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Abstract 

Title: Roma in the social debate - a qualitative study of the portrayal of Romani people in 

debate articles 

The purpose of this study is to investigate the medial portrayal of Romani people in the 

newspaper Dagens Nyheter from 2013 and 2014. In the theoretical chapter the concepts of 

new racism is used to speak of what is considered racist in the Swedish society today. Other 

concepts that are used are type and stereotype which are used to explain how our context is 

depending on distinctions to understand what surrounds us. Concepts such as myths and 

binary-oppositions are other theories that are used in this study.  Six debate articles have 

been selected to investigate how the Romani people are represented. Discourse analysis was 

used to answer the main questions in this study and was used to answer the purpose of this 

study. The main result was that the Romani people was discriminated and were not given the 

opportunity to speak their mind. It was always someone else outside this ethnic group who 

presented their view on something. They were considered passive as a group, in need of help 

from the remaining society. Said newspapers made generalizations about the group and con-

nected them to begging. Finally, the perhaps most interesting result that this study finds is 

that the media makes distinctions between the Romani people and other social groups. The 

Romani people are made out as “the others” and a “we” and “them” in the Swedish society 

becomes prominent.  

Keywords  

Roma, Romani, Dagens Nyheter, Debate articles, Stereotype, Critical Discourse Analysis, 

Generalization 
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1. Inledning  

Nyhetsmedier bidrar till att upprätthålla omjämnlikheter som finns mellan olika grupper i 

samhället. Nyhetsmedierna hjälper också till att forma våra uppfattningar om vilka vi är i 

förhållanden till vilka vi inte är (Cottle, 2000:2). Detta kan kopplas till Brune som i sin studie 

gjord år 2009 undersökt framställning av romer i nyhetsmedier och redovisar bland annat 

hur mediernas försök till att framställa romer i förhållande till hur de andra människorna i 

samhället inte är (SOU 2010:55 s.192).  

Nyhetsmedierna har förmågan att påverka vad människor ska tänka eller prata om. Med 

andra ord styr inte nyhetsmedierna vad läsarna ska ha för åsikter utan istället vilka ämnen 

läsarna ska ha åsikter om (Järvå & Dahlgren, 2013:315).  För de flesta människor i samhället 

agerar nyhetsmedier som kunskapskällor för att hämta information om det som finns i deras 

omgivning. Därför kan ansvaret för det som publiceras anses ligga hos medierna, exempelvis 

nyhetstidningar.  Det råder en okunskap bland majoritetsbefolkning när det kommer till et-

niska minorititer och deras livsstil. Det finns för få källor där läsarna kan hämta information 

om etniska minoriteter och i de få källor som finns så rapporteras det oftast om sådant som 

kan anses vara negativt (Dijk, 2000:36–37, Catomeris, 1998:21).  

Dagens Nyheter gjorde en granskning år 2013 angående romer som tigger i det svenska sam-

hället och i samband med detta uppstod en hel del debatter gällande om Sverige ska införa 

förbud mot tiggeri eller inte. Samma år avslöjade Dagens nyheter förekomsten av ett romre-

gister hos Skånepolisen som återigen fick en stor debatt kring samma ämne (DN.se, 2013). 

Året därpå släppte regeringen en så kallad ”vitbok” om övergrepp och kräkningar mot romer 

som skett under 1900-talet. Även då höjdes kritiska röster, denna gång med romerna i fokus 

(DN.se, 2014). Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka vilka åsikter som präglas 

i debattartiklar gällande romer samt bilderna som nyhetsmedierna framställer till deras lä-

sare.  

1.1  Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka den mediala framställningen av romer i tidningen 

Dagens Nyheter år 2013 och år 2014.   

 Hur porträtteras romer i debattartiklarna?  

o Få romerna själva träda fram och berätta om deras egen situation?  

o Vilket synsätt om romer framgår utifrån respektive artikel? Vilka sociala konse-

kvenser kan detta medföra för det romska folket? 

o Gör debattförfattarna i respektive artikel en medveten uppdelning mellan romer 

och andra människorna i samhället? 
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2. Tidigare forskning 

Romer kommer ursprungligen från Indien och invandrade till Sverige i början av 1500-talet. 

Folkgruppen romer anses vara en av den västerländska historiens mest förtryckta och motar-

betade grupper. Zigenare är ett icke-romskt begrepp som använts för romer tidigare. Denna 

beteckning överges dock mer och mer och används i en mer begränsad betydelse (Dimitrina, 

2003). Med detta sagt vill jag bara konstatera att man förut använde sig av begreppet zige-

nare, medan man i dagens samhälle föredrar benämningen romer. Under avsnittet tidigare 

forskning använder sig författarna av begreppet zigenare. Av denna anledning har jag också 

använt mig av detta begrepp just under denna del i min studie. I övrigt kommer jag att an-

vända mig av begreppet romer. 

2.1 Medierna ”vi” och ”dem” 

Ylva Brune undersökte i sin studie under två veckor våren 2005 innehållet i Dagens Nyheter, 

Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet. En av de övergripande frågorna som författaren an-

vände sig av till studien var i vilka sammanhang personer och grupper framträder som inte 

har majoritetsbefolkningens etnicitet eller religion. Ett syfte med analyserna enligt Brune var 

att visa om, när och hur medier arbetar med att upprätta gränser mellan ”oss” och ”dem” 

(SOU 2006:21, s.89, Brune, 1998). Brune menar vidare att den grundläggande utformningen 

av en text som konstruerar ”vi” och ”dem” dels kan vara att texten är utformad på det sättet 

att ”vi” talar om ”dem”. Det kan även vara utformat på det sättet att texten skiljer på ”vi” och 

”dem” som uttrycks genom konflikter eller motsatsförhållanden. Detta kallar Brune för 

andrafiering och anses vara en speciell form av identitet som nyhetsmedier kan skapa för de 

aktörer som uppträder i texterna (SOU 2006:21, s.90-91, Brune, 1998:29). Texter som inne-

fattar skillnader mellan ”vi” och ”dem” behöver nödvändigtvis inte innebära något negativt 

för ”dem”. De skillnader som uttrycks kan snarare vara till ”deras” fördel och genomsyras av 

välvilja och empati. Enskilda texter som arbetar med dess former av andrafiering inte behö-

ver uppfattas vara främlingskapande, utan detta kan bara bidrar till att nyhetsmedier skapar 

kategorier ”invandrare” eller ”flyktingar” som anses vara annorlunda eller bristfälliga (SOU 

2006:21, s.91).  

För att kunna undersöka på vilka sätt nyhetstexter kan sägas missgynna personer eller grup-

per som tillexempel ”invandrare” använde sig Ylva Brune av en begreppsapparat utvecklat av 

statsvetaren Kristina Boréus (2004). Inom begreppsapparaten identifierades fyra typer av 

diskriminering som både var och en, men också tillsammans, innebär ett missgynnade av de 

individer eller grupper som framstår som föremålet för diskriminering (SOU 2006:21, s.92, 

Boréus, 2005:11). Personer som har kategoriserats på ett visst sätt får inte chans att formu-
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lera frågor som är relevanta för dem. På så sätt blir deras röster utestängda från diskursen, 

vilket är den första typen av diskriminering. Den kraftfullaste varianten av utestängande från 

diskursen är osynliggörandet där det råder en maktlöshet för dessa grupper (SOU 2006:21, 

s.92, Boréus, 2005:20–21).  Den andra typ av diskriminering handlar om hur man framstäl-

ler ”den andre” i negativ bemärkelse, vilket kan göras på olika sätt. Ett exempel på en negativ 

framtoning är genom att säga ”blatte” eller ”svartskalle”. Även ett begrepp som till exempel 

”invandrarkille”, som tillsynes egentligen kan ses som ett relativt neutralt begrepp, kan få en 

negativ framtoning. Begrepp som ”invandrare” eller ”flyktingar” blir diskriminerande när det 

saknar en faktisk grund eller bygger på felaktig fakta (SOU 2006:21, s.92, Boréus, 2005:28). 

Brune menar vidare att när själva kategoriseringen av en grupp upprepas i samband med 

negativa individbeskrivningar koppling till kategorin, blir det en form av diskriminering. Den 

tredje formen av diskursiv diskriminering enlig Boréus innebär att människor som blir kate-

goriserade behandlas som ett objekt. Denna typ av objektifiering blir diskriminerande när ett 

mönster i nyhetsrapporteringen inte tar hänsyn till de beskrivna människornas egna intres-

sen, tankar, önskemål och behov (SOU 2006:21, s.92f, Boréus, 2005:200). 

Den fjärde och sista typen av diskursiv diskriminering beskriver diskriminering som materi-

ell handling. Med detta menas att i journalistiken är direkta förslag och uppmaningar säll-

synta, där det går ut på att vara så neutralt beskrivande som möjligt. Däremot kan journali-

stiken ha som uppgift att argumentera emot olika källors framförande som antigen gynnar 

eller missgynnar dem. Det är av stor betydelse att journalistiken normaliserar negativ särbe-

handling på så sätt att inte synliggöra den i det offentliga samtalet. Journalistikens uppgift är 

inte enbart att arbeta med det som är tydligt uttryck i ett sammanhang, utan de arbetar även 

med det som kan anses vara mytiska förståelseformer. Ett exempel på detta kan vara att da-

gens nyhetstexter inte framför att mörka män är farliga för nordiska kvinnor. Dock kan ny-

hetstexterna istället skapa associationer som kan tyda på det. Nyhetstexter framställer ofta 

det typiska mytiska framtoningarna som kan vara negativt laddade, vilket i sin tur bidra till 

diskriminering (SOU 2006:21, s.94, Boréus, 2005:191). 

2.2. Bilden av romer  

Ylva Brune har ägnat många år åt att forska om nyhetsmediernas blick på underordnade 

grupper i samhället. Författaren menar att det är viktigt att upptäcka och belysa den stereo-

typiseringen som finns i media. I rapporten ”Romers rätt- en strategi för romer i Sverige” 

(SOU 2010:55) har Ylva Brune i en studie gjord år 2009 undersökt bilden av romer i svenska 

nyhetsmedier mellan åren 1962 och 2007. Brune har sammanställt resultatet av sin analys 

från året 1962 gällande rapportering av romer i tre olika teman. I det första temat menar 

Brune att ”zigenare” konstrateras vara en grupp människor som behöver hjälp till en högre 
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civilisationsnivå. För att en ”zigenare” ska uppnå en högre civilisationsnivå i samhället enligt 

Brune måste denne värna om den kristna kulturen och humanitet (SOU 2010:55 s.192). I sitt 

andra tema beskriver Brune att ”zigenare” betraktas som en grupp människor som invaderar, 

lurar samt bråkar och stjäl (SOU 2010:55 s.192). Brune fann oftast små notiser skriven om 

”zigenarbråk” och ”zigenarinvasion”, där ”zigenarna” framställdes som bråkmakare och att 

det behövdes polisbevakning när de träffade sina ”stamfränder” (SOU 2010:55 s.192). Brune 

skriver vidare att nyhetsmedierna även försökte urskilja ”zigenarna” från de andra i sam-

hället, genom att skapa en ”vi” och ”dem” känsla där ”zigenarna” betraktades som de andra 

(SOU 2010:55 s.192). I sitt tredje tema redovisar Brune för hur en ”zigenare” beskådades av 

andra i samhället. Där ”zigenarna” beskrivs som färggranna men även utifrån stereotypiska 

skildringar såsom; ”Han är en tvättäkta zigenare av den gamla stammen, känner efter ett 

par dagar på en plats flyttblodet svalla igen samt talar helst om barnen” (SOU 2010:55 

s.193).  

 

Till skillnad från 1962 års dagstidning är mönstret i 2007 års dagstidning annorlunda på så 

sätt att journalistiken har ändrat karaktär och texterna har en mer neutral framtoning. Enligt 

Brune tar sig inte reportrarna friheten till att definiera hur folkgruppen romer är. På så sätt 

har den rasistiska diskursen från år 1962 föråldrats (SOU 2010:55 s.193). Kultur/nöje, pro-

jekt för romer samt artiklar om diskrimeningar av romer är tre kategorier som dominerar. 

Inom kategorin kultur/nöje får romer spela huvudrollen i lika stor grad som olika myndig-

heter eller etniska svenskar, till skillnad från de andra kategorierna. Vad gäller artiklar om 

diskriminering av romer kommer romer själva sällan till tals med hänsyn till att det är in-

stitutioner som exempelvis DO eller delegationen för romerska frågor som får komma till 

tals. På så sätt blir det den berörda myndigheten eller den anklagade själv som får utrymme i 

artikeln, inte offret själv. Artiklar om diskriminering av romer kan både handla om diskrimi-

nering och samhällsproblem. Vad gäller projekt för romer ser mönstret likadant ut, där ro-

mer ses som mottagare där myndigheten är huvudkällan (SOU 2010:55 s.193). 

Sammanfattningsvis uppträder 1962 års trygga, sammanhållna rasistiska diskurs över romer 

inte i 2007 års nyhetstexter, menar Brune. Nyheternas standardstruktur utgör huvuddelen av 

2007 års rapportering. Myndigheterna gör, uttalar sig och vill väl, och mottagarna håller med 

i de fall de framträder. Romer framträder endast i de underordnade grupperna såsom offer 

för diskriminering, som tacksamma mottagare av samhällsinsatser samt som enskilda speci-

ella begåvningar. Det framgår tydligt att journalistiken till viss del genomsyras av en viss dis-

kriminering, men inte av en tydligt rasistisk diskurs (SOU 2010:55 s.193). 

Det finns också tidigare studentuppsatser där uppsatsförfattarna har undersökt framställning 

av romer i nyhetsmedier. I c-uppsatsen ”Romer som tigger” har Emilia Berving och Karin 

Karlsson undersökt hur romer som tigger framställs i svensk dagspress. Uppsatsförfattarna 
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har använt sig av kritisk diskursanalys som metod där 21 artiklar från tidningarna aftonbla-

det, dagens nyheter och svenska dagbladet har analyserats. Det slutliga resultatet visade att 

det förekommer en stereotypisering och andrafiering av romer som tigger i svensk dagspress. 

Vidare framkom det att medias inflytelserika position i samhället är en bidragande orsak till 

den diskriminering som sker mot romer som tigger. I resultatet framkom det även att myn-

digheter väljer att stöta ifrån sig problemen som föreligger kring romer som tigger (Berving & 

Karlsson, 2014:30–32).  

I en annan c-uppsats ”Romer & Tiggeri” har Marie Norberg och Emma Norgren undersökt-

mediala framställningar av tiggeri och romer. Uppsatsförfattarna har använt sig av en kvali-

tativ innehållsanalys av det insamlade materialet. Dom har använt sig av intervjuer för att ge 

en bild av den verklighet som romer upplever. Därefter jämfördes resultatet av tidningsartik-

larna med svaren från intervjuerna med varandra för att på så sätt jämföra vilka skillnader 

och likheter som finns i mediernas och romernas egna berättelser. Den mest framträdande 

likhet i uppsatsen framkom det att tidningarnas framställning av att romer och tiggeri främst 

handlar om romernas utsatta situation. Det resultat som framkom ur intervjuerna var att 

utsatthet är det som främst präglar romernas verklighet. Även att betydelsen av familjen var 

central och att romerna var beredda att flytta för att hitta en försörjning. Det sistnämnda 

uttrycktes starkt i intervjuerna men framställds inte på samma sätt i de utvalda artiklarna. En 

olikhet var att medierna försökte framställa romer som en folkgrupp som skäms för sin iden-

titet. I de intervjuer som gjordes visades dock motsatsen där personerna i fråga, det vill säga 

romerna, kände sig stolta över både sin identitet och sitt ursprung (Norberg & Norgren, 

2014:28–29). Det som är gemensamt för dessa två studier är att uppsatsförfattarna har an-

vänt sig av nyhetsartiklar, vilket skiljer sig från min studie eftersom jag valde att endast ana-

lysera debattartiklar.  

3. Teori 

Nedan presenteras det teoretiska ramverk som använts i undersökningen. De teorier som har 

använts i denna studie är nyrasism, typisering och stereotypisering, myter och binär opposit-

ion samt Antonia Gramscis hegemoni.  

3.1  Begreppet nyrasism   

Teun A. Van Dijk i boken ”Ethnics minorities and the media” använder sig av begreppet 

nyrasism när han talar om vad som anses vara rasistiskt i samhället idag. Dijk definierar ras-

ismen som ett socialt system av etniska eller rasbaserade ojämlikheter och menar att denna 

typ rasism endast förekommer hos den extrema högern. Författaren gör en åtskillnad mellan 

den äldre och nytänkande rasismen där den äldre rasismen oftast förknippas med slaveri och 

rasåtskillnad medan den nytänkande rasismen ses som demokratisk och respektfull. Den 
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nytänkande rasismens främsta egenskaper kan på sådan sätt ses som en förnekelse av ras-

ismen (Dijk, 2000:33,35). Inom den nytänkande rasismen anses inte etniska minoriteter 

vara biologiskt sämre utan uppfattas endast som annorlunda. Med andra ord, den talar inte 

längre om underlägsna raser utan fokuserar på kulturella skillnader. På så sätt anses inte 

skillnader mellan olika raser ses utifrån ett biologiskt perspektiv, utan är kulturellt förank-

rade (Dijk, 2000:33, Löwander, 1998:87).  

Dijk menar vidare att nyrasism är diskursiv på så sätt att den förekommer i vårt vardagliga 

samtal som exempelvis i debatter och gruppkonversationer samt i texter som exempelvis ny-

hetsartiklar och böcker. Det förekommer mer samtal i den nytänkande rasismen i jämförelse 

med den kraftfulla rasåtskillnaden som förknippas med den äldre rasismen. Dock framställs 

den nya rasismens åsikter som naturliga i samhället och ses som ett effektivt sätt att utesluta 

minoriteter (Dijk, 2000:34). Birgitta Löwander bygger vidare på vilka effekter den rasistiska 

diskursen har. Enligt Löwander är rasismen ofta underförstådd och uttrycks på ett diskret 

sätt. Exempel på detta är etnocentriska uttalanden som gör skillnader på folkgrupper. Utta-

landen som liknar detta kan leda till att de rasistiska tänkesätten hos allmänheten förstärks 

(Löwander, 1998:88). 

Mot denna bakgrund är begreppet nyrasism relevant till denna studie för att undersöka om 

det förekommer någon form av rasistiska uttryck i de debattartiklarna som ska undersökas. 

Detta kan kopplas till det som Brune tar upp i sin studie om att journalistiken i nyhetsmedier 

i regel bör vara så neutrala som möjligt i sin rapportering när det gäller etniska minoriteter 

(SOU 2010:55 s.193). Det kan även kopplas vidare till det som Dijk tar upp i sin studie som 

menar att det förekommer mer rasism i det vardagliga samtalet än man utövar det i prakti-

ken (Dijk, 2000:34). Därför är det intressant att undersöka om nyhetsmedier upprätthåller 

en neutral skildring när det gäller folkgruppen romer i de debattartiklarna som ska undersö-

kas. 

  

3.2 Typisering och stereotypisering 

Richard Dyer gör i sin bok Gays & Film en viktig distinktion, typisering och stereotypisering. 

Dyer menar att vår omgivning är beroende av de distinktioner vi gör mellan olika saker för 

att kunna veta och förstå vad som finns runt omkring oss (1977:27–28). Vi kategoriserar fö-

remål utifrån deras egenskaper eller det som kännetecknar föremålet.  På samma sätt kan 

även människor indelas i grupper utifrån ett antal olika kriterier. Dyer redogör för ett antal 

olika kriterier utifrån vilka människor kan kategorieras - roller, egenskaper, samt personlig-

hetstyper. Med roller menas exempelvis förälder eller barn.  Egenskaper syftar till sådant 

som ålder, kön, och nationalitet och slutligen kan möjliga personlighetstyper vara rolig, de-

pressiv, hyperaktiv etcetera (Hall, 2013:247). Vår bild av en person skapas i samband med 
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den information vi samlar om personen, genom att placera hen inom olika kategorier utifrån 

de utvalda kriterierna. I detta sammanhang är typisering en summa av ett antal enkla min-

nesvärda kännetecken som gör en person distinkt och förståeligt (Dyer, 1977:28).  

Skillnaden mellan typisering och stereotypisering är att vid stereotypisering tar man enbart 

ett fåtal karaktärsdrag hos en person eller en grupp samt överdriver och reducerar hela den 

personen eller gruppen till de karaktärsdragen (Hall, 2013:247). Med anda ord stereoty-

pisering reducerar, essentialiserar, naturaliserar och fixerar ”skillnaden”. Stereotypisering 

bidrar även till att göra skillnad mellan det som är “normalt” och “accepterat” i samhället 

från det som är “onormalt” och “oacceptabelt”. Därefter exkluderar det som inte verkar passa 

in (Hall, 2013:247). Det vill säga, samhället är uppbyggt på ett sådan sätt där människorna 

som lever efter de sociala normerna uppfattar sig vara de normala i samhället. Så fort den 

grupp människor som inte delar lika värderingar uppfattas de som “onormala” i samhället. 

Genom att göra på det sättet delas samhället in i kategorier som “vi” och “dem”, där individen 

anammar en bild av den egna gruppen som homogen och ser sig själv ha samma egenskaper, 

medan de andra anses vara annorlunda. På detta sätt blir det enklare att urskilja varandra 

genom att skapa en uppdelning av ”vi” och ”dem”, där de andra kategoriseras som personer 

som inte tillhör den egna gruppen (Hall, 2013:248). Dock påpekar Dyer att problematiken i 

detta fall är att det är de vita, medelklassade, heterosexuella män som har tolkningsföreträde 

till det som anses vara det normala i samhället. Därför anses de också ha rätten till att exklu-

dera den grupp människor som inte verkar tillhöra dem (Dyer, 1977:29).  

 

Järva & Dahlgren skriver i boken påverkan och manipulation (2013) att vi människor tänker 

i termer av stereotyper när vi talar om andra människor. Vi låter en stereotyp få representera 

eller stå för hela gruppen, det vill säga vi generaliserar (2013:38). Risken med att koppla 

samman en människas levnadssätt till dennes ursprung är att man då antar att alla männi-

skor med samma ursprung har samma levnadssätt. Ett exempel på detta är att om en männi-

ska med romsk ursprung tigger, blir det lätt att man tänker att samtliga människor med 

romsk ursprung är tiggare. Därför är denna teori relevant till studien för att undersöka om 

framställningen av svenska romer i tidningen Dagens Nyheter är den baserat på stereotypa 

skildringar. 

 

3.3 Myter & Binär opposition 

Roland Barthes beskriver en myt som ett yttrande. Dock kan myten inte yttra sig hur som 

helst utan språket behöver särskilda förhållanden för att kunna uppfattas som en myt. Bart-

hes bygger vidare på detta och ser myten som ett meddelande, ett sätt att ge betydelser åt 

något och kan därför inte heller ses som ett objekt, ett koncept eller en idé. En myt kan även 
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bestå och yttra sig i många fler former än muntlig kommunikation, exempelvis genom skrift, 

reklam, fotografi etcetera (Barthes, 1972:109–110). Enligt Barthes definieras inte en myt uti-

från dess innehåll, utan hur den kommer till uttryck. Det vill säga myter har inga substanti-

ella gränser, dock är det beroende av den kontexten som den rör sig inom. En myt är även 

beroende av dess historiska kontext och därmed kan en myt vid olika tidsepoker uppfattas 

mer eller mindre aktuella (Barthes, 1972:109).  En myt kan framstå som naturlig när den ger 

uttryck för kulturella värden och föreställningar. På så sätt blir myten en självklarhet som 

hjälper att upprätthålla maktordningen i samhället (Barthes, 2009:269). Gramscis kulturella 

hegemoni är ett exempel på hur en myt fungerar för att upprätthålla maktordningen i sam-

hället och framställa dessa som självklara. Jag återkommer om detta under nästa rubrik 

(se.rubrik.3.4).  

 

En myt kan betraktas som ett kommunikationssystem mellan samhället och dess befolkning. 

Den koppling som görs till myter sker ofta genom binära oppositioner, det vill säga vad något 

är i förhållande till något annat (Wright, 2009:270–271). I boken Representation (2013) 

framför Stuart Hall att det finns få liksidiga dubbla motståndare med hänsyn till att den ena 

sidan oftast är den dominerade. Detta gör att det alltid finns en maktrelation mellan sidorna 

(2013:225). Därför kan det ses som att de som inte tillhör den romska gruppen har satt my-

ten om dem, med hänsyn till att myten kan tyda på att romerna är något som en högre klass 

inte är. Hall skriver vidare att personer eller grupper som på något sätt anses vara an-

norlunda eller avviker från majorititet utsatts för en binär form av representation. Med detta 

menas att personerna i fråga beskrivs ofta på ett överdrivet sätt, det vill säga antigen anses de 

vara goda eller onda, civiliserade eller primitiva, vackra eller fula (Hall, 2013:219). Med hän-

syn till detta är denna teori relevant för denna studie för att undersöka vilka myter som finns 

om romerna i samhället samt på vilket sätt dessa individer framställs i tidningen Dagens Ny-

heter. Beroende på om det talas positivt eller negativt om dessa individer kan det påverka 

bilden av dem hos andra människor i samhället på ett negativt sätt. Detta kan i sin tur leda 

till att dessa framställningar kan övergå till fördomar om samma bild av dess individer upp-

rätthålls i samhället under en längre tid.  

 

3.4 Gramscis hegemoni & Marxismen 

Begreppet ideologi används som ett teoretiskt verktyg för att tolka och uppfatta världen. En 

ideologi är ett system av idéer och föreställningar som människorna utgår från när vi ser på 

samhället vi lever i. Den dominerande ideologin går ut på att alla i ett samhälle påverkas på 

samma sätt av en världsbild som anses vara starkast. Detta kan i sin tur kopplas till begreppet 

hegemoni (Lindgren, 2009:77). Hegemoni är en idé som används för att hänvisa till en situ-

ation där en dominant klass inte endast regerar i ett samhälle, utan aktivt leder det genom 
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utnyttjande av moraliskt och intellektuellt ledarskap. För att förstå begreppet hegemoni 

bättre har jag också använt mig av begreppet marxismen. Begreppet innebär att samhället är 

uppdelat i olika klasskillnader där den klass som har kontroll över den materiella produkt-

ionen i samhället också är den som sätter agendan kring vilka värderingar eller åsikter som 

anses vara rätta. Med andra ord är det den dominerande klassen som bestämmer vilka idéer 

som ska genomsyra samhället. det kan även tolkas som att vi lever i ett strukturerat samhälle 

där vissa grupper är underordnade, där en liten majoritet är rankad högst i hierarkin. Struk-

turella förtryck är just det, en struktur, något som samhället är uppbyggt på och jobbar hårt 

för att upprätthålla (Gramsci, 2009: 75-76). Ett exempel på detta kan vara att en vit man med 

en bra inkomst inte utsätts för förtryck med hänsyn till att han är normen och det normala i 

samhället.  

Mot denna bakgrund kan man med hjälp av denna teori studera de fördomar som finns om 

romer i samhället idag. Om det handlar om något som bygger på den ledande klassens värde-

ringar eller om det är det något som uppstått i samband med hur folk själva upplevt det ge-

nom att ha levt med dessa individer. Både av begreppen ”hegemoni” och ”myter” bygger på 

ett marxistiskt tänktande och då anses det vara viktigt att undersöka folkgruppen romer uti-

från dessa två begrepp.  

4. Material & Metod 

4.1 Material och avgränsningar 

Till denna studie analyserades sex debattartiklar från år 2013 och år 2014. Artiklarna kom-

mer från tidningen Dagens Nyheter som är hämtade via Umeå universitets databas Mediear-

kivet. Anledningen till varför jag valde att begränsa mig till endast sex stycken debattartiklar 

beror dels på att jag har gjort ett totalurval och fann endast sex stycken debattartiklarna un-

der sökordet ”romer” och ”romerna”. En annan anledning till varför jag valde att begränsa 

mig till sex stycken artiklar var på grund av själva längden på artiklarna, då varje debattarti-

kel hos Dagens Nyheter består av cirka 6200 - 6600 tecken, jämfört med textlängden på en 

vanlig nyhetartikel som består av cirka 1500-2000 tecken (DN.se, 2014).  

 

Anledningen till varför jag valde att analysera debattartiklar istället för nyhetsartiklar var 

med hänsyn till att det redan finns två tidigare studentuppsatser kring hur romer framställs i 

nyhetmedier år 2014 (se. rubriken.2.2). En annan anledning till varför jag valde att analysera 

debattartiklar istället för nyhetsartiklar med hänsyn till att det finns en större frihet kring i 

debattartiklar gällande hur debattörerna får uttrycka sig i sina texter. Dock måste texten upp-

fylla ett visst antal kriterier för att få den publicerat hos respektive tidning. Dagens Nyheter 

redogör för ett antal olika kriterier där de viktigaste kriterierna är att texten måste innehålla 
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ett nyhetsvärde, att debattören måste vara välgrundad och att texten är baserad på fakta 

(DN.se, 2015). Det är också intressant att undersöka debattartiklar ur den synvinkeln att det 

är ett åsiktsmaterial som kan vara baserat på debattörens egen erfarenhet eller bilden som 

personen har fått utifrån samhällets synsätt. Vidare har debattsidor, där inbjudna debattörer 

och krönikor medverkar högre status och ett annat tilltal än läsarna insändarsidor (SOU 

2006:21, s.94).  

 

4.1.1. Urval  

Jag började med att söka på ordet "romer" och fick 447 träffar under året 2013 och 2014 på 

tidningen Dagens Nyheter. Därefter delade jag in artiklarna under nyhetsgenren debattartik-

lar och fick då 12 träffar. Jag gjorde samma process med sökordet ”romerna” och fick då 135 

träffar. När jag sedan delade upp den inom kategorin debatter fick jag endast 6 antal träffar.  

I det andra steget av sökprocessen sökte jag endast på rubriker och ingresser, vilket gjorde att 

jag då kunde vara säker på att artiklarna handlade om romer. På sökordet "romer" fick jag då 

totalt 188 träffar och efter att jag delat upp dem under kategorin nyhetsgenren debattartiklar 

fick jag 4 träffar. På sökordet ”romerna” fick jag 40 träffar och endast tre artiklar under kate-

gorin debatt.  

I det tredje och sista steget jämfördes samtliga artiklar som jag fick fram under steg 1 och 2 

och de debattartiklar som upprepades under sökprocessen togs bort.  

4.2 Metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av diskursanalys som me-

tod vid analys av det artiklarna som har tagits fram för denna studie. Valet av metoden har 

gjorts med hänsyn till att inom diskursanalys studeras texter i förhållande till sin kontext. 

Diskursanalys används dock inte enbart som metod utan bör även sammankopplas med den 

teoretiska grunden som finns. När man använder sig av diskursanalysen måste man därför 

lägga vikt vid metoden såväl som teorierna då dessa är sammanlänkande (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). I studien har jag valt att koppla samman de teorier som är relaterade till 

diskusanalys under metodavsnitt. Detta för att ge en bättre förståelse för metoden som har 

tillämpats vid analysen av det insamlade materialet. 

 

4.2.1 Diskursanalys  

Ordet diskurs kan betyda flera olika saker beroende på vilken typ av studie begreppet an-

vänds inom. Winther Jörgensen & Philips skriver i boken Diskursanalys som teori och metod 

(2007) att diskursen är ett bestämt sätt att tala och förstå vår omvärld (2000:7). Diskursana-

lysen vilar på ett socialkonstruktionistisk grund där det hävdas att vår kunskap om världen 
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inte är en objektiv sanning. Verkligheten är endast tillgängligt för oss genom våra kategorier. 

Det vill säga vår omgivning är inte en spegling av verkligheten utan är en produkt av vårt sätt 

att kategorisera omvärlden (Winther Jörgensen & Philips, 2000:11). Detta synsätt bygger 

vidare på en strukturalistsikt och poststrukturalistiskt tänkande där vårt tillträde till verklig-

heten sker genom språket. Det är således genom språket som saker och ting får dess bety-

delse (Winther Jörgensen & Philips, 2000:15). Språket både konstituerar den sociala världen 

men även sociala relationer och identiteter. Med detta menas att språket inte endast fungerar 

som en kanal av förmedlare till saker och ting, utan bidrar även till att producera och repro-

ducera den sociala verkligheten (Bergström & Boréus, 2012:378). Detta synsätt beskrivs 

närmare under rubriken ”Kritisk diskursanalys” med Norman Faircloughs synsätt som ut-

gångspunkt. Med hänsyn till att detta anses vara den mest utvecklade teorin och metoden vid 

undersökning av bl.a. kommunikation inom kritisk diskursanalytiskt inriktning (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:66). 

4.2.2 Kritisk diskursanalys  

Diskursiva praktiker innebär produktion (att skapa) av texter och konsumtion (att motta och 

tolka) av dem. Det ses som en viktig del av den sociala praktiken som bidrar till att forma den 

sociala världen samt sociala relationer och identiteter. Social och kulturell förändring samt 

reproduktion äger delvis rum genom diskursiva praktiker i vardagen, det vill säga genom 

olika textproduktions- och textkonsumtionsprocesser. Diskurs anses vara en viktig form av 

social praktik för diskursanalytiker som både konstituerar (utformar) den sociala världen och 

konstitueras (utformas) av andra sociala praktiker. Diskurs bidrar inte endast till att forma 

och omforma sociala strukturer och processer, utan speglar dem också. Inom kritisk diskurs-

analys använder man sig av en konkret, språkvetenskaplig/lingvistik textanalys med ut-

gångspunkt i social interaktion. Den kritiska diskursanalysen anses vara ”kritiskt” i den be-

nämningen att den har som uppgift att tydliggöra den diskursiva praktikens roll i upprätthål-

landet av den sociala världen och sociala relationen. Syftet är att kunna bidra till sociala för-

ändringar som i sin tur kan medföra att olika maktförhållanden i samhället kan bli mer jäm-

lika. På så sätt bidrar den diskursiva praktiken inom kritisk diskursanalys att skapa och re-

producera ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället. Exempel på 

sociala grupper kan vara maktförhållandet mellan olika samhällsklasser och/eller mellan 

kvinnor och män. Avslutningsvis har kritisk diskursanalys ett kritiskt angreppssätt som är 

politiskt engagerat i sociala förändringar (Winther Jörgensen & Philips, 2000:67–70, Fair-

clough, 1995:53–68).  
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4.2.3 Faircloughs tredimensionella modell 

Den tredimensionella modellen utgår från tre olika nivåer där varje nivå kan analyseras var 

för sig, men också tillsammans i ett större sammanhang. Den första nivån av modellen inne-

fattar textanalys med fokus på texters grammatiska struktur och ordval. Den andra nivån i 

modellen koncenterar sig på textproduktionen; hur texter produceras, konsumeras och tolkas 

av mottagaren. I den sista nivån sätts diskuren in i ett större sammahang när den sociala 

praktiken blir en del i analysen (Bergström & Boréus, 375, Fairclough, 1995:57).  Dessa tre 

nivåer kommer att beskriva utförligare nedan.  

4.2.3.1 Text (nivå 1) 

Trestegsmodellen baseras på den kritiska lingvistiken där grammatik och ordval i en text av-

slöjar förutfattade perspektiv på världen. Kritisk lingvistik ses också som en form av diskurs-

analys som har syftet att avslöja maktrelationer i samhället med hjälp av en detaljerad texta-

nalys (Bergström & Boréus, 264,375). Texter kan bearbetas i relation till deras kontext. Den 

grundläggande och omedvetna föreställningen om vår omvärld kommer ofta till uttryck i 

språkets kategoriserings- och regelsystem. Språket är därmed en social utformning av grund-

läggande betydelser för hur vi människor uppfattar världen. På så sätt kan språket ses som en 

teori om verkligheten (Bergström & Boréus, 2012:279).  Det finns en mängd olika redskap att 

välja mellan vid analyser av texter. Fairclough i sin tredimensionella modell använder sig av 

verktygen transitivitet, nominalisering, modalitet och ordval (Winther Jörgensen & Philips, 

2000:75). 

Transitivitet innebär hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt, det vill 

säga hur olika beteckningar kan användas för att gemensamt kunna förklara en händelse 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:77). Bergström och Boréus bygger vidare på detta och 

menar att transitivitet består av tre grundstenar; processer, deltagare och omständigheter. 

Vid analys av processer tittar forskaren främst på handlingar och händelser. En handling är 

något som utförs medvetet av en människa som har kontroll över den. En händelse är en för-

ändring i världen som sker utan någons medvetenhet och kontroll. Processer kan både vara 

materiella, verbala och mentala. Materiella processer är fysiska och är när någon utför 

någonting fysiskt mot en person. Verbala processer är något som kommer till uttrycks via tal: 

en person som uttrycker sig oförskämt eller hotfullt. Mentala processer kan också vara hand-

lingar eller händelser, till exempel ”att drömma” (Bergström & Boréus, 2012:281f). Vid ana-

lys av deltagare delas grundstenen in i aktörer och mål för processer. Aktören/agenten är 

den som handlar och utför något medan mål för processer ses som mottagaren. Ett exempel 

kan vara ”polisen tvingade en pojke att krypa på knäna”. I detta fall är polisen agenten och 

pojken mottagaren. Analys av omständigheter handlar om tid och plats. Ett exempel på detta 
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kan vara ”på valborgsmässoafton i fjol uppstod det ett bråk mellan polisen och hans sambo i 

hemmet”. I detta fall kan tiden ses som ”valborgsmässoafton i fjol” medan platsen är ”i hem-

met” (Bergström & Boréus, 2012:281–282, Winther Jörgensen & Philips, 2000:87).  

 

Vid analys av texter är det också av intresse att undersöka vilka andra möjliga sätt det finns 

för att beskriva ett skeende. Här används verktyget nominalisering som innebär att de verb 

eller adjektiv som kan användas för att mer fullständigt beskriva processer ersätts med sub-

stantiv (Bergström & Boréus, 2012:282–283).  Ett exempel kan vara ”polisen sköt ihjäl gär-

ningsmannen”, där agenten (polisen) utgör en fysisk handling (skjuta ihjäl) mot mottagaren 

(gärningsmannen). Om det istället skulle stå ”ihjälskjutning av gärningsmannen” får inte 

uttrycket samma innebörd och därmed inte heller samma intresse hos läsaren. På så sätt kan 

agenten (i det nämnda exemplet) försvinna ur processen. Nominalisering kan också använ-

das till att göra en handling till en händelse för att på så sätt inte utpeka den ansvarige, det 

vill säga att utelämnar agenten. Borttagandet av agenten så att mottagarna hamnar i fokus 

kallas för passivering. Användandet av detta slag kan vara ett sätt att undvika att utpeka 

agenten från journalistens sida. Det är också av intresse att undersöka exkludering av agen-

ten om det sker på grund av att personen i fråga är ökänd eller irrelevant i sammanhanget 

(Bergström & Boréus, 2012:283–288, Winther Jörgensen & Philips, 2000:87).  

 

Modalitet granskar vad en författares förhållande och attityder till en text är. Exemplen ”det 

är varmt”, ”jag tycker att det är varmt” samt ”kanske är det lite kallt” förbinds olika påståen-

den med talaren trots att personen uttrycker sig om samma sak. Sanningsmodalitet är en typ 

av modalitet där författaren vill förmedla en sanning som kan uttrycka sig på olika sätt. Ett 

exempel på det är om en författare säger ”så här är det”. Genom att uttrycka sig på detta sätt 

poängterar författaren att det verkligen är på det sättet (Winther Jörgensen & Philips, 

2000:87–88).  

 

4.2.3.2 Diskursiv praktik (nivå 2) 

Begreppet diskursiv praktik fokuserar på hur textförfattaren bygger vidare på diskurser och 

genrer som redan finns för att på så sätt kunna skapa en ny text. En genre innebär en typbe-

stämning av en text, det vill säga en uppsättning av texter som är likartade med avseende på 

struktur eller ämnesinnehåll. Exempelvis består en nyhetstidning av flera avdelningar och 

genrer med olika slags innehåll och tilltal till läsaren. Genrerna går att se som olika slag av 

arenor för deltagande och makt, där villkoren för tillträde varierar. Med detta menas att varje 

genre ger möjlighet för olika aktörer att träda fram och framföra sina synpunkter eller åsik-

ter. Debattartiklar tillhör en genre som har till uppgift att skapa opinion och argumentera för 

olika ståndpunkter. Genrerna har också olika status på så sätt att de tillmäts olika grad av 
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anseende och trovärdighet. Exempelvis har den stora morgontidningen nyhetsrapportering-

en högre status och högre trovärdighet än nöjessidorna i samma tidning. Detta på grund av 

att den stora morgontidningens nyhetsrapportering bland annat innefattar politik, ekonomi, 

kriminalitet och mänskliga rättigheter (SOU 2006:21, s.99).  

Begreppet omfattar också hur textmottagaren använder sig av dessa nyskapade texter där 

textmottagarens tolkning har betydelse. De diskurser och genrer som tillsammans formas för 

att kunna producera en text och som textmottagaren vidare bygger på i sin tolkning av texten 

har en bestämd lingvistik (språkvetenskaplig) uppbyggnad. Denna uppbyggnad formar både 

textens produktion och konsumtion (Winther Jörgensen & Philips, 2000:73,75, Fairclough, 

1995: 60-61). De verktyg som vanligen används vid denna nivå är intertextualitet och inter-

diskursivitet. Med intertextualiteten menas texter som bygger på andra texter, det vill säga 

att man aldrig kan undgå att använda ord som andra har använt tidigare.  Interdiskursivitet 

är en form av intertextualitet, där man tittar på de olika genrer och diskurser som artikuleras 

tillsammans i texten. Vid analys av diskursiva praktiker används också ett annat begrepp, 

diskursordning. Detta begrepp innebär att olika diskurser delvis täcker samma terräng som 

de konkurrerar för att ge innehåll, var och en på sitt sätt. Med detta sagt innebär analys av 

diskursiv praktik en analys av relation mellan olika diskurser i en diskursordning. Även hur 

den diskursiva praktiken omstrukturerar den redan existerande diskursordiningen (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:76–77).  

 

Diskursiva praktiker kommer i denna studie inte studeras i lika stor sträckning som de övriga 

nivåerna i modellen, då varje nivå i Faircloughs tredimensionella modellen går att analysera 

var för sig (Bergström & Boréus, 375).  Det är inte heller mitt primära syfte att undersöka 

vilka allmänna diskurser som existerar gällande romer i samhället eller att undersöka vilka 

andra diskurser som konkurrerar om att ge ett innehåll till diskursen ”romer”. Med hänsyn 

till detta kommer det inte att läggas lika stor vid denna del av nivån i analysen, utan det 

kommer att istället diskuteras mer ingående i slutdiskussionen, medan resultatet och ana-

lysen fokuserar på textnivån.  

 

4.2.3.3 Social praktik (nivå 3)  

I den här delen av studie sätts diskursen in i ett större sammanhang och studeras sett till den 

ideologiska nivån. I denna studie kommer nivåerna att studeras i relation till de teorierna och 

tidigare forskning som har valts. Som Fairclough själv uttrycker det så styrs den sociala prak-

tiken betydelse efter de teorier som studien tar sin grund i. På så vis blir det en utveckling av 

den diskursiva praktiken. I denna studie bakas alltså den sociala praktiken in i analysen för 

att sedan diskuteras i slutdiskussionen, det för att förhållandet mellan dessa praktiker och 
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blir tydligast när man analysera dem tillsammans (Winther Jörgensen & Philips, 2000:90–

91, Fairclough, 1995:62–63) 

 

4.3 Metoddiskussion  

Ett problem som kan uppstå med metodvalet kan vara att vanlig läsning inte lyfter fram 

samma åsikter eller information gällande romer i de debattartiklar som har undersökts. Vid 

analys av flera olika texter tillsammans framträder mönster som inte hade blivit tydliga vid 

en vanlig läsning (Bergström och Boréus 2012:293f). Vid genomförandet av en vetenskaplig 

undersökning är det även viktigt att fokusera på studiens validitet och reliabilitet. Validitet 

kan beskrivas som “en mätmetod som är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd 

att mäta” (Bergström och Boréus 2012:41). Det kan även handla om undersökningar som inte 

är mätande eller räknande. Exempelvis kan detta beröra om undersökningen besvarar den 

fråga som den ska. Ska samhällsvetenskapliga studieobjekt undersökas är forskaren inte en-

bart en utomstående part, utan är även med och skapar studieobjektet. Det behövs en grund-

kunskap för att kunna svara på frågan. I denna studie har det därför inte varit möjligt att bara 

använda sig av analysverktygen. Bergström och Boréus skriver “Om en forskare ökar förståel-

sen av sin förförståelse, t.ex. genom att lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och den 

sociala kontext i vilken undersökningarna äger rum, ökar också möjligheten till god validitet i 

studierna” (2012:41f). Med hänsyn till detta har jag försökt att se på saker och ting utifrån 

olika synvinklar för att bredda min förståelse inför det jag ska undersöka.  

 

Validitet är inte det enda som krävs för att en studie ska vara tillräcklig. Därför har det varit 

viktigt att även försöka uppnå en undersökning som har reliabilitet. Begreppet innebär att 

forskaren ska vara noggrann i undersökningens alla stadier. Detta går exempelvis att uppnå 

genom att undvika felaktiga källor så gott det går. Vad gäller denna typ av undersökning, en 

textanalys, är bland annat tolkningsaspekten en fråga för reliabiliteten. Oavsett vilken tolk-

ningsstrategi som tillämpas ska textläsningen alltid vara grundlig i förhållande till det syfte 

som ska uppnås. Tanken är att om en undersökning ska innefatta reliabilitet ska två obero-

ende undersökningar, som vill undersöka samma sak, kunna göras av olika personer och 

samma resultat ska uppnås. Uppnås detta är undersökningens intersubjektivitet god. Bero-

ende på vetenskapsteoretiskt perspektiv läggs olika vikt vid intersubjektivitet. Denna under-

sökning kräver dock snarare välgrundade argument samt en genomskinlighet eftersom den 

är en kvalitativ studie. Bergström och Boréus skriver: “Läsaren ska i princip kunna rekon-

struera de operationer som en forskare gjort i analysen av ett material för att dra en viss slut-

sats” (2012:42f). Detta innebär även att det som denna studie gjort, det vill säga tolkat texter, 

måste beläggas med citat och referat (Bergström och Boréus 2012:43). 
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5. Analys & resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av analys och resultat. Resultaten kommer att pre-

senteras uppdelat efter varje artikel där jag kommer att använda mig av samtliga testverktyg i 

analysen. Däremot kommer jag inte att använda mig av alla verktyg till varje utvalt citat med 

hänsyn till att varje verktyg kanske inte går att använda i varje enskilt citat. Jag kommer att 

använda mig av de verktyg som känns intressant och tillförande till just varje enskilt citat. En 

viss upprepning kommer också att förekomma i analysen. Detta för att kunna hitta ett möns-

ter som jag senare i slutdiskussionen kommer att kunna dra slutsatser av. I analysen kommer 

alla åsikter att studeras oavsett om det är debattörens egna eller generella åsikter gällande 

romer som yttras. Detta för att ge en överskådlig bild av alla åsikter som framkommer i tex-

terna. 

5.1 Artikel 1 - ”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen” (2013-10-01) 

Artikeln är riktad mot den svenska staten samt dess agerande gentemot romer i form av anti-

ziganism. Med begreppet antiziganismen menas rasism som är riktad mot folkgruppen ro-

mer. Det har genom tiderna skett diskriminering och kräkning mot romer, bland annat att 

det har funnits ett romregister hos polisen. Därför bör staten visa att de inte accepterar nå-

gon form av antiziganism.  

Analys 

Huvudtesen i artikeln leder till att debattförfattaren försöker ställa poliser mot romer. Debat-

tören försöker att agera som en röst åt det romska folket samt mot den kräkning som romer-

na utsattes för under 1900-talet. Detta går att koppla till Brunes studie (se. rubriken. 2.1), där 

Brune menar att relationerna mellan textens ”vi” och ”dem” framstår som en serie skillnader, 

ett motsatsförhållande eller en konflikt (SOU 2006:21, sid91). I texten går det att finna flera 

modaliteter i debattörens uttalande gällande poliser och dess agerande gentemot det romska 

folket. Ett citat lyder så här ”… det är numera väl känt att romer och resande har utsatts för 

etnisk registrering av svenska staten”. I detta citat går det att hitta ett högt tecken på moda-

litet i debattörens påstående gällande romer och dess situation i samhället. Det går också att 

utläsa att debattförfattaren försöker antyda att den kräkning som har skett mot romer inte är 

något nytt fenomen, utan att det är något som har pågått under en längre period. I citatet 

framställs också romer och resande som mottagare och den svenska staten framställs som 

agenten. Citatet visar också vilken typ av handling det är, det vill säga en materiell handling 

med hänsyn till att det är något som yttrar sig fysiskt.  

Senare i artikeln skriver debattförfattaren ” … polisen har haft en aktiv roll i antizi-

ganismen”. Här finns det ett högt värde av modalititet där debattören denna gång framför 

polisen som den ansvarige för kräkningen som romerna utsattes för under 1900-talet. I cita-
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tet går det också att se att polisen i detta fall är agenten och att mottagaren är romer (antizi-

ganismen). Med antiziganismen menas rasism riktat mot romer och på så sätt går det att se 

vem som är mottagaren. Detta förstärks ytterligare med citatet ”… de nu avslöjande registren 

visar en direkt kontinuitet till den svenska rasbiologin som på 1920-talet motiverade regi-

strering av romer och samtidig lade grunden för en polisär antiziganism”. I båda citaten 

går det att utläsa vem som tilldelas den aktiva rollen (agenten) och vem som blir objektet för 

agentens handlingar (mottagare). I dessa fall är det polisen som bär den aktiva rollen och 

som har makten över mottagarens (romernas) öde eller frihet. Citaten är också en form av 

handling med hänsyn till att det är något som utförs avsiktligt av någon och där mottagaren 

blir påverkad av agenten. Detta förhållande förstärks ännu en gång med citaten ”… driva ut 

romerna ur landet” (…) ” isolera romer från majoritets befolkning”. Det är en materiell 

handling där agenten (polisen) yttrar sig fysiskt mot mottagaren (romerna). Citaten kan även 

tolkas som en verbal handling där agenten yttrar sig fysiskt hot mottagaren. Om man ser en-

skilt på det två sistnämnda citaten går det inte att se vem som är agenten (passivering). Ef-

tersom agenten inte tydligt framgår riktas istället fokus mot de drabbade/mottagarna (ro-

merna). Detta för att läsarna ska känna sympati för de drabbade genom att de således står i 

fokus. Dock är det svårt att tyda om borttagningen av agenten (polisen) var ett medvetet val 

från debattförfattarens sida, då denne redan i början av stycket nämner polisens roll gente-

mot kräkning mot romer. 

I artikeln går det även att finna förekomst av vissa stereotypa drag som författaren använder 

sig av när denne talar om romer. Debattören använder sig av ordet ”tattare” och ”resande-

folk” återkommande i artikeln, exempelvis i citatet ”… så att rasblandning inte skulle ge 

upphov till fler tattare”. Här går det att finna att debattören verkar göra en generalisering av 

alla människor med ett romskt ursprung till att vara ”tattare”. Detta går också att koppla till 

myten om romer, där det fram till 1900-talet inte gjordes någon åtskillnad mellan folkgrup-

pen romer och ”tattare”. Detta på grund av att ”romer” och “tattare” tidigare ansågs ha en 

gemensam levnadsstil. Dock används benämningen ”tattare” inte längre för romer idag då 

den anses vara nedvärderande (Dimitrina, 2003). Man kan även tolka det som att debattören 

syftar på förekomst av två olika folkgrupper i registren, där det går att hitta både romer och 

”tattare”. Dock framkommer det senare i artikeln att ”… människor som registrerats bara 

för att de var romer ”. Med detta citat går det att antyda att registren som debattören talar 

om endast syftar på det romska folket och inte någon annan folkgrupp. Ett till uttalande som 

kan kopplas till registren som debattören talar om syftar endast på folkgruppen romer. 

Denna gång använder debattören istället sig av benämningen ”resandefolk” när denne talar 

om romer, exempelvis i citatet ”… Registren har haft förödande effekter inte minst för de 

resande”. Dock är det svårt att säga om det var ett medvetet val bakom debattörens ordval 

när denne talar om romer och benämner dem som ”resandefolk”. Detta då termen ”resande-
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folk” har använts som synonym till romer (Dimitrina, 2003). Man kan även se det som att 

anledningen till varför debattören använder sig av dess två negativa bemärkelser kan bero på 

att denne vill sätta läsarna i samma kontext som denna text är skriven om, det vill säga om 

romregistren som förekomer under 1900-talet i Sverige.  

5.2 Artikel 2 - ”Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa romerna” (2013-04-10) 

Artikeln handlar om diskrimineringen av romer, rasism och utsatthet genom tiderna samt 

hur antiziganismen i Europa kan bekämpas. Det räcker inte endast med att agera i Sverige. 

Fler regeringar i Europa bör skapa sig en förståelse och kunskap kring romers utanförskap 

och på så sätt skapa förutsättningar för att bekämpa den.  

Analys 

Artikelförfattaren börjar med att framföra att ”… det bor romer i nästan alla europeiska sta-

ter”. Här visas tecken på modalitetet i debattförfattarens uttalande och att författaren redan i 

början av sin text vill att läsarna ska känna sympatin för det romska folket. Citatet kan lika 

gärna tolkas som ett högt värde av modalititet beroende på hur man tolkar ”nästan” i det 

nämnda citatet. Ordet ”nästan” gör att meningen försvagas då det visar att debattören inte är 

helt säker i sitt uttryckande. Debattförfattaren skriver vidare att ”… det är den minoritet som 

drabbas av mest utanförskap, diskriminering och ren rasism”. I detta citat kan det tolkas 

som att debattförfattaren försöker framställa romer som passiva och att de är människor som 

är i behov av andras hjälp. Detta kan kopplas till Brunes studie som menar att romer anses 

vara en grupp människor som är i behov av andras hjälp för att kunna nå en högre civilisat-

ionsnivå (SOU 2010:55 s. 192). Brune menar också att journalistiken i nyhetsmedier kan fun-

gera på ett sätt, där det måste finnas två olika parter för att läsarna tydligare ska känna igen 

vad texterna handlar om, det vill säga ett ”vi” och ”dem”. Denna typ av kategorisering behö-

ver inte nödvändigtvis framställas som något negativt, utan kan snarare genomsyras av väl-

vilja och empati (SOU 2006:21, s.90-91). I detta fall kan det tolkas som att debattförfattaren 

gör ett medvetet val av kategorisering mellan romer och andra människor i samhället. Dock 

kan risken med denna typ av kategorisering mellan romer och de övriga människorna i sam-

hället framställas på ett negativt eller passivt sätt.  

I artikeln försöker debattförfattaren att ställa romer mot Europa. Detta går att se i citatet ” … 

Vi kan inte stillatigande se på när romer diskrimineras i Sverige eller drabbas av detta 

våldsamma förtryck i många Europeiska länder”. I detta fall går det att se att romerna är 

mottagaren. Dock går det inte att förutse vem agenten är eftersom det inte framgår vilket 

europeiskt land det handlar om. Med hänsyn till att det inte framgår tydligt vem agenten är, 

hamnar mottagaren i fokus. På så sätt kan citatet ses som passivering. Det framgår också att 

citatet är en handling på så sätt att mottagaren påverkas av agentens handling. I detta fall 



 
 

19 
 

framgår det inte tydligt om det är en materiell eller verbal handling med hänsyn till att dis-

kriminering både kan ske verbalt (genom uttryck) och materiellt (fysiskt). Senare i artikeln 

ställer debattören istället politiker och opinionsledarna mot romer, exempelvis där författa-

ren skriver ”… Politiska partier och opinionsbildare uttrycker förenklade och rasistiska bud-

skap om romer”. Ur detta perspektiv kan politiker och opinionsledarna ses som agenter som 

har makten över mottagaren (romer). Detta kan kopplas till hegemonin på så sätt att de aktö-

rer och ledande klasserna i samhället har den överordnande makten över de underordnande i 

samhället (romerna) (se.rubrik.3.4). Med hänsyn till att aktörer och de ledande klasserna i 

samhället har den överordnade makten kan de ta sig friheten till att uttrycka sig negativt 

gentemot de underordnade i samhället. Citatet är ett exempel på verbal handling eftersom 

agenterna uttrycker rasistiska budskap om mottagarna, som i sin tur kan kopplas till begrep-

pet nyrasism. Dijk menar att man inom den nytänkande rasismen uttrycker rasismen verbalt 

från att tidigare har förknippats med slaveri och rasåtskillnad (Dijk, 2000:34). I artikeln 

framställs även att det är den vita mannen som har tolkningsföreträde om romer och dess 

situation, trots att det finns människor i publiken med romsk bakgrund som själva kan ut-

trycka sina åsikter. Detta ses i citatet ”… därför samlar jag idag i Stockholm tillsammans 

med Europarådet, ledande aktörer för att tala om hur antiziganismen i Europa kan be-

kämpas (…) ” … Deltagare är romska företrädare samt representanter från Eu”. Samma 

mönster går att hitta i Dijks studie där människor med etniskt minoritetet sällan får komma 

till tals gällande deras egen situation (Dijk, 2000:37). Detta kan också kopplas till Brunes 

studie (se.rubriken.2.1), där utestängande från diskursen anses vara en typ av diskriminering.  

I ett annat uttalande framför debattören att romer inte får chans till samma rättigheter som 

de andra i samhället. Detta uttrycks i citatet ”… idag saknas i många europeiska länder le-

darskapet för att stå upp för det självklara, nämligen att även romers mänskliga rättighet-

er fullt ut ska respekteras”. Som även tidigare nämnt kan även detta kopplas till hegemonin 

och det strukturella samhället som vi lever i, vilket innebär att olika klasser i samhället be-

handlas olika på grund av den hieratiska rangordningen (Gramsci, 2009: 75-76). Anledning-

en till varför romer inte har samma rättigheter som majoritetsbefolkningen är att det är den 

ledande klassen som sätter agendan kring vad som anses vara rätt eller fel. Det vill säga det är 

den dominerande klassen som bestämer vilka idéer som ska genomsyra i samhället.  Därför 

kan ur detta perspektiv ses att minorititetgrupperna inte får utöva samma rättigheter som 

majoritetsbefolkning. Romerna framställs i texten som aktiva endast i sitt handlande när de 

tigger eller i andra negativa sammanhang. Detta går att se i citatet ”… Att romer från andra 

europeiska länder känner sig tvungna att tigga på Stockholms gator är inte förvånande 

med tanke på verkligheten i deras hemländer”. Här kan man även se spår av stereotypa 

skildringar där debattförfattaren kopplar alla romer som tigger i Sverige till deras ursprung. 
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Det kan kopplas till myter om romer, där romer både tidigare och även idag förknippats med 

tiggeri (Dimitrina, 2003).  

5.3 Artikel nr 3 - ”Romer måste ges plats bland förintelsens offer” (2013-08-02) 

Artikeln handlar om att romer måste ges en plats bland förintelsens offer. I Sverige görs en 

åtskillnad mellan de romska och de judiska offren, där romer oftast kategoriseras som ”öv-

riga offer”. För att motverka detta och ändra på en oreflekterad blindhet är det av stor vikt att 

svenskalärare blir medvetna om vad som hände med romerna under förintelsen. Detta kan 

därmed bidra till att elever får ett trovärdigt och ett korrekt synsätt på förintelsens fulla inne-

börd.   

Analys 

Huvudtesen i artikeln handlar om att debattförfattaren ställer romer och judar i förhållande 

till varandra. Dock har både grupperna i grunden förföljts och dömts på grund av deras etni-

citetet under förintelsen. Detta förstärks genom citatet ” … Romers öde under andra världs-

kriget är ett parallellfall till judarnas (...) de förföljdes och dömdes till döden på grundval 

av en blandning av nazistiskt rasideologi och månghundraåriga myter och fördomar”. I 

detta fall betraktas romerna och judarna som mottagare. Det framgår inte riktigt tydligt vem 

agenten är, men ur sammanhanget kan agenten ändå ses som nazisterna. Detta kallas för 

passivering där mottagaren kommer i fokus i texten. Citatet tyder också på vilken slags hand-

ling som genomförs av agenten, det vill säga en materiell handling. Detta med hänsyn till att 

det handlar om ett fysiskt yttrande som utfördes avsiktligt. Citatet kan också ses som modali-

tet (påstående) som vilar på ett historisk fakta som många känner till. Dock menar debattö-

ren att många inte känner till romernas situation vad gäller förintelsen. Citatet kan också 

kopplas till Djiks studie där det framgår att det råder okunskap bland majoritet av de vita 

läsarna vad gäller etniska minioriteter. På grund av den okunskap som råder är det extra vik-

tigt att romer får chans till att uttryck sina egna åsikter. Detta uttalande förstärks med citatet 

”… Romer måste få möjlighet att skriva sin egen historia”. Det är därför viktigt att nyhets-

medier uppmärksammar: dess aspekter med hänsyn till att dessa fungerar som en kunskaps-

källa för medborgare (Dijk, 2000:36–37, Järvå & Dahlgren, 2013:315).  I det sistnämnda ci-

tatet går det att se att romerna inte får komma till tals, vilket kan ses som en typ av diskrimi-

nering (Se. avsnittet. 2.1). Detta citat kan ses som en modalitet (påstående) med hänsyn till 

att debattförfattaren påpekar att det är ett problem i samhället att romer inte själva får be-

rätta om sina egna historier.  

Senare i artikeln benämner debattförfattaren romer som associala utifrån nazisternas syn-

vinkel genom citatet ”… Eftersom romer hade valt att leva annorlunda (…) bär de själva en 

del av skulden för sitt öde”. Med detta menar debattören att romerna hade ett avvikande be-
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teende i samhället som ansågs bryta mot normen. Detta medfördes att det gjordes en regi-

strering av romer som i sin tur fick dessa individer att senare hamna i förintelsen. Detta syn-

sätt verkar leva kvar än idag där vi i dagens samhälle fortfarande ser romer som mindre 

värda i förhållande i de judiska offren. Debattförfattaren skriver ”… När förintelsens minnes-

dag högtidlighålls i Stockholm bjuds inga romska representanter in till den så kallade VIP-

avdelningen”. Denna mening visar tecken på en materiell handling med hänsyn till att mot-

tagaren påverkas av agentens handlande. Mottagarna i detta fall är romerna och agenterna 

framgår inte tydligt. Anledningen till varför det inte framgår vem/vilka agenterna är kan vara 

ett sätt att undvika att utpeka dessa eller att undvika att ta ställning till detta (Bergström & 

Boréus, 2012:283–284). Dock kan det utifrån sammanhanget göras en tolkning av vem agen-

ten är genom citatet ”… I Sverige görs i praktiken alltjämt en åtskillnad mellan de judiska 

och de romska offren”. Agenterna kan alltså tolkas vara det svenska folket.  

5.4 Artikel 4 - "Så kan Europa bidra till att minska antalet tiggare" (2014-01-12) 

Artikeln handlar om hur vi i Sverige tillsammans med Europa kan bekämpa tiggeriet bland 

annat genom att få kunskap och förståelse för romska tiggare. Debattförfattaren menar vad 

som behövs är en mer systematisk, kraftfull och resultatinriktad europeisk politik för romer-

nas rättigheter, med avtryck i varje EU-land.  

Analys 

I denna artikel ställer debattförfattaren det svenska samhället mot de romska tiggarna. ”Vi 

bör se tiggarnas närvaro som en påminnelse (…) … Att en stor folkgrupp i Europa (10-12 

miljoner människor) alltjämt skamligt diskrimineras”. Här går det att se att debattören ge-

neraliserar alla romer till att alla vara tiggare. Detta visar vilket synsätt både debattören och 

samhället har på det romska folket. Man kan även tolka det som varför detta synsätt finns 

kvar eftersom tiggeri genom tiderna har förknippats med personer som både saknar arbete 

och hem. Detta går också att koppla till stereotypisering (Se. rubriken.3.2) där risken med att 

koppla samman en människas levnadssätt med dennes ursprung innebär att man generali-

serar att alla människor med samma ursprung har samma levnadssätt. Denna typ av genera-

lisering förstärks med meningen ”… Jag har besökt en del orter varifrån tiggare kommer i 

centraleuropeiska länder (…) ”… majoriteten romer där lever i extreme fattigdom”. I detta 

fall generaliserar debattören återigen det romska folket till att vara tiggare.  

Vidare i texten framför debattören på vilket sätt romer diskrimineras i Sverige. ”… I skolorna 

måste det bli ett slut på tendensen att automatiskt sätta romska barn i specialklasser”. På 

vilket sätt diskriminering äger rum i denna mening är att de romska barnen placeras i speci-

ella klasser. Detta medför att de romska barnen inte får samma möjligheter som de andra 

barnen i samhället. Vilket kan kopplas till marxismen som innebär att vi lever i ett strukture-
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rat samhälle där vissa grupper är underordnade och det finns en liten majoritet som är ran-

kad högst i hierarkin (Gramsci, 2009: 75-76). I citatet framförs de romska barnen som mot-

tagaren. Det framgår inte tydligt vem agenten är eftersom citatet är riktat till flera skolor, 

vilket då är underförstått. Detta citat kan vara en verbal handling på så sätt att handlingen 

kan uttryckas med hjälp av tal och uttryck eftersom det är någon som säger till barnen att de 

ska omplaceras till en annan klass. Utifrån detta kan en tolkning vara att skolpersonalen kan 

ses som agenten eftersom det är de som tillsammans med barnen är med om handlingen.  

I artikeln talas det också om hur vuxna romer diskrimineras i arbetslivet. Detta synliggörs i 

citatet” … Jobben är avgörande. Åtgärder måste vidtas för att hindra diskriminering vid 

anställningar något som i dag även drabbar romer med utbildning.” I detta citat framgår 

det att romer blir diskriminerade, men inte av vem. På så sätt blir en handling till en hän-

delse eftersom att man inte vill utpeka någon till att vara den skyldige. Detta kan ses som en 

typ av nominalisering. I citatet går det att även att utläsa att romer trots sin utbildning blir 

diskriminerade vid anställningar. Romerna får på så sätt inte chans till anställning på grund 

av deras etnicitet och bakgrund. Därför bör det finnas ett tillvägagångsätt för att få romerna 

att komma in i arbetslivet. Detta förstärks med citatet ”… kvoter och positiv särbehandling 

bör prövas för vissa jobb”. Med detta sagt menas att särbehandling i sig inte behöver betyda 

något dåligt, men när uppdelningar av människor till exempel används i ett negativ bemär-

kelse, kallas det för stereotypisering (Hall, 2012:247). I det första citatet går det inte tydligt 

att se vem agenten är (passivisering) eftersom det inte går att tyda vem arbetsgivaren i detta 

fall är. Man synliggör till exempel inte här vilken etnicitet arbetsgivaren tillhör, vilket kan 

tolkas som att debattförfattaren inte vill framställa det svenska folket utifrån en negativ syn-

vinkel. Utifrån sammanhanget går det ändå att utläsa vem agenten är, det vill säga det 

svenska samhället.  

5.5 Artikel 5 - ”Så kan vi bryta romernas tiggeri och utanförskap" (2014-02-22) 

 
Artikeln handlar om romernas utanförskap i samhället och den okunskap som finns bland 

den svenska allmänheten gällande romernas historia och situation. Debattören menar vidare 

att det är på grund av detta utanförskap skapas det fördomar och rykten om romer i sam-

hället.  

 
Analys 

Debattförfattaren börjar med att uttala sig om romers utanförskap i samhället. ”… Det finns 

ett strukturellt utanförskap för Rumäniens romer”. I detta citat framgår tydligt tecken på 

modalitet eftersom det är ett påstående som talar om romernas situation i samhället. Debat-

tören skriver vidare att det råder en stor okunskap om folkgruppen romer genom meningen 
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”… Den svenska allmänheten har genom tiggeriet fått sig en skymt av utanförskapet men 

fördommar och rykten florerar”. Detta citat kan ses som en handling som görs om till en 

händelse eftersom romerna drabbas av allt möjligt medan det aldrig finns någon som gör 

något förkastligt. Därmed utpekar man inte den ansvarige (nominalisering). Utifrån detta går 

det också att göra en tolkning att den svenska allmänheten inte tar hänsyn till den bakomlig-

gande orsaken till tiggeriet och utanförskapet. Vilket kan kopplas till Djiks studie där det rå-

der okunskap bland de vita läsarna om etniska minioriteters levnadssätt (Djik 2000:36). 

Detta resonemang förstärks genom citatet ”… Jag önskar att bidra till att öka kunskapen 

men också att ge röst åt gruppen”. Ur detta citat framgår det att det romska folket anses vara 

en passiv grupp som inte själv kan få komma till uttryck och att andra människor därför 

måste tala åt dem. I detta fall anses detta vara den kraftfullaste varianten av utstängande från 

diskursen genom att inte får chans till att komma till uttryck, vilket enligt Brune kan ses som 

en typ av diskriminering (SOU 2006:21, s.92).  

 

Vidare i texten ställer debattförfattaren den svenska staten mot romer genom citatet ”… Det 

vilar ett tungt ansvar på landets myndigheter att förändra dessa och se till romerna i lan-

det åtnjuter samma rättigheter som andra medborgare”. Utifrån detta uppfattas romer vara 

andrahandsmedborgare och därmed inte får samma rättigheter som övriga de medborgarna. 

Samma mönster gick också att se i artikel 2, där romerna även där ansågs vara en grupp är i 

behov av andra hjälp. Detta kan i sin tur kopplas till Brunes studie (se.rubriken.3.2), där ro-

mernas ansågs vara människor som är i behov av andras hjälp. Citatet kan ses som handling 

eftersom romer (mottagare) påverkas av staten (agenten). Det kan också ses som en händelse 

eftersom debattörförfattaren försöker att framföra att vi medborgare inte har kontroll över 

romernas situation i samhället, utan det är den svenska staten som måste ta ansvar för att 

lösa detta.  

 

Avslutningsvis menar debattförfattaren att det inte enbart är den svenska staten som har 

ansvaret över romernas situation, utan att det krävs ett brett sammarbete med Rumänien. ”… 

Att förbjuda tiggeriet i Sverige kommer inte att lösa problematiken i Rumänien (…) det kan 

istället få till följd att de som ändå kommer hit söker andra vägar till inkomster”. Genom 

detta uttalande försöker debattören att förstärka bilden av romer som har brist på att kunna 

försörja sig på ett värdigt sätt. Med detta menas att romer inte har någon annan utväg att 

kunna försörja sig ekonomiskt än att försörja sig genom kriminalitet. Detta kan i sin tur 

kopplas till Brunes studie där romer anses vara en grupp människor som invaderar, lurar 

samt bråkar och stjäl (SOU 2010:55 s.192). 
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5.6 Artikel 6 -"Omfattande kartläggning av romer i 1900-talets Sverige" (2014-03-25) 

 
Artikeln handlar om den kränkning som det romska folket utsattes för under 1900-talet. Ro-

mer förvägrades bostad, de förbjöds att vistas i flera kommuner, de steriliserades, fick sina 

barn omhändertagna och ingick i ett diskriminerade skolsystem.   

 

Analys 

Denna artikel är likt den första artikeln (Se. rubriken. 5.1), där debattören ställer den svenska 

staten och polisen gentemot den kräkning som det romska folket utsattes för under 1900-

talet. Det som skiljer denna artikel från den första är att man i denna artikel anklagar polisen 

direkt för dess agerande gentemot romer. Debattförfattaren skriver ”När landets polismyn-

digheter i början av 1900-talet skulle beskriva romer och resande var svaren tydliga (…) 

Slutsatsen från flera polisdistrikt var att romerna var "fullständigt onyttiga människor" 

som borde "utrotas” ”.  I citatet går det att utläsa det synsätt som fanns om folkgruppen ro-

mer under 1900-talet. Ett annat exempel på vilket synsätt som fanns om romer under 1900-

talet var att romerna ansågs vara folk som ständigt var på flykt. Detta framgår i citatet ”… 

1900-talet är för många romer ett århundrade utan fast bostad”. Dock motbevisas detta 

framförande i citatet ”… vitboken motbevisar alltså att romer inte ville vara bofasta”. An-

ledningen till varför man ansåg romerna vara ett folk som ständigt var på flykt var inte på 

grund av att de själva ville det, utan det var på grund av att de förnekades till detta. Enligt 

min mening kan det även tänka sig att dessa fördomar gällande romernas bostadssituation 

kan tyckas leva kvar än idag. Detta med hänsyn till att nyhetsmedier enligt min uppfattning 

framställer romer som att de inte har någon bostad utan bor i exempelvis läger.  

I det förstnämnda citatet går det också att utläsa vilka som är agenten (polisen) respektive 

mottagaren (romer). I samma mening ses vilken typ av handling som sker, det vill säga en 

verbal handling. Att debattören använder sig av citationstecken tyder på att denne vill fram-

häva dessa uttalanden gällande romer som någonting som polismännen har uttryckt själva. 

Genom att göra på detta sätt kan det tolkas som att debattören dels vill förstärka sitt påstå-

ende (modalititet), men även för att visa att debattören i fråga tar avstånd från dess typer av 

åsikter. Man kan även konstatera att debattören i fråga har en viss försiktighet vad gäller 

vissa uttagandet gällande romer i texten, vilket kan bero på debattörens bakgrund som integ-

rationsminsiter med ansvar för minoriteter och mänskliga rättigheter. Det som också skiljer 

denna artikel från de övriga artiklarna är att i denna artikel går det att hitta flera exempel på 

personer med romsk bakgrund som själva får komma till tals och berätta om deras situation. 

Detta framförs i citatet "… Min mamma och min faster blev steriliserade”, ”… utsattes för 

tvångsmatning och badades i kallt vatten". I dessa två citat framgår det en handling som har 

gjorts till en händelse. Detta ser man genom att det utgörs en fysik handling (steriliserade) 
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mot romer, dock framgår det inte vem som utgör detta. På så sätt utelämnas agenten och 

man försöker framställa handlingen mot romer som något har skett av sig själv (nominali-

sering). Dess två citat är baserat på intervjuer som samlades i den så kallade ”vitboken”. Där-

för går det inte riktigt att säga om samma personer (romer) skulle få komma till uttryck idag, 

då det fortfarande är en vit man med auktoritet som talar om den kräkningen som de själva 

utsatte det romska folket för. Detta förstärks genom citatet ”… Vitboken är en del av rege-

ringens arbete för ökad inkludering av romer”. I citatet går det att finna starka tecken på 

modalitet, där debattören i fråga själv påpekar den bristen som har funnits i motarbetning av 

diskriminering mot romer och för att motverka deras utanförskap i samhället.  

 

6. Slutsdiskussion  

De centrala fynden i analysen var att romerna diskriminerades, de ansågs vara en passiv 

folkgrupp, de kopplades ihop med tiggeri samt de ansågs vara människor som ständigt var i 

behov av andras hjälp. Det romska folket diskriminerades i form av att de inte själva fick 

komma till tals och uttrycka sina egna åsikter. Detta ansågs vara vanligt förekommande när 

det gäller människor som är minioritet i en majoritetsbefolkning, vilket gör att det lämnas 

utrymme för felaktiga tolkningar bland dem som har makten i samhället. Detta var tydligt i 

artiklarna som analyserades, det för att debattförfattarna till respektive artikel hade lite kun-

skap om folkgruppen romer. Ett anmärkningsvärt fynd i samtliga artiklar enligt min mening 

var hur romer framställdes i förhållande till den övriga befolkningen i samhället. Framställ-

ningen gjordes i stor utsträckning i termer av motsatspar (binära oppositioner), oavsett om 

det skrevs något negativt eller positivt om dem. Man kan förstå varför debattförfattarna 

gjorde på det sättet då det alltid är enklarare att bevisa situationen om någon ställs i förhål-

lande till andra i samhället. Konsekvensen i detta fall blev att denna typ av kategorisering 

inte ger en rättvis och verklig bild av romer eftersom dem alltid framställs i förhållande till 

andra i samhället. Detta kan kopplas till ihop med den okunskap som finns bland övriga be-

folkningen, vilket gör att man inte vet om den riktiga verkligheten om romernas situation till 

exempel.  

Okunskapen bakom romernas situation är också en av de bakomliggande faktorerna till att 

det sker en generalisering av det romska folket och tiggeri. Detta gick även se i tidigare upp-

satser där det förekom en stereotypisering av romer som tigger i svensk dagpress. Nyhetsme-

dierna har en tydlig maktposition i samhället som bidrar till den strukturella diskriminering-

en då de återskapar stereotyper i sin rapportering (Berving och Karlsson, 2014). Detta gick 

även att se i min studie där debattörerna i några av artiklarna upprätthöll denna fördomsfulla 

bild av romer. Det går även att ifrågasätta journalistiken i nyhetsmedier med hänsyn till att 

dessa ofta är vinklade åt ett visst håll och på så sätt är väldigt styrda. Journalister vinklar på 
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det sätt de önskar och då det inte alltid är sanningen som lockar läsare kan sanningen ibland 

tänkas komma i andra hand. På så vis ligger inte sanningen som främsta prioritering, utan 

snarare ett stort antal läsare och vinna sympati hos dem. Detta kan kopplas till förklaringen 

till varför romer i några av de debattartiklar som jag har undersökt framställs romer som en 

folkgrupp som är i behov av andras hjälp. Detta med hänsyn till att även debattförfattarna 

kan färgas av detta synsätt som framställs om romer i nyhetsmedier, då det också fungerar 

också som informationskällor för de och till det som händer i deras omgivning. Därför går det 

inte heller att skylla på dessa personer, det vill säga debattförfattarna. Man måste istället lyfta 

fram den okunskap som finns gällande romer i samhället. Dock kan man se att debattförfat-

tarna till artiklarna har en medvetenhet om den okunskap som finns gällande romer då de 

gång på gång i artiklarna uppmanar läsarna om vikten att skaffa sig kunskap om både romer 

och andra etniska minorititetet.  

Avslutningsvis grundar sig fördomar enligt min uppfattning på okunskap som i sin tur gör att 

man tar till sig dessa åsikter omedvetet. Som det har påpekats flera gången i uppsatsen fun-

gerar nyhetsmedier som kunskapskällor för oss människor, det är troligt att vi tar in de fakta 

som det rapporteras om. Användningen av “vi” och “de” i nyhetsmedier har som nämnts i 

tidigare forskning använts för att belysa den ojämnlikhet som finns mellan olika grupper i 

samhället. Detta mönster kunde ses även i denna studie. Dock kan kategoriseringen av detta 

slag, det vill säg “vi” och “de”, har i detta fall används för att belysa den bakomvarande orsa-

ken till varför situationen ser ut som den gör idag gentemot folkgruppen romer. Detta gick 

även att se i c-uppsatsen av Marie Norberg och Emma Norgren där i några av de artiklarna 

som de undersökte handladet det mesta om romernas utsatta situation. Denna verklighet 

förstärktes utifrån det resultatet som framkom i de intervjuerna med personerna med romsk 

bakgrund (Norberg & Norgren, 2014). En annan slutsats som man kan också dra utifrån de 

tidigare forskningar, studentuppsatser, samt de debattartiklarna som har undersökts i denna 

studie är att nyhetsmedier upprätthåller bilden av romer som ett offer i samhället och att 

romer är människor som är i behov av vår andras hjälp.  

 

Förslag på vidare forskning 

En lämplig forsat forskning skulle i detta fall vara att man genomförde denna undersökning 

på ett större material. Det vill säga, att man väljer att undersöka debattartiklarna hos de stora 

nyhetstidningarna i Sverige. Ett annat intressant val skulle också vara att man undersökte 

både nyhetsartiklar och debattartiklar och sedan jämföra resultatet av detta med varan.  
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