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1. Inledning  
Sociala rörelsers inverkan på samhället är stor. De syns allt oftare tack vare sociala medier 

och de flesta känner till stora rörelser som Refugees Welcome, Occupy Wall Street och 

Missing People. Det var bland annat sociala rörelser som låg bakom den arabiska våren och 

andra viktiga händelser i historien. Vissa forskare, till exempel Erik Amnå (2012), vill till och 

med hävda att civilengagemang bland sociala rörelser bör ses som ett bidrag till demokrati 

och utveckling av samhället. Sociala rörelser kan ses som ett nytt fenomen i och med att de 

ibland ligger steget före staten och är en bidragande faktor till att skapa demokrati på nytt. 

Sociala rörelser har en viktig betydelse då de tar i tu med missförhållanden i samhället och 

skapar en förändring av något slag. 

Sociala medier har en viktig roll bland sociala rörelser och det finns mycket forskning om hur 

medierna används som verktyg. Vad som till exempel har undersökts är hur medier påverkar 

den kollektiva identiteten bland sociala rörelser och vilka effekterna är. Mediernas effekter 

har sedan länge varit en viktig gren inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet, 

även innan internets uppkomst. Det som framför allt studeras är vad medierna gör med oss 

och vad vi gör med medierna. Begrepp som mediering och medialisering har myntats och 

utvecklats till teorier och det är just dessa begrepp som står i fokus i denna studie, med sociala 

medier som huvudfokus.  

Denna studie undersöker vilken betydelse medialiseringen har inom Refugees Welcome to 

Gothenburg och bidrar till förståelsen om hur sociala rörelser fungerar i ett modern 

mediesamhälle och deras utveckling. 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel innehåller grundläggande information om undersökningens studieobjekt, 

Refugees Welcome to Gothenburg (RWG), följt av en beskrivning av fenomenet sociala 

medier som RWG rör sig i. Kapitlet innehåller också en kortare redogörelse för hur 

forskningen om civilengagemang ser ut samt dess betydelse för samhället och avslutas med en 

lista över centrala begrepp i studien. 

2.1. Refugees Welcome to Gothenburg 
Refugees Welcome to Gothenburg (RWG) är ett oberoende, relativt nytt initiativ med målet 

att ge flyktingar ett värdigt bemötande, anpassat efter människors olika behov. Arbetet 

startades av två privatpersoner i Göteborg i september 2015 och det har sedan dess växt sig 

stort tack vare civilengagemang i närområdet. RWG:s huvudinriktning är flyktingkrisen i 

Syrien och människor som därifrån rör sig till Sverige (Refugees Welcome to Gothenburg, 

2015). 

RWG är en del av det större internationella nätverket Refugees Welcome, som skapades i 

Tyskland i september 2015. Det innefattar nu åtta länder inom Europa, och uppmuntrar till 

fler länder att engagera sig (Mensch Mensch Mensch E.V., 2015). 

RWG:s syfte är att ”...erbjuda ett värdigt och lagligt bemötande till nyanlända flyktingar som 

kommer till Göteborg” (Refugees Welcome to Gothenburg, 2015). De beskriver även sig 

själva som partipolitiskt obundna och uppmuntrar samarbete med andra förbund, 

organisationer och privatpersoner. De samarbetar bland annat med Röda korset och Islamic 

Relief (2015). 

RWG har tidigare varit på centralstationen i Göteborg och tagit emot flyktingar som vill 

stanna i Göteborg eller vill vidare i landet, genom att erbjuda mat, dryck, kläder och andra 

förnödenheter. I sin Facebookgrupp har de lagt ut förfrågningar kring personer som vill bidra 

med mat, kläder, bemanning, transporter och tolkar (RWG, personlig kommunikation, 5 

december, 2015). 

Rörelsen är, som tidigare nämnts, uppbyggt av civilengagemang och har inga anställda. Målet 

är inte att bli en fast organisation utan RWG:s syfte är snarare att de inte ska behöva existera. 

De vill att myndigheterna ska ta ett större ansvar för flyktingar som både söker asyl i Sverige 

och är på genomfart genom landet – om inte flyktingkrisen går att lösa. I dagsläget presenterar 
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de sig själva som ett nätverk. RWG kan ses som ett socialt system där alla samarbetar för att 

nå samma mål och frivilligarbetare byts ut snabbt i och med att behov både uppstår och 

försvinner (Refugees Welcome to Gothenburg, 2015). 

RWG har en egen webbsida och på sociala medier är de aktiva på Facebook och Instagram. I 

deras Facebookgrupp, Refugees Welcome to Gothenburg, har de i skrivande stund (december, 

2015) över 13 000 medlemmar. Det är på Facebook som deras verksamhet styrs upp – det är 

huvudplattformen och kommunikationskanalen. RWG annonserar kontinuerligt ut i sin 

Facebookgrupp vad de behöver volontärer till just nu. RWG är utformat som en platt 

organisation och de nämner att istället för att fatta beslut i hierarkier går det mycket snabbare 

att ha direktkontakt med människor (RWG, personlig kommunikation, 5 december 2015). 

Den 4 november 2015 uppnådde RWG sitt syfte och berättade i ett pressmeddelande att de 

avvecklar sin verksamhet (Refugees Welcome to Gothenburg, 2015). 

2.2. Sociala medier 
Sociala medier spelar en viktig roll i dagens samhälle och det har kommit att påverka bilden 

av både internet och vardagslivet. De binder ihop olika delar av världen och används bland 

annat för nätverkande, marknadsföring och rekrytering; ”once the internet changed the world; 

now the world is changing the internet…” (Lovink, 2012, s. 1). 

Sociala medier är en medierad aktivitet som kan finnas i många former. De rör sig också över 

och binder ihop olika plattformar som datorer, mobiler, Ipads och TV.  Sociala medier är 

under en ständig utveckling och anpassning till mediasfären online. De är en del av en 

utveckling mot ett samhälle där gränser mellan personlig och professionell identitet suddas ut. 

Sociala medier påverkar hur vi tänker och upplever samt vad vi gör online (Hinton & Hjorth, 

2013). Sam Hinton och Larissa Hjorth nämner också att en bakomliggande fråga är vad som 

är publikt och vad som är privat – intimiteten. Intimitet fungerar på mikro- (individuell), 

meso- (social) och makro- (kulturell) nivå. Ett exempel är när man laddar upp en selfie på 

Facebook med en förväntan om att bara ens nära vänner ska se bilden, även om 

sekretessinställningarna är inställda på ”offentlig” (2013). 

Många använder sociala medier som Facebook i det dagliga livet och kan därmed integrera 

med människor med liknande intressen. Sociala medier gör det därför möjligt att skapa 

sociala nätverk. (Hinton & Hjorth, 2013).  
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Sociala medier är en del av den nya web 2.0-eran, vilket framförallt innebär en större 

möjlighet till interaktivitet, påverkan och kontroll. Internet kan ses som ett nätverk av nätverk 

(Hunsinger & Senft, 2014). Grant Blank och Bianca C. Reisdorf (2012) menar att web 2.0, ur 

ett användarperspektiv, präglas av två komponenter. Den första komponenten innebär att web 

2.0 utnyttjar effekterna av nätverkande – ju fler personer som deltar, desto bättre blir 

aktiviteten. Exempel på sådana aktiviteter är webbplatser för socialt nätverkande som 

Facebook, Twitter och Instagram. Den andra komponenten innebär användargenererade 

plattformar som YouTube, Pinterest och Tradera. De två komponenterna är starkt relaterade 

till varandra tack vare strukturen som är skapad av plattformen och effekten som nätverkande 

ger – ju fler människor som besöker plattformen, desto mer inflytande får den (Blank & 

Reisdorf, 2012). Vår sammanfattande definition av fenomenet web 2.0 blir alltså: Sociala 

plattformar på internet där effekten av nätverkande är avgörande för deras påverkan. 

2.3. Civilengagemang 
Definitionen av civilengagemang varierar mellan de akademiska fälten. För det politiska fältet 

handlar det om ett aktivt (eller icke-aktivt) politiskt engagemang, oftast genom valdeltagande, 

kampanjande, opinionsbildning eller annat engagemang i direkt anknytning till val eller 

omröstning. För det sociala och psykologiska fältet handlar det om identitet och socialisering 

och i det samhälleliga fältet om betydelsen för demokratins styrka. Inom forskningen ses 

alltså civilengagemang som en del av ett större sammanhang, men inte som ett fenomen i sig 

(Amnå, 2012). 

Tidigare forskning om civilengagemang har oftast haft ett fokus på ungdom, socialisering och 

demokrati. Genom att mäta ungdomars civilengagemang i ett område kan också demokratins 

tyngd mätas (Amnå, 2012). En rapport gjord av Scott Keeter, Cliff Zukin, Molly Andolina 

och Krista Jenkins (2002) visar dock på att civilengagemang existerarar i alla åldrar och till 

och med skiljer sig åt mellan åldrarna. Ett mer aktivt civilengagemang är vanligare bland 

medelålders personer än bland till exempel ungdomar (Keeter, Zukin, Andolina, & Jenkins, 

2002). 

Richard P. Adler och Judy Goggin (2005) har sammanställt olika definitioner av 

civilengagemang och dess innebörd, både i breda termer och mer specifika. Specifikt nämns 

civilengagemang som en samhällsservice – ett frivilligt deltagande i det lokala samhället. Det 

kan också som en kollektiv handling – i en aktivitet där människor går samman i sin roll som 

medborgare eller som ett politiskt engagemang – engagemang genom politiska processer och 
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slutligen kan man definiera det som en social förändring – engagemang med syfte att 

förändra och forma framtiden (Adler & Goggin, 2005). 

Enligt Adler och Goggin (2005) samt Amnå (2012) innebär civilengagemang, i bredare 

termer, en rad av aktiviteter som inkluderar både formella och informella uppgifter. Exempel 

på formella aktiviteter är att sitta i kommittéer eller styrelser eller att ha medlemskap i olika 

föreningar. Informella aktiviteter kan till exempel vara att servera i soppkök, skriva politiska 

insändare eller att umgås med behövande. Det vill säga, civilengagemang innebär all aktivitet 

som relaterar till social och personlig förbättring hos de engagerade, som i sin tur leder till 

ökad gemenskap och förbättrade mänskliga omständigheter. Gemensamt för alla definitioner 

är att civilengagemang är en aktivitet och interaktion där man arbetar för en samhällelig 

förbättring och för att forma framtiden (Adler & Goggin, 2005: Amnå, 2012). 

2.4. Begreppslista 
I denna studie kommer olika medierelaterade begrepp att förekomma. De förklaras under 

detta avsnitt för att ge läsaren en förförståelse. Varje begrepp förklaras under uppsatsens gång, 

men här finns en sammansatt lista. 

2.4.1. Mikro-, meso- och makronivå 

Mikro-, meso- och makronivå är tre analysnivåer inom samhällsvetenskapen och fungerar 

som riktlinjer när man, till exempel, studerar sociala fenomen. Dessa kan ske på globala 

nivåer genom maktrelationer eller genom vardagliga möten mellan individer. De tre nivåerna 

har sitt ursprung ur det vetenskapliga fältet sociologin (Brante, 2004), men har använts av 

flera medieforskare som verktyg för att fånga hela fenomenet eller för att placera sin studie på 

en särskild nivå. Ett exempel på detta är en studie gjord av Liane Rothenberger (2012) om den 

europeiska kulturkanalen Arte där makronivå innebar att jämföra de aktiva mediesystemen 

med varandra, mesonivå för att studera mediaorganisationen och en mikronivå innebar att 

studera journalisterna. 

Ett annat exempel är det teoretiska ramverket av Alice Mattoni och Emiliano Treré (2014) 

som även agerar som teoretiskt ramverk i denna studie. Där ger Mattoni och Treré specifika 

riktlinjer över var dessa nivåer kan placeras vid studier av sociala rörelser. På en mikronivå 

studeras aktörerna, eller aktivisterna, och deras beteenden. En mesonivå innebär att man ser  

rörelsen som en kollektiv bildning och studerar dess organisering och struktur samt på 

makronivån studeras rörelsens roll i samhället och i relation med andra sociala rörelser. Vi 
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kommer att gå in närmare på Mattoni och Trerés teoretiska ramverk under kapitlet Teoretiskt 

ramverk.  

2.4.2. Mediering och medialisering 

Två återkommande begrepp i denna studie är mediering och medialisering. Kortfattat innebär 

mediering handlingar som på ett eller annat sätt är integrerade med medier som huvudsakligt 

verktyg. Medialiseringen innebär att medierna har en central eller viktigt roll i institutioners 

och organisationers struktur, organisering eller verksamhet. Dessa förklaras också närmare 

under kapitlet Teoretiskt ramverk. 

2.4.3. Sociala handlingar 

Ett annat viktigt begrepp som har en central del i studien är sociala handlingar, vilket innebär 

mänskliga handlingar som genomförs av aktörer inom organisationer eller institutioner. De 

sociala handlingarna inom RWG kan hjälpa till att förstå dess organisering och mobilisering, 

och inte minst, att hitta medieringsprocesser bland dem. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Det är viktigt att förstå hur institutioner i samhället förändras och formas, och sociala rörelser 

ligger, enligt många forskare, till grund för demokratiseringen av samhället (Amnå, 2012). 

När staten och kommunen är långsamma kan sociala rörelser, som ett nytt fenomen, agera 

som en katalysator till en förändringsprocess, vilket i sig fungerar som ett bidrag till 

demokratin. Sociala rörelsers viktiga roll kan få uppmärksamhet och spridas via sociala 

medier och medialisering är därmed av stor vikt.  

Studiens syfte är att förstå medialiseringen inom Refugees Welcome to Gothenburg. För att 

göra detta kommer vi först att identifiera sociala handlingar inom nätverket. Genom en 

textanalys går det att se vilka sociala handlingar som är medierade eller inte medierade. De 

sociala handlingarna utgör en social rörelses helhet och genom att kategorisera dessa går det 

därför att fånga hela nätverket RWG. 

Genom medialiseringsteori förstår vi vilken betydelse de medierade handlingarna har haft för 

RWG. Medialiseringsteori hjälper oss också att förstå till vilken grad som RWG har 

medialiserats, varför och vilka konsekvenser det har gett. 

Denna studie är placerad på både en meso- och en makronivå. Textanalysen som analyserar 

vilka sociala handlingar som är medierade eller inte medierade undersöker RWG på en 

mesonivå. För att kunna förstå medialiseringen inom RWG lyfter vi sedan analysen till en 

makronivå genom att tillämpa medialiseringsteorier. 

Våra forskningsfrågor lyder därför: 

• Vilka sociala handlingar är medierade inom Refugees Welcome to Gothenburg? 

• Vilken betydelse har medierade och icke-medierade sociala handlingar för Refugees 

Welcome to Gothenburgs verksamhet?  
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4. Tidigare forskning  
Mycket av den tidigare forskningen av sociala rörelser rör sig på en mikronivå. Vår studie har 

avgränsats till en meso- och makronivå. Därför har vi valt att presentera den mest relevanta 

tidigare forskningen för vår studie. Detta kapitel inleds med en beskrivning av det rådande 

forskningsläget och innehåller två studier som också har undersökt sociala rörelser på en 

mesonivå. Därefter presenteras två studier som undersökt rörelser som liknar RWG. 

4.1. Hur sociala rörelser kan studeras ur ett medieperspektiv 
Mattoni och Treré (2014) skriver i sin artikel Media practices, Mediation Processes, and 

Medialization in the Study of Social Movements att det saknas ett omfattande teoretiskt 

ramverk som förklarar det komplexa förhållandet mellan medier och sociala rörelser. Detta 

kan bero på att sociala rörelser studeras inom olika fält som sällan samarbetar. Det är först på 

senare tid som forskare har försökt hitta sambanden mellan sociala rörelser och medier. 

Mattoni och Treré vill tackla denna splittring genom att titta på relationen mellan rörelser och 

medier ur ett medieperspektiv genom mediehandlingar, mediering och medialisering. Detta 

ska i sin tur skapa ett ramverk som ska underlätta för framtida empiriska analyser inom 

samma område. De hoppas att detta kan öka förståelsen för medieeffekter inom aktivismen, 

men också i bredare termer, skapa en förståelse för strukturer och processer inom social 

förändring (Mattoni & Treré, 2014). 

Det finns två huvudsakliga problem inom den tidigare forskningen av sociala rörelser och 

medier enligt Mattoni och Treré: att man väljer att bara studera ett medium vid undersökning 

av sociala rörelser samt att man föredrar att studera sociala rörelser på de allra senaste 

teknologiska plattformarna. De menar att det saknas en förståelse för sociala rörelsers 

komplexitet och att det skapar en överskattning av teknologins inverkan. Dessa två 

huvudsakliga problem visar hur fragmenterad forskningen av sociala rörelser är och hur 

viktigt det är att alltid ha omfattande begrepp när man ska förstå relationen mellan aktivister 

som vill genomföra en politisk förändring och hur de använder medier (Mattoni & Treré, 

2014). 

Vi kommer att berätta mer om det teoretiska ramverket av Mattoni och Treré under kapitlet 

Teoretiskt ramverk. 
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4.2. Andra undersökningar av sociala rörelser på mesonivå 
I den tidigare forskningen har det oftast fokuserats på mikronivå för att förstå sociala rörelser 

och deras förändringar, men det finns också studier som har undersökt sociala rörelser på 

mesonivå. Här kommer två sådana exempel. 

4.2.1. Kollektiva identiteter inom sociala rörelser 

Stefania Milan har i sin studie From social movements to cloud protesting: the evolution of 

collective identity (2015), undersökt förändringen i den kollektiva identiteten bland sociala 

rörelser. Begreppet kollektiv identitet myntades under 1970-talet i samband med ett nytt 

forskningsfält om de nya sociala rörelserna. Kollektiv identitet hör ihop med begreppet 

kollektiv handling och har också associerats med begrepp som bildandet av samhörighet och 

förtroendeförhållanden, samt med engagemang, solidaritet och känslor. Begreppet är 

högaktuellt inom nutidens forskning om sociala rörelser och medier, då ny teknologi 

underlättar för sociala aktörer att ägna sig åt symbolisk produktion (Milan, 2015). 

Milan (2015) har undersökt hur sociala medier påverkar sociala rörelsers metoder för att 

skapa kollektiva identiteter och solidaritet inom gruppen och hur mycket medielogiken på 

sociala medier påverkar processen. Historiskt har medierna haft ett starkt inflytande på sociala 

rörelsers utveckling, och studier kring sociala mediers påverkan på identiteter i samhället är 

inte heller ovanliga. Milan ser dock sociala medier som mer än en plattform, det är aktörer i 

sig som blandar sig i den meningsskapande processen genom algoritmiska effekter, det vill 

säga, uppsättningen och strukturen av sociala nätverk som till exempel Facebook och Twitter. 

Studien är baserad på två tidigare forskningsfält, studier om sociala medier och studier om 

sociala rörelser. Den har ett interaktionistiskt perspektiv som ser sociala handlingar som 

sociala konstruktioner med kommunikation som sin kärna. Analysen fokuserar på 

mobilisering och ligger på en mikronivå som observerar samspelet mellan personliga och 

kollektiva identiteter. Analysen antar också ett transnationellt perspektiv och letar efter 

teknologiska mönster belägna ovanför nationella kulturer. Genom comprehensive theory 

distanserar sig studien från tidigare forskning kring sociala rörelser och fokuserar mer på 

kommunikationsprocessen. Därmed ser studien bortom sociala medier som en plattform i nuet 

och dess egenskaper, den undersöker snarare hur de sociala aktörerna utnyttjar de tekniska 

egenskaperna för att nå kollektiv handling (Milan, 2015). 
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Milan (2015) har byggt upp sin studie genom att börja med att presentera sociala mediers 

materia där den största delen av sociala rörelsers symboliska arbete sker. Sedan formar hon 

om Meluccis begrepp om kollektiv identitet och kopplar det till begreppen individualitet, 

prestation, synlighet och jutaxpositionering. Därefter använder hon denna nya 

begreppsbildning genom att se kollektiv identitet som en organisationsprincip i en sociala 

medier-era. Slutligen utvecklar hon tanken bakom att synlighetsprinciper har överträffat 

identitetsprinciper i de mer formella sociala rörelserna. Det har alltså blivit viktigare att synas 

som grupp, än att skapa en identitet bland gruppen. Hon menar att vi måste omplacera oss i 

våra teoretiska och metodologiska antaganden om moderna kollektiva handlingar (2015). 

4.2.2. Hur sociala medier påverkar framgång bland sociala rörelser 

Hamideh Molaei (2015) undersöker de positiva funktionerna på sociala medier och dess 

inverkan på sociala rörelsers framgång genom att använda discursive opportunity structure 

theory (DOS). Studieobjekten är två sociala rörelser i Indonesien. Andra teorier som också 

kan förklara nödvändiga faktorer, situationer och strategier för sociala rörelsers framgång är 

resource mobilization theory (RMT) och political opportunity structure theory (POS). Kort 

förklarat ser RMT på sociala rörelsers utseende och påverkan genom att analysera de resurser 

som en mobilisering behöver: legitimitet, integritet, kulturella och materiella resurser samt 

förnödenheter och utrustning. POS har ett mer politiskt perspektiv. Enligt POS har alla sociala 

rörelser ett politiskt syfte och dess framgång mäts efter hur de lyckats påverka det politiska 

systemet som de verkar inom (Molaei, 2015). 

RMT och POS har använts tidigare för att studera sociala rörelser, men Molaei menar att DOS 

är den teori som bäst integrerar det mediala perspektivet för att förklara framgång bland de två 

utvalda studieobjekten. DOS kan förklaras som ett brofäste mellan POS och framing theory, 

en teori inom masskommunikation som menar att hur något visst presenteras (framing) 

påverkar hur publiken hanterar informationen. DOS, som studerar diskursen som sociala 

rörelser befinner sig i, lägger stort fokus på det mediala landskapet och den publika diskursen. 

Om den publika diskursen är till den sociala rörelsens fördel, förstärks detta av medierna, 

vilket i sin tur leder till framgång för den sociala rörelsen (2015). 

För att ta reda på hur mycket sociala medier har påverkat framgången för de två sociala 

rörelserna i Indonesien, har Molaei gjort djupgående intervjuer med journalister, aktivister på 

sociala medier och forskare inom media. Aktivisterna kunde svara på hur de har uppfattat 

sociala medier och dess funktion för dem. Journalisterna och forskarna berättade om det 
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rådande medielandskapet, det politiska kommunikationssystemet och relationen mellan 

sociala medier och traditionella medier i Indonesien. 

Resultatet visade att det främst var traditionella medier som bidrog till att sprida rörelsens 

diskurs i den publika sfären, men med mycket hjälp av sociala medier, som agerade startskott 

för diskursen. Tack vare en positiv representation i traditionella medier lyckades de få 

allmänheten på sin sida och därefter även politikerna (2015). 

4.3. Tidigare studier av liknade rörelser 
Det har också tidigare gjorts undersökningar av likande rörelser så som Occupy Wall Street 

och Tea-party-rörelsen samt deras användning av sociala medier, vilket kan vara intressant för 

i vår studie av RWG.  

I artikeln Grassroots organizing in the digital age: considering values and technology in Tea 

Party and Occupy Wall Street (Agarwal, o.a., 2014), undersöks de två rörelsernas medie- och 

teknologianvändning för att organisera sig. Sheetal D. Agarwal, Michael L. Barthel, Caterina 

Rost, Alan Borning, Lance W. Bennett och Courtney N. Johnson undersöker framförallt 

Facebook och Twitter. De intresserar sig både för anpassning och strid mot olika teknologiska 

verktyg i gräsrotsrörelser och sociala rörelser. Och de nämner att genomslagskraften för 

sociala rörelser formas beroende på vilka metoder medlemmarna i rörelsen använder och hur 

de anpassar sig till olika teknologiska verktyg. De talar om verksamheters "online spaces", 

som inkluderar Facebook, Twitter, nyckelwebsidor och privat mejl (2014). 

De har valt att jämföra Occupy Wall Street och Tea-party-rörelsen eftersom de har likheter 

som gräsrotsrörelser, med en omfattande användning av teknik. Men de två rörelserna betonar 

också olika värden - de har olika mål och utformar olika taktiker. I både den här och andra 

tidigare undersökningar går de, till skillnad från oss, framförallt in på mikronivån i och med 

att de undersöker individer, individanpassning och individmotiv (2014).  

En likhet med RWG är att både Occupy Wall Street och Tea-party-rörelsen har Facebook som 

den viktigaste kommunikationskanalen. Men till skillnad från RWG har både Occupy Wall 

Street och Tea-party-rörelsen skapat egna sociala nätverk för att komplettera Facebook. Det 

egna sociala nätverket skapades, bland annat, för att många medlemmar inom rörelserna 

tyckte att Facebook censurerade deras åsiktsfrihet. Genom skapandet av de egna sociala 

nätverken ville de skapa en plattform för likasinnade individer, samla och dela relevant 

information och stötta lokala grupper till att ta beslut samt vidta åtgärder. Med intervjuer kom 
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de fram till att Facebook var framförallt viktig för event, informationsinsamling, diskussioner 

och att nå människor som ännu inte är medlemmar (2014). 

I jämförelsen av RWG med dessa två samtida amerikanska gräsrotsrörelser syns det att 

informations- och kommunikationsteknologier (ICT) har blivit viktiga verktyg för både 

medborgardeltagande och spridning. ICT har varit en anledning till att nå fler och det har en 

påverkan på sociala rörelser. ICT omstrukturerar de externa och interna 

kommunikationsstrategierna för sociala rörelser. Användandet och påverkan av ICT har varit 

olika i Occupy Wall Street och Tea-party-rörelsen. Det är mer använt i Occupy Wall Street 

och i olika undersökningar av dem syns tydligt sociala mediers viktiga roll, som Facebook 

och Twitter (2014).  

Båda rörelserna anser att teknologier inte är värdeneutrala, utan de är formade av moralen 

bakom de som skapade tekniken – funktionella värden, samt sociala, moraliska och politiska 

värden, så som demokrati. Teknologier kan påverka vissa värden genom att bestämma vem 

som kan medverka och hur de kan medverka. Genom begränsningar kan tekniken tillåta eller 

hämma specifika handlingar (Agarwal, o.a., 2014). 

I artikeln Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as 

a collective actor (Kavada, 2015) utgår Anastasia Kavada från Alberto Meluccis teori om 

kollektiv identitet och vad som görs möjligt via relationen med sociala medier. De nämner att 

sociala medier medför att gränserna suddas ut mellan insidan och utsidan av rörelsen. Och de 

ser Occupy Wall Street som ett fenomen som uppkom via kommunikation - en kollektiv röst. 

(2015).  

4.4. Sammanfattning 
Den tidigare forskningen om sociala rörelser är omfattande och rör sig mellan flera fält. 

Forskningen om sociala medier är också bred och studeras oftast i relation med andra 

fenomen. Forskningen om sociala rörelser i relation med sociala medier är något smalare, och 

den forskning som finns är oftast på en mikronivå – individerna studeras. Det finns ännu 

mindre forskning om sociala rörelser på sociala medier på en meso- och makronivå.  

Vår studie placerar sig inom fältet för medieforskning och sociala rörelser. Till skillnad från 

den mest förekommande forskningstraditionen, som oftast har haft ett fokus på individerna 

och aktivisterna inom sociala rörelser, kommer vi har ha ett fullständigt medieperspektiv och 

studera medieringen och medialiseringen inom RWG på en meso- och makronivå. I nästa 
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kapitel motiveras varför Mattoni och Trerés teoretiska ramverk tillsammans med 

medialiseringsteori är bäst lämpad för vår undersökning av RWG.  
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5. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel förklaras närmare vad Mattoni och Trerés teoretiska ramverk innebär och 

vad som menas med de olika begreppen. Mattoni och Trerés (2014) ramverk visar hur sociala 

rörelser kan studeras ur ett medieperspektiv på alla nivåer. Då ramverket i sig är omfattande 

har vi tagit utvalda delar av det i vårt teoretiska ramverk, mer specifikt medialisering och 

medieringsprocesser.  

5.1. Teoretiskt ramverk för att studera sociala rörelser 
Tanken bakom Mattoni och Trerés ramverk är att pragmatiska metoder ska underlätta för 

framtida forskare att förstå och analysera de komplexa empiriska fenomenen som 

karaktäriserar interaktioner mellan aktivister och medier i sin helhet. De presenterar tre 

begrepp kopplade till sociala rörelser och tre begrepp kopplade till medierna, se figur 1 

(Mattoni & Treré, 2014). 

 
Figur 1: Ramverk för att studera sociala rörelser och medier. Originalkälla: (Mattoni & Treré, 2014, s. 256). 

5.1.1. Aktörer på tre nivåer 

Aktörerna inom sociala rörelser kan delas upp i tre nivåer, makro-, meso- och mikronivå, som 

tidigare har nämnts. På mikronivån finns de individuella aktörerna. Dessa studeras om man 

vill undersöka motivation, värden och övertygelse. Mikronivån har på senare tid blivit alltmer 
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populär att studera i samband med rörelser som Occupy Wall Street, som har inkluderat 

individer utanför den egna organiseringen av den sociala rörelsen.  

Enligt Mattoni och Treré (2014) är mesonivån fortfarande intressant att studera i dagens 

samhälle, då dessa aktörer existerar. Mesonivån innebär att det är processer hos kollektiva 

bildningar som undersöks, där individer går samman och organiserar sig. Kollektiva sociala 

rörelser definieras av sina generella organisationsstrukturella egenskaper. Oftast saknar de en 

formell hierarkisk struktur och anammar en beslutsprocess baserad på deltagande och 

värdesätter engagemang, på grund av att de oftast saknar ekonomiska resurser som pengar. Å 

andra sidan finns det sociala rörelser med striktare organisationsrutiner som har byggt upp sin 

struktur efter formella hierarkier, delegerat beslutstagande och värdesätter materiella resurser 

genom till exempel donationer. Dessa kan man skilja ut genom att kalla dem för koalitioner 

eller nätverk (Mattoni & Treré, 2014). 

På makronivå studeras aktörer i kollektiva sociala rörelser efter deras politiska kultur och 

relationen mellan aktivister och medier. Sociala rörelser skiljer sig inte bara diakroniskt, utan 

även politiskt, kulturellt och i deras mål och syften. Det kan alltså finnas familjer inom sociala 

rörelser som är aktiva inom samma geografiska region samtidigt (Mattoni & Treré, 2014). 

5.1.2. Sociala handlingar – fyra dimensioner 

För att förstå sociala rörelsers handlingar på mikronivå föreslår Mattoni och Treré att använda 

praktiska teorier. På det viset ses aktivisters handlingar som sociala handlingar som är 

element av kroppsliga och mentala aktiviteter. Dessa handlingar är styrda av bakgrund, 

kunskap, känslosam kännedom och motivation. Detta kan vara till fördel för att studera hur 

medier flätas ihop med sociala rörelser. På mesonivå blir de sociala handlingarna mekanismer 

och en mer komplex samling av sociala handlingar, och på makronivå blir mekanismerna 

istället processer, som påverkar den kollektiva handlingen. 

Baserat på tidigare forskning har Mattoni och Treré delat upp sociala handlingar, mekanismer 

och processer i fyra kategorier: deltagande, organisering, protester och symboliska 

handlingar. 

Deltagande handlingar finns inom sociala rörelser som lyckas engagera andra individer än de 

som vanligtvis är aktiva inom rörelsen i deras vardagliga projekt och aktiviteter. Dessa 

handlingar förekommer oftast i början av en mobilisering där man försöker bygga upp sitt 
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nätverk mot höjdpunkten av sitt syfte. Organiserande handlingar är handlingar som innebär 

planering av möten, arrangemang av protester och koordinering av event. Dessa handlingar är 

beroende av aktörerna inom rörelsen under planeringsfaserna inför kommande mobiliseringar 

och sker oftast i tysthet. Protesterna är de publika handlingarna och aktiviteterna som den 

sociala rörelsen utför och de ser olika ut beroende på vilka organiserande handlingar som 

utförts av aktörerna. Det är i detta skede som rörelsen når ut till allmänheten och politikerna. 

De symboliska handlingarna innebär diskursutveckling, tolkning och tydande av protesterna 

och de publika handlingarna. Dessa kategorier kan ses genom alla nivåer som sociala 

handlingar, mekanismer eller processer (Mattoni & Treré, 2014). 

5.1.3. Mediehandlingar 

Genom att studera mediehandlingar inom sociala rörelser går det att se hur medierna flätas 

ihop med de sociala handlingarna som utförs av aktivisterna. Här föreslår Mattoni och Treré 

(2014) att studera aktivisters handlingar och interaktioner i medierna både som 

medieproducenter och mediekonsumenter. Det kan studeras hur aktivister och individer i 

sociala rörelser använder mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller vanligt papper för att 

producera eller konsumera media. En annan sak som kan studeras är aktivisternas interaktion 

med medieaktörer, så som journalister, PR-chefer och andra medieutövare inom den sociala 

rörelsen. Mediehandlingar avslöjar hur medier i vardagen fungerar, medieproduktion och 

formen av medier, men påvisar inte hur politiska processer och globala mediehändelser 

fungerar (Mattoni & Treré, 2014). 

5.1.4. Medieringsprocesser 

Mediering kan definieras som en process där medierna följer och bekräftar diskurser, 

betydelser och tolkningar i samhället. För sociala rörelser blir mediering ett omfattande 

koncept som uppmärksammar medieproduktionsflödet, mediecirkulationer och 

medietolkningar i samband med aktivistiska mediehandlingar. Medieringen är också relevant 

för sociala rörelser då aktivister använder medierna för att kommunicera sina ändamål, 

samtidigt som de existerar i medieflöden, cirkulationer och tolkningar. På det viset blir 

medierna infrastrukturer för sociala rörelser: socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. 

Medieringen kan därför hjälpa att förstå aktivistiska mediehandlingar och hur aktörerna väljer 

att använda medierna som verktyg i sina dagliga arbeten, både via traditionella medier och 

alternativa medier (Mattoni & Treré, 2014). 
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5.1.5. Medialisering 

Medialisering är en process där institutioner och politiken anammar mediernas logik, vilket 

resulterar i att mediernas makt blir allt större i samhället, tack vare medieringsprocesserna. 

Det finns också sociokulturella traditioner som hävdar att medialiseringen går bortom 

medielogiken, att medialiseringen har skapat flerfaldiga medier inom 

kommunikationsprocessen i sig. Genom att använda sig av koncept baserade på 

medialiseringen kan alltså kulturella och sociala förändringar i samhället identifieras. För att 

studera sociala rörelser kan medialiseringen vara användbar för att se samspelet mellan 

medierna och sociala rörelser genom tiden, med syfte av att förstå kombinationen mellan 

diskurser, medier och organisationsstrukturer av sociala rörelser (Mattoni & Treré, 2014). 

5.2. Mattoni och Trerés teoretiska ramverk inom denna studie 
För att kunna studera det mest väsentliga materialet och för att få svar på frågeställningarna, 

krävs det att vi håller oss inom begränsade teoretiska ramar. Ramverket av Mattoni och Treré 

(2014) har lett fram till det teoretiska synsätt som kommer att följas. Ramverket har varit till 

hjälp för att ta fram metoden och de fyra dimensioner som kommer att undersökas och har 

tillsammans med medialiseringsteorin fungerat som stöd i analysen. Detta avsnitt visar genom 

modeller hur Mattoni och Trerés teoretiska ramverk kommer att användas i analysen av 

RWG. 

Illustrationen nedan visar hur undersökningen av RWG kommer att gå till, se figur 2: 

 
Figur 2: Översiktlig modell över teoretiskt ramverk. 

Ramverket av Mattoni och Treré (2014)  kommer att agera som riktlinje för denna studie. 

Eftersom det är rekommenderat av Mattoni och Treré att titta på medieringsprocesser på 

mesonivå, kommer vi att använda medialiseringsteori. Medialiseringsteorin bygger på att 

analysera medieringsprocesser på mesonivå för att kunna studera en medialisering på en 
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makronivå i samhället. Detta görs genom att titta på de sociala handlingarna som utförs – 

organisering, deltagande, protest och symboliska handlingar. I sin tur leder detta till ett 

resultat som visar hur pass medialiserade RWG är i sin struktur. Detta illustreras genom figur 

3: 

 
Figur 3: Modell över teoretisk process. 

Med medieringsprocess i denna studie menar vi hur aktörerna inom RWG har använt sociala 

medier som verktyg för sina sociala handlingar. Det vill säga, hur involverade medier är i 

mobiliseringen, handlingarna, organiseringen och i de symboliska handlingarna. 

5.3. Medialiseringsteorier 
Medialiseringen var från början ett begrepp och en frågeställning om hur medierna påverkar 

samhälle och kultur, men har på senare tid utvecklats till en egen forskningsagenda och teori. 

Traditionellt har medieforskare sett medierna som ett fenomen utanför samhället och studerat 

dess influenser genom olika kommunikationsprocesser. Två exempel på detta är 

frågeställningarna ”vad gör medierna med folket”, som bland annat undersöker hur 

meddelanden från medierna påverkar läsarna (publiken) och ”vad gör folket med medierna”, 

som anser att det är publiken som styr medierna genom användning (Hjarvard, 2013). 

Medialiseringsteorin skiljer sig från båda dessa traditionella förhållningssätt. Den anser 

istället att medier i moderna samhällen och kulturer inte längre kan ses som ett separat 

fenomen. Vårt uppdrag inom forskningen blir, under dessa omständigheter, att istället 

undersöka hur institutioner, organisationer och kulturella processer har förändrat sin karaktär, 

funktion och struktur efter mediernas konstanta närvaro. Om de traditionella 

förhållningssätten har fokuserat på medieringen i olika kommunikationsprocesser, som i 
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meddelanden och i publikens mottagande, ser medialiseringsteorin bortom det. Inom 

medialiseringsteorin handlar medialiseringen om den förändrade relationen mellan medier och 

sociala sfärer. Medialiseringsteorin ser även på mer långsiktiga förändringar än traditionella 

förhållningssätt, som oftast bara studerar specifika fall av kommunikation (Hjarvard, 2013). 

Vad medialiseringsteorin vill säga är att medierna inte bara är teknologier som används av 

organisationer, politiska partier, individer och grupper. Medialiseringen är en integrerad och 

strukturerad del av organisationers och gruppers verksamheter, och som också har en 

påverkan på varandra. På det viset blir medierna en central del i sociala och kulturella sfärer, 

en delvis oberoende institution som ger samband mellan andra kulturella och sociala 

institutioner och ett verktyg för att förstå samhället i sin helhet (2013). 

Stig Hjarvard (2013) belyser även vikten av att kategorisera nivåer av det som studeras vid 

användning av medialiseringsteorin. Analysen inom medialiseringsteorin hamnar oftast på en 

mesonivå inom samhälleliga och kulturella arrangemang, det vill säga specifika sociala 

institutioner eller kulturella fenomen. Medialisering i sig kan också ses som en process på 

makronivå, men för att kunna studera medialisering i samhället appliceras oftast en analys på 

mesonivå, också kallat ett institutionellt perspektiv. 

5.3.1. Medialiseringsprocesser 

Andreas Hepp nämner i sin bok Cultures of Mediatization (2013) att det finns flera olika sätt 

att studera medialisering på. En av de första tillvägagångssätten är att se på medielogiken 

bland institutioner och att ta reda på medialiseringsprocesser genom att använda medielogik 

som kärnan i sin studie. Det finns dock flera forskare, bland andra både Hepp (2013) och 

Schulz (2004), som anser att det i dagens samhälle inte är tillräckligt med denna metod, att 

medielogiken endast är en del av medialiseringen (Hepp, 2013). 

Enligt Winfried Schulz (2004) finns det fyra processer där medierna har förändrat mänsklig 

kommunikation och interaktion. För det första förlänger medierna mänskliga 

kommunikationsförmågor genom både tid och plats, för det andra ersätter de sociala 

aktiviteter som tidigare skett ansikte mot ansikte. Ett exempel på detta är internetbanken, där 

bankernas kunder tidigare har varit tvungna att ta sig till ett kontor för att uträtta sina ärenden. 

För det tredje skapar medierna en sammanslagning av aktiviteter. Aktiviteter som sker i 

personliga sammanhang blandas med medierad kommunikation, till exempel en Instagrambild 

på en lunch med familj eller vänner. Slutligen,  påverkar medierna aktörer att anpassa sitt 
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beteende efter mediernas värderingar genom till exempel medieträning av anställda inom en 

organisation. Dessa processer gör medialiseringsvetenskapen empirisk och kan användas som 

praktiskt analytiskt verktyg för att studera medialiseringen (Schulz, 2004). 

5.3.2. Medielogik på sociala medier 

José van Dijck och Thomas Poell (2013) argumenterar i sin artikel Understanding Social 

Media Logic att medielogiken på sociala medier bör lösgöras från medielogiken inom 

massmedier och traditionella medier. Genom att studera processer, händelser och principer 

inom web 2.0 har de arbetat fram fyra stycken element som präglar medielogiken på sociala 

medier (van Dijck & Poell, 2013). 

Det första elementet handlar om programmerbarhet, det vill säga, förmågan att påverka sitt 

innehåll både som användare och som ägare till webbsidor. Användarna kan påverka 

innehållet som de själva publicerar och ägarna kan anpassa sitt innehåll för att påverka 

algoritmer för att få mer träffar på sin webbsida. Det andra elementet handlar om popularitet. 

Med detta menar van Dijk och Poell (2013) att medielogiken på sociala medier inte skiljer sig 

särskilt mycket från medielogiken inom massmedier. Det som är mest populärt får mest 

utrymme och hörs och syns därför mest. Förenbarheten (connectivity) är också ett viktigt 

element. Detta element bygger på principen om att webbplatser för sociala nätverk, som 

Facebook och Twitter, är konstruerade för att förena människor med varandra. Det sista 

elementet som präglar medielogiken är datafication. Datafication innebär förmågan att 

behandla all information som data. Det handlar inte bara om enkäter vi fyller i på nätet, utan 

all information om oss. Musik, böcker eller video blir till data som kan behandlas (van Dijck 

& Poell, 2013). 
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Figur 4: Medialiseringens motsägelser. (Hjarvard, 2013, s. 36) 

Processerna inom medialiseringen är också motsägande då medier inte leder samhället i 

samma riktning, se figur 4. Stora medieföretag till exempel Al Jazeera ökar globaliseringens 

processer samtidigt som internet och sociala medier skapar utrymme för nationalistiska och 

kulturella sfärer och händelser. Sociala medier ökar också individualismen i samhället, 

samtidigt som vi blir mer lokala genom lokala händelser (Hjarvard, 2013). Detta visar 

medialiseringens komplexitet i samhället och för att kunna förstå medieringsprocesserna och 

medialiseringen av RWG bör kvalitativa empiriska undersökningar tillämpas. 

I denna studie kommer ramverket av Mattoni och Treré (2014) att vara utgångspunkt i den 

första analysen. Genom ramverket analyserar vi de sociala handlingarna för att hitta 

medieringsprocesser. Därefter analyseras resultatet för att ta reda på hur pass medialiserade 

RWG är, genom de processer som Schulz (2004) anser vara praktiska analytiska verktyg för 

att förstå medialiseringen inom ett fenomen.   
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6. Metod och material 
I detta kapitel presenteras den undersökningsmetod som har använts för att kunna samla in 

data och som utgör underlag för diskussion och slutsats. Även kritik mot metodvalet 

presenteras i det här kapitlet. Vi har valt att använda en kvalitativ textanalys. 

Det är de utformade frågeställningarna som har avgjort valet av att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Det beslutet tog vi eftersom medialiseringsprocesser i samhälle, institution 

och organisation är komplexa och kräver en djupare nivå av tolkning för att förstås. En 

kvantitativ studie kan identifiera medieringen i olika sammanhang, men också ha svårare att 

förstå dess processer, se till exempel Hjarvard (2013). Den tidigare forskningen som har 

presenterats har också använt sig av kvalitativa studier för att studera sociala rörelser eftersom 

de är komplexa situationer. I en kvalitativ metod har vi som forskare en viktig roll då vi är ett 

redskap för att samla in och tolka material. För att kunna svara på de frågeställningar som har 

formulerats passar sig en textanalys bra.  

6.1. Kvalitativ textanalys 
En text kan vara mer än en utskriven text, dokument eller böcker. Det kan också vara en bild, 

ett tv-spel eller en film. Stuart Hall definierar text som följande: “literary and visual 

constructs, employing use of language in widest sense.” (Hall, 1975, s. 17) Med detta menar 

Hall att texter är något som används för att skapa mening och betydelse av. 

I denna studie  har materialet setts som en text, för att förstå dess betydelse i en större kontext. 

En textanalys är en praktisk metod för att förstå studieobjektets relation till kulturella 

kontexter (Brennen, 2013). Eftersom vi i denna studie har identifierat medieringsprocesser på 

mesonivå för att sedan se hur de processerna är kopplade till en medialisering på en 

makronivå, har en textanalys varit väldigt praktiskt.  

Att förstå vad en text innebär, är en huvudaspekt för att kunna genomföra en textanalys. En 

text kan som tidigare nämnt vara många saker och i textanalyser ses en text som kulturella 

artefakter, saker som vi skapar mening från. Text kan skapa en förståelse av sambanden 

mellan till exempel media, kultur och samhälle (Brennen, 2013).  

Peter Esaisson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012) väljer i 

Metodpraktikan att benämna analysmetoden som kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys eller textanalys går ut på att ta fram det väsentliga materialet i en text genom 
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en noggrann läsning av både delar och helhet. Textens kontext är också relevant. Ett skäl till 

att använda denna typ av metod är att helheten antas vara något annat än delarna, och delarna 

behöver därför undersökas på djupet (2012). 

Vidare kan texter berätta hur samhället är konstruerat genom att titta på sociala handlingar 

(Brennen, 2013)Våra frågeställningar är baserade på Mattoni och Trerés (2014) 

rekommendationer att leta efter sociala handlingar inom sociala rörelser. Textanalys har 

därför varit en passande metod för att få svar på frågeställningarna. 

6.1.1. Metodkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasätta den valda metoden. Den 

kvalitativa metoden innebär att tolka, vilket medförde risken att göra personliga tolkningar vid 

granskning av texten, och möjligheten att materialet går att tolka på andra sätt. Helge Østbye, 

Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Larsen (2004) menar att en nackdel med textanalys 

eller innehållsanalys är att den inte ger en uppfattning om vad varken avsändare eller 

mottagare menar eller upplever med texten.. 

6.2. Urval 
Urvalet är baserat på Mattoni och Trerés ramverk (2014) över vilka handlingar som omfattar 

en social rörelses helhet. Urvalet är också baserat på tillgänglighet och eftersom RWG har en 

aktiv grupp och en sida på Facebook, valdes dessa kanaler ut som studieobjekt. För att 

begränsa oss har vi valt ut 18 inlägg som har publicerats, som passar in på Mattoni och Trerés 

ramverk. 17 av dessa har publicerats i Facebookgruppen och 1 har publicerats på 

Facebooksidan. RWG:s webbsida (se bilaga 2) och de styrdokument (se bilaga 1) som finns 

att hitta i Facebookgruppen är ytterligare två analysenheter i undersökningen. 

En sida på Facebook är öppen och vem som helst med ett Facebookkonto kan följa innehållet. 

En grupp på Facebook kan både vara öppen och sluten, beroende på vilka inställningar som 

gruppens ägare väljer. Om en grupp är sluten krävs det ett medlemskap för att läsa gruppens 

innehåll. RWG:s grupp på Facebook är en sluten grupp och endast accepterade medlemmar 

kan se och läsa innehållet. Däremot kan vem som helst bli medlem i gruppen och därmed se 

innehållet som vi har analyserat. Gruppen har i skrivande stund (5 december, 2015) 13 427 

medlemmar. Det finns även ett aktivt Instagramkonto som följs av 384 personer och 

Facebooksidan har 2 843 (5 december, 2015). 
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Det är främst i Facebookgruppen som RWG har varit verksamma och vi kunde därför, som 

medlemmar själva, komma åt mycket information om RWG genom gruppen. Som tidigare 

nämnt var en av oss medlem sedan tidigare medan den andra gick med för att få tillgång till 

information för uppsatsens skull. RWG upprättade sin verksamhet i september 2015. De har 

nu avvecklat sin huvudverksamhet eftersom syftet är uppnått, men material går fortfarande att 

ta del av, vilket innebär att det fanns tillgång till material från tre månaders tid efter RWG:s 

start. Styrdokument har också funnits tillgängliga som har gett oss en god inblick i RWG:s 

organisering, mobilisering, planerande och agerande. Vi har valt att inte publicera bilder, 

namn eller annan information om individer inom RWG i analysen för att skydda deras 

integritet. Vi har istället publicerat skärmklipp från Facebookgruppen och Facebooksidan. 

För att hitta det väsentliga urvalet som matchar Mattoni och Treré fyra dimensioner bland 

sociala handlingar har vi följt denna tabell: 

Deltagande 
handlingar: 

Protest 
(aktiviteter): 

Organisering: Symboliska 
handlingar: 

Rekrytering av nya 
medlemmar, sprida 
rörelsens syfte 
vidare eller genom 
att bjuda in till 
aktiviteter.  

Demonstrationer, 
manifestationer 
eller andra 
kollektiva 
samlingar. 

Mötesplanering 
inom rörelsen. 

Opinionsbildande 
handlingar genom 
uttalanden och 
tolkningar av 
händelser inom 
intresseområdet. 

Uppmuntringar till 
redan befintliga 
medlemmar att 
engagera sig genom 
att be om tjänster, 
material eller 
administration. 

Fysiskt 
frivilligarbete inom 
rörelsen. 

Koordinering och 
arrangemang av 
aktiviteter. 

Påverkan av 
diskurser genom 
kontakt med andra 
aktörer eller 
institutioner. 

Uppmuntringar till 
bidrag eller 
donationer. 

Publika handlingar. Rörelsens struktur.  

 

Inlägg som innehåller egenskaperna i tabellen är av intresse för vår analys. Viktigt att 

poängtera är att detta inte är själva analysen, då hade den varit kvantitativ, utan endast en 

begränsning av urval, då det inte finns utrymme att presentera och analysera all information 

och varje inlägg som publicerats. Genom att begränsa oss efter Mattoni och Trerés ramverk, 

har vi ändå fångat rörelsens helhet. Vårt urval går att jämföra med frågor som förbereds inför  
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intervjuer med studieobjekt där man ställer de frågor som man vill ha svar på. På samma sätt 

har vi gjort vårt urval, vi har valt ut inlägg som är väsentliga för denna undersökning. 

Vår textanalys utformar sig i form av dokumentanalys av allt synligt material i RWG:s 

Facebookgrupp och på deras Facebooksida. Framförallt i Facebookgruppen finns det tillgång 

till stort material och vi har gjort en komplett genomgång av både deras uppladdade filer och 

deras publicerade inlägg på startsidan. Textanalysen har skett i de nivåer vi presenterar i 

analysen.  

Med medierade handlingar menar vi handlingar som rör sig på sociala medier. Med icke-

medierade handlingar menar vi i motsats handlingar som inte rör sig på sociala medier. 

Sociala medier definierar vi här som ställen där det kan finnas en interaktion och där man 

snabbt kan nå medlemmar.  

6.2.1. Urvalskritik 

Det går att argumentera för att allt som har hittats om RWG på sociala medier redan är 

medierade och att vår studie varit förutsägbar. Däremot har innehållet i Facebookgruppen 

visat handlingar som inte varit medierade. Vi har därför antagit att bara för att något existerar 

i ett medierat sammanhang, betyder det inte att handlingen i sig är medierad.  

Det går också att vara kritisk mot begränsningen i vårt urval som är baserat på Mattoni och 

Trerés fyra dimensioner. Här ligger en stor tillit på att dessa är korrekta, annars finns det en 

risk att viktig information missas. Vi anser dock att dessa innefattar en bred variation av 

sociala handlingar eftersom dimensionerna i sig är väldigt breda och innehåller flera 

underkategorier, därav antalet ”texter” som har undersökts. 

6.3. Reliabilitet och validitet 
De problem som har uppstått i analysen är relaterade till det teoretiska ramverket och urvalet. 

Eftersom ramverket av Mattoni och Treré (2014) är nytt och till största del obeprövat har det 

behövts utvecklas. Vi insåg att de fyra dimensionerna av sociala handlingar saknade specifika 

exempel och fick förlita oss mycket på den egna tolkningen. Dimensionerna har därför 

anpassats efter studieobjektet, RWG, för att få ett så bra resultat som möjligt. Abstrakta 

vetenskapliga texter ligger som bakgrund till studien och ibland var det svårt att omvandla det 

abstrakta till praktiska exempel. 
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Det andra problemet som uppstått är urvalet. Eftersom vi har varit tvungna att begränsa 

studien har det inte funnits utrymme att undersöka hur RWG har agerat i traditionell media. 

Det urval som gjorts är redan mycket brett och ytterligare urval hade inte fått plats i denna 

uppsats. Vi anser dock att vi fått tillräckligt med indikation om agerande i andra medier 

genom det urval som har undersökts.  

Den valda metoden har fungerat bra mot syftet och det insamlade materialet har varit relevant 

för undersökningen. Datainsamlingen har lett till ett tillräckligt material för att kunna besvara 

de utformade frågeställningarna. Datainsamlingen har skett via det material som är tillgängligt 

online sedan verksamhetens uppkomst i början av september 2015. Vår förmåga av 

datainsamling har varit konsekvent under hela processen. Det första steget i analysen utfördes 

samtidigt som datainsamlingen. Efter en kort sammanfattning av den första delen lyftes 

analysen till ytterligare en nivå.  

Att vi själva är medlemmar i Facebookgruppen har inte påverkat objektiviteten. En av oss har 

inte deltagit i de sociala handlingarna, vilket har gjort att ett avstånd har kunnat hållas i 

analysen. Vi har varit objektiva i datainsamlandet och neutrala i skrivandet.  

Under analysprocessen utvecklades frågeställningarna ännu en gång efter att ha nått nya 

insikter och fördjupningar. För att utföra det sista steget av analysen, med medielogiken, var 

det nödvändigt att gå tillbaka till bakgrunden och det teoretiska ramverket och utveckla det 

kort kring medielogik på sociala medier. 

En kvalitativ forskning är inte lika lätt som en kvantitativ att upprepa och få samma resultat. 

Men om någon annan skulle utföra undersökningen skulle den personen förmodligen hitta så 

gott som samma svar under analysen från metoden. Det är de presenterade exemplen som 

skulle kunna variera.   

6.4. Analysschema 
Som tidigare nämnts är det innehåll i RWG:s grupp på Facebook och på deras Facebooksida 

som har analyserats. Det som har undersökts är sociala handlingar hos RWG, som enligt 

Mattoni och Treré (2014) omfattar en social rörelses helhet. Vi har letat efter 

medieringsprocesser bland dessa sociala handlingar på en mesonivå. En process är en specifik 

handling som flätas ihop med andra kulturella eller sociala handlingar för att nå ett specifikt 

resultat. En medierad process kan därför vara handlingar utförda av aktörer med medier som 

verktyg eller medel (Mattoni & Treré, 2014). För att nå en makronivå och för att se hur 
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medialiseringen ser ut inom RWG har sedan en djupare analys av medieringsprocesserna 

gjorts. Som stöd för den djupare analysen har de processer som Schulz (2004) myntat använts. 

I figur 5 visas också hur analysen har gått till. 

6.4.1. Mesonivå 

Mattoni och Treré (2014) delar upp de sociala handlingarna i fyra dimensioner. För att 

underlätta analysen har dessa dimensioner på förhand definierats, vilket har gett oss en 

uppfattning om vad dessa egentligen innebär.  

Deltagande handlingar, som också handlar om en social rörelses mobilisering, kan handla om 

hur RWG uppmuntrar till deltagande i sociala medier, hur de bjuder in till events i sociala 

medier och hur de använt sociala medier för att ”sprida ordet vidare". Deltagandet är en 

central del i RWG verksamhet och därför har handlingarna delats upp i mindre beståndsdelar. 

Beståndsdelarna består av mobilisering, engagera frivilligarbete och insamling. Protest står 

för RWG:s aktiviteter. Det kan vara publika handlingar eller aktiviteter som demonstrationer 

och manifestationer, men även fysiskt frivilligarbete inom rörelsen. Vad som har undersökts 

är var dessa handlingar främst har skett. 

Vid undersökning av organiseringen granskades de dokument som finns tillgängliga för 

gruppens medlemmar och hur RWG har planerat sina möten på sociala medier samt hur de 

har strukturerat, arrangerat samt koordinerat händelser och events. De symboliska 

handlingarna handlar om opinionsbildning, uttalanden och tolkningar av diskurser. Då 

undersöktes hur RWG har använt sociala medier för att nå dessa syften. 

För att hitta medieringsprocesserna i de sociala handlingarna var ett medieperspektiv 

nödvändigt i analysen. En medierad handling är en handling som på ett eller annat sätt är 

beroende av medier för att fylla sin funktion. Men vi har också en frågeställning som är ställd 

på en makronivå. För att kunna svara på den lyftes analysen till makronivå genom att leta 

efter de processer som Schulz (2004) menar är praktiska analytiska verktyg för att identifiera 

medialisering i samhället. 

6.4.2. Makronivå 

För att nå en makronivå har vi helt enkelt tittat på vårt analysresultat med nya ögon och med 

ett annat teoretiskt perspektiv för att se vad medieringsprocesserna betyder i ett större 

sammanhang. Schulzs (2004) fyra processer var riktlinjen i detta. 
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Med förlängning menar Schulz (2004) att medier agerar som en länk mellan rumsliga och 

tidsliga avstånd. Sociala medier tillåter människor att kommunicera direkt med varandra från 

olika platser i världen och detta påverkar också tidsaspekter – utan sociala medier hade vissa 

processer tagit mycket längre tid. Vad som har undersökts är hur pass effektiva RWG har 

varit i att använda Facebook som kommunikationskanal. 

Medier ersätter också sociala handlingar som vanligtvis sker ansikte mot ansikte enligt 

Schulz (2004). Vi har därför sett på de sociala handlingar inom RWG som vi har funnit som 

medierade för att undersöka om handlingarna på något vis har formats efter sociala medier. 

Även sociala handlingar som inte funnits som medierade har undersökts.  

Schulz (2004) menar också att medier skapar en sammanslagning av medierade och icke-

medierade handlingar. Medierade handlingar blir sammanvävda med vår vardag och de två 

handlingarna står därför i en stark relation till varandra. Relationen mellan de medierade och 

icke-medierade handlingarna inom RWG har också undersökts.  

Slutligen påverkas organisationer, institutioner och aktörer i samhället av mediernas logik 

enligt Schulz (2004). Vi har därför studerat hur de medierade sociala handlingarna har 

utformats efter medielogiker och om de ser ut som de gör medvetet eller omedvetet. Stöd för 

detta har varit Dijck och Poells (2013) definition av medielogik på sociala medier. 
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Figur 5: Analysschema. 
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7. Textanalys av Refugees Welcome to Gothenburg 
Analysen är uppdelad i två delar. Först analyseras medieringsprocesserna bland 

analysmaterialet. Därefter presenteras en djupare analys av medieringsprocesserna för att se 

vilken betydelse de medierade och icke-medierade handlingarna har haft för RWG. Då 

studien skyddar integriteten bland aktörerna bakom och inom RWG refererar vi i detta kapitel 

till personlig kommunikation, även när det handlar om inlägg i Facebookgruppen.  

Urvalet har analyserats efter de fyra sociala handlingarna som tidigare har visats i 

analysschemat: deltagande handlingar, protest (aktiviteter), organisering och symboliska 

handlingar. Handlingarna omfattar en social rörelses helhet. Alla handlingarna fyller olika 

funktioner och är därför inte alltid lika omfattande. Analysens grundstruktur är densamma 

genom alla delar, men redovisningens struktur varierar då vi för läsarens skull vill visa det 

mest relevanta i resultatet.  

När aktörer nämns, menas personer med ansvarsområden inom RWG och med medlemmar 

menas frivilligarbetare inom RWG eller individer som hjälper till på annat vis. Den här 

analysen innehåller det grundmaterial som behövs för att besvara våra frågeställningar. 

För att göra en övergripande analys som omfattar RWG:s helhet har vi valt ut 18 ”texter” som 

sedan har analyserats genom metoden textanalys. Texterna består av inlägg som har 

publicerats i RWG:s  grupp på Facebook och på deras Facebooksida. Urvalet har baserats på 

Mattoni och Trerés ramverk (2014) över vad som omfattar en rörelses helhet. 

Vi presenterar våra data genom skärmklipp från Facebookgruppen och en kortare beskrivning 

av handlingen. Vissa inlägg innehåller bilder, andra bara text och ibland med länkar och 

tillhörande länkinformation. För att skydda medlemmarnas integritet har dessa skärmklipps 

delvis suddats ut och blivit beskärda, men det relevanta i bilderna har bevarats. 
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7.1. Analys av deltagande handlingar 
Handlingar inom RWG som kan identifieras som deltagande handlingar är många. Baserat på 

Mattoni och Trerés teori (2014) omfattar de mobilisering, engagemang av frivilligarbete och 

insamling. För att underlätta i undersökningen har vi därför brutit ner deltagande handlingar 

till dessa tre kategorier. 

En mobiliserande handling kan vara rekrytering av nya medlemmar, inbjudningar till olika 

event och händelser eller uppmaningar om att sprida information om RWG:s syfte, eller andra 

liknande rörelsers syften, vidare. Mobilisering kan också vara samarbeten med andra rörelser 

för att sprida RWG:s syfte vidare och växa som grupp. Engagemang av frivilligarbete ser vi 

som en mer internt riktad handling mot RWG:s egna medlemmar, för att stärka rörelsens 

arbete och syfte. Handlingar inom denna kategori innebär att be de engagerande om tjänster, 

material och administration. Med insamling menas en ekonomisk insamling genom bidrag 

och donationer. Observera att vi har valt att skilja mellan ekonomiskt stöd och stöd genom att 

bidra med material.  
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7.1.1. Mobiliserande handlingar 

I urvalet som har undersökts kan text 1, 2, 3 och 4 identifieras som mobiliserande handlingar. 

Text 1 och 2 har gemensamt att de omfattar någon slags rekrytering av nya medlemmar: 

 
Text 1: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 1 oktober 2015. 

På bilden i text 1 finns två tjejer som står vid ett informationsbord. På sig har de västar med 

trycket ”Refugees Welcome”. Runtomkring och bakom dem finns affischer uppsatta med 

texter som ”Volontär?!” och ”Refugees Welcome”. Texten berättar för oss att två tjejer finns 

på plats på ”Pusterviks stora insamlingsfest” för att informera om RWG och uppmanar 

medlemmar i gruppen att gå dit och hälsa. Handlingen riktar sig till personer som inte är 

medlemmar, även om medlemmar också kan ta del av handlingen. 
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Text 2: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 18 september 2015. 

Text 2 består av ett inlägg som informerar medlemmarna i gruppen att ett konto på Instagram 

har aktiverats. Syftet med kontot är att publicera bilder av RWG:s arbete och den hjälp de har 

fått av företag, privatpersoner och organisationer. Medlemmarna blir också ombedda att dela 

med sig av bilder som de själva har tagit i samband med arbetet inom RWG, som sedan ska 

publiceras på Instagramkontot. Inlägget påvisar att RWG vill visa upp sitt arbete för andra 

personer än medlemmar i rörelsen. 

Informationen om att ett Instagramkonto har öppnats tyder på att RWG önskar att informera 

om rörelsen utanför den interna gruppen. Inlägget om de två medlemmarna tyder på att RWG 

har haft en tanke om att få nya medlemmar på annat sätt än via sociala medier. Även om vi 

inte har kunnat hitta andra delar som tyder på en rekrytering i urvalet av material, betyder det 

inte att en rekrytering inte har existerat. Det ökande antalet medlemmar i Facebookgruppen 

talar snarare för motsatsen. Vi har här konstaterat att rekryteringen av nya medlemmar har en 

svag mediering. 

 Text 3, som kan kategoriseras som inbjudan till event uppmanar medlemmarna att delta i en 

händelse: 
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Text 3: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 11 september 2015. 

Text 3 länkar till en artikel av Göteborgs Posten som skriver att 150 flyktingar är på väg mot 

Sverige med färjebolaget Stena Line. Med länken finns en text som uppmanar medlemmar att 

ta sig till den terminal där flyktingarna kommer att kliva av. Handlingen bjuder in medlemmar 

att delta i en händelse eller event, och kan därför kategoriseras som en mobiliserande 

handling. 

Den huvudsakliga uppgiften RWG har haft under den mest aktiva perioden har varit att ha 

volontärer på plats på centralstationen i Göteborg. Text 3 är ett exempel på en händelse utöver 

det vanliga arbetet som rörelsen utför. Inbjudan är intern riktad och har publicerats i 

Facebookgruppen. Detta visar att inbjudande handlingar till event har en starkare mediering. 

Text 4 är ett exempel på en handling där medlemmar ombes att sprida RWG:s syfte vidare 

utanför gruppen: 
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Text 4: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 11 september 2015. 

Text 4 består av en länk till en annan rörelse som arbetar med liknande syfte som RWG, men 

med fokus på bostad till papperslösa flyktingar. Här vill personen som publicerade inlägget att 

medlemmarna ska anmäla sig att hjälpa till samt att dela inlägget utanför gruppen för en 

bredare spridning. Eftersom att syftet är snarlikt RWG:s syfte, ses uppmaningen om att dela 

informationen som en mobiliserande handling. 

Det finns flera andra grupper, aktörer och rörelser som arbetar med samma syfte som RWG. 

Det förekommer ofta att medlemmar och aktörer ber varandra att dela länkar, information och 

andra sidor på sociala medier, även utanför grupperna. Vid flera tillfällen får andra rörelser 

också tillåtelse att skriva inlägg i andra grupper om sin verksamhet, be om hjälp och tipsa om 

bra idéer. Dessa länkar delas även på RWG:s Facebooksida och många samarbeten 

presenteras på webbsidan. I handlingarna som uppmanar att sprida RWG:s syfte vidare är 

medieringen något starkare då mediekanaler som riktar sig externt används för att sprida 

syftet vidare. 

7.1.2. Engagemang av frivilligarbete 

Bland analysmaterial kan text 5, 6 och 7 kategoriseras som engagemang av frivilligarbete 

inom RWG. I text 5 ombedes medlemmarna att bidra med tjänster, i text 6 ombedes dem att 

bidra med material och i text 7 ombedes dem att bidra inom administrationen: 
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Text 5: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 5 oktober 2015. 

Text 5 innehåller en uppfattad problematik på en flyktingförläggning utanför Göteborg, där ett 

behov av ett läkarteam finns. Sändaren är aktörerna bakom RWG, som ber medlemmarna att 

ställa upp med den kompetens som saknas på plats. Detta är ett exempel på en handling som 

engagerar frivilliga genom att be medlemmarna att erbjuda tjänster. 
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Text 6: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 11 september 2015. 

Detta är ett exempel på en handling där aktörerna ber medlemmarna om material. Inlägg som 

text 6 har förekommit dagligen i Facebookgruppen. I inlägget ber aktörerna medlemmarna att 

donera material som behövs till flyktingarna. Inlägget har redigerats i efterhand, då materialet 

som saknades har samlats in. 

 
Text 7: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 9 september 2015. 

Aktörerna bakom RWG ber medlemmarna att hjälpa till i ”admingruppen” på Facebook. Text 

7 innehåller en kort arbetsbeskrivning av uppgiften och räknas som en handling där 

medlemmarna ombes att engagera sig inom administrationen. 

Tjänster är en stor del av RWG:s verksamhet. Några exempel på tjänster som RWG 

efterfrågar är att vara på plats på centralstationen för flyktingmottagande eller att ta på sig 



 

43 
 
 
 

vissa ansvarsområden som att skjutsa och tolka. De ber också om hjälp med att samla 

information genom att kontakta myndigheter, institutioner samt andra grupper med liknade 

syfte. När aktörerna bakom RWG har haft fullt upp har de önskat hjälp från medlemmarna 

med att leta upp akuta lösningar, till exempel ringa runt och höra efter matdonationer eller att 

hitta ett tryckeri som kan hjälpa till med att skriva ut informationsblad.  

Medlemmarna har också uppmanats att ge sig iväg till flyktingförläggningen i Kållered med 

mat, dryck och kläder, då behovet där har varit stort. Ett vårdteam med läkare, sjuksköterskor, 

tandläkare, psykiatriker och pediatriker har däremot startats och de åkte ut med jämna 

mellanrum till Kållered för att se efter flyktingar med dessa behov. Uppmaningen om 

upprättandet av vårdteamet skedde inom gruppen på Facebook.  

RWG ber också medlemmar om hjälp med att ta sig an specifika fall där till exempel 

flyktingfamiljer har specialbehov med bland annat hjälp att byta tåg eller juridisk hjälp vid 

samtal med myndigheter. Inlägg om tjänster har förekommit dagligen och de är oftast akuta. 

Dessa inlägg finns dock inte med som analysmaterial i denna undersökning, men de är viktiga 

att nämna. Förfrågningar om tjänster från medlemmar hittar vi enbart i Facebookgruppen, 

vilket gör denna handling medierad. 

En annan stor del av verksamheten är insamling av material. Det kan vara allt från mat, vatten 

och kläder till gosedjur, leksaker, mobiltelefoner och resväskor. Detta behov har uppdaterats 

dagligen då, enligt RWG själva, det saknas förvaringsmöjligheter. Behoven av material har 

varit olika för varje dag. RWG har uttryckt en önskan om att få tillgång till lager eller annan 

förvaringsmöjlighet som lastbilar eller bussar då RWG inte har fått förvara sitt material på 

centralstationen över natten. Uppmaningar om att skänka saker sker endast i 

Facebookgruppen, vilket också talar för en medierad handling. 

Ett annat sätt för RWG att engagera sina medlemmar har varit genom att be dem delta i det 

administrativa arbetet. Det kan vara bland annat hjälp med att ”städa upp” i Facebookgruppen 

eller med schemaläggning. Behov av detta var större i början när RWG var nystartade, men 

nya uppgifter har också dykt upp i efterhand efter behov. Medlemmar som har anmält intresse 

för att delta inom administrationen går en kort utbildning på en bestämd tid och plats. All 

önskan om administrativ hjälp har förekommit i Facebookgruppen och handlingen blir 

därmed medierad. 
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7.1.3. Insamlingar 

Text 8 och 9 är två exempel på handlingar som kategoriseras som insamlingar: 

 
Text 8: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 10 september 2015. 

I text 8 ber aktörerna medlemmarna att donera pengar genom betaltjänsten Swish. Inlägget är 

riktat till medlemmarna i Facebookgruppen. 

 
Text 9: Inlägget publicerades på Facebooksidan, den 19 september 2015. 

Här ber RWG om donation genom betaltjänsten Swish på sin Facebooksida. Text 9 är 

publicerat på RWG:s Facebooksida och visas som omslagsbild, det vill säga, denna 

information har funnits på fäst på förstasidan under en period. 

Den ekonomiska insamlingen var som mest aktiv i början av RWG:s verksamhet. RWG köpte 

då biljetter till flyktingar som önskade att resa vidare från Göteborg till bland annat Oslo. 

RWG uppmanade aktivt människor att skicka bidrag genom betaltjänsten Swish i 

Facebookgruppen. Dessa uppmaningar förekom nästan dagligen under vissa perioder. 

RWG har också uppmanat att bidra ekonomiskt på webbsidan och på Facebooksidan, även 

där via betaltjänsten Swish. En ekonomisk redovisning finns också på webbsidan, men inte i 

Facebookgruppen. RWG:s omsättning har varit hög, mer än 500 000 kr på tre veckor, med 
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enstaka bidrag på 50 000 kr. I samband med att RWG slutade köpa biljetter till flyktingar, 

med anledningen att RWG anser att detta bör skötas av myndighet och inte privatpersoner, har 

uppmaningar om insamling av pengar minskat. Den insamlande handlingen är också 

medierad då RWG tar emot bidrag genom en redan medierad betalningstjänst (Swish). 

7.2. Analys av medieringsprocesser – Protest (aktiviteter) 
Protest innebär RWG:s huvudsakliga aktiviteter. Protesten är produkten av RWG:s arbete, 

dess syfte och helt enkelt aktionerna som RWG utför. Det kan handla om publika aktioner 

som manifestationer eller fysiskt frivilligarbete. Viktigt att poängtera är att alla handlingar 

inte har varit planerade i förväg, utan många av dessa har uppkommit spontant efter att behov 

har funnits. 

Bland analysmaterialet har text 10 placerats under kategorin protest: 

 
Text 10: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 30 november 2015. 

Text 10 länkar till ett event på Facebook, där RWG är medarrangörer. Medlemmarna ombes 

att delta i evenemanget. 

RWG har inte ägnat sig åt publika aktioner i första hand. De har istället stöttat andra 

arrangemang och stått som medarrangör av en manifestation. De publika handlingar vi har 
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hittat bland urvalet är oftast relaterat till RWG:s syfte och RWG är ofta medbjudna till att 

delta även om de inte står som medarrangör. Vid dessa tillfällen har aktörerna bakom RWG 

uppmuntrat medlemmarna att delta. Ett specifikt exempel, som inte finns med bland 

urvalsmaterialet, är en stödkonsert till RWG, arrangerad av Klubb Kom In, där alla intäkter 

från entréavgiften gick oavkortat till RWG. Handlingen delades som ett evenemang på 

Facebook, i Facebookgruppen, men inte på webbsidan eller Facebooksidan. En annan aktion 

var en heldag för flyktingbarn på Barnpalatset i Göteborg som också delades i 

Facebookgruppen. 

Den manifestation som RWG stod som medarrangör för, handlade om att asylrätten borde 

förändras och bli öppnare, och den utfördes i centrala Göteborg. Manifestationen delades 

internt inom Facebookgruppen, men inte heller den på varken Facebooksidan eller webbsidan.  

Det är det fysiska frivilligarbetet som har varit RWG:s huvudaktivitet. Det främsta har varit 

att stå på centralstationen och ta emot flyktingar, dela ut mat och dryck, hjälpa till med 

tolkning och med att skjutsa samt samla in material. Därefter har RWG också startat ett 

vårdteam som hjälper flyktingar vid flyktingförläggningen i Kållered. 

Trots att spridningen av aktiviteterna har varit medierade går det inte att påstå att själva 

aktiviteterna är medierade. De har inte skett på sociala medier, utan fysiskt. 

7.3. Analys av medieringsprocesser – Organisering 
När vi har tittat på organiseringen av RWG har vi undersökt hur medierad deras organisering 

är. Det har gjorts genom att se hur de är strukturerade, hur specifika händelser är arrangerade 

och koordinerade samt hur rekryteringen går till. Och vid den genomgången har det visat sig 

att vissa områden av organiseringen är medierade och andra inte. Text 11, 12, 13, 14 och 15 

kan kategoriseras som organiserande handlingar. Se även bilaga 1 och 2 för styrdokument och 

information från webbsidan. 

RWG har valt att organisera sin huvudverksamhet på sociala medier, mer specifikt använder 

de sig framförallt av sin Facebookgrupp för att styra upp verksamheten. Deras planering, 

arbetssätt och organisering framgår i dokumenten i Facebookgruppen och materialet finns 

tillgängligt för alla. Under rubriken ”Filer” finns dokumentet ”Hur är Refugees Welcome to 

Gothenburg (RWG) uppbyggt?”. Där presenteras strukturen över hur organiseringen är 

utformad.  
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Text 11: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 11 september 2015. 

Aktörerna efterlyser, i text 11, platschefer till Göteborgs centralstation där 

flyktingmottagandet har skett. De som anmäler sig får en utbildning inför uppdraget. 

Även om organiseringen av RWG sker via sociala medier finns det en struktur för 

verksamheten. Rörelsen har en platt organisering som är uppbyggd av olika grupper med en 

eller flera samordnare. RWG nämner att grupperna kan förändras snabbt när behov 

uppkommer och försvinner. Inlägg om att ”idag är den här admin” och ”nu byter vi admin” är 

vanliga i gruppen på Facebook (RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015). Också 

meddelanden som detta har gått ut i gruppen: ”Vi söker personer som vill vara platschefer på 

Centralen” (RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015).  

Det finns alltid en huvudsamordnare som har det största ansvaret. Sedan är verksamheten 

delad på två underkategorier: verksamheten på centralstationen samt kontakter och 

kommunikation. Totalt består organiseringen av ansvariga för 20 olika områden. Personer 

med större ansvar inom verksamheten skriver under inläggen med ”admin”. Dessa personer 

skriver fortfarande från sina privata Facebookkonton. Verksamhetens struktur och dokument 

är alltså medierade. Omstruktureringar är till stor del medierade.  

Facebookgruppen används som tidigare nämnt för att styra upp hela verksamheten, både 

arbetet på centralstationen och de olika behov som finns just nu. Olika behov kan till exempel 

vara att fylla luckor i volontärscheman och att ibland ta in nya volontärer. RWG samordnar 

och koordinerar genom att lägga ut specifika förfrågningar i gruppen om vem som vill hjälpa 

till. Förfrågningarna varierar beroende på vad som behövs hjälp med just nu. Det kan till 

exempel vara behov av mat, kläder, transport och tolkar. Det har också hänt att de har skrivit i 

gruppen om att för mycket hjälp har kommit in och att de ber folk avvakta. 



 

48 
 
 
 

 
Text 12: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 21 september 2015. 

Aktörerna berättar för medlemmarna att de återgår till att fylla resursbehov genom 

Facebookgruppen, istället för att använda en extern kanal i text 12. Anledningen förklaras 

vara att det går för långsamt att bearbeta alla svar som inkommit och att det inte är ett 

effektivt arbetssätt, så behoven oftast är både spontana och akuta. 

RWG försökte tidigare röra sig bort från sociala medier genom att skapa ett Google docs-

dokument för ”resursinventering” med formulär för samordning av medlemmar. Men de 

ansåg att det blev för omfattande, och det tog för mycket tid att kontakta medlemmar när hjälp 

väl behövdes, och RWG drog därför tillbaka det. Därefter återgick de till att ha 

huvudverksamheten på Facebook igen. På Facebook anmäler medlemmar sig direkt vid 

publiceringen av behovet, i kommentarsfältet. Den här informationen kan ses via inlägg som 

publicerats i gruppen. Ibland sker det undantag vid akuta behov av hjälp, då uppmuntras 

medlemmarna till att fylla i namn och telefonnummer utanför Facebook i ett 

”Doodledokument”. Kontakt sker sedan via telefon. Det visar att samordningen och 

koordineringen inom RWG var medierad, de tog sedan ett beslut att försöka flytta 

samordningen bort från sociala medier för att slutligen bli i stort sett medierad igen. 
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Text 13: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 17 september 2015. 

Text 13 innehåller länkar till en extern kanal där schemaläggningen har skett. Medlemmarna 

ombeds att fylla i vilka tider som de vill ställa upp som volontärer och blir sedan kontaktade. 

Planering av scheman sker i en separat grupp på Facebook under namnet ”Schema RWG”, de 

tar emot intresseanmälningar via meddelanden. Schemaläggningen är alltså till stor del 

medierad.   

Eftersom det är en platt organisering finns det ingen hierarkisk struktur. Det finns dock 

begränsningar av vad volontärerna kan se och göra. Begränsningarna sker genom att de inte 

kan ta del av all interpersonell kommunikation som sker mellan ledningen och de kan heller 

inte vara med på möten. Ytterligare en begränsning är att det endast är aktörerna bakom RWG 

som kan skriva inlägg i gruppen. Som volontär är det endast möjligt att kommentera ett 

befintligt inlägg. De första dagarna var Facebookgruppen öppen för alla att skriva inlägg men 

när antalet medlemmar växte ansåg RWG att den strukturen inte höll.  

 
Text 14: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 10 september 2015. 
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I text 14 meddelar aktörerna bakom RWG medlemmarna att de har haft ett möte för att 

besluta rörelsens syfte och målsättning. 

Facebookgruppen fungerar också som intranät och mycket av informationen kommuniceras 

kontinuerligt öppet inför alla istället för att ha möten. Det enda kravet för att ta del av 

informationen är att gå med i gruppen på Facebook. Men ibland genomförs också fysiska 

möten, då de olika aktörerna träffas och diskuterar övergripande riktlinjer för verksamheten. 

Ett exempel är när en av aktörerna skrev ett inlägg om att ”Idag hade Admin möte. Vi 

beslutade bland annat att…” (RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015). Mötena 

kan ses som att de konstant sker på sociala medier, utan att uppmuntras till det, istället för att 

till exempel ha ett morgonmöte för lägeskontroll på kontor. Men det sker alltså också fysiska 

möten. Ett uttalande som tyder på detta är ”Bästa volontärer! Idag har ledningsgruppen för 

RWG haft möte med kommunen…” (RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015). 

Mötena är därför till stor del inte medierade. Besluten är därmed inte heller alltid medierade. 

Det här visar att kommunikationen mellan ledningen inte är medierad. Samma gäller för 

kommunikationen med andra aktörer. Däremot är internkommunikationen till stor del 

medierad. 

 
Text 15: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 14 oktober 2015. 

Text 15 innehåller förändringsinformation till alla medlemmar. Inlägget visar också hur 

aktörerna samarbetar med andra organisationer och myndigheter. Uppgifter som RWG 

tidigare har ansvarat för på centralstationen har nu tagits över av Göteborgs kommun, Röda 

Korset, Islamic Relief, Vägen Ut Kooperativet och Migrationsverket. 

RWG:s struktur har förändrats under gång. Förändringen och effektiviseringen kan följas 

genom att undersöka Facebookflödet. Det syns inlägg, till exempel ”Nu gör vi så här istället” 
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(RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015) gällande strukturen. Både plötsliga och 

långsiktiga förändringar kommuniceras ut via Facebookkanalen. Avgörande förändringar 

kommuniceras ut via pressmeddelanden som också läggs upp som dokument i 

Facebookgruppen. Det här visar att verksamhetens förändringar och förbättringar går mot att 

blir mer och mer en medierad process. Också förändringskommunikationen är till stor del 

medierad.  

Som tidigare nämnt krävs det inte mycket för att bli medlem i RWG. Men för att få en 

ansvarsroll krävs det en utbildning, se text 11. Utbildning i sig sker inte på sociala medier och 

är därför inte medierad.  

7.4. Analys av medieringsprocesser – Symboliska handlingar 
När vi undersökte existensen av symboliska handlingar tittade vi på RWG:s dagliga 

verksamhet, som är synlig i Facebookgruppen. De symboliska handlingarna granskades och 

hur de uttrycker sig i form av opinionsbildning via diskurser. De undersöktes genom 

uttalanden och tolkningar, för att belysa flyktingpolitiken från ett nära perspektiv. Flertalet av 

RWG:s handlingar visar att deras syfte är att flyktingar ska få ett bra välkomnande och att det 

ska finnas en fungerande flyktingpolitik. Text 16, 17 och 18 kategoriseras  som symboliska 

handlingar. 

RWG har gjort uttalanden om opinionsbildning genom inlägg både på Facebooksidan och i 

Facebookgruppen. Bland analysmaterialet visar text 16 hur RWG har använt sig av en känd 

Göteborgsprofil i media för att påverka opinionen: 
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Text 16: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 16 september 2015. 

Text 16 innehåller en länk till en nätartikel från tidningen Expressen, där en känd 

göteborgsprofil hjälper till med att dela ut mat till flyktingar på centralstationen. 

 
Text 17: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 16 oktober 2015. 

Text 17 innehåller ett uttalande från Västtrafik, där de ber om ursäkt för ett missförstånd över 

att RWG inte längre får hjälpa flyktingar vid centralstationen. 
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Mer avgörande tecken på påverkad opinionsbildning är till exempel att RWG har lyckats få 

Migrationsverket att stå på centralstationen. Ett annat exempel är när Västtrafik åter igen 

välkomnade RWG till centralstationen, och det skedde efter att Västtrafik reagerat på ett 

pressmeddelande från RWG, se text 17. Den största opinionsbildningen som har skett var den 

fjärde november, som gick ut via ett pressmeddelande, se bilaga 2, när RWG uppnådde sitt 

syfte i och med att Göteborgs stad tog över ansvaret av flyktingarna. De stora 

opinionsbildningarna har skett genom direkta möten samt medieuttalanden. Det här visar att 

rörelsens opinionsbildning till viss del är medierad.  

RWG:s huvudsyfte är att de inte ska behöva existera och i deras styrdokument står det att de 

ska avveckla verksamheten ”när vi ser att myndigheterna tar ansvar och tar hand om 

flyktingarna…” (RWG, personlig kommunikation, 5 december, 2015). De försöker också få 

Göteborgs kommun att ta ansvar. Det syns att RWG i sin diskurs inte är rädda för att göra 

uttalanden om myndigheter och organisationer, med målet att nå sitt syfte. Text 18 vittnar om 

hur mycket de har påverkat myndigheter i Göteborgsområdet: 

 
Text 18: Inlägget publicerades i Facebookgruppen, den 2 oktober 2015. 

Inlägget visar RWG:s framgång i sin opinionsbildning genom att påverka myndigheter att ta 

större ansvar. I text 18 framgår det att de själva anser sig ha påverkat dessa förändringar.  
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7.5. Sammanfattning – medieringsprocesser inom RWG 
Efter att ha gjort analysen av medieringsprocesserna syns det att vissa av de sociala 

handlingarna tyder på mer mediering än andra. Det finns en mediering inom alla de fyra 

dimensionerna av sociala handlingarna: organisering, deltagande handlingar, protest och 

symboliska handlingar, även om medieringsgraden varierar. 

Inom de deltagande handlingarna undersöktes mobilisering, engagemang och insamling. 

Mobiliseringen hade en svag mediering, då vi inte fann några spår av rekrytering och eller 

inbjudningar till icke-medlemmar i det urvalet som undersöktes. Den markanta ökningen av 

medlemsantalet tyder dock på att en rekrytering har skett, men den är inte medierad. 

Engagemanget av frivilligarbete var medierat. Facebookgruppen användes flitigt för att 

uppmuntra till deltagande och även insamlingen hade en stark mediering, trots att den också 

skedde i andra kanaler.  

Protest, som innebär RWG:s huvudsakliga handlingar, var den sociala handling där det knappt 

alls kunde ses medieringsprocesser. De utgjordes till största del av fysisk aktivitet som att stå 

på centralstationen och ta emot flyktingar, vilket gör dem till icke-medierade handlingar. 

Inom organisationsstrukturen fann vi medieringsprocesser i strukturen, samordning, 

koordinering, planering, internkommunikationen och kommunikation om förändringar. 

Organiseringen är medierad, men inte helt. Nästan alla underområden som undersöktes är 

medierade men vi också ser att alla underområden har verksamhet som inte är medierad. De 

två områden som i princip är icke-medierade inom organiseringen är möten mellan aktörerna 

och utbildning av medlemmar.  

Slutligen undersökte vi symboliska handlingar och hade då fokus på opinionsbildning och 

diskurser. Dessa två handlingar är mycket medierade men det som är motstridigt är att det i 

vissa fall skett direkta möten för att påverka opinionen. Genom synlighet i medierapportering 

påverkar RWG allmänheten med opinionsbildning. 

Utifrån analysen blir det synligt att sociala medier, och mer specifikt Facebook, är en central 

del av RWG:s verksamhet. Genom att undersöka de sociala handlingarna har vi alltså kommit 

fram till att RWG till stor del men inte helt är medierade i sitt arbete. 

Totalt har 18 inlägg i Facebookgruppen analyserats. Mängden inlägg har varierat från dag till 

dag. Inlägg var mest förekommande dagarna efter att Facebookgruppen startades, men har 
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succesivt minskat på grund av att endast aktörerna har kunnat skriva inlägg samt att RWG:s 

syfte att inte behöva existera uppfylldes. 

Betydligt mindre aktivitet hittades på Facebooksidan och på Instagramkontot, vilket har fört 

analysens fokus till Facebookgruppen. Både Facebooksidan och Instagramkontot har använts 

för att tacka dem som har donerat pengar eller annat material samt för att dela med sig av 

aktiviteter som utförts av RWG till allmänheten. 
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7.6. Analys av medialiseringen inom Refugees Welcome to 
Gothenburg 

Vi har utgått från Schulz processer (2004) om vad som definierar medialisering av samhället: 

förlängning, ersättning, sammanslagning och påverkan. Varje process har fått en fråga att 

besvara om de medieringsprocesser som har funnits bland RWG:s sociala handlingar. Genom 

frågorna har svar getts på frågeställningen: Vilken betydelse har medierade och icke-

medierade sociala handlingar för Refugees Welcome to Gothenburgs verksamhet?  

Denna analys har skett på en makronivå, det vill säga, en samhällelig nivå där vi har sett på 

hur medieringsprocesserna har påverkat RWG och vilken inverkan de har haft. 

7.6.1. Förlängning av mänskliga kommunikationsförmågor 

Hur effektiva har RWG varit av att använda Facebook som kommunikationskanal? 

Det syns tydliga tecken på att sociala medier har en viktig roll i RWG:s dagliga arbete och att 

de kompletterar kommunikationen på plats. RWG har i princip valt att använda sig av sociala 

medier, mer specifikt av Facebook, som sitt intranät. Det är där den huvudsakliga 

verksamheten organiseras, och det är också där som huvudkommunikationen och 

informationsspridningen sker. Det starkaste beviset på att RWG har använt Facebook på ett 

effektivt sätt är att det är just via Facebook som man ansluter sig som ny till verksamheten. 

Sociala medier som en förlängd arm för kommunikationen kan vara användbart vid olika 

tillfällen. Ett exempel är när det uppkommer ett akut behov och aktörerna bakom RWG 

behöver få ett svar direkt. Eftersom det sker en snabb spridning på sociala medier och ett stort 

antal människor är aktiva där, kan de snabbt få ett ”jag kommer”-svar. Ett annat exempel är 

när aktörerna för RWG hör av sig på tider utanför kontorstid med information eller 

uppdateringar. De har då en fördel att de kan nå många medlemmar snabbt. Både för att de 

gör inlägg med sina privata Facebookkonton och också för att sociala medier, här Facebook, 

är en plats där många människor är tillgängliga. Facebook gör det också möjligt för aktörerna 

att alltid vara online. 

RWG:s kommunikation kan snabbt röra sig över sociala medier, och via Facebook kan de nå 

aktörer över världen. Det är effektivt eftersom RWG kan kontinuerligt hålla sig uppdaterade 

om andra aktörers informationsspridning samt event som kan vara relevanta.  
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I Facebookgruppen ligger RWG:s dokument tillgängliga under ”filer”. Det här gör att 

medlemmar snabbt kan nå alla dokument som kan komma att behövas. Det effektiviserar och 

sparar tid för aktörerna bakom RWG, eftersom de slipper förmedla informationen. I och med 

att RWG redan har många medlemmar och välkomnar fler, är Facebook en användbar kanal 

för att nå ut till alla, istället för att behöva anordna stormöten. Det gör också att behovet av 

mellanchefer som förmedlar information inte är lika aktuellt eftersom aktörerna bakom RWG 

effektivt kan kommunicera ut till alla direkt. Facebook gör också att missförstånd lätt kan 

fångas upp och förklaras mellan medlemmar. De olika volontärerna kan tolka och utveckla 

informationen och kommunikationen som en kollektiv grupp.  

Det syns att RWG:s användning av Facebook också skapar intresse och motivation genom 

responsen som inläggen har fått och det bidrar till att volontärer ständigt är aktiva. 

Facebookgruppen kan skapa en slags kollektiv identitet, där människor kan känna 

sammanhang och delaktighet och arbeta mot samma mål. Konstruktiva diskussioner samt 

beröm för utfört arbete är vanliga i gruppen, vilket är positivt för stämningen. 

Däremot har RWG:s användning av Facebookkanalen gått fram och tillbaka. De har till och 

från försökt leda bort huvudfokus från sociala medier och använt sig av andra medier som 

webbsidan, Google-docs och andra internetsidor. Men än så länge har de alltid hittat tillbaka 

till Facebook och fortsatt sin huvudverksamhet där.  

Genom att undersöka på vilka sätt RWG använder sig av Facebookkanalen syn det att de drar 

stor nytta av den och att det har lett till en effektivisering av kommunikationen. Samt att det 

skulle krävas mer resurser och tid att anordna verksamheten utanför sociala medier. Däremot 

är RWG:s verksamhet inte helt medierad. Det finns vissa områden inom RWG som 

fortfarande inte är synliga på sociala medier, så som rekrytering och möten, och det gör att de 

inte är helt medierade.  

7.6.2. Ersättning av sociala aktiviteter 

Vilka sociala handlingar inom RWG är medierade och vilka är inte medierade? 

De medieringsprocesser som vi har funnit i den första analysen är synliga inom alla fyra 

sociala handlingar, men de är olika starka. Inom de deltagande handlingarna syns det att 

mobiliseringen har en svagare mediering, medan engagemanget bland medlemmar har en hög 

mediering. Det ekonomiska insamlandet har varit delvis medierat, men har också skett genom 
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kanaler som inte är medierade. Protesterna, det vill säga aktiviteterna, har knappt alls varit 

medierade. De har skett fysiskt genom olika frivilligarbeten.  

Organiseringen innehåller både medierade och icke-medierade handlingar. RWG har 

dessutom försökt att göra delar av schemaläggningen icke-medierad, men återgått till 

medierade former för effektivitetens skull. Kommunikationen aktörer emellan är en icke-

medierad process, medan kommunikationen mellan aktörer och medlemmar till stor del är 

medierad. Även kommunikationen mellan icke-medlemmar och RWG är medierad då de till 

största delen når de via Facebook. De symboliska handlingarna framförs främst på sociala 

medier och är därmed medierade. 

Medieringsprocesserna har inom RWG ersatt många sociala handlingar som har kunnat 

utföras icke-medierat. Kommunikationen mellan aktörerna och medlemmar är en sådan 

handling. Där man helt har förlitat sig på Facebook som första kommunikationskanal. Samma 

sak gäller för schemaläggningen som sker på Facebook. Engagemanget genom positiva inlägg 

till medlemmarna har också skett medierat och samma gäller för de symboliska handlingarna 

genom opinionsbildning. 

Det finns dock sociala handlingar som inte har kunnat ersättas av medierade handlingar. 

Protesterna (aktiviteterna) är sådana. Dessa har krävt fysisk närvaro för att kunna ha en 

funktion överhuvudtaget. En annan handling är rekryteringen. Vi har inte hittat något som 

tyder på mediering av rekryteringen och det stigande medlemsantalet i Facebookgruppen visar 

på att rekryteringen har skett. Utbildning för medlemmar och kommunikationen mellan 

aktörerna är också sociala handlingar som inte blivit ersatta av medieringsprocesser. Vissa av 

de sociala handlingarna har krävt mänsklig kontakt för att både ha funktion och vara effektiva. 

7.6.3. Sammanslagning av sociala handlingar 

Hur ser relationen mellan de medierade och icke-medierade handlingarna ut? 

De sociala handlingarna, medierade och icke-medierade, är sammankopplade med varandra. 

Vi kan till exempel ta den icke-medierade aktiviteten som att stå på centralstationen och ta 

emot flyktingar som ett exempel. Själva aktiviteten, som är icke-medierad, planeras, 

koordineras, schemaläggs och uppmuntras till i medierade handlingar. Det är de medierade 

handlingar som gjort den fysiska aktiviteten möjlig. Dessutom har aktörerna lämnat 

lägesrapporter om den fysiska aktiviteten i en medierad form genom att skriva inlägg i 
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Facebookgruppen. De fysiska behoven på plats har man bett om i Facebookgruppen och även 

uppmuntran till att engagera sig och ansluta till de fysiska aktiviteterna har skett genom 

Facebookgruppen. 

Ett annat exempel är utbildningen som inte är medierad. Behovet av att hjälpa till 

administrativt har tagits upp i gruppen på Facebook, men kompletteras med en fysisk 

utbildning. Kommunikationen mellan aktörerna är till största delen icke-medierad, men 

rapporteringen av mötenas utgång har publicerats i Facebookgruppen. Däremot har vi inte 

hittat relationen mellan den icke-medierade handlingen rekrytering och andra medierade 

handlingar. En förklaring till detta kan vara att rekryteringen till största del skett utanför det 

urval som vi har undersökt. 

Medier och medielogiken är något som är viktigt att anpassa sig till. Även om handlingarna i 

olika utsträckning är medierade så skapar de tillsammans en balans och en anpassning till 

medielogiken. Medierna gör det möjligt för RWG att på ett enkelt sätt kommunicera utåt, 

även om inte alla aktiviteter i sig är medierade. Deras medierade aktiviteter kan alltså 

betraktas som att de sammansmälts med de övriga delarna av verksamheten.  

7.6.4. Påverkan av beteenden 

Finns det en medielogik bland de medierade sociala handlingarna? Är de utformade efter 

medielogiken? 

Slutligen har vi sett på strukturen bland de medieringsprocesser som har funnits. För att 

identifiera medielogik bland de medierade handlingarna har de testats mot de fyra element av 

medielogik inom sociala medier, som arbetats fram av van Dijck och Poell (2013). 

Först har vi sett på hur programmerbart innehållet i Facebookgruppen är. Dokumenten som 

finns i gruppen på Facebook är öppna och tillgängliga för alla. Det finns ett kommentarsfält 

där medlemmarna kan tycka till om innehållet och dokumenten går till och med att redigera 

för alla medlemmar om det skulle önskas. Inläggen i gruppen kunde till en början göras av 

alla medlemmar, men ändrades av aktörerna då medlemmarna publicerade inlägg för ofta. 

Viktig information riskerade att försvinna i flödet. 

Engagemanget av frivilligarbete visades genom inlägg i gruppen där medlemmar kan 

kommentera. Samma sak gäller för uppmuntringar till deltagande. Det är aktörerna som har 

styrt innehållet, men medlemmarna har alltid kunnat kommentera och därigenom påverka 
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innehållet då det blir synligt för alla andra i gruppen. Kommentarerna behöver inte 

godkännas. 

De symboliska handlingarna som har publicerats på RWG:s öppna Facebooksida följer 

samma princip. Innehållet kan både styras av aktörerna och de som läser, genom 

kommenterar, funktionen "gilla" och delningar. 

Därefter har vi tittat på populariteten bland de medierade handlingarna. Funktionen i gruppen 

fungerar så att de inlägg som blir kommenterade hamnar högst upp, vilket gjorde att de mest 

populära handlingarna som publicerades som inlägg i gruppen också blev mest synliga för de 

andra medlemmarna. Att aktörerna valde att stänga av funktionen för alla medlemmar att göra 

inlägg, tyder på att de följt medielogiken. 

En annan egenskap som präglar flera medierade handlingar hos RWG är förenbarheten. Hela 

gruppens syfte och existens bygger på att förena människor. Syftet med att skriva ett inlägg i 

gruppen har varit att nå till så många som möjligt. När aktörerna dagligen har rapporterat om 

de behov som har funnits på centralstationen, har de gjort detta med syfte att så många som 

möjligt ska hjälpa till. Att gruppen alltid är levande genom att det alltid finns någon online gör 

att engagemanget har ökat.  

De symboliska handlingarna som publicerats både inom gruppen och externt till samhället har 

också haft ett syfte att förena. RWG har velat påverka diskurser och nå politiker för att skapa 

en förändring genom spridning av budskap. 

Den sista medielogiken är datafication och handlar om förmågan att göra om information till 

data. Denna logik har inte kunnat hittas bland de medierade handlingarna. Däremot går det att 

se Google docs-dokumentet som sammanställde alla frivilligarbeten och tjänster som en 

datafication, men detta är ingen medierad handling.  

De dagliga behoven skrivs fortfarande ut via inlägg och är inte sammanställda eller i förväg 

uträknade. Det finns möjlighet för RWG att utveckla sin datafication, men frågan är om det är 

till fördel för dem. 
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8. Slutdiskussion 
I dagens samhälle spelar kontakten och länken till andra människor en allt större roll. Att nå 

eller att binda ihop människor över världen ingår för många i det dagliga arbetet, medvetet 

eller omedvetet. Sociala medier har här ett allt större inflytande, både den allmänna och den 

privata sfären. Den stora informationsspridningen och de många möjligheterna via sociala 

medier gör att allt fler lockas till att använda sociala medier. Genom användandet av sociala 

medier går det att nå ut och få information över stora delar av världen.  

Det breda utbudet av kanaler leder i sin tur till att organisationer och verksamheter blir allt 

mer medierade. Sociala medier kan ofta användas för att stärka och komplettera den övriga 

verksamheten. Medieringen kan då leda till en effektivisering och tidssparande. Genom 

användningen av sociala medier har RWG skapat en stor informationsspridning och de har 

haft en dialog med många samtidigt. 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse de medierade och icke-medierade 

handlingarna har haft inom nätverket Refugees Welcome to Gothenburg. Vi har, genom att 

leta efter sociala handlingar, tagit fram medieringsprocesser som i sin tur lett vidare till 

medialiseringen av RWG.  De flesta sociala handlingarna inom RWG är medierade, då de i 

första hand sker i deras grupp på Facebook. En stark medialisering kan ses bland dessa 

medierade handlingar och de följer en medielogik. De stämmer även överens med Schulz 

(2004) fyra processer som definierar medialiseringen.  

Det finns också sociala handlingar som inte är medierade inom RWG. Dessa handlingar har 

ett behov av mänsklig kontakt, till exempel att stå på centralstationen för att ta emot flyktingar 

eller genom möten och utbildning. Det finns alltså sociala handlingar inom sociala nätverk 

som inte kan bli medialiserade. Resultatet av att byta ut den mänskliga kontakten på 

centralstationen mot en medierad handling, till exempel ett Facebookmeddelande, skulle inte 

ha samma effekt. Däremot är dessa handlingar sammanslagna med andra medierade 

handlingar, något som Schulz (2004) menar också är en del av medialiseringen.  

I studien har vi också funnit vilken inverkan RWG har haft på institutioner och samhället runt 

omkring. Att nätverket växt till 10 000 medlemmar på bara en månads tid är imponerande och 

att de också lyckats uppnå sitt syfte – att inte behöva existera då Göteborgs kommun tagit 

över flyktingmottagandet på centralstationen. Detta bekräftar Amnås argument om att 

civilengagemang utvecklar samhället (2012). 
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Vi har också svarat på frågan om vilken betydelse de medierade och icke-medierade 

handlingarna har för RWG genom att lyfta analysen till en makronivå. De medierade 

handlingarna har effektiviserat RWG:s verksamhet då de har öppnat upp för snabb respons 

bland medlemmarna. Informationen som publicerats i Facebookgruppen har snabbt nått ut till 

många, vilket i sin tur har lett till att rörelsens inflytande har växt. Genom att sammanslå de 

icke-medierade handlingarna med medierade handlingar har också RWG skapat en starkare 

opinion. Att publicera donationer på Facebooksidan är ett exempel på detta.  

Vi håller med Mattoni och Trerés (2014) argument om att sociala rörelser bör studeras ur ett 

medieperspektiv. Medialiseringen är inte längre ett utomstående fenomen när det kommer till 

samhällsutvecklingen (Hjarvard, 2013) och sociala rörelser och civilengagemang bör 

betraktas som en viktig del av den demokratiska utvecklingen (Amnå, 2012).  

Vi kan genom denna studie hävda att de tre ovanstående påståendena hör samman och bör 

studeras ihop. Genom att kombinera akademiska fält och traditioner går det att utveckla 

forskningen om samhället, speciellt då samhället är ett fenomen som står i konstant 

förändring. Detta stöds också av flera forskare som förekommer i vår studie och som också 

menar att de akademiska fälten bör stå närmare varandra (Amnå, 2012: Mattoni & Treré, 

2014: Milan, 2015).  

Vi uppmanar också till vidare forskning med andra sociala rörelser som studieobjekt. RWG 

har visat sig ha en stark medialisering och det vore därför intressant att se hur medialiseringen 

bland andra sociala rörelser ser ut. Vi har undersökt vilka handlingar som är medierade och 

vilka som inte är det, en annan intressant studie vore att se om omständigheterna gör att 

medielogiken är något som RWG måste anpassa sig till i sin verksamhet. Och vilka av deras 

handlingar som bör ses som uttryck för medvetna och omedvetna principer om mediering.  

Något som inte har fått plats i denna studie är hur relationen mellan RWG och traditionell 

media ser ut, och på vilket sätt det har påverkat RWG:s verksamhet, mobilisering och 

kollektiva identitet. Vi uppmanar därför till vidare forskning av RWG andra medierelationer 

än med sociala medier för att få ännu mer förståelse för sociala rörelsers position och 

påverkan i samhället. 

Sammanfattningsvis och som svar på de utformade frågeställningarna kan vi se vilka av de 

sociala handlingarna inom Refugees Welcome to Gothenburg som är medierade och icke-

medierade. Vi har också lyckats ta reda på vilken betydelse dessa handlingar har för rörelsen 
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och hur de har påverkat rörelsens mobilisering, organisering, syfte och opinionsbildning. 

Studien visar att medialiseringen i samhället inte bara påverkar institutioner och 

organisationer, utan även andra sociala grupperingar, så som sociala rörelser. Detta visar att 

vidare forskning behövs om medialiseringens effekter i samhället, med andra studieobjekt än 

de som tidigare forskats om. Vi föreslår att alla sociala fenomen i samhället bör studeras ur 

medieperspektiv, då medier i allt mer utsträckning tar en större plats i den sociala sfären.  
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