fall är Bens vänner. Ben använder bekanta som resurs många gånger under intervjun.
Han, likt de andra, talar även mycket om hur kristna malteser är i jämförelse med muslimer. I
citatet bygger det diskriminerande språket på kultur.
And what I’m saying is not racism or xenophobia or islamophobia but these
are results. (Ben)
These are not compatible with our society. We can not have him here. That
is what has to be done. We have to break the cycle, by force, that’s our
ehm… obligation towards people. We need to live by our values. (Ben)
I relation till vad de andra är uttrycker Ben vad malteser inte är. Han påstår även att tvång, som
han kritiserar hos muslimer, är okej om det är mot maltesernas religion, vilket återspeglar en
bild av överlägsenhet hos vi:et. Han nämner även begreppet värderingar vilket för oss tillbaka
till Jonssons (2009) teori om en nyare nyckelterm som rasistiskt språk grundas på - ”bättre och
sämre”-värderingar. Att malteser har en skyldighet mot människor (people) speglar även
muslimer i ett omänskligt ljus.
Ännu en resurs som används för att visa på en muslimsk invasion tydliggörs i en
tolkningsrepertoar om moskéer. Fyra av informanterna nämner att “de” vill ha fler moskéer
vilket är ett problem.
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Now I feel like I really don't care about political correctness... If I'm a
European, I want people around me who, if not understand my culture,
don't want to impose on my culture. Now if people are coming from Muslim
countries who want more mosques, who believe in Sharia law who have so
many conditions in their social life that it makes me want to throw up.
(Peter)
They say when it comes to Islam- they have got a mosques but they want to
build another one! They want to exercise their religion. Malta is
predominantly Catholic, okay, everybody is allowed to practice their own
religion, but when you see the number increasing and increasing,.. it could
be predominantly then... (Mario)
Här ser vi återigen två, tydligt återkommande, mönster, speciellt hos Peter, att han dels tar
avstånd från att vara ”politiskt korrekt” samt att han knyter sig själv och malteser till en
gemensam europeisk identitet- speciellt i talet om muslimer där det blir ett större vi mot den
stora ”de”-gruppen. Att maltesiska muslimer vill ha fler moskéer verkar informanterna tycka är
ett steg i muslimernas invasion och att det uttrycks vara ett hot mot katolicismen är intressant
då det idag finns en moské på Malta och 365 kyrkor.
5.3.5 Integration
I stycket om turism redovisades att informanterna talade om turister som en grupp vilka
malteser kan anpassa sig efter, till skillnad från flyktingar och immigranter från Afrika samt
mellanöstern. Detta blev tydligt genom intervjuernas gång då den befrämjande integration EUpolitiker talade om sågs som ett löjligt fenomen. Det var endast en informant som faktiskt
uttryckte någon slags problemformulering från maltesernas sida gällande segregationen. Han
menade att man enbart ser ”svarta” i ”deras” affärer och att det kanske är deras egna fel men
kanske också maltesernas. Maybe we try to not go to their shops because sometimes we think
that they are not clean enough. (Tom). Att han sedan säger att det inte skulle vara rena är ett
försök till att legitimera varför malteser skulle avstå från att gå in i deras butiker som återigen
riktar problemet bortåt. Varför skulle de inte vara rena nog? Tom nämner detta lika snabbt som
han lämnar det, som om att det skulle vara något att ta för givet.
Som tidigare förtydligats är Tom den som nyttjar ett mindre påtagligt exkluderande språk än de
andra. De andra informanterna var väldigt tydliga med att det var ”de” som skulle integrera med
malteserna och inte tvärtom. Malteserna skulle inte behöva göra något för att anpassa sig utan
snarare på motsatt sätt eftersom Malta är maltesernas geografiska plats. I samband med talet
om integration uttalade informanterna också krav på hur dessa immigranter ska göra för att få
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vara kvar. Skulle de inte följa dessa regler skulle de utvisas. Vilket innebär att det möjliggörs
för malteserna att alltid kunna exkludera folk. Om det är på maltesernas villkor och malteserna
inte vill ha en viss människa på ön kan de alltid ändra kravet, precis som rasistiska diskurserna
ur Jonssons teori (2009).
Don't expect somebody, just because he's from Somalia and they have a war
or whatever, to come over here and because they have over a thousand
miles away or 3000 miles we have an obligation for him to integrate with
us. I'm very sorry the world doesn't work like that, because if I go to
Somalia they'll probably fire at me as soon as they see me. (Peter)
Peter beskriver att han inte ska behöva sympatisera med någon bara för att de flytt krig och rest
en lång väg. För att legitimera detta påstående jämför han även sitt motstånd med inbördeskriget
i Somalia, att det inte är konstigt av honom att tycka som han gör eftersom han förmodligen
inte skulle överleva i Somalia även fast han själv nämner att somalierna också är offer för det
kriget.
Även i talet om integration använder informanterna terrordåd som skett i Frankrike och
Tyskland som exempel för att visa på att integrationen med ”de andra” inte är möjlig. Inte nog
med att integrationen ses som enbart ”de andras” ansvar, dess bristande faktorer ses som
immigranternas fel. Ett tidigare exempel som lyftes var att bilvägarna blir bättre att åka på om
immigranterna inte är kvar på Malta, samma retorik gäller segregationen.
3 weeks ago I was in Porto Palo in Sicily and I was expecting to see a lot of
coloured people but I had been there for six hours and I had seen nobody,
none, not a one. So I had to ask a question to someone who lives there, so I
asked him how come you don't have any people from Africa, - I don't have
to call them blacks, cause sometimes I call them blacks blackies or
whatever- I called them Africans- he told me: we don't give them an
opportunity to rent an apartment, we don't employ them, we send a message
to them but they are not welcome so they just don't stay there. And it's true
if you're renting out an apartment and one of them comes in and you just
say I'm not renting it out to you, cause you know places where these people
moved went down heavily, for various reasons, and this is a fact. (Darren)
Citatet ovan visar att informanten vill ha en tydlig exkludering av människor för att de är
mörkhyade. Han använder även en plats som retorisk resurs för att legitimera sitt påstående som
vettigt och menar att segregationen i Porto Palo är att se upp till. Segregationen ses alltså som
ett problem för malteserna som tvingas flytta ifrån området svarta människor flyttat till. Att
segregationen blir problematisk för malteserna uttrycks i samtliga intervjuer, inte bara i den
med Darren, och lösningen på detta menas alltså vara att svarta inte flyttar dit så att malteserna
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slipper flytta därifrån. Det är även värt att nämna att Marsa ofta nämns av informanterna som
exempel på en segregerad del som ”svarta tagit över”.
5.3.6 Häkten
Synen på segregationen förklarar kanske också varför alla informanterna svarade att häktena är
ett bra sätt att hantera flyktingsituationen. Ett par informanter sa även att 18 månader inte var
nog med tid. Vissa hävdade även att det borde bli strängare regler i själva häktena samt att
regeringen är ”too soft”. Några av informanterna uttryckte att det kan tyckas vara omoraliskt
ibland, men att de inte hade andra val. Det hade inte valet att korta ner perioden eftersom de var
för många flyktingar för att hinna och de hade inte valet att låta flyktingarna gå fria för att de
var främlingar. De menade att flyktingarna kunde vara brottslingar och ha sjukdomar och att de
därmed bör de inhägnas. För att legitimera detta använde en av informanterna en retorisk resurs
genom en historisk referens till riddartiden.
Even the nights of St. John, back 500 years ago, talked about doing
something like that. People that used to come in with galleons they used to
spend days in a place called lazaretto where they used to stay for a
quarantine, 40 days, to see whether any diseases would come out so they
would isolate these people from the rest. Why shouldn’t we do the same?
(Ben)
Här jämför Ben sjuka patienter med flyktingar samt en 40 dagars-period med en 18 månadersperiod vilket visar på en tydlig konstruktion av ett faktaanspråk för häktena som rimliga. Vioch-dem-jämförelsen här liknas alltså till sjuka och friska. Det är, precis som Loomba (2008)
skriver, en tydlig distinktion som gjorts sen kolonialmakten för att upprätthålla de postkoloniala
strukturer som finns idag, vilket även går att likna Patrascus (2015) studie från spansk media
som framställer ”de andra” som bärare av sjukdomar. Ben är dessutom en informant som
refererat mycket till hur Malta är europeiskt, som Frankrike och Tyskland, men i talet om
häktena förs inga jämförelser till andra europeiska länder, vilket också blir ett exempel på hur
man konstruerar och legitimerar ett exkluderande språk.
När intervjun nådde frågor om häktet började detta exkluderande språk och kategoriseringarna
bli väldigt tydliga. Möjligtvis för att upprätthålla bilden av malteser som vänliga och
hjälpsamma, som de tidigare informerat om, och inte låta bilden förstöras av att flyktingarna
häktas under dåliga villkor. Det blev därför tid för att prata om hur hemska ”de faktiskt är” för
att finna förståelse i maltesernas beslut. Detta gjordes av samtliga, bland annat genom att berätta
om de fall då flyktingarna i häktena bråkat, satt eld på sängar eller kastat mat på vakterna. Ena
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informanten var även medveten om att flyktingarna ofta får samma mat, men menade att det
var synd om maltesiska poliser som fick det bemötandet.
We cannot feed him, try to keep him at peace, giving him life here, then he
goes and rob somebody, sets fire to the mattress. Do you know how many
times they've broken the detention centres? Many times. I mean why? We
are trying to civilize these people. I don't tolerate that. If I'm trying to let
you live, you have to respect what I'm doing to you. (Darren).
Darren uttrycker bland annat att de inte har rätten att kräva mer än mat och fred nu när de
kommit till Malta, att de borde vara nöjda eftersom det är bättre än att vara i krig och då malteser
”låter dem leva” bör de visa respekt. Han menar även att det är upp till malteser att ”civilisera”
flyktingarna och därmed menar han att de inte är det redan, vilket återknyter till ”West and the
rest”-diskurser där väst framställs som de civiliserade. Alla informanter tog upp exempel om
vad ”de stackars” vakterna måste gå igenom på grund av flyktingarnas beteende, utan att
problematisera flyktingarnas villkor där inne och vad det kan leda till. Häktena uttrycks
dessutom vara bra för att avskräcka kommande migranter.
5.4 Iran och Sverige
Min bakgrund var intressant för informanterna och samtliga intervjupersoner kommenterade
mitt utseende. I missivbrevet stod det att intervjuaren kommer från Uppsala Universitet i
Sverige men det fanns fortfarande ett frågetecken hos dem på grund av mitt mörka hår och mina
bruna ögon. Återigen blev utseende av betydelse för intervjupersonerna som markör för
tillhörighet. Någon gång under alla intervjuer blev det viktigt för informanterna att nämna
antingen Sverige eller Iran som exempel för att föra deras poäng på ett sätt de ansåg vara
tydligare för mig att förstå.
You are from Iranian stock but you are living in Sweden, so I expect you to
know who August Strindberg is. I expect you to know the famous Swedish
writers, even the Norwegian ones. Now when you show interest to the
country you have gone to it will facilitate your integration. You need to
respect, you need to even show interest in their cuisine. Because if the
swedes for example have a particular cuisine that in your country of origin
you don't eat… if you show them you're interested you're showing that you
really want to be like them. It doesn't mean you actually have to eat it but
at least you show you know- and learn their language! (Peter)
I detta citat resonerar Peter kring krav som bör sättas på flyktingar och immigranter för att de
ska kunna etableras i det nya samhället. Det är en retorisk resurs dels då han refererar till Sverige
och Iran för att säga något om hur intervjuaren bör vara, samt för att han tar upp detaljerade
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exempel för att visa på att han kan något om kontexten och därmed legitimera att det han säger
är sakligt. Senare går han även in på att en person har etablerats och varit duktig om den studerar
på Uppsala Universitet, och påstår därmed att jag kommit in i svenska samhället.
Ben var den enda informanten som väntade tills intervjuns avslut innan han frågade vart jag
”egentligen” kom ifrån. När svaret blev att mina föräldrar är födda i Iran blev han ställd då han
tidigare hade tagit Iran som ett exempel på islamisk och kvinnonedvärderande kultur.
… But my parents were born in Iran. (Shadi).
Iran? Okay,.. there you go.
The women in Iran… so skilled. Highly skilled people.
I knew a few Iranians in Malta. One was a very nice person and had two
daughters and was from Iran. She used to tell me prior to the shah she
could go out in a mini-skirt and we would have so much fun. She said they
were free, it was like any country in Europe and then. The ayatollah
Khomeini came and everything changed, I even had to wear the chador she
told me it was so uncomfortable. When they came to Malta they actually
became christians, yes, they actually became Christian. The family, they
became christians in Malta and they were very well integrated into Maltese
society, very very well integrated.
I’ve even seen pictures on Facebook of Iranians in Armenian churches.
And it is so different Iran, from the rest of the region, so different, so so
different. The culture is very open to western values. It amazing how open
Iranian people are too west, it’s not like Libya, not like turkey, not like
Syria or Egypt, it really stands out. Iran is really unusual it has a different
history, a different heritage. You know it was zoroastrianism, you know,
that was the religion and then it was very swift to go into Islam, so even
Islam doesn’t have the roots it has like in Saudi Arabia , you can’t
compare, it’s different. The culture in Iran is richer, it’s rich. You have the
history of churches of Armenia, background of Zoroastrian religion, it is
very particular there.
Citatet visar mycket men hur Ben talar om religion och västvärlden är av störst intresse då han
menar att Iran skulle vara överlägset de andra länderna i regionen (mellanöstern) eftersom
iranier vill anpassa sig efter västvärlden, vilket bekräftar den postkoloniala teorin om att väst
ses som något överlägset (Loomba, 2008). Dessutom lyfter han många kopplingar till religion
och varför Iran skulle vara bättre eftersom det går att undanröja dess religiösa koppling till
islam, vilket återigen visar på islamofobi. I samband med att nämna Iran som ett öppet land är
han även noga med att säga vilka länder som inte är öppna enligt honom. Fast än att han sätter
Iran i relation till ”regionen”, alltså mellanösterns, lyfter han exempel på muslimska länder som
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inte är i mellanöstern- såsom Libyen och Egypten. Detta grundar han på två personer han känt
och inlägg han läst på Facebook.

6. Sammanfattning & Diskussion
Utifrån studiens frågeställningar visar resultatet att de maltesiska informanterna talar om den
nationella identiteten och självbilden i relation till ”de andra” främst genom att bygga starka
kopplingar till Europa och avsäga sig annan historisk koppling. Detta görs mest genom att tala
om maltesernas kultur och religion. Att de är kristna ställs ofta mot vad de inte är, vilket endast
uttalas vara muslimer, inga andra religioner än islam omtalas. De beskriver även att de är
arbetsamma, vilket de menar att immigranterna som kommer till ön inte är och att anledningen
till varför Malta är ett bra land är för att malteser kämpat för det. Detta blir ofta en retorisk
resurs för att uttrycka att ”de andra” också bör kämpa för sitt land istället för att flytta till Malta.
Ytterligare beskrivs Malta upprepade gånger som litet, vilket ibland beskrivs som en charm och
ibland som ett hot eftersom svarta och muslimer anses ha enklare möjligheter att invadera landet
då. En spekulation är att maltesernas syn på landets storlek, i relation till de två stora
kontinenterna de befinner sig mellan, leder till att öborna känner ett starkare behov att markera
tillhörighet för att synliggöra gränser. Språket och den religiösa kulturen är grundläggande i
självbilden och i gränsskapandet. Turismen anser de maltesiska intervjupersonerna vara bra
främst för att det genererar pengar, och turisterna nämns aldrig som ett hot mot landet och
kulturen.
”Sanningen” som konstrueras om immigranter utifrån intervjuerna är att immigranterna har stor
negativ effekt på maltesernas kultur då den ”icke-europeiska” kulturen beskrivs som våldsam
och främmande. Denna kultur sägs kunna vara ett hot dels mot deras egen kultur som alltid
ställs som motsats, men även ett hot mot turister som eventuellt skulle kunna sluta besöka Malta
på grund av immigranterna. När det talas om immigranter används snabbt ord som flyktingar
och främlingar synonymt och övergången till en diskussion utifrån hudfärg är återkommande i
samtliga intervjuer. Det fysiska utseendet är en markör i diskursen om migranter och oftast är
det mörkhyade människor som generaliseras. I talet om svarta talas det om deras kultur vilket
informanterna kopplar till islam och därefter diskuteras även muslimer. Utifrån intervjuerna
konstrueras muslimer som smutsiga, kvinnoförtryckande, terrorister, lata etc. I samband med
muslimer nämns även människor från mellanöstern men diskursen fokuserar på Afrika och
afrikaner vilket oftast inte inkluderar nordafrikaner. En spekulation är att det kan bero på
diskursen om hudfärg och att nordafrikanernas ljusare hy gör att informanterna grupperar dem
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annorlunda. I anknytning till talet om afrikaner används begrepp som smutsiga, icke-laglydiga,
våldtäkt, sjukdom och många andra begrepp som malteserna ställer som motsatsord till sin egen
självbild för att främmandegöra och stänga ute ”de andra”.
Studien visar ett stort motstånd mot icke-europeiska immigranter och det påvisas genom att
häktena beskrivs som den bästa lösningen på ”problemet”. Detta konstrueras som bra lösning
genom att beskriva ”dem” som sjukdomsbärare och potentiella terrorister.
Diskursen om migranter inkluderar bara icke-européer och diskursen om européer inkluderar i
talet endast västeuropéer. Trots att det finns många europeiska immigranter som bor på Malta
talas de inte om som immigranter utan som européer eller exempelvis italienare.
Dessa konstruktioner görs främst genom retoriska resurser om att de har bevittnat något eller
läst och hört något om en grupp. Referenser till Maltas historia används också som retoriska
resurser med exempelvis hänvisningar till förfäder, erövrare, riddartiden etc., detta för att
legitimera faktaanspråket. Skiftningar i pronomen är även ett tydligt verktyg för att skapa vi
och dem. Vissa informanter var väldigt detaljerade i sina beskrivningar för att göra tydliga
faktaanspråk och några använde sina kompetenser för att styrka beskrivningen.
I relation till den forskningsöversikt som gjorts går det att känna igen det Baldacchino (2002)
skriver om ö-staternas sökande efter genuin nationskänsla. Dels för att informanterna är väldigt
tydliga i att skapa skillnader mellan icke-européer och sig själva samt genom att de refererar
till en extern andre som i Maltas fall är Italien men även England. De har även vissa
kännetecken de menar enbart är maltesiska som de håller hårt om, vilket enligt Bradford &
Clarks forskning (2014) är extra viktigt i en ö-stat för att kunna upprätthålla vilka som tillhör
gruppen.
Cristina Patrascus studie (2015) om Storbritannien och Frankrike passar även in på intervjuerna
från Malta. Immigranterna framställs som hotfulla och behövande och precis som resultaten
från Spanien beskriver även malteserna invandrare som bärare av sjukdomar. Potter och
Wetherells studie (1992) om nyzeeländare har ett gemensamt mönster till denna studie bland
annat i talet om kultur, ras och nation. Då studien gjordes för 25 år sedan trodde jag diskursen
på Malta skulle vara mindre riktad mot raser än exempelvis nationer men det visade sig inte
stämma. Likt Potter och Wetherells studie var dock inte ras något argumenten ofta byggdes på.
Däremot var hudfärgen även i denna studie en stor del av diskursen därmed var även Horeens
(2015) studie väldigt givande i denna underökning då han studerat Malta och hur maltesernas
utestägningssystem påverkar migranterna. Forskningen som gjorts om häktena var väldigt
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viktig att ha med sig för att förstå att institutionerna på Malta är med och bidrar till det
normaliserade rasistiska språket. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv skulle jag dock säga att
maltesernas normaliserade syn på immigranterna är lika bidragande till upprätthållandet av
häktena som häktena är bidragande till maltesernas normaliserade rasism.
Innan intervjuerna fanns en uppfattning, grundad i tidigare läsningar, att motståndet mot EU
skulle vara större än vad det var. Eftersom Malta varit en brittisk koloni kan det även tänkas att
de lika gärna vill ta avstånd från EU och Europa men ur intervjuerna framkom det att malteserna
med stolthet identifierar sig som européer. Det kan vara så att kritiken mot EU minskat för att
malteserna ser att invandringspolitiken numera förändras i hela Europa. Ur Patrascus studie
(2015) presenteras gemensamma mönster i flera europeiska länder, vilket kan göra att länderna
finner större gemenskap genom ett gemensamt motstånd.
De teoretiska val som gjorts har riktat analysen mot språkkonstruktioner och postkolonialism.
Detta innebär att jag ibland behövt balansera mellan att redogöra för vad som sägs och hur det
sägs och utdrag ur den stora mängden material fick bli det som var tydligt kopplat till
postkolonialismen. Eftersom fem personer intervjuades fanns heller inte utrymme att gå in på
specifika diskursiva mönster hos var och en av informanterna då det inte är relevant att dra
slutsatser om språkliga mönster från enstaka intervjupersoner. Perspektiven har dock gett stort
utrymmer till att fokusera på hur konstruktioner görs om vithet och väst som överlägset.
Metodologin har format resultatet bland annat i att tidigare forskning och teori fick bli en grund
till de teman som talades kring under intervjun. Valet av diskurspsykologisk metod har även
lett till en begränsning i analys av informanternas bakgrund i resultatdelen. Exempelvis kan det
vara värt att redovisa i resultatet att informanterna använder viss information om sin bakgrund
för att göra faktaanspråk men analysen går inte in på den faktiska informationen. Att göra en
intervjustudie har öppnat upp för djupare beskrivningar vilket varit givande men det blev även
en begränsning i en kortare undersökning som denna att kunna presentera mycket av det som
var intressant, speciellt då intervjuerna blev längre än väntat.
Utifrån genomförd studie dras slutsatsen att informanternas språkbruk är väldigt exkluderande
och även normaliserat. Språkbrukets praktiska betydelse är av stor vikt då svarta och muslimer
blir dåligt bemötta på Malta utan att någon institution skyddar dem. Informanterna i denna
undersökning har varit informationsspridare och beslutstagare vilket visar att rasismen kan
fortsätta institutionaliseras och metoder som häktningar kan bli mer populära.
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Vidare undersökningar bör göras hos de som möter och hjälper immigranter etableras i det
maltesiska samhället för att undersöka hur malteserna markerar tillhörighet i interaktionen med
”de andra”. Forskning likt Cristina Patrascus diskursanalytiska studie bör göras även på Malta
för att undersöka om man kan hitta de diskurser som presenterats i denna studie även i media
samt för att studera hur pressen presenterar ”fakta” om migration. När informanter söktes inför
denna studie möttes jag av många intressanta kommentarer och åsikter från människor på
caféer, i butiker etc. vilket väckte ett intresse för eventuella fältstudier där man kan observera
hur gränserna stärks mellan vi och dem i maltesernas vardagliga konversationer.
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