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Abstract 

In this paper I study how the minority group Roma appears in the Swedish media. I also look at 

possible similarities and differences in appearance before and after the disclosure of the Roma 

registration by the Swedish police in September 2013. To answer my purpose with the paper I 

treat the following questions: 

 How is the minority group Roma constructed in the media before and after the 

disclosure? 

 In which ways are the minority group Roma expressed in the media before and after the 

disclosure? 

I am using a discourse analytic method based on theories of construction between “them” and 

“we” and the media’s impact on social constructions and identities. By analysing twenty-eight 

articles from a period of one month before and one month after the disclosure the result shows 

that there are more similarities than differences between how the Roma are described in the 

Swedish media. The conclusion is that there are small differences and bigger similarities in how 

the Roma are constructed between the two periods, but that the attitude against how they are 

expressed is more sympathetic after the disclosure. 
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1.0 Introduktion 

1.1 Utanförskap i ett majoritetssamhälle 

Diskriminering och segregation av människogrupper förekommer över hela världen. I alla EU:s 

medlemstater återfinns, dock i olika omfång, mångfald av invånare som exkluderas från ett 

fullvärdigt medborgarskap.1 Det kan handla om människor som lever på socialbidrag i etniskt 

segregerade stadsdelar eller om människor som är asylsökande och lever i flykt.  

I Europa lever omkring 10 till 12 miljoner romer, ett folkslag som är Europas största etniska 

minoritet. Av dessa är de flesta EU-medborgare. År 2000 kom EU-direktivet om genomförandet 

av Principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Samtliga EU-länder har 

fullföljt direktivet till nationell lag, men ändå är det fortfarande en väsentlig del romer som utsätts 

för social exkludering.2 I Sverige har romernas tillvaro präglats av utanförskap och diskriminering 

under flera hundra år. Denna diskriminering har bestått av bland annat tvångsförflyttning, 

tvångssterilisering samt näringsförbud. Den svenska regeringen har satsat på att försöka få stopp 

på detta utanförskap, framförallt med fokus inom utbildning och arbete, men ansträngning 

kvarstår.3 

Teorier kring det så kallade begreppet andrafiering (se mer avsnitt 3.1) hävdar att det finns en 

negativ effekt av att klassificera människor i olika fack. Genom att visa på skillnader mellan 

människor reproduceras dessa istället för att jämnas ut eller accepteras. Konstruktionen av ”vi” 

och ”dem” bidrar följaktligen till vad som anses önskvärt respektive icke-önskvärt i samhället. 

Vissa forskare menar dessutom att media utgör en stor del av människors faktakunskap och 

därför blir viktiga inlärningskällor för vad människan ska uppfatta som önskvärt och inte i hennes 

samhälle. Om massmedia skriver och därmed konstruerar etniska grupper som romer på ett visst 

sätt råder också en risk att de kommer att uppfattas så av resterande samhälle. Följaktligen leder 

det till en fortsatt diskriminering. 

Den 23e september i år avslöjade Dagens Nyheter att den svenska polisen innehar ett register 

med ett stort antal i Sverige bosatta romer. Registret påstods användas av polisen för att 

underlätta vid utredningar där just romer är misstänka som skyldiga.4 Avslöjandet väckte stor 

debatt och syntes runt om i olika media. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden fastslog i 

november att Polismyndighetens behandling av personuppgifter i den ovan nämnda 

                                                           
1 Darvishpour, Mehrdad & Charles Westin (red.) (2008). Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle. 
Studentlitteratur. s.107-108 
2 Europeiska kommissionen, Romerna i EU. 2013-11-11 
3 Länsstyrelsen Stockholm. Romsk inkludering. Hämtat 2013-11-26 
4 Orrenius, Niklas. Över tusen barn med i olaglig kartläggning. Dagens Nyheter. 2013-09-23 
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registreringen var olaglig i flera avseenden. Nämnden meddelade att registreringens ändamål var 

bristfälligt och att det inte fanns behov av att registrera alla de redan registrerade personerna. 

Vidare fastslogs att det ändamål för registreringen som angetts inte var starkt nog. I uttalandet 

utläses att nämnden konstaterar att många av de registrerade personerna var av romsk härkomst 

och att många inte borde funnits där. De menar vidare på att detta kan ge ett intryck av att det är 

etniciteten som varit orsaken till registreringen av personuppgifter. De poängterar dock att 

registreringen inte endast kan ses grundas på etnicitet, utan att själva grundorsaken till 

registreringen varit misstankar mot brottsliga personer.5 

Jag vill utifrån detta undersöka hur svensk massmedia, med fokus på tidningar, skriver om romer. 

Utgångspunkten är att ta reda på om det råder någon skillnad i hur massmedia framställt romer 

före respektive efter avslöjandet om polisens registrering. Ett potentiellt utfall kan vara att 

avslöjandet lett till ökad debatt om romer med fokus på att de är utsatta i samhället. Avslöjandet 

skulle då kunna bidra med en negativ följd med mer reproducering. Enligt rådande teorier om 

andrafiering och media är detta ett rimligt antagande. Andra utfall kan vara att tidningarna 

antingen tonar ned debatten alternativt vinklar den till ett mer nyttomål för romer där inte 

reproducering av stereotyperna står i fokus. Detta på grund av den utsatthet och sympati som 

människor kan känna efter ett sådant diskriminerande avslöjande. Ett sista utfall kan visa att 

ingen skillnad råder. 

Min hypotes är att massmedia efter avslöjandet har ett mindre fokus och en mildare ton mot 

romer än innan. Detta eftersom debatten kring avslöjandet involverade många människor, som 

troligen kan ha känt med de utsatta. 

Forskningsproblemet är intressant ur ett inomvetenskapligt perspektiv, eftersom det finns tidigare 

forskning och teoretiker som påstår att massmedias konstruktion av minoriteter kan ha betydelse 

för hur samhället i stort ser på och behandlar dessa. Romer är en erkänd etnisk minoritet i Sverige 

som trots detta utstår diskriminering, något som gör det intressant att se hur media framställer 

minoritetsgruppen. Det är intressant ur ett utomvetenskapligt perspektiv av den orsak att det just 

nu råder svensk debatt om romer samt en generell debatt kring invandringspolitik och 

främlingsfientlighet. Genom att belysa hur romer framställs i tidningar som därmed kan antas ha 

påverkan på hur samhället behandlar romer, ger studien insikt i hur attityden i media gentemot 

romer ser ut idag samt hur diskriminering mot romer eventuellt kan minskas. 

                                                           
5 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2013. Uttalande; Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i 
uppgiftssamlingen benämnd ”Kringresande”. Stockholm. s.1 
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1.2 Syfte 

Att undersöka hur minoritetsgruppen romer framträder i svensk massmedia, med fokus på 

tidningar, och om det råder någon skillnad i framförandet före respektive efter avslöjandet om 

polisens registrering av bland annat romer. 

1.3 Preciserade frågeställningar 

För att undersöka mitt syfte ställer jag huvudfrågan ”Finns det några likheter eller skillnader i hur 

minoritetsgruppen romer framträder i svensk massmedia, med fokus på tidningar, före respektive 

efter avslöjandet om registreringen? För att lättare svara på huvudfrågan ställer jag upp ytterligare 

fyra preciserade frågeställningar: 

 Hur konstrueras minoritetsgruppen romer i media före avslöjandet? 

 Hur konstrueras minoritetsgruppen romer i media efter avslöjandet? 

 På vilket sätt uttrycks minoritetsgruppen romer i media före avslöjandet? 

 På vilket sätt uttrycks minoritetsgruppen romer i media efter avslöjandet? 

Med konstruktion av romer menar jag hur romer i texten skapas och framställs. Hur beskrivs och 

benämns romer? Hur utmärks romer? Vilken bild får läsaren av romer genom att läsa texten? 

Genom att fråga på vilket sätt romer uttrycks i texterna svarar jag på hur texten är skriven. Under 

vilka attityder konstrueras och presenteras romer i texten? Ger författaren sken av att ha en 

positiv eller negativ attityd gentemot romer? Tillsammans kommer dessa frågor ge mig kunskap 

om vad som sägs om romer samt på vilket sätt det sägs i olika texter. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Romerna 

I regeringens proposition om nationella minoriteter i Sverige kan utläsas att det idag finns mellan 

15 000 och 20 000 romer bosatta i Sverige.6 Siffrorna är dock något oklara eftersom många romer 

inte lever öppet med sin etnicitet. Folkgruppen romer invandrade till Sverige redan under slutet 

av 1800-talet (även under 1500-talet, men de utvisades till det som idag är Finland) och har under 

en lång tid varit en levande del av det svenska samhället där de försvarat den egna gruppens 

kultur och språk.7 Romernas kultur och traditioner skiljer sig från majoritetsbefolkningens och 

detta satte sig svenskarna tidigt emot genom lagar om utvisning.8 Romerna har därefter varit mål 

för diskriminering genom flera århundranden. År 1637 utfärdades en zigenarförordning som 

innebar att alla zigenare inom ett år skulle förvisas och de som därefter fanns kvar i landet skulle 

slås ihjäl eller jagas iväg. Mellan 1914 och 1954 gällde en lag som förbjöd all zigensk invandring 

och under 1930-talen infördes en steriliseringslag som drabbade romerna hårt.9 På 1980-talet 

började det romska folket bilda organisationer för att bevara sina intressen och år 2002 inrättades 

ett rådgivande organ till regeringen som 2007 ersattes av Delegationen för romska frågor.10 

Antiziganism innebär fientlighet mot romer och involverar en syn om att den romska gruppen är 

födda med sämre egenskaper än övrigt folk. Den bygger på främlingsfientlighet, negativa 

stereotyper, fördomar och religiösa föreställningar om den romska gruppen.11 Romernas 

riskförbund arbetar för att stärka romernas ställning i Sverige. Sedan 1997 ingår representanter 

från romernas riksförbund i en romsk arbetsgrupp tillsatt av regeringen i syfte att främja 

romernas situation, detta genom att bland annat sprida kunskap om romerna.12 

Trots att romerna skyddas av de mänskliga rättigheterna och är ett erkänt minoritetsfolk och 

därför skyddas av svenska minoritetslagar är romerna fortfarande ett utsatt och diskriminerat 

folk. Enligt en rapport från diskrimineringsombudsmannen som utgavs år 2012 utestängs romer 

från stora delar av det svenska samhället och står utan mänskliga rättigheter som bostad, 

                                                           
6 Proposition 1998/99:143. Nationella minoriteter i Sverige. Stockholm: Kulturdepartementet s.25 
7 SOU 2010:55. Betänkande av Delegationen för romska frågor. Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Stockholm:       
Fritze s.81 
8 Proposition 1998/99:143 s.25 
9 Cederberg, Irka. (2010) Förr fördömd. Romerna – ett Europeiskt dilemma. Scandbook: Falun s. 38-40 
10 Cederberg s.47-48 
11 SOU 2010:55 s.83 
12 Proposition 1998/99:143 s.26 
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utbildning, arbete och hälsovård. Vidare framgår hur romer diskrimineras inom rättsväsendet och 

varit exkluderade helt från samhällets demokratiska processer.13 

År 2004 presenterade Ombudsmannen mot etnisk diskriminering en rapport som visade att 

kunskapsluckorna är stora vad gäller de bakomliggande orsakerna till romers livsvillkor i Sverige. 

Det kunde konstateras att en stor anledning till romers marginaliserade utanförskap i dagens 

svenska samhälle har att göra med en okunskap bland medborgarna om statens betydande och 

hårda roll gentemot romer genom historien.14 Rapporten från Diskrimineringsombudsmannen 

som utkom år 2012 poängterar att majoritetssamhällets regler och normer genom historien 

begränsat, kontrollerat och utstängt romer och att deras historia präglas av rasism, förföljelse, 

marginalisering och osynliggörande.15 

2.2 Den svenska minoritetspolitiken 

Minoritetsfolk är människor som lever i ett land med en annan kulturell identitet jämfört med 

den politiska majoriteten i det landet. Enkelt uttryckt kan sägas att den vanligaste definitionen för 

en minoritetskultur är att medlemmarna av gruppen är medborgare i staten och har levt länge där, 

att medlemmarna innehar en politisk icke-dominant position samt att medlemmarna utskiljer sig 

från majoriteten av befolkningen genom till exempel att dela etnisk bakgrund, språk eller kultur.16 

Vidare nämns ofta subjektiva kriterier som innebär att medlemmarna också känner sig som en del 

av en viss kulturell, etnisk, språklig eller religiös identitet samt en vilja av att bevara denna.  

De mänskliga rättigheterna är universella och omfattar därmed hela världens befolkning. I 

kombination med diskrimineringslagar kan tyckas att någon speciell lag eller regler för etniska 

minoriterer inte skulle behövas. Men för minoritetsgrupper runt om i världen har det inte räckt 

utan de har krävt någonting mer för att deras kulturella identiteter ska kunna fortleva.17  

År 1995 kom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. För att Sverige skulle kunna ratificera 

denna utformade regeringen en proposition om nationella minoriteter i Sverige. Propositionen 

bidrog till att fem svenska nationella minoriteter erkändes; samer, sverigefinnar, tornedalingar, 

romer och judar.18  

                                                           
13 Sandesjö, Håkan. Romers rättigheter – Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av 
romers livsvillkor. Diskrimineringsombudsmannen, 2012 s.9 
14 Sandesjö s.10 
15 Ibid s.17 
16Gunner, Göran & Elena Namli (red.) (2005). Allas värde och lika rätt – Perspektiv på mänskliga rättigheter. 
Studentlitteratur: Lund s.211-212 
17 Gunner & Namli s.216-217 
18 Proposition 1998/99:143 s.1 
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2.3 Den svenska integrationspolitiken 

Under 1950- och 1960-talen utbröt en arbetskraftsinvandring till Sverige. Assimilering blev den 

invandrarpolitiska strategin. Efter nya invandrarvågor utvecklades en ny politik på 1970-talet med 

syfte att införliva invandrarna i den svenska välfärdsmodellen samtidigt som de skulle kunna 

bevara sitt hemlands kultur och traditioner. I början på 1990-talet förvandlades sedan 

invandrarpolitiken till en integrationspolitik med fokus på integration.19 

Det finns människor som anser att det ligger ett problem i att regeringen valde att utforma en 

politik för än med invandrare, vilket har lett till ett så kallat ”vi-och-dem-tänkande”. Detta har i 

sin tur lett till att integrationen har försvårats och utanförskapet av majoritetskulturen tar fokus 

över inkluderandet i minoritetskulturen. Den svenska integrationspolitiken kan anses ha 

misslyckats då den inte har byggt upp ett jämlikt mångkulturellt samhälle utan snarare ett 

majoritetssamhälle där minoritetsgrupper med annan etnisk bakgrund inte betraktas som 

likvärdiga med majoritetsbefolkningen.20 

  

                                                           
19

 Darvishpour & Westin s.93-94 
20 Ibid s.93-94 
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3.0 Teori & tidigare forskning 

3.1 Andrafiering  

Enligt en rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2006) har den 

svenska integrationspolitiken sedan år 1975 utmärkts av att ”invandrare” ska integreras in i det 

svenska samhället. Detta påstås ha bidragit till att samhället delats upp i två grupper bestående av 

”svenskar” samt ”invandrare”, där svenskar framställs som det normala som utgör normen att 

sträva efter, medan invandrare blir det onormala som ska integreras.21 

I rapporten antyder Masoud Kamali att vissa grupper i samhället görs till ”de andra” och utpekas 

ha mindervärdiga egenskaper. Dessa blir underordnade ett mer överlägset ”vi”. Genom makt och 

kontroll samt andra socioekonomiska resurser placerar sig denna grupp högre upp i en etnisk 

hierarki. Ju närmre majoritetssamhällets kulturella hegemoni den underordnade gruppen står, 

desto enklare blir det för människorna att bli en del av majoritetsgruppen. Vidare är Kamalis 

mening att den svenska integrationspolitiken med fokus på likabehandlingsprincipen hindras av 

den institutionella diskrimineringen som placerar in samhällets människor i olika fack. Istället för 

en integrationspolitik blir det en politik som reproducerar skillnaden mellan ”vi” och ”de andra”. 

Kamali pekar också på vikten av att tankarna kring mångkulturalism och mångfald idag bidrar till 

att skapa kultur som ett ting på så vis att vissa grupper tillhörande ”andra kulturer” lever bland 

”oss”. Kulturen markerar en gräns mellan det som är normalt, ”vi”, och det som därmed blir 

onormalt och främmande, ”dem”. Den svenska kulturen får således en unik position i toppen och 

resterande kulturer placeras i underläge.22 

I en rapport från Integrationspolitisk maktutredning (2004) hänvisar Anders Wigerfelt till Robert 

Miles som beskriver kategorisering och stereotypisering som en väsentlig del av den rasistiska 

diskursen som råder. Här betonas att när folkgrupper stämplas som annorlunda och hotfulla mot 

”oss” på grund av till exempel utseende eller kulturella drag blir de också annorlunda och ”de 

andra”. Wigerfelt redogör för socialantropologen Thomas Hylland Eriksens teori om att 

kategoriseringar och stereotyper av människor kan hjälpa människan att skapa ordning i en 

kaotisk värld. Därmed kan man genom att studera de sociala kategoriseringar och 

stereotypiseringar som finns omkring oss bli medveten om de diskurser som finns i samhället.23  

                                                           
21 SOU 2006:73. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Den segregerande 
integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder. Stockholm: Fritze. 2006. s.3 
22 SOU 2006:73 s.9-13 
23 SOU 2004:48. Integrationspolitiska maktutredningen. Kategorisering och integration – Om föreställda identiteter i politik, 
forskning, media och vardag. Stockholm: Fritze s.23-24 
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3.2 Medias påverkan 

Stig Arne Nohrstedt och Leonor Camaur förklarar i en annan rapport av Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering (2006) att en stor del av människans faktakunskap och de 

tolkningar hon gör av verkligheten med stor sannolikhet kommer från medierna. Medierna blir 

således en av flera viktiga kunskapskällor för våra uppfattningar kring vad som är önskvärt och 

inte i vårt samhälle.24  

Pia Strand Runsten står på samma sida när hon i samma rapport understryker att massmedia 

innehar makten till att definiera verkligheten och producera stereotyper av olika grupper samt 

också bidra till synen på ”vi” och ”dem”. Hon framhäver att ett uttalande som upprepats 

tillräckligt många gånger till slut kan komma att uppfattas som sanning. Hon exemplifierar detta 

med att våld mot kvinnor som kontinuerligt kopplas samman med etnicitet förstärker negativa 

föreställningar om könsroller.25 

I rapporten redovisar också Ylva Brune sin studie om hur svenska tidningar upprätthåller gränser 

mellan ”oss” (läsargemenskapen) och ”dem” (asylsökande, invandrare). Hon pekar på vikten av 

att andrafiering kan skapas i en text genom att texten uttrycker sig på sådant vis att ”vi” talar eller 

skriver om ”dem” där relationen mellan dessa utgörs av skillnader eller motsatsförhållanden. 

Vidare förklarar hon att denna uppdelning inte behöver vara negativ, men att den ofta kan vara 

det.26 Hon poängterar att tidningsartiklar läses ur en kontext där tydliga bilder och stereotyper av 

olika grupper redan existerar. Ett exempel kan vara en tidning som skriver om mobiltelefonrån. 

Eftersom läsaren redan läst samma slags nyhet många gånger tidigare känner denne igen koderna 

i dem. Det behöver inte uttryckligen stå att det är invandrarkillar som stulit telefonerna, läsaren 

vet redan att det handlar om det (relaterat till tidigare nyheter).27 Sammantaget kan uttryckas att 

varje gång massmedia använder sig av kategoriseringar i negativa bemärkelser så bidrar media 

också till att skapa ett samhälle med just dessa kategoriseringar och de problem de medföljer. 

I den tidigare nämnda rapporten från Integrationspolitiska maktutredningen (2004) klargör Brune att 

artiklar som kan utläsas i tidningar dock inte alltid är medvetet vinklade på ett eller annat sätt. 

Hon visar att det råder vissa tolkningar och tekniker inom nyhetsdiskursen. Dessa tolkningar 

skapar strukturer och viss igenkännlighet vilket underlättar arbetet för både journalisten samt för 

läsaren.28 I den nämnda rapporten spånar Bo Petersson och Anders Hellström vidare i samma 

                                                           
24 SOU 2006:21. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Mediernas Vi och Dom – 
Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Stockholm: Fritze s.9 
25 SOU 2006:21. s.189 
26 Ibid s.91 
27 Ibid s.95 
28 SOU 2004:48 s.59-60 
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banor. De använder exemplet ”flyktingströmmar” och förklarar hur ordet skapar ett intryck hos 

läsaren om att flyktingar är någonting negativt och oönskvärt, trots att det inte alls är säkert att 

författaren ville förmedla just detta intryck.29 Men det är just dessa tolkningar som återigen är 

med och reproducerar tankarna kring ”vi” och ”dem” och som läsaren sedan anammar. 

Tidigare forskning om hur just romer framställts i media har gjorts. I en undersökning från 

journalistprogrammet vid Göteborgs Universitet år 2010 påvisas att det råder ett samband mellan 

medias rapportering av romer och deras egen självbild samt majoritetssamhällets bemötande av 

romer. Vidare fastställs att rapporteringen av romer ofta är stereotypifierande på grund av att 

journalisten är distanserad från romer. Artiklar där romer aktivt medverkar i är således mer 

nyanserade än artiklar där romer inte är medverkande.30   

3.3 Teori och tidigare forskning kopplat till denna studie 

Teorierna kring andrafiering och medias påverkan på konstruktionen av ”vi” och ”dem” 

tillsammans med den tidigare forskning som har gjorts, bidrar med en intressant aspekt. Om 

tidningar skriver på ett visst sätt om romer så är det stor risk att de även framställs på samma sätt 

i samhället och vidare i den sociala verkligheten. Utifrån dessa tankegångar är det intressant att 

studera hur romerna konstrueras i svensk massmedia. Vidare är det intressant att se om 

avslöjandet om registreringen år 2013 kan antas vara en skiljelinje mellan två olika förhållanden 

till romer i media. Detta eftersom avslöjandet kan tänkas bidra med en mer positiv eller mer 

ogynnsam hållning gentemot romer. 

  

                                                           
29 Ibid s.107 
30 Augustsson Dan, Maria Hansson & Björn W. Barr. (2010) Utanför – bilden av romer i svensk press. Göteborgs 
Universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation s.38 
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4.0 Metod & material 

4.1 Diskursanalys som metod 

I och med att jag vill undersöka hur svensk massmedia framställer bilden av och konstruerar 

romer lämpar det sig för mig väl med en diskursanalys.31 Göran Bergström och Kristina Boreús 

beskriver diskursanalys som en studie av samhällsproblem där språket står i centrum och är med 

och organiserar den sociala verklighet vi lever i.32  Mats Börjesson menar att diskurs kan 

översättas till ungefär ”social överenskommelse”. En diskurs sätter nämligen gränserna för vad 

som är socialt och kulturellt accepterat i ett visst samhälleligt sammanhang. I diskursen skapas 

mening, sammanhang och förståelse. Genom att studera bland annat vad och hur saker sägs och 

motsatt, vad som inte sägs och därmed är tabu, utmärks den rådande diskursen.33  

För att kunna använda diskursanalys som metod krävs ett anpassande efter de 

socialkonstruktivistiska teorier som ligger bakom själva diskurstänkandet. Dessa menar att 

människans kunskap och bild av hur verkligheten ser ut inte är någon spegelbild av den faktiska 

verkligheten, utan en produkt av vårt sätt att se på och kategorisera den. Inriktningen har en 

kritisk inställning till självklar kunskap och objektiv sanning. Människans verklighet om världen 

har inte alltid sett likadan ut utan denna förändras i takt med att vi förändras. Verkligheten är 

därmed inte given på förhand utan bestäms utifrån just sociala kontexter.34  

Foucalts diskursteori utgår från centrala begrepp som makt och kunskap. Det är genom makten 

som den sociala omvärlden skapas och ting eller fenomen relateras till varandra på olika vis. 

Eftersom diskurserna säger något om hur vi bör se på och uppfatta saker är det också utifrån 

diskurserna som vi får vår kunskap.35  

Diskursanalys handlar inte om att ta sig bakom själva diskursen och studera verkligheten där 

bakom utan det handlar om att kartlägga vilka mönster och beteenden som finns och se vilka 

sociala konsekvenser detta möjligen kan få.36 Genom att analysera hur språket används som en 

del av diskursordningen kan man se om och hur det reproducerar eller ifrågasätter 

diskursordningen. Varje kommunikativ händelse är med och formar diskursen, men den formas 

också av den bredare sociala praktiken.37 Det är intressant att studera diskurser och sociala 

                                                           
31 Winther Jørgensen, Marianne & Louise Philips. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur s.8 
32 Bergström, Göran & Kristina Boréus (red.) (2012, tredje upplagan). Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur s.354 
33 Börjesson, Mats. (2003) Diskurser och konstruktioner – En sorts metodbok. Studentlitteratur: Lund s.20-22 
34 Winther J. & Philips s.10-12 
35 Ibid s. 2000:19-20 
36 Ibid s.28 
37 Ibid s.76 
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konstruktioner i samhället eftersom kategoriseringar har avgörande konsekvenser för 

människorna i samhället.38 

4.2 Den kritiska diskursanalysen 

Väl inom studiet av diskurser råder olika uppfattningar och angreppssätt. Kritisk diskursanalys 

lämpar sig bra vid studier som först och främst fokuserar på relationen mellan socialt 

maktmissbruk, dominans och ojämlikhet och hur denna relation skapas, reproduceras och 

motverkas av text i en social och politisk kontext.39 Eftersom det är detta jag vill belysa i min 

studie kommer jag att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys.40 Här ses diskurser som sociala 

praktiker som är med och reproducerar och förändrar kunskap och identiteter, samtidigt som den 

formas i förhållande till andra diskurser. Fairclough bygger sin teori på tre olika traditioner: den 

lingvistiska detaljerade textanalysen som bidrar till möjligheten att avläsa diskursiva processer i 

texter, makrosociologisk analys av social praktik som medför idén om att sociala praktiker formas 

av sociala strukturer och maktrelationer (ofta omedvetet av människan) samt den tolkande 

mikrosociologiska traditionen inom sociologin som bidrar med tanken om att verkligheten skapas 

av människor i interaktion.41 

Fairclough utformar en modell inom kritisk diskursanalys som bygger på just dessa tre 

dimensioner och menar att analysen bör göras utifrån dessa tre nivåer.42 På textnivån bör 

forskaren analysera textens egenskaper och uppbyggnad för att se hur diskurser skapar identiteter. 

Den andra nivån, den diskursiva praktiken, omfattar relationerna mellan de grupper som deltar i 

diskursen.43 Den sista nivån innebär en analys av den bredare sociala praktiken som den 

diskursiva praktiken existerar i. Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen eller 

inte?44 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag kommer i min undersökning att fokusera på textnivån och undersöka hur textens egenskaper 

är utformade. Det är för denna studie för invecklat och tidskrävande att undersöka alla de tre 

nivåer som Fairclough idealiskt målar upp. Jag kommer att titta på vad som sägs i diskursen samt 

hur det sägs.  

                                                           
38 Ahrne, Göran & Peter Svensson (red.) (2012). Handbok i kvalitativa metoder. Lund: Liber AB s.151 
39 Van Dijk, Teun A. Critical Discourse Analysis, I The Handbook of Discourse Analysis, Deborah Schiffrin, Deborah 
Tannen & Heidi E. Hamilton, 352-371,  Blackwell: Oxford, 2001 s.352 
40 Winther J. & Philips s.7 
41 Winther J. & Philips s.71-72 
42 Winther J. & Philips s.74 
43 Winther J. & Philips s.85 
44 Winther J. & Philips s.75 
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Mitt analysschema baseras på undersökningens syfte och preciserade frågeställningar. För att 

kunna svara på hur minoritetsgruppen konstrueras tittar jag på vad som sägs i texten. Detta gör 

jag genom att undersöka hur författaren beskriver och benämner romer. Vilken bild av romer 

förmedlar texten som läsaren därmed också uppfattar? Jag undersöker också vilka ord eller 

begrepp som är mer tydliga än andra. Dessa ord kallar jag för nyckelord. Nyckelorden 

representerar de ord som tydligt framkommer i rubrik, citat eller som är återkommande i texten 

och som därmed enkelt kopplas till textens innehåll; romer. 

För att kunna svara på vilket sätt som minoritetsgruppen uttrycks undersöker jag hur det som sägs 

faktiskt sägs. Jag undersöker vilken attityd mot romer som texten lyfter fram. Därmed tittar jag på 

om författaren använder ett mjukare mer positivt eller ett hårdare mer negativt språk samt om 

texten tycks frambringa en positiv eller negativ syn mot romer.  

4.4 Analysschema 

 Hur beskriver/framställer författaren minoritetsgruppen? (Vad som sägs) 

 Vilka nyckelord används i texten? (Vad som sägs) 

 Vilken attityd uttrycker texten. Är språket positivt eller negativt? (Hur det sägs) 

4.5 Kritik mot metoden  

Det finns en problematik med att ha en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Om forskaren 

accepterar att det inte finns någon objektiv sanning hur ska denne då förhålla sig till det fenomen 

denne studerar? Med den här inriktningen ger ett analysresultat och den verklighet den bidrar till 

intrycket av att någonting annat hade kunnat kommas fram till ur en annan position.45 Som 

författare till denna utredning anammar jag dock inte hela det socialkonstruktivistiska tankesättet. 

Jag förnekar inte att verkligheten inte är socialt konstruerad, men vill tillägga att det är den sociala 

verkligheten som också blir vår verklighet och därmed vår sanning. Jag vill betona att det 

intressanta här är hur fenomenet romer beskrivs i massmedia och att detta kan (och med stor 

sannolikhet kommer att) ändras i tid och rum.  

4.6  Validitet & Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga bedömningsgrunder när det gäller kvaliteten i en 

vetenskaplig undersökning. 

Validitet innebär att det som empiriskt blir undersökt också är det som teoretiskt ska undersökas. 

Om de operationella indikatorerna inte mäter det forskaren vill mäta så baseras undersökningen 

                                                           
45 Winther J. & Philips s.29 
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på systematiska fel och resultatet blir således missvisande.46 Validitetsproblemet kan minskas om 

forskaren lånar operationalisering som andra tidigare forskare framgångsrikt har använt.47 För att 

säkerställa validiteten i min undersökning har jag kontinuerligt under analysens gång ifrågasatt om 

mina analysverktyg är rimliga för min empiriska forskning. Vid enstaka tillfällen har jag justerat 

och reducerat analysverktyget till så som det ser ut idag.48  Jag har också tittat på tidigare 

forskning i området och anammat delar av hur dessa gått till väga. 

En undersökning med bristande reliabilitet är ofta slarvigt gjord i datainsamling och urval. 

Reliabiliteten kan testas genom att göra exakt samma undersökning vid ett annat tillfälle. Om 

resultatet då blir detsamma har undersökningen hög reliabilitet och därmed god tilltro.49 

Bergström och Boreús poängterar att diskursanalys öppnar upp till en bredare konstruktion av 

analysverktygen än många andra metoder. Detta kan vara positivt för forskaren på så sätt att 

denne kan konstruera analysen efter förmåga, men det kan också drabba undersökningen i form 

av att analysverktygen blir diffusa och svårbegripliga. Med noggranna förklaringar och 

beskrivningar av analysredskap och därmed hur undersökningen gått till ökar chansen att andra 

forskare kan göra samma undersökning och få samma resultat.50 När det gäller tolkningar av 

material är vi förstås alla olika och kan se olika saker. Men för att öka transparensen och 

förtroendet för studien använder jag mig av många citat och förklarar väl hur och varför jag tänkt 

som jag gör i analysen. Jag uttrycker mig också tydligt i hur jag gjort mitt urval. 

4.7 Begreppsdefinition 

För att undvika felaktiga tolkningar kommer nu en redovisning av det centrala begreppet som 

framgår i studien. 

När jag i uppsatsen talar om romer använder jag mig av den förklaring för rom som anges i 

regeringens proposition för nationella minoriteter i Sverige. Där uttrycks den romska 

befolkningen som heterogen med härkomst från olika länder och olika stammar med viss del 

olika traditioner och olika variationer i språket romani chib. Regeringen delar in romerna i olika 

grupper som benämns svenska romer, finska romer, utomnordiska romer samt romer från före 

detta Jugoslavien.51 Utöver detta inkluderar även regeringen resandefolket samt de före detta 

                                                           
46 Esaiasson mfl. s.588 
47 Ibid s.60 
48 Ibid s.216 
49 Ibid. s.57, 63-64 
50 Bergström & Boréus s.405-406 
51 Proposition 1998/99:143 s.25 
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”tattarna” i den mån de vill erkänna sin bakgrund.52 Resandefolket är liksom romerna ett 

kringresande folk som har vissa historiska och språkaspekter gemensamt.53   

4.8 Urval & avgränsningar 

Analysen baserar sig på artiklar funna i databasen Mediearkivet som innehar tryckt svenskt material 

från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidsskrifter och magasin. 

Sökorden jag använt mig av är romer, zigenare och romani. Jag testade också att lägga till orden 

tattare och resandefolk, men fick endast upp ytterligare en handfull artiklar som inte bidrog särskilt 

till materialet, därför valde jag att i den slutgiltiga sökningen utesluta dessa. Sökorden fångar upp 

skriven text där romer nämns. 

Tidsramen jag utgått från är 2013-08-22 till och med 2013-09-22 (period ett) samt 2013-10-24 till 

och med 2013-11-24 (period två). Dessa perioder är valda utifrån syftet att undersöka 

framställningen av romer före respektive efter avslöjandet om registreringen av romer som kom 

2013-09-23. Eftersom jag vill undersöka avslöjandets efterspel har jag undvikit artiklar trettio 

dagar precis efter registreringen. 

Efter en första sökning fann jag 237 stycken (period ett) respektive 868 stycken (period två) 

artiklar och från dem sorterade jag bort de som inte innehöll själva sökorden samt de som endast 

nämnde begreppen utan att gå djupare in på ämnet. Jag fick då kvar 56 stycken (period ett) samt 

108 stycken (period två) som jag än mer ingående gick igenom. Därefter sorterade jag bort de 

artiklar som återkom i flera tidningar och drog en skarpare linje mellan vilka artiklar som 

verkligen diskuterade romer. Utifrån detta valdes 14 stycken artiklar i varje period ut för att stå 

som grund för analysen. Efter att ha gått igenom alla artiklar kan jag med sannolikhet säga att 

urvalet av de 28 artiklarna anses ge mättnad åt studien. 

Eftersom studien ämnar ge en generell bild av svensk massmedia har jag inte valt ut några 

specifika tidningar eller artikeltyper, utan jag har tittat på artiklar från tidningar över hela Sverige. 

Urvalet har gett en mängd olika tidningar så som dagstidningar i såväl mindre som större orter 

samt kvällstidningar och gratistidningar. Jag har undvikit insändare eftersom att dessa inte 

uttrycks av journalistkåren eller politiker utan av ”vanliga” människor. De utvalda texterna har 

blivit dels vanliga nyhetsartiklar, kortare notiser samt debatt- och ledarartiklar. En analys med 

större fokus på hur romer uttrycks i olika texttyper skulle eventuellt skildra ett annat resultat. 

                                                           
52 Cederberg s. 47 
53 Proposition 1998/99:143 s.25 
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5.0 Analys 

Här presenteras analysen av de 28 artiklarna utifrån analysschemat. Först redovisas den första 

perioden av texter och därefter den andra perioden. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning från respektive period och därefter en jämförande analys. 

Analysdelen rubriceras efter uppsatsens preciserade frågeställningar. För att få en bättre och 

effektivare överblick över hur romer konstrueras i texterna placerar jag in konstruktionen i olika 

kursiva temaord. Därefter redogör jag för texternas nyckelord. När jag redovisar hur media 

uttrycker sig om romer delar jag upp textens attityd i ”positiv”, ”negativ” och ”neutral”. Positiv 

innebär att författaren frambringar romer på ett gott och tilltalande vis. Negativ innebär att 

författaren frambringar romer på ett ogynnsamt och kritiskt vis. Neutral innebär att texten 

frambringar en syn som varken är positiv eller negativ, utan snarare likgiltig. 

5.1 Period ett 

Här presenteras analysen av de fjorton artiklarna från perioden före avslöjandet om 

registreringen.  

5.1.2 Hur konstrueras minoritetsgruppen romer i media före avslöjandet? 

Nedan presenteras ett tydligt exempel på hur romerna målas upp som ett fattigt och eländigt folk i 

misär. De saknar möbler och tigger pengar till sina familjer. De målas också ut som kämpar för 

sina barn. 

”Bland de som sover på upphittade madrasser, bortskänkta luftbäddar eller uttjänta badleksaker 

finns förhoppningen om att denna dag ska innebära några fler mynt i den slitna pappmuggen. 

Några fler slantar att ta med hem till barnen som är kvar i byn i Rumänien. Barnen de inte sett på 

hela sommaren.” 54 

I följande nio citat konstureras romerna som ett diskriminerat och utsatt folk. Det framgår att de 

utsatts för diskriminering under lång tid, att de känner sig otrygga, är ovälkomna och möter 

motstånd på flera håll i samhället. I de två sista citaten framställs de dessutom som omänskliga. De 

jämförs med att vara smuts och djur som saknar mänskligt värde. 

”[…] Det handlar om att de inte känner sig trygga. Romer har varit utsatta för diskriminering i 500 

år i Sverige och det finns fortfarande diskriminering från både personal och andra barn.” 55 

”Dels handlade den [kampen] om grannar som protesterade när romer bosatte sig i närheten, dels 

om svårigheter att få arbete och om barn som blev slagna och retade i skolan.”. 56 

                                                           
54 Här lever tiggarna för ett bättre liv, Borås Tidning, 2013-08-22 
55 De bygger broar mellan skola och hem, Chef & Ledarskap, 2013-08-23 
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”En ung man hoppar ut ur bilen, hälsar leende på tiggaren och får ett hej tillbaka. Sedan går den 

välklädde mannen till sin bagagelucka, plockar ut en brandsläckare, kliver fram till tiggaren och 

trycker av den rätt i ansiktet på honom. Han hoppar in i sin bil igen och försvinner. Nicolae är 

dränkt i vitt skum.” 57 

”Kanske såg de på hans vida byxor att han var finsk rom. De började prata med honom om det 

senaste mordet som det stått att läsa om i tidningarna och påstod att det var romer bakom. För att 

sekunden senare diskutera med varandra om någon av dem skulle vilja köpa bil av Leif.” 58 

”I dag finns 50000 läger i Europa där romer lever utan vatten, el och toaletter. Jag har mött romska 

kvinnor som tvingats gräva ned sina döda barn längs dikeskanten, för att de inte har rätt att begrava 

dem i vigd jord.” 59 

”Man renoverar inte som man ska, och det har hänt att fem, sex personer har fått bo i små 

nedgångna lägenheter.” 60 

”- Det stora problemet är den okunskap och diskriminering som finns i skolan. […]Man har låga 

förväntningar på dem, frågar inte alltid efter dem när de är frånvarande och de utsätts för 

mobbning av skolkamrater”. 61 

”De kan utan mothugg säga att romer är värre än djur, att man borde göra tvål av romer och tvätta 

gatorna med.” 62 

”Inför OS i Aten 2004, skulle gatorna rensas från hundar och romer. Djurrättsaktivisterna 

protesterade vilt för hundarnas skull. Ingen tog romernas parti.” 63 

I flertalet artiklar framgår tydligt hur romer beskrivs som att de lever utanför samhället. Nedan 

exemplifieras detta med fyra citat. I det första citatet frammålas romer vara åtskilda från 

människorna i staden och exkluderas från det vanligare och alldagliga samhällslivet där. Vidare i 

de därpå kommande citaten exemplifieras hur romer framställs som ett oönskat folk som 

utestängs av resterande befolkning i landet. 

”Trafikljuden är nära. Bara en kort bit bort har det Borås som fler känner till vaknat. Människor 

åker till jobbet, förbereder sina barn för terminens första skoldag och hoppas kanske på att 

sommaren stannar ännu en helg.” 64 

                                                                                                                                                                                     
56 Fred Taikon minns åren I Sundsvall, Sundsvalls Tidning, 2013-09-01 
57 Många går förbi först, men vänder om då hjärtat kniper, GT, 2013-09-01 
58 Leif och Roza är romska brobyggare, VLT, 2013-09-07 
59 De mångas tystnad ökar rasismen mot romerna, VLT, 2013-09-12 
60 “Romer diskrimineras”, Smålands-Tidningen, 2013-08-29 
61 De bygger broar mellan skola och hem, 2013-08-23 
62 De mångas tystnad ökar rasismen mot romerna, 2013-09-12 
63 Ibid  
64 Här lever tiggarna för ett bättre liv, 2013-08-22 
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”Enligt organisationen ERRC, European Roma Rights Centre, har elva murar eller barriärer byggts 

för att separera romer från övrig befolkning de senaste tio åren i Slovakien.” 65 

”En ny rörelse har dykt upp i Slovakien som riktar in sig på romska bostadsområden. […] Rörelsen 

tillhandahåller samordning mellan kommuner när det gäller att vräka romer och förstöra 

bostadsområden. 66 

”Nederländernas ultranationalistledare Geert Wilders föreslog 2011 att "avskum" och "mänskligt 

skräp" skulle tvångsförflyttas till avskilda områden. Där, utanför samhället, skulle de leva i 

containrar.” 67 

I artiklarna kan på många ställen utläsas hur författaren skriver om ”dem romer” och ”vi andra”. 

Det råder därmed en andrafiering. Eftersom samtliga artiklar belyser just romer blir det en naturlig 

del att prata om just dem i relation till andra, oftast oss. I nedanstående citat exemplifieras hur 

romer konstureras som en egen grupp som tänker och agerar annorlunda jämfört med resterande 

befolkning. Vidare framställs romer som en egen grupp människor med egen kultur där de inte 

går under samma lagar som resterande befolkning. I det sista citatet framställs dock romer inte 

som grupp utan som individer, och som vilka som helst. 

”Men när jag pratar med dem på romskt sätt visar det sig ofta att de är minst lika duktiga som andra 

elever. Vi romer pratar inte runt problemen, vi är öppna och går rakt på sak i stället.” 68 

”Det går inte med ord att beskriva hur de har det. De lyder inte under samma juridik som andra 

människor.” 69 

”Vi är rädda att det blir ett fasligt åkande om du får gäster". Det är eran kultur att ha det så men vi 

svenskar klarar inte det.” 70 

”Till exempel kan man inte lasta allt resandefolk från de brittiska öarna för hur vissa i gruppen åker 

runt och beter sig.” 71 

I följande fyra citat målas romerna ut som en grupp som bidrar till problem i samhället. I de tre 

sista frammålas de dessutom som kriminella och kopplas ihop med olaglig parkering, 

nedskräpning, aggressivitet och ses som ett samhällsproblem. 

”Borgmästare van der Laan skäms inte. Han vill utvidga den kollektiva bestraffningen av 

"problemfamiljer" - "använda containrarna oftare". Han nämner inte att de som förpassas till 

soptippen tillhör Europas mest utsatta och ignorerade folkgrupp: romerna.” 72 
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”- Problemet är att de även står på parkmark och att husvagnar inte får stå där. Men det här är ett 

återkommande problem någon gång varje år. Vi tvingas städa efter dem, och har även fått bekosta 

skrotning av lastbilar. […] - Vi vill inte ta strid med dem, det är polisen som får ta hand om det.” 73 

”På husbilsuppställningsplatsen vid Aranäs stod de en vecka, som mest runt 20 husvagnar, och 

många förbipasserande har klagat på nerskräpning. Det är olagligt att stå där, särskilt på den delen 

som är parkmark, men det tog en vecka innan polisen körde bort dem.” 74 

”De skräpar ner och det är obehagligt när de går in i restaurangerna i stora grupper. De är väldigt 

aggressiva.” 75 

I följande citat visas på hur romer framställs som en grupp människor som 

majoritetsbefolkningen har många fördomar om.  

”- På grund av de fördomar som finns gentemot romer, som att de har stora konstiga kjolar 

exempelvis, gör att de människor som tillhör folkslaget inte vågar erkänna att de är romer.” 76 

I citatet nedan framställs romerna ha bristande självkänsla, kanske som följd av fördomar och 

diskriminering. 

”Romernas problem handlar inte bara om fördomarna från majoritetssamhället, menar de. Roza 

Huczko och Leif Baltzar beskriver också en stark brist på självkänsla bland många romer, att vilja ta 

steget ut i samhället men inte våga.”77 

I det kommande citatet frammålas romerna som ett väldigt utsatt folk som inte har något annat 

val än att fly sitt hemland och tigga i andra länder. Vidare frammålas dem i det andra citatet 

som ett ödmjukt folk då de känner stor tacksamhet till Sverige för att de fått komma hit. I det 

tredje citatet kopplas rom också ihop med en stolthet över att vara svensk. Kanske är det en 

stolthet över att få vara en del av den gemenskap som många står utanför. 

”Om och om igen förklarar männen och kvinnorna att de inte varit här i Borås för att tigga om de 

hade haft ett bättre alternativ.” 78 

”Vi behandlas bättre här. Många rumäner är trötta på oss romer för att de tycker att vi lever på fel 

sätt. Vi kom hit för att vi var tvungna. Vi är mycket tacksamma för sättet svenskarna bemöter oss 

på. De är människor med stort hjärta.” 79 
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”- För tre och ett halvt år sedan fick jag mina fyra sista siffror - ett svenskt personnummer, säger 

han med ett stort leende över läpparna.” 80 

I följande fyra citat konstrueras romerna som ett folk med en stark vilja och hopp om att lyckas. 

De vill ha ett riktigt arbete, ett tryggt liv, och är villiga att jobba hårt för detta och för att bli en 

del av gemenskapen.  

”- Jag skulle vilja ha ett riktigt jobb. Ett vitt jobb. Inte för att jag är pretentiös, men för att det skulle 

kännas mer stabilt. Jag vill gärna vara med i Faktums nya svenskkurs. Jag hoppas att det så 

småningom ska leda till ett tryggt jobb.” 81 

”- Jag hoppas att vi romer snart kan integreras i samhället. Utan att förlora våra traditioner, men att 

våra barn ska kunna leva ett bättre liv än vi.” 82 

”Som brobyggare ska de stötta romer som vill arbeta men också stötta myndighetspersoner att 

förstå romers kultur och historia.” 83 

”Dessa sammankomster har hon på senare tid sagt nej till, just för att anpassa sig till 

omgivningen.”84 

Nedan presenteras tre citat som beskriver romer som en lycklig grupp människor. De framställs 

ha en stark kärlek till sina barn samt känna glädje till musik. 

”Vica Feraru tar fram mobilen och visar bilder på barnen som är kvar därhemma. Då kommer 

leendena. Och fler vill visa sina barn, de har bilder på dem i olika åldrar. 85 

”- Jag älskar musik och skulle vilja köpa ett dragspel. Min familj är lautari - romska musiker.” 86 

”Men Soraya Post har också goda barndomsminnen från när hennes familj reste runt med tält och 

husvagn sommartid och sålde sytråd, gobelänger och tavlor på öarna i Göteborgs skärgård.” 87 

I följande fem citat framställs romer som ambitiösa. De beskrivs bekämpa de existerande 

fördomarna samt beskrivs som ett hårt arbetande, drivet och ordentligt folk. 

”Familjen Taikon har envist fortsatt med att bekämpa fördomarna mot sitt folk.” 88 

”Varje vår reste vi sedan iväg i jakten på jobb. Många tror att zigenarna var arbetsskygga eftersom 

man aldrig såg dem vid fabrikerna men min pappa och hans bröder jobbade hårt med förtenningen 

åt restauranger, militären och privatpersoner.” 89 
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”Fred Taikons familj har varit bofasta sedan 1945 då de flyttade in i ett stort hus i Tantolunden i 

Stockholm och det traditionella romska livet levdes under somrar och lov.” 90 

”Idag betraktas han som en auktoritet bland romerna i Sverige.” 91 

”Utanför de egenhändigt byggda tälten står slitna skor prydligt parkerade.” 92 

De nyckelord som synts tydligt genom rubrik, citat eller som varit återkommande i den löpande 

texten är: undanskymd, diskriminering, otrygghet, kulturkrock, vildcamping, mur, negativ 

särbehandling, brobyggare, isolerade, fördomar, förtryck, rasism, tiggare/tiggeri, hemlöshet, 

tältläger, skräpigt, kamp, resandefolk, tivoli, resor, arbetslösa, getto, container, hög frånvaro 

(skolan), dåliga betyg, problem, asfaltläggare, olagligt, polisen, rättegång, svarandebänk, 

stöldturné, mänskligt skräp, problemfamilj 

Nyckelorden är till största del negativa med fokus på just utsatthet. En del ord som ”tivoli” och 

”resor” är dock mer neutrala och antyder inte vid en första anblick till någonting negativt. 

5.1.3 På vilket sätt uttrycks minoritetsgruppen romer i media före avslöjandet? 

Romerna framställs med en negativ attityd: I en artikel uttrycks en negativ attityd på så sätt att romerna 

betraktas vara ett problem som polisen måste lösa. Romerna själva och deras åsikter kommer inte 

till tals. Rubriken ”Vildcamping irriterar” med underrubriken ”Det är polisen som får ta hand om 

det”93 uttrycker en direkt negativ ton. De som läst de tidigare tidningarna eller fortsätter att läsa i 

texten förstår att romerna är i vägen. Den negativa attityden där romerna uttrycks vara ett 

problem återfinns även i en annan artikel. Här får romerna chans att förklara sig, men attityden är 

ändå genomgående att de är ett problem. 

”Efter en vecka blev asfaltläggarna bortkörda. Men de flyttade bara till Onsalamotet. 

Fastighetsägaren Aranäs vd är uppgiven. Men polisen och kronofogden lovar snabbt agerande.” 94 

”Men mycket av skräpet låg kvar. Kommunen tvingades till en hel dags städning för att få bort 

bilrester och sopor.” 95 

Romerna framställs med en neutral attityd: I majoriteten av artiklarna var attityden mot romer neutral. I 

flertalet av dessa reproduceras dock de negativa tankar om romer som existerar i samhället, men 

författarna och artiklarna i sig håller en neutral position gentemot romer. Författarna och texterna 

varken förhöjer eller sänker bilden av romerna genom sin attityd eller sitt språk gentemot dem. 
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”- Man har sagt att romerna ska separeras på, och ändå är det i varandra de har sin trygghet, det 

rimmar helt enkelt inte, säger Lignell.” 96 

”Socialhandläggaren, som var inhyrd konsult under fyra månader förra året, säger att hon försökte 

få till ett nätverksarbete för att få goda relationer med klienterna, men blev motarbetad av 

kollegorna.” 97 

”Iulian jobbar uppemot nio timmar om dagen. Nu väntar han på att hösten och vintern ska ge 

honom en extra skjuts. När det lackar mot jul säljer han fler tidningar. Mellan varven unnar han sig 

att drömma om en mindre utsatt framtid.” 98 

”- Trots att det romerska folket varit närvarande i Sverige i flera hundra år har allmänheten stora 

kunskapsbrister om romer, den här utställningen ska förbättra kunskapen om folkslaget för att 

motverka de fördomar som finns, säger Erland Kaldaras, kulturansvarig på romska 

kulturcentrumet.” 99 

En artikel utmärker sig ytterligare genom att också bidra med en svagt positiv attityd. Detta görs 

genom den betoning som läggs på hur framgångsrik den romska familjen varit. Romerna förhöjs 

positivt genom att de varit starka kämpar för romerna och kommit långt i samhället. 

”Fred Taikons farfar, kämpade hårt för att romska barn skulle få tillgång fasta bostäder och 

skolundervisning. Själv tillhör han den första generationen som gick i skolan regelbundet.” 100 

”I dag betraktas han som en auktoritet bland romerna i Sverige. Han är politiskt engagerad och 

arbetar för tidningen och föreningen É Romani Glinda.” 101 

5.2 Period två 

Här presenteras analysen av de fjorton artiklarna från perioden efter avslöjandet om 

registreringen. 

5.2.1 Hur konstrueras minoritetsgruppen romer i media efter avslöjandet? 

I kommande åtta citat framställs romerna leva i misär och fattigdom. De målas upp som en tragisk 

grupp som flytt från sitt hemland för att tigga och samla ihop pengar de kan skicka hem. De 

beskrivs leva under fruktansvärda förhållanden. I det sista citatet kopplas rom också ihop med 

sexförsäljning. 
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”Min lokale rom har inte anklagande ögon men de är ledsna, fattiga, utsatta. De ber till min privata 

plånbok men främst till mitt yrkesmässiga jag.” 102 

”De romska tiggarnas situation i Borås har blivit allt mer ansträngd. Det planerade härbärget som 

BT skrev om i gårdagens tidning kommer bara ha plats för 16 personer, samtidigt som det just nu 

finns omkring 30 hemlösa romer i Borås.” 103 

”Migranterna kommer till Stadsmissionen för att äta och hålla sig rena. På nätterna är de hänvisade 

till andra tillflyktsorter. Ofta bor de i bilar eller tält.” 104 

”Det är tragiskt, man blir ledsen och känner sig maktlös.” 105 

”Värst är det i Siria där många romer bor på en jättelik soptipp. Husen är knappt några hus utan 

består av bräder, sten, presenningar, tyg och plast. […] På vintern kan det bli 30 grader kallt och 

folk fryser ihjäl.” 106 

”- Jag har inga egna drömmar, jag samlar ihop pengar så att min pojke kan gå i skolan, säger 

han.”107 

”Vi möter många unga familjer som frågar oss vart de ska vända sig för att jobba, för att sova. De 

ligger ofta i sina bilar, många har panik och ångest, säger hon.” 108 

”Han brukar blunda och låtsas att det är hans fru, säger han. – Det här handlar bara om pengar. 

Inte om något sexuellt. Vad skulle du göra om din mamma var sjuk och inte hade råd att besöka 

sjukhuset?” 109 

I nedanstående citat beskrivs romerna som en grupp som länge varit diskriminerade och utsatta. De 

beskrivs sakna mänskliga medborgerliga rättigheter och som maktlösa. I de två sista citaten 

frammålas de dessutom som omänskligt skräp som ingen bryr sig om. 

”Romer förnekades rösträtt och rätten att bosätta sig fritt. Få romer fick gå i skolan och 

undermåligt boende förkortade romers livslängd. Barn omhändertogs och skildes från sina 

föräldrar. Och romer har tvångssteriliserats.” 110 

”Romerna är Europas allra svagaste grupp. Jag har inte fantasi eller inlevelseförmåga nog att inse 

hur det känns att vara så jagad, maktlös och röstlös.” 111 

                                                           
102 Rött vin populärare än romers utsatthet, Aftonbladet, 2013-10-26 
103 Palméns möte med tiggarna, Borås Tidning, 2013-10-30 
104 På flykt från det hopplösa, Sydsvenskan, 2013-11-10 
105 Palméns möte med tiggarna, 2013-10-30 
106 ”Jag har aldrig I mitt liv sett sådan misär”, Bohusläningen, 2013-11-09 
107 På flykt från det hopplösa, 2013-11-10 
108 HEMLÖSHET Politikerna nobbade möte om hemlösa EU-migranter, Sydsvenskan, 2013-11-15 
109 Sexköparna kommer fram när han tigger, Dagens Nyheter, 2013-11-15 
110 Romer drabbades, Uppsala Nya Tidning, 2013-11-08,  
111 Rött vin populärare än romers utsatthet, 2013-10-26 



 
26 av 37 

 

”Jag tror inte på myndigheterna i Rumänien. Man vet inte om familjen betalar för sitt lån eller om 

de betalar för att banken vill ha mer pengar, säger han och syftar på den utbredda korruptionen - 

som i synnerhet fattiga romer är utsatta för.112 

”En förbipasserande snöt sig i en pappersnäsduk och slängde i ansiktet på en av dem. Hur känns 

det? - Förfärligt, men vi kan inte säga något tillbaka. Vi är rädda att bli misshandlade och försöker 

undvika sådana situationer.” 113 

”Att rödvin är bra mot alzheimer är populärare än förtrycket av romer, helt enkelt. Rödvin mot 

alzheimer gillas, delas och läses mer än den här trista kolumnen om Europas mest förföljda 

folkgrupp.” 114 

I kommande citat framträder romerna som ett oönskat folk som borde skickas ut ur landet, med 

hänvisning till dess kriminella tiggarorganisation. 

”"romfolket" borde avvisas från Norge. - Måttet är rågat, skicka ut dem, sade den högerpopulistiska 

partiledaren till norsk tv. Siv Jensen hänvisade till en paragraf i norskapolislagen som tillåter polisen 

att avvisa EES-medborgare som gjort sig kända för kriminalitet.” 115 

I följande citat frammålas tydligt en gräns mellan ”dem romer” och ”vi andra”, det vill säga 

andrafiering. Romerna beskrivs som att inte kunna vara blonda och blåögda och att blonda och 

blåögda barn inte borde leva i fattigdom. I det sista citatet beskrivs dock romerna som vilka 

människor som helst med rättigheter och skyldigheter som alla andra individer. 

”- […] Chocken i media är just att det är ett blont barn som uppfostras under fattiga förhållanden. 

Men det råder ingen chock och förskräckelse över att miljoner romska barn i Europa lever i ghetton 

och djup fattigdom, säger han till BBC.” 116 

”Man ska möta människor i ögonhöjd och inte tänka "stackare". Det betyder också att de inte bara 

har rättigheter utan också skyldigheter.” 117 

Följande tre citat exemplifierar hur romerna konstrueras som ett problem som andra människor tar 

avstånd från. I de två sista konstrueras de dessutom som kriminella. 

”- De andra vi besökte frågade varför vi skulle besöka romerna och vår chaufför ville inte ens köra 

oss hela vägen för att han var rädd för dem, minns Gert Olsson.” 118 
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"Du klipper väl zigenare?", ska männen ha sagt till Gävlefrisören innan de blev friserade och tog 

springnota.” 119 

”Enligt anmälan ska frisören ha fått en obehaglig känsla av männen.” 120 

Citatet nedan exemplifierar hur romer beskrivs utifrån de fördomar som finns om dem. Här 

kopplas de ihop med kidnappning och barnarov. 

”Under flera veckors tid har "blonda Maria" som hittades hos en romsk familj i Grekland skapat 

stora rubriker. Spekulationer om kidnappning, att hon tvingats dansa för pengar och utnyttjats av 

traffickingnätverk har avlöst varandra.” 121 

I följande citat beskrivs romerna ha dålig tilltro till svenska myndigheter på grund av en rädsla för att 

familjen ska splittras upp eller att familjen ska tvingas tillbaka till hemlandet. Att de har dålig 

tilltro till myndigheter kan anses hänga ihop med att de är utsatta och lever utanför det svenska 

samhället. 

”Få söker sig till sociala myndigheter av rädsla för att skickas hem, eller för att barnen ska 

tvångsomhändertas.” 122 

I citatet nedan målas romerna ut som oförskämda och oseriösa och aningen korkade när de inte 

dyker upp till den rättegång de själva beordrat och därmed istället för att få skadestånd måste 

betala vite. Männens orsak till frånvaron uteblir dock för läsaren. 

”Romerna som har anmält campingägaren i Knäred för diskriminering dök aldrig upp till 

rättegången. I stället för att få skadestånd på 500 kronor, får de nu själva böta det åttadubbla.” 123 

Här presenteras fem citat där romerna beskrivs som oskyldiga till sin situation och som att de står 

utan val än att leva i den fattigdom som de gör. Romerna beskrivs som offer och inte förövare. 

”[…] De har inget val, menar Bengt och Roland, fattigdomen är så svår och djupt rotad, det finns 

bara däckbränning eller tillfälliga dagsarbeten.” 124 

”- Ja det är faktiskt skrämmande att de ska behöva fly från sitt land för att ägna sig åt det mest 

förödmjukande man kan göra, att tigga för sin överlevnad. Men de måste.” 125 

”- Jag vill be det svenska folket om ursäkt för att vi är här. Vi vill inte besvära, men vi är tvungna att 

försörja våra familjer” 126 

                                                           
119 Trio lurade frisör på pengar, Gefle Dagblad, 2013-11-05 
120 Trio lurade frisör på pengar, 2013-11-05 
121 “Media har reagerat med chock och förskräckelse”, 2013-11-01 
122 HEMLÖSHET Politikerna nobbade möte om hemlösa EU-migranter, 2013-11-05 
123 Romer krävde skadestånd men får böta istället, Hallandsposten, 2013-10-25 
124 “Jag har aldrig I mitt liv sett sådan misär”, 2013-11-09 
125 Bilder visar romers utsatthet, 2013-11-16 
126 På flykt från det hopplösa, 2013-11-10 



 
28 av 37 

 

”En del tycker att det är en skam att vi har tiggeri på våra gator. För mig är det en ännu större skam 

om dessa tiggare skulle frysa ihjäl under vintern bara för att vi skyller på att det inte är vårt bord.”127 

”Sverige har en historia att skämmas för när det gäller romer. Svenska myndigheter har under lång 

tid varit ansvariga för övergrepp mot romer.” 128 

I de följande tre citaten framställs romer med stor kämparglöd och vilja om en bättre framtid. De 

beskrivs som villiga att bli en del av det svenska samhället, om de får chansen till det. 

”Hade vi kunnat göra något annat så hade vi gjort det. Vi vill helst ha riktiga jobb, säger Bela Kiraly, 

som tigger på Lunds gator.” 129 

”Jag vill integreras, lära mig svenska och hitta ett jobb – vilket som helst, säger han.” 130 

”Jag frågar honom vad han helst av allt skulle vilja arbeta med svarar han direkt: städning! - På 

hotell, i restaurang - allt! säger han på spanska. Jag kan städa hela Stockholm, säger han exalterat 

och gör en yvig gest med armarna.” 131 

Med följande citat vill jag exemplifiera hur romerna framställs som ett glädjerikt folk med stor 

kärlek till musik och gemenskap. 

”Så här ska romsk musik vara, spontan och tillsammans.” 132 

”Bland kvällens gäster var Lelo Nika Trio, som spelade med fantastisk fingerfärdighet.” 133 

I citatet nedan beskrivs romerna som ett trevligt och ordentligt folk. 

”Men migranterna stör inte, det är oerhört lugna, försynta och snälla människor och de betalar hela 

tiden för sig, de är väldigt noga med det.” 134 

De nyckelord som framgått tydligt i texterna, antingen genom rubrik, citat eller för att de varit 

återkommande i texten är följande: diskriminering, förföljs, utsatta/utsatthet, förbud, rasism, 

lurade, tvångssterilisering, stjäl, kidnappar, tiggarna/tiggeri, hemlösa/hemlöshet, kriminalitet, 

tattare, misär, flykt, hopplöshet, sexköpare, pengar, Transsylvanien 

Samtliga nyckelord kopplas ihop med elände och blir således negativa.  
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5.2.2 På vilket sätt uttrycks minoritetsgruppen romer i media efter avslöjandet? 

Romerna framställs med en positiv attityd: Följande artikel framhåller en positiv attityd gentemot 

romerna. Texten är kort, men hyllar romer som duktiga musiker på en musikfestival. Texten 

reproducerar dock vissa negativa tankar om romerna, men läsaren får ändå en positiv uppmålad 

bild av romer. 

”Hans Calderas sjöng och satte fart på dansgolvet.” 135 

”Hans kraftfulla stämma och uttrycksfulla ansikte fyller lokalen.” 136 

”Bland kvällens gäster var Lelo Nika Trio, som spelade med fantastisk fingerfärdighet, samt 

originell romsk musik från Balkan framförd av Svarta Safirer.” 137 

Romerna framställs med en negativ attityd: Här återfinns en negativ attityd mot romer. Språket är i sig 

neutralt, men antyder till en nedlåtande syn mot de två romska männen som omnämns i texten. 

Utan att veta (varken journalist eller läsare) orsakerna till männens uteblivna närvaro framställer 

författaren de två romska männen som bovar, snarare än campingägaren som domen är ställd 

mot.  

”De två Strömsnäsbruksborna med romsk etnicitet polisanmälde i somras campingägaren på 

Flammabadet i Knäred för olaga diskriminering. När det i går var dags för rättsligt efterspel dök de 

aldrig upp.” 138 

”Campingägaren Helle Andersen var besviken - efter att ha levt med anklagelserna sedan i somras 

hade hon nu hoppats på ett avslut.” 139 

”De har ju själva yrkat skadestånd på 500 kronor, men nu börjar de i stället med att gå back 

2000.”140 

Följande artikel innehar en neutral attityd men med negativa inslag gentemot romer. Detta 

resultat baseras på det faktum att författaren och texten har en genomgående negativ attityd 

riktad mot romer där de anklagas som bedragare. Texten frambringar dock kritiska kommentarer 

till detta, men dessa försvinner i det övertag av negativa kommentarer som råder. 

”Den nye justitieministern Anders Anundsen tillhör Fremskrittspartiet och har uttalat sig försiktigt 

positivt om ett förslag från den norska Helsingforskommittén om att regeringen bör ta fram en 

handlingsplan för hur Norge kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheterna för romer.  

                                                           
135 Samtal och musik på romsk folkfest, 2013-11-15 
136 Ibid 
137 Ibid 
138 Romer krävde skadestånd men får böta istället, 2013-10-25 
139 Ibid 
140 Ibid 
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-Samtidigt är det viktigt för oss att bidra till att kriminella inte kan göra återkommande inresor till 

Norge och på så sätt bidra till ny kriminalitet, har han sagt till NTB.” 141 

”Anundsen ska nu se till att norska kommuner kan införa egna förbud mot tiggeri. Oslo lär bli först 

ut. Där har förslaget tagits positivt emot av FrP och Høyre, men också av lokala 

socialdemokrater.”142 

Romerna framställs med en neutral attityd: Majoriteten av artiklarna har en neutral attityd gentemot 

romerna vilket innebär att texterna varken förbättrar eller sänker bilden av romer. I de flesta av 

artiklarna reproduceras de negativa tankar om romer som existerar, men detta görs alltså med en 

neutral attityd. Följande citat exemplifierar artiklar med neutral attityd, men som utmärker sig 

med en känsla av uppgivenhet och ibland sorg. Den sympatiska attityden bygger på en 

uppgivenhet över dels romernas utsatta situation, men också över hur icke-romer kan låta det 

hända. 

”Men mest sprider sig tystnaden. Snart orkar kanske inte ens DN:s reporter Niklas Orrenius skriva 

för en publik som inte bryr sig, inte klickar på artikeln.” 143 

”Sveriges regering har sedan förrförra året en "strategi för romsk inkludering". Den innebär att 

romer som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter som icke-romer. 20 år! Den 

långsiktigheten säger mycket om vidden av utsatthet. Kanske mer än min personlige rom som varje 

dag utanför Konsum påminner mig om min förbannade plikt att föra hans talan.” 144 

”Linda Stomberg håller med om att man behöver bättre samordning. Hon hoppas att mötet med 

romerna ska få Lena Palmén och Jan Ericsson att öppna ögonen för situationen och prioritera 

frågan högre. - Medmänskligheten har de, de blir berörda, men de kan ju inte trolla, säger Linda 

Stomberg.” 145 

”- Jag hade tillräckligt mycket fantasi innan, jag kunde föreställa mig hur det var. Men känslorna har 

blivit förstärkta, säger Lena Palmén. Det är tragiskt, man blir ledsen och känner sig maktlös.” 146  

”- Jag har fått mig en bild av en verklighet jag inte kunde föreställa mig. Att vara på plats och känna 

lukterna, vara i det och få det intrycket, det går inte att läsa sig till, säger han. Trots att det har gått 

tre veckor sedan de kom hem är de fortfarande omtumlade när de träffar Bohusläningen.” 147 

”Han minns med obehag första gången han sålde sig. En äldre man kom fram och viftade med en 

bunt sedlar. "Om du följer med mig kan du få alla de här pengarna". Dimitri tittade på sina 

                                                           
141 NORGE Massdeportering ute ur bilden, 2013-10-30 
142 Ibid 
143 Rött vin populärare än romers utsatthet, 2013-10-26 
144 Ibid 
145 Palméns möte med tiggarna, 2013-10-30 
146 Ibid 
147 “Jag har aldrig I mitt liv sett sådan misär”, 2013-11-09 
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intjänade fem euro som låg i koppen. Blotta tanken på att ha sex med en man fick det att vända sig i 

magen. Hemma i Rumänien var han känd som en riktig tjej tjusare. Men när mannen tog fram den 

stora sedelbunten var det som om något tog över hans vilja.” 148 

5.7 Sammanfattning av analys period ett 

I de 14 första artiklarna konstrueras romer som ett diskriminerat och utsatt folk som det finns 

fördomar om och som lever i miserabla förhållanden utanför samhället. De konstrueras som 

omänskliga och ovälkomna, som ett problem många vill bli av med. Vidare beskrivs de ha dåligt 

självförtroende. De målas upp som en grupp som står utan annat val än att leva det liv de lever, 

men målas också upp som tacksamma och med stor vilja och hopp om att förändra sin egen 

situation. De beskrivs som ett kärleksfullt, glädjerikt samt ordentligt och ambitiöst folk. Ett 

genomgående tema är en uppdelning av ”romer” och ”andra”. De nyckelord som romer kopplas 

ihop med är mestadels negativa i den betydelsen att de antyder till elände och ogynnsamhet.  

Romer frammålas i majoriteten av artiklarna med en neutral attityd, men med en negativ attityd i 

ett mindre antal artiklar. De frammålas inte med en ren positiv attityd i någon artikel. 

5.8 Sammanfattning av analys period två 

I de 14 sista artiklarna konstrueras romer som ett diskriminerat och utsatt folk det finns fördomar 

om och som lever i miserabla förhållanden. De beskrivs som omänskliga, ovälkomna och 

oseriösa, som ett problem många vill bli av med. Vidare beskrivs de ha dålig tilltro till 

myndigheterna. De målas upp som en grupp som står utan annat val än att leva de liv de lever, 

men målas också upp som ett glädjerikt och ordentligt folk som har en vilja att förändra sina 

levnadsförhållanden. Ett genomgående tema är en uppdelning av ”romer” och ”andra”.  Romer 

kopplas ihop med negativa nyckelord som antyder till elände och utsatthet. Attityderna i 

artiklarna är mestadels neutrala men med en sympatisk attityd, men i en artikel är attityden mot 

romer till största del positiv. I några enstaka artiklar har en negativ attityd förekommit. 

5.9 Jämförande analys 

Likheterna mellan hur svenska tidningar konstruerar romer före respektive efter avslöjandet om 

registreringen, är fler än olikheterna mellan dem. I de båda perioderna framställs romer som en 

diskriminerad och utsatt grupp människor som övrig befolkning har fördomar om. Romerna 

framställs som fattiga med eländiga levnadsförhållanden i misär. Vidare beskrivs de som 

omänskliga utan värde och som ett problem stor del av övrig befolkning vill bli av med. De anses 

inte välkomna. De beskrivs dock på flera ställen som hjälplösa till den situation och det liv de 

                                                           
148 Sexköparna kommer fram när han tigger, 2013-11-15 
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hamnat i. Snarare läggs fokus på att det är omgivningen som står ansvarig, och inte de inblandade 

själva. Romerna beskrivs vidare ha en stor vilja till att förändra deras eländiga position i samhället 

samt som ett glädjerikt folk. Avslutningsvis beskrivs romer på båda sidor om periodernas 

skiljelinje som ett ordentligt folk. 

Olikheterna mellan hur tidningarna konstruerar romer mellan de två perioderna är få till 

omfånget. Under perioden innan avslöjandet beskrivs romer som en grupp människor utanför 

samhället. De beskrivs som diskriminerade och ovälkomna i båda perioder, men i den första 

perioden dras detta alltså ytterligare till att det målas upp en tydlig bild av hur romer lever utanför 

och därför inte är en del av samhället. De beskrivs endast under den första perioden också som 

tacksamma till den hjälp de fått i Sverige och beskrivs vidare som hoppfulla inför framtiden. I 

båda perioderna beskrivs de som glädjerika, men under den första perioden beskrivs de också 

som kärleksfulla. Som nämnt beskrivs romer i båda perioder som ordentliga, men bland de 

fjorton första artiklarna beskrivs de också som hårt drivna och ambitiösa. I de båda perioderna 

beskrivs romer indirekt som ansvarslösa då de kopplas samman med problem och ibland till och 

med kriminalitet, men i period två beskrivs romer dessutom som oseriösa och oärliga. Ytterligare 

en skillnad som framgår är att romer i period ett beskrivs ha dåligt självförtroende, medan de i 

period två beskrivs ha dålig tilltro till myndigheterna. Båda dessa kan tänkas ha sitt ursprung i den 

diskriminering och utsatthet många romer står inför, men speglar två sidor av samma mynt. 

Nyckelorden i de båda perioderna är till majoriteten negativt vridna. De ord som syns tydligast 

och därmed kanske lättast fastnar på näthinnan bidrar alltså till en ogynnsam syn på romerna. 

Likheterna mellan hur svenska tidningar uttrycker sig om romer före respektive efter avslöjandet 

om registreringen, är även de fler än olikheterna. Övervägande del av artiklarna var under båda 

perioderna skrivna med en neutral attityd och i ett fåtal artiklar med en negativ attityd gentemot 

romer. Till skillnad från period ett framkom dock i period två en artikel med övervägande positiv 

attityd mot romerna. Den mest påtagliga skillnaden är dock att det i den andra perioden skrivits 

på ett något annorlunda sätt och med en neutral attityd dock präglad av uppgivenhet och sorg. I 

den senare perioden framställs således romer som ett folk att tycka synd om och känna sympati 

för. 

Sammantaget kan konstateras att det råder fler likheter än olikheter i hur romer konstrueras, men 

att attityden till hur man framställer romer ändrats något i den senare perioden, till en mer ledsam 

och sympatisk attityd. 

  



 
33 av 37 

 

6.0 Slutsats 

Efter att ha granskat och analyserat mitt empiriska material kommer jag nu att presentera min 

slutsats av undersökningen. 

Min huvudsakliga fråga för undersökningen har varit om det finns några likheter eller skillnader i 

hur romer framträder i svenska tidningar före respektive efter avslöjandet om polisens 

registrering. Som framgått i den jämförande analysen är likheterna fler än skillnaderna, dels 

gällande hur romer beskrivs och dels hur attityden gentemot dem uttrycks. I båda perioderna 

beskrivs romer som en utsatt och diskriminerad grupp, men de beskrivs även som glädjefulla och 

med en stark vilja att förändra sin situation. Den mest framträdande skillnaden ligger i hur 

attityden gentemot romer uttrycks. I de båda perioderna innehar majoriteten av texterna en 

neutral attityd och några enstaka en negativ attityd. I den sista perioden är dock en av texterna 

skrivna med en positiv attityd. Det som skiljer dem mest åt är att den neutrala attityden i den sista 

perioden i flertalet artiklar håller en mer sympatiskt attityd gentemot romerna, något som inte 

framkommer i den tidigare perioden. Slutsatsen av analysen blir således att det råder små 

skillnader i hur romer konstrueras mellan perioderna och att attityden till hur romerna 

presenteras är mer sympatisk efter avslöjandet. Mediediskursen tyr sig inte ha ändrat någon 

omfattande riktning efter avslöjandet. Resultatet stämmer till viss del överens med min hypotes 

om att massmedia efter avslöjandet skulle ha en mildare ton gentemot romer än innan.  

Analysen har viktiga resultat. Det faktum att texterna framställer att romer innehar en stor vilja 

och hopp för en förändring, samt att de beskrivs som ordentliga och ambitiösa frambringar 

positiva tankar och är viktiga i processen med att minska fördomar och diskriminering gentemot 

romer. Samtidigt är det tydligt hur romer mestadels framställs i dåliga dagar anknutna till något 

form av problem. Jag önskar att i framtiden se mer fokus i media på hur romer åstadkommer 

även bra saker i samhället. Anledningen till att det idag inte är fallet kan vara för att tidningar 

medvetet (eller omedvetet) väljer att inte framställa romer i positiva sammanhang, eller för att de 

romer som har mer positiva levnadsförhållanden i större grad lever under annan etnisk identitet. 

Att verkligheten däremot endast skulle bestå av romer i negativa sammanhang är för mig svårt att 

tro.  

En annan intressant iakttagelse är att artiklarna i omfång, innan urvalet, utgjorde mer än tre 

gånger så många under period två än under period ett. Detta kan innebära att det finns ett 

samband mellan att avslöjandet om romer har gjort att media i efterhand har belyst romer extra 

mycket. Utifrån undersökningens teoretiska bas är det inte förvånande att antalet artiklar efter 

avslöjandet har ökat. Däremot kan tänkas tämligen förvånande att artiklarna verkar belysa en mer 
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sympatisk och förståelig attityd gentemot romerna efter avslöjandet, eftersom ett större fokus på 

diskriminering skäligen borde leda till än mer negativ reproducering.  

Studiens resultat kan, utifrån rådande teorier som står till grund för undersökningen, konstatera 

att media fortfarande skriver på ett ogynnsamt sätt gentemot romer. Från det kan negativa tankar 

produceras och leda till fortsatt diskriminering och segregering av romer i samhället. Den mer 

sympatiska attityden som fångats upp av undersökningen kan antas bero på att avslöjandet om 

registreringen bidragit med en mer sympatisk och mänskligare inställning gentemot romerna. 

Undersökningen har bidragit med kunskap om att det är viktigt hur uppmärksamhet kring 

grupper i samhället presenteras för att kunna besegra diskriminering och social exkludering. Med 

undersökningens resultat i åtanke vore det intressant att vidare undersöka hur det skrivs om 

romer om ytterligare ett år. Om den mer sympatiska trenden håller i sig eller om den bara är på 

tillfälligt besök. Analysresultatet bör dock tolkas i ljuset av den tid vi befinner oss i idag. Många av 

artiklarna handlar om hemlösa fattiga romer och kan tänkas få än mer uppmärksamhet under 

vintertid, då hemlösa kan omnämnas oftare än andra tider på året. Hade avslöjandet skett på 

våren eller mitt i sommaren hade kanske resultatet blivit annorlunda. 
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