
1 
 

 

 

 

 

 
    

Representationer 
av romer 

i dagens media 

Södertörns högskola | Institutionen för Historia och samtidsstudier 

Kandidatuppsats 15 hp | Etnologi | Höstterminen 2013 

 

Av: Dalila Taalbi 

Handledare: Agneta Lilja  
 



2 
 

Abstract 

I denna studie undersöks hur romer representeras i media. Detta görs utifrån två aktuella 

nyhetshändelser under 2013 där jag söker svar på vilka som får framträda i artiklarna, vilka nyckelord 

som används i texterna samt hur romer representeras genom en bildanalys.  En jämförelse görs också 

historiskt med tidigare skildringar av romer för att se om representationen av romer är liknande sedan 

tidigare. Jag blev intresserad att göra denna studie om romer och media då romer inte alltför längesedan 

blivit en erkänd minoritetsgrupp men som historiskt varit en väldigt utsatt grupp i Sverige och länder 

runt om i Europa. Jag tycker det är viktigt att granska medias representationer av romer då media har 

makten att påverka den kunskap människor har om romer. Resultatet av studien visar att romer idag 

beskrivs med liknande negativa konnotationer som de gjort historiskt men att detta inte uttrycks i media 

på samma sätt idag. Skillnaden mellan hur romer representeras idag och under tidigt 1900-tal är att det 

förut skrevs öppet negativt om romer – idag används inte språkbruket för att identifiera romer utan det 

uttrycks mellan raderna.       
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1. Inledning 

Processen socialisation är något som startar direkt vi föds där vi genom samspel med andra formas till 

individer. Den primära socialisationen är den närmaste familjen medan den sekundära socialisationen 

innefattar samhällsinstitutioner(Gripsrud, 2002,s.17). I samhällsinstitutioner som dagis, skolan, arbetet 

etc. får vi veta vad som förväntas av oss och vilka vi är. Den sekundära socialisationen som idag räknas 

som en av de viktigaste är massmedia vilka bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och även att 

definiera vilka vi är(Gripsrud, 2002, s.17). 

 

Mediernas utbud när det gäller att strukturera bilder och diskurser spelar en viktig nyckelroll för 

människors sätt att förstå världen. En växande del av vår faktakunskap och tolkningar av verkligheten 

härrör från media på mer eller mindre direkta sätt(SOU:2006:21 s.9). 

 

Media har betydelse för våra förståelseramar snarare än att de bestämmer vad vi människor, tycker, 

tänker och gör. Media är idag en betydelsefull källa för våra föreställningar om vad som är normalt 

kontra onormalt, önskvärt kontra icke önskvärt. Medieforskaren Kent Asp (2002:8 ur SOU:2006:21 s.9) 

menar att mediernas sätt att beskriva och representera verkligheten är den viktigaste källan till kunskap i 

sammanhang som människor själva saknar kunskap om.  Media har därför stor makt när de genom sina 

artiklar benämner och klassificerar verkligheten (SOU:2006:21 s.9,10).  

 

Denna uppsats kommer att behandla mediernas representation av romer som är en av Sveriges 

minoritetsgrupper.  
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2. Bakgrund 

 
I detta avsnitt ska jag ge en kort bakgrund om gruppen romer samt visa hur de har beskrivits i Sverige 

historiskt. Detta är relevant för att förklara vilka romerna är och även hur de deras situation sett ut 

historiskt, vilket haft stor inverkan för hur deras situation ser ut idag och därmed även relevant i 

förståelsen för min uppsats (SOU:2010:55). 

 

2.1 Vilka definieras som romer? 

I den statliga undersökningen Romers rätt – en strategi för Sverige (SOU:2010:55) rapporteras det om 

att det finns ca 8-12 miljoner romer i Europa. Denna siffra är dock svår att uppskatta då alla länder inte 

har register där de samlar in information om grupper utifrån kulturella, etniska eller språkliga kriterier 

samtidigt som många det finns andra faktorer som spelar in, bland annat att romer själva undvikit att 

identifiera sig som romer för att undvika diskriminering eller fördomar (SOU:2010:55).  

 

Vilka är då romerna, finns det några kriterier som definierar deras identitet? Vem som kan räknas som 

rom bygger på självidentifikationsprincipen, alltså att personen ifråga själv identifierar sig som rom eller 

känner sig tillhörig den gruppen (SOU:2010:55). Romer som bor i Sverige idag kan ha språkliga, 

kulturella och religiösa variationer och ska därför inte betraktas som en homogen grupp. I rapporten 

”Romer i Sverige – tillsammans i förändring” (Ds 1997:49 ur SOU:2010:55) menar man att det trots 

skillnaderna mellan de romska grupperna finns grundläggande faktorer som binder dem samman. De 

gemensamma kriterierna är familjelojaliteten där familjen alltid går före individens intressen och då inte 

bara lojalitet till den närmaste familjen utan där inräknas även släkten. Förutom lojalitet till släkten är 

också uppfostran viktig där barnen lär sig respekt för de äldre.    

 

2.2Romernas historia i Sverige 

De första romerna kom till Sverige i början 1500-talet (men kallades då för tattare eller zigenare) och 

var till en början uppskattade för sin hantverksskicklighet. Detta välkomnande varade inte länge och 

romerna blev på grund av sitt levnadsätt beordrade av Gustav Vasa att lämna den svenska delen av 

Sverige för att bosätta sig i den finska delen. De kommande decennierna följde i liknande spår; 1560 

förbjuds romer att döpa sig, år 1637 fanns det en förordning om att alla romer skulle lämna landet.  

Romska män som påträffades under dessa år hängdes utan rättegång vilket lagstiftades i 

”hänglagen”(SOU:2010:55). Hoppar man längre fram i tiden till 1920-talets Sverige lever de tidigare 

tankarna kvar om romerna som ”icke-medborgare” samtidigt som det växte fram rasideologiska idéer 

om romerna som rasmässigt underlägsna. Romska kvinnor blev tvångssteriliserade och barn kunde 
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omhändertas utan att föräldrarna godkände det (SOU:2010:55). Steriliseringen av romerna fortsatte fram 

till 1975 med syftet att förhindra att de ”undermåliga” grupperna skulle förstöra det svenska 

”folkmaterialet”(Jansson, Schmid, 2005, s.64). 

 

När man talar om romernas historia i Sverige är det även viktigt att tala om antiziganism, vilket betyder 

rasism riktad mot specifikt romer. Antiziganismen har enligt nationalencyklopedin existerat sedan 

romerna bosatte sig i Europa där romerna alltid betraktats som främmande samtidigt som de varit objekt 

för misstro och fruktan. Romerna har även varit utsatta för mytbildning(NE – Antiziganism). 

 

Det var inte förrän år 2000 som romerna blev erkända som nationell minoritet ”(…) Deras språk, romani 

chib, med alla sina olika varianter, blev ett svenskt minoritetsspråk. Det gjorde att inte bara de som 

tidigare kallades zigenare därmed fick en egen status i Sverige, det fick därmed samtidigt de uppemot 25 

000 personer som tidigare kallades tattare, numera resande, som ingår i gruppen romer” (NE – Romer – 

Resande folket). Under samma tidsperiod, 2000-talet började benämningen romer användas och ersatte 

de tidigare benämningarna tattare och zigenare, vilket idag för många kan uppfattas som stötande 

(SOU:2010:55 s.113).   
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva vilken tidigare forskning jag använt mig av i min studie 

samtidigt som jag kommer visa vilken tidigare forskning som gjorts inom området.  

 

Ylva Brune, vid institutionen för journalistik och masskommunikation är ett stort namn när det gäller 

studier om hur invandrare och minoritetsgrupper på olika sätt beskrivs i media. Hon har utgett ett flertal 

böcker inom ämnet och däribland antropologin ”Mörk magi i vita medier”(1998) som behandlar svensk 

nyhetsjournalistik om rasism, invandrare och flyktingar samt ”Nyheter från gränsen”(2004) där hon 

utifrån tre olika studier undersöker hur nyhetsjournalistiken konstruerar gränser mot invandrare och 

asylsökande. Jag har haft användning av Brunes teori- och metod avsnitt i ”Nyheter från gränsen” som 

behandlar diskursiv diskriminering i en nyhetstext samt hur texterna strukturerar en makthierarki.  

 

Tidigare forskning som har gjorts av romers historia i Sverige ”Bortom all ära och redlighet – tattarnas 

spel med rättvisan” skriven av etnologen Birgitta Svensson (1993). I boken undersöks hur samhället 

format olika identiteter av romer (dåvarande tattare) från samma familjer som hon följer tillbaka i tiden 

till 1700-talet. Detta undersöks bl.a. utifrån arkivmaterial, kyrkböcker och dagspress. Studien görs med 

ett maktperspektiv där bl.a. Michel Foucault står för teorierna. 

 

Romers rätt – en strategi för Sverige (SOU 2010:55) är en utredning som jag själv har använt mig av i 

min studie för att få fakta om romerna som grupp och deras historia i Sverige. Utredningen har gjorts i 

syfte att bland annat sprida kunskap om romer och deras situation. Man kan i SOU få information om 

romsk kultur, romernas förintelse under andra världskriget (som knappt blivit uppmärksammat), 

steriliseringarna som gjordes av romer mellan 1935-1975 och mycket annat.  

 

En avhandling som behandlar representationen av en annan av Sveriges minoritetsgrupper har gjorts av 

Anna-Lill Ledman vid Umeå universitet. Hon undersöker i hennes avhandling ”Att representera och 

representeras” hur samiska kvinnor representeras i både svensk och samisk press mellan 1966-2006. Jag 

har själv inte använt mig av den i min uppsats men läst igenom den bitvis för inspiration. 
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4. Syfte 

 

4.1 Problemformulering 

Jag vill undersöka hur romer konstrueras i media eftersom media kan påverka människors förståelse av 

världen och även förståelsen av vissa grupper människor, att media har en maktposition där de kan välja 

hur de vill framställa vissa fenomen eller grupper människor. Romer är en grupp jag tycker är intressant 

att undersöka i samband med media, detta då romer är en av Sveriges minoritetsgrupper som funnits i 

Sverige sedan 1500-talet men som historiskt sätt varit diskriminerade i samhället. Jag vill ta reda på hur 

bilden av romer representeras i de artiklarna jag undersöker – hur framställs romer idag? Denna studie 

görs med intresset att studera vilken bild av romer som språket och bilderna i artiklarna representerar 

vilket jag menar speglar det rådande samhällets syn på den gruppen.  

 

I den grundlagsbestämda yttrandefriheten har det införts begränsningar för hur människor får 

representeras i media. Detta medför ett förbud att framställa människor negativt utifrån t.ex. etnisk 

bakgrund (Gripsrud, 2002,s.27). Jag är därför intresserad att veta hur romer representeras idag i 

jämförelse med hur de representerats tidigare vilket jag kommer göra en kortare jämförelse med i den 

avslutande diskussionen. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur media representerar bilden av romer idag. För att ta reda på 

detta kommer jag att besvara följande frågeställning; 

 

 Hur konstrueras romer i media? 
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5.Teori 

I det här avsnittet kommer jag presentera de teorier och begrepp jag valt att använda mig av för att 

kunna undersöka mitt syfte hur romer representeras i media.  Jag har använt mig av sociologen och 

kulturteoretikern Stuart Halls teorier om representationer och stereotyper samt media-relaterade teorier 

som handlar om diskriminering. Genom dessa teorier kommer jag undersöka vilken bild som 

reproduceras av romer i media samt hur de framträder i media. I slutet av teoriavsnittet förtydligar jag 

hur jag använder mig av dessa teorier.  

 

5.1 Representationer 

Ursprungligen stod begreppet representation för att ”presentera igen” men har idag betydelsen ”att stå 

för”. Det är denna betydelse ”att stå för” som representation innebär när den används inom olika typer 

av forskning i media. Representationer ska inte ses som en framställning av verkligheten utan snarare 

som ett konstruerande av verkligheten.  (Gripsrud, 2002, s.27 f)   

 

Representation handlar om sambandet mellan språk, mening och kultur. Stuart Hall menar att kultur 

handlar om delade meningar och att vi genom språket producerar och delar meningar med varandra. Det 

är inte endast det talade språket han syftar på utan det kan också vara symboler och tecken som t.ex. 

musik, bilder o.s.v. genom vilka vi representerar våra känslor, tankar och idéer till andra (Hall 1997, 

s.1). Jag ska utifrån Hall förklara detta mer ingående. Representation, enligt Hall, är en process där 

människor inom en kultur både skapar och delar mening med varandra genom språket (Hall, 1997, s.15). 

För att förstå världen använder människor sig av tecken och symboler där människor inom samma 

kultur har samma, eller mycket liknande, förförståelse för vad dessa tecken och symboler representerar 

(Hall, 2007,s.15-30).  Hall menar att det inte finns någon given essentiell mening i tingen eller objektet 

själva, inte heller i ordet som beskriver objektet. Hur vi ”vet” vad något är, är att vi genom språket 

bestämt hur det ska tolkas.   

 

Ett talande exempel på det som Hall beskriver är ett kors. Ett kors består av två träplankor, men genom 

kristendomen har det fått en innebörd – det är symbolen för Jesus. (Hall, 2007, s.16) Att det är en kristen 

symbol har vi lärt oss via språket och bilder. Hall förklarar att: ”representation is the product of the 

meaning of the concept in our minds through language. It is the link between concepts and language 

which enable us to refer to either the real world of objects, people or events, or indeed to imaginary 

worlds of fictional objects, people or events” (Hall, 1997, s.17).    Det finns tre olika linjer inom teorin 

men den jag kommer att förhålla mig till den konstruktivistiska. Den riktningen brukar delas upp i den 
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semiotiska och den diskursiva linjen vilken byggts på tankegångar från filosofen och historikern Michel 

Foucault. Den semiotiska – har i hög grad influerats av den schweiziska lingvisten Ferdinand de 

Saussures tankegångar om teckenlära.  

 

5.2 Stereotyping 

Stuart Hall menar att ”stereotyping” innebär att människor förenklas till att ”inneha” ett fåtal essentiella 

karaktärsdrag vilket representeras som att det finns där av naturen. Han utgår från Richard Dyer (1977) 

för att förklara skillnaden mellan typing och stereotyping. Dyer utifrån Hall menar att människor är i 

behov av att kategorisera för att förstå vår omvärld.  Vidare argumenterar Dyer att vi förstår världen 

genom att vi (i våra huvuden) delar in människor, objekt eller händelser enligt de klassificerade scheman 

vi har – utifrån vår kultur. Dyer utifrån Hall menar vidare att vi ”lär känna” en person genom att placera 

denne inom olika kategorier. Han menar att bilden vi har av en person skapas genom att vi positionerar 

denne inom olika typer av typifikationer. T.ex. utifrån vilken roll personen spelar t.ex. (chef, förälder) 

vilken grupp personen tillhör (utifrån klass, kön, ålder, etnicitet), samt vilken personlighetstyp personen 

har. ”In other words, we understand ’the particular’ in terms of its’type’ ”(Hall, 1997, s.257).   

 

Skillnaden mellan typing och stereotyping är att stereotyping tar ett fåtal karaktärsdrag hos en grupp 

eller människa- överdriver dessa och reducerar alla andra karaktärsdrag hos den gruppen/personen. 

Dessa karaktärsdrag fixeras som essentiella (Hall, 1997, s.258). Stereotyping tar sig också uttryck i 

åtskillnad där den indelar människor i vi – och – dem-kategorier, utifrån olika symboler och tecken som 

representerar normer för vad som är t.ex. normalt och onormalt. Stereotyping återfinns ofta i 

sammanhang där de råder maktåtskillnader mellan de uttolkade (de som blir utsatta) och de som har 

makten (Hall, 1997, s.258). Hall menar att mening endast kan förstås i åtskillnader. T.ex. förstår vi vad 

vit är i kontrast till svart, dag förstår vi i kontrast till natt, kvinna förstår vi i kontrast till man. Jacques 

Derrida (Derrida, 1974) menar att den ena av de binära skillnaderna alltid innehåller en maktaspekt och 

är dominant mot den andre. Maktaspekten visas med fetmarkering: vit/svart, svensk/invandrare, 

man/kvinna (Hall,1997, s.235).  

 

5.3 Diskursiv diskriminering 

För att en text ska kunna identifieras som diskriminerande krävs det ett ”andrande”, vilken enligt Brune 

förutsätter att det skapats gränser mellan ”oss” – den tänkta läsargemenskapen samt ”dem” – människor 

eller grupper som kallas t.ex. invandrare, flyktingar o.s.v. (Brune, 2004, s.48) 
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Statsvetaren Kristina Boréus har utvecklat en begreppsapparat genom vilken man kan undersöka 

eventuell diskriminering i nyhetstexter.  Den diskursiva diskrimineringen, som Boréus använder sig av, 

syftar till missgynnande behandling i text- eller talformat där en part har kategoriserats som ”de Andra”. 

Denna diskriminering, enligt Ylva Brune, kan uttrycka sig i att ”de Andra” inte får samma rätt att 

uttrycka sig i text – att de förnekas som subjekt (Brune om Boréus, 2004, s. 49 f).   

 

Det finns fyra olika typer av diskursiv diskriminering som kan identifieras i texterna, där de både var 

och en för sig, men särskilt tillsammans innebär ett missgynnande för de berörda grupperna.  Den första 

typen är uteslutning från diskursen. Att vara utesluten från diskursen innebär att den berörda gruppen 

själva inte får eller kan delta i de frågor som är relevanta för dem. Denna uteslutning kan vara i 

varierande grader där den subtilare typen är att den berörda gruppen/personerna får komma till tals men 

då endast för att uttrycka personliga känslor eller reaktioner istället för egen analys (Brune, 2004, s.50).  

 

Den andra typen av diskriminering i texter är att missgynnande framställning av ”de Andra”. Denna typ 

av diskriminering kan yttra sig i negativa beskrivningar av ”de Andra” som t.ex. ”blatte” men dessa 

uttrycksformer är dock väldigt ovanliga i nyhetstexter. Istället kan beskrivningarna dels yttra sig i en 

form som fråntar de berörda personerna subjektivitet som t.ex. ”asylström” eller benämna personerna 

med etiketter vilka innehåller negativa konnotationer. Dessa negativa beskrivningar av en kategori, är 

enligt Brune, diskriminerande i de fall de inte bygger på kända fakta. Vidare menar hon att en form av 

diskriminering är när en specifik grupp återkommande beskrivs med negativa individsbeskrivningar 

(Brune, 2004, s.50). En annan typ av missgynnande framställning är i fall där det skapas ett mönster i 

nyhetsrapporteringen där majoritetsgruppen framstår som aktörer medan den andra gruppen (de Andra) 

framstår som objekt. Detta pekar enligt Brune på en framställning av ”de Andra” där budskapet 

signalerar att de saknar kompetens och handlingskraft – indirekt; vad ”De” säger är inte av vikt eller 

intresse (Brune, 2004, s.50).  

 

Den tredje typen enligt Boréus är den diskriminerande objektiviseringen. Den innebär enligt Boréus (i 

Brune 2004:51) att: ”Kategorin beskrivs från en position som är opåverkbar av de analyser, önskemål, 

tankar och känslor de beskrivna personerna själva har och gör. Objektifiering blir diskriminerande när 

den utgår ett mönster i nyhetsrapporteringen och inte balanseras av hänvisningar till de beskrivna 

människornas egna behov och intressen” (Boréus i Brune, 2004,s.51).  

 

Den sista och fjärde typen av diskursiv diskriminering som Borèus tar upp är beskrivningar som 

normaliserar negativ särbehandling eller förslag till negativ särbehandling. Normen inom 
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nyhetsjournalistik är att vara neutralt beskrivande därför är direkta uppmaningar väldigt ovanliga. 

Däremot, menar Brune, att nyhetstexter kan missgynna eller gynna vissa grupper genom att 

kontextualisera en viss typ av källa. Ett exempel som hon tar upp är när en tidning utifrån en specifik 

tolkningsram använder sig av en källa som utövar negativ särbehandling och som inte ifrågasätts – då 

framstår den som norm(Brune, 2004, s.52).  

 

5.4 Förtydligande 

Förtydligande utgångspunkt för hur jag kommer att använda mig av teorierna. Jag använder mig av 

representation för att se vilka symboler/tecken media använder i framställningen av romer. Detta 

undersöks i ”bildanalysen”. Väsentligt i representation är ståndpunkten att språket skapar verkligheten 

vilket jag kommer att undersöka i avsnittet om ”nyckelord”. I dessa delar undersöker jag alltså hur 

romsk kultur representeras.  

 

I avsnittet ”vilka får framträda i nyhetsrapporteringen” kommer jag att använda mig om den diskursiva 

diskrimineringsapparaten för att se om det finns diskriminerande strukturer i nyhetsrapporteringen. 

Avslutningsvis undersöker jag om bilden av romer representeras stereotypiskt i den avslutande 

diskussionen.  
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6. Metod och material  

Urval 

 

Min empiri består av artiklar från olika typer av dagstidningar; två typer av rikstäckande tidningar; 

Aftonbladet och Dagens nyheter samt de lokala dagstidningarna Sydsvenskan och Norrbottens-Kuriren.   

I mitt urval av nyheter valde jag att avgränsa mig till två specifika händelser under år 2013 som fått stor 

rapportering i de svenska medierna. Jag valde dels det uppmärksammade avslöjandet av polisen rom-

register i Sverige samt den uppmärksammade nyheten om en romsk familj i Grekland som misstänktes 

ha kidnappat sina barn.  

 

Jag ska utgå ifrån kategorin nyhetsartiklar – artiklar som presenterar nyheter av något slag – och inte 

debatt, kolumnister, ledare eller liknande. Skälet till att jag valt just nyhetsartiklar är då de oftast ligger 

nära med tiden och skrivs opartiskt och objektivt i jämförelse med debattartiklar vilka samtidigt kan 

vara personligt färgade. Jag valde att använda mig av två rikstäckande tidningar Aftonbladet samt 

Dagens nyheter vilka båda ges ut i stora upplagor. Jag även att använda mig av två lokala dagstidningar 

Syd-svenskan - vilken är avgränsad till delar av Skåne och Norrbottens-Kuriren som ges ut i Norrbotten. 

Jag ville alltså ha dels använda mig av två rikstäckande tidningar, samt två större dagstidningar på mer 

lokalnivå, en i södra Sverige och en i norra. Detta för att få en bra bredd över tidningsutbudet i Sverige 

och kunna göra en bra analys.  

 

Jag har utgått från 24 artiklar samt 6 bilder. För att få en bra överblick över vad de olika tidningarna 

skrev i sina artiklar skapade jag en tabell med olika variabler för att få fram statistik. Jag gick igenom 

tidning för tidning och undersökte vilka ord som återkom vilket jag sedan förde in under den specifika 

tidningen, denna tabell framkommer i bilaga 1. Detta användes i delen för att undersöka ”nyckelord”. 

När det gäller delen i ”vilka som får framträda i artiklarna” gick jag igenom artiklarna för att undersöka 

vilka personer som framträdde i artiklarna vilket jag gjorde anteckningar kring för att sedan undersöka 

vidare – hur- de fick framträda. Detta sammanställdes sedan för att presenteras i empirin. I delen 

”bildanalys” valde jag slumpmässigt ut bilder utifrån tidningarna för att göra en analys (i artiklarna om 

romregistret fanns det bara två bilder varav den ena enbart var användbar att analysera utifrån mitt 

syfte).     
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Tillvägagångssätt 

Jag började med att välja ut artiklar som jag ville använda mig av – utifrån två specifik händelser. Dessa 

24 artiklar valdes slumpvis utifrån respektive tidnings sökfunktion med sökordet romer (via tidningens 

hemsida). Jag valde att slumpmässigt välja ut artiklar eftersom jag inte vill påverka studiens resultat 

istället för att välja ut artiklar utifrån specifika önskemål.  

Forskning som berör statistiska samband eller att fastställa större lagbundenheter är inom etnologiämnet 

ovanliga, istället arbetar man ofta utifrån ett litet material som djupgående analyseras (Bergquist, 

Svennson, 1999, s.237). Det finns ett flertal metoder som används inom etnologin och är bland annat 

beroende av teoretiska frågeställningar samt vilket empiriskt material man använt sig av. Jag gick 

tillväga genom att välja ut ett antal artiklar från varje tidning och började läsa artiklarna i sin helhet. När 

jag fått en överblick över artiklarna skrev jag ned ett antal frågor utifrån de teorier jag valt som jag ville 

ställa till artiklarna utifrån mitt syfte, alltså de frågor jag vill ha besvarade.  

6.1 Textanalys  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur media representerar bilden av romer idag. För att ta reda på 

detta kommer jag att ställa dessa frågor till materialet: 

Vilka nyckelord används i artiklarna?  Nyckelord är ord som är återkommande där jag utifrån artiklarna 

kommer att undersöka vilka ord som förekommer fler än en gång. Att undersöka vilka nyckelord som 

förekommer i en text är användbart då orden skapar en bild av verkligheten (Hall, 2007). 

 Konnotationer? 

Vilka får framträda i nyhetsrapporteringen?  

 Vilka framträder i artiklarna och med ”vilken typ av kunskap”?  

I analysen kommer jag att göra en kortare jämförelse för att undersöka om det finns någon likhet hur 

romer representerats förut och idag.  

 

6.2 Bildanalys 

Bilder i tidningar har ofta en avsikt att väcka känslor och engagera sin publik (Carlsson, Koppfeldt, 

2003, s.14). I nyhetsartiklar ackompanjerar bilderna ofta texten genom att förstärka det budskap som 

tidningen vill sända ut eller för att få oss mottagare att reagera på ett visst sätt (Carlsson, Koppfeldt, 

2003, s.9). Jag kommer att använda mig av bildanalys som metod för att undersöka bilderna till de 

artiklar jag valt ut, detta för att det adderar en ytterligare nivå till artiklarnas innehåll och underliggande 

budskap.      
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När man ska göra en bildanalys börjar man med att betrakta bilden – vad det är man ser – utan att lägga 

in tolkningar och värderingar. Detta kan t.ex. vara en ung man, en handske, ett tåg. En sådan neutral 

bildbeskrivning kallas för en denotation.  Nästa steg är det som kallas för konnotationer – bildens 

bibetydelse, eller vad bilden anspelar på. Dessa konnotationer kan inte pekas ut direkt i bilden utan är 

något som vi kan tolka utifrån tidigare erfarenheter, t.ex. hur en punkare ser ut. Vilka typer av 

associationer vi får till en bild beror mycket på hur värderingarna ser ut i en viss kultur. Konnotationer 

är gemensamt för många (vilka delar samma erfarenheter) och brukar även kallas för kulturell 

association (Carlsson, Koppfeldt, 2003, s 24).   

 

Något annat som är viktigt i en bildanalys är utformningen av bilden. Hur en bild är framställd påverkar 

vår tolkning på samma sätt som vad som finns i bilden. Exempel på hur våra tolkningar av bilder 

påverkas kan vara vilken bildvinkel en person avbildas i, från fågelperspektiv – en person man ”ser ned 

till” eller grodperspektiv – en person man ”ser upp till” (Carlsson, Koppfeldt, 2003, s.25).  Hur bilden är 

beskuren, om det är en närbild så får vi en bild av personens känslor och tankar eller helbild påverkar 

också hur vi tolkar bilden.  ”Ju större uppmärksamhet man vill fästa på ett föremål, desto mer av annan 

oviktig information måste lyftas ut”(Carlsson, Koppfeldt, 2003, s.26). Symboler eller bildtecken kan 

också hjälpa till med tolkningen av bilden, där solen som ett exempel är en positiv association. Slutligen 

vad som är viktig i en bildanalys är att ta i beaktning vilken kontext bilden används i. För att förstå syftet 

med bilden kan ofta artikeln, bildtexten eller rubriken hjälpa till för att tolka avsikten med användningen 

av bilden (Carlsson, Koppfeldt, 2003, s 29).    

 

Genom ovanstående bildanalys ska jag undersöka vad bilderna i respektive artikel förmedlar. 

Konnotationer och denotationer har sin bakgrund i lingvisten Ferdinand de Saussures semiotiklära som 

betyder just teckenlära men sedan har vidareutvecklats (Gripsrud, 2002,s.144). 

 

Jag kommer att göra en bildanalys genom att undersöka bilderna utifrån:   

 

 Detonationer och konnotationer? 

 Vad säger bildtexten? 

 Kontext? 
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Kort bakgrund om de utvalda tidningarna 

Dagens Nyheter (DN) är en rikstäckande oberoende liberal morgontidning som ges ut dagligen. 

Tidningen grundades 1864 och ges ut i 285 700 exemplar på vardagar samt 330 000 exemplar på 

söndagar (2011). DN ges ut av AB Dagens Nyheter – dotterbolag till Bonniers AB (NE – Dagens 

Nyheter, 2013-11-25). 

 

Aftonbladet är en rikstäckande socialdemokratisk kvällstidning som ges ut dagligen. Tidningen 

grundades 1830 och ges ut i 240 000 exemplar (2012). Tidningen trycks både i Stockholm och andra 

orter och trycks upp i olika regionala upplagor. Som tidning på nätet har de (år 2012) 2000000 unika 

besökare dagligen(NE- Aftonbladet, 2013-11-25).  

 

Norrbottens-Kuriren är en moderat morgontidning (Luleås största tidning) och ges ut sex dagar per 

vecka. Tidningen grundades 1861 och ges ut i 18 500 exemplar (2012). Norrbottens-Kuriren övertogs av 

Norrbotten Media 2007 som har två delägare; majoritetsdelägaren Norrköpings Tidningar samt 

minoritetsdelägaren den lokala arbetarrörelsen (NE – Norrbottens-Kuriren, 2013-11-25).  

 

Syd-svenskan är en oberoende liberal tidning som ges ut dagligen (Malmö). Tidningen grundades 1870 

och ges ut i 104 500 exemplar (2012). Syd-svenskan ges ut av Bonniers AB (NE – Syd-svenska 

Dagbladet snälltidning, 2013-11-25). 

 

6.3 Reflexivitet 

Jag ska i denna studie undersöka hur romer representeras i media. Vad gäller reflexivitet är en viktig 

åtanke att vara öppen inför vad som står i artiklarna när analysen genomförs och inte vara insnöad efter 

att hitta något specifikt. Jag tror annars att man lätt kan påverka sitt resultat om man inte tagit hänsyn till 

helheten av det man studerar. Min förförståelse av romer har jag även tagit i beaktning och varit 

medveten om. Till viss del har även min förförståelse av romer hjälpt mig i analysen av t.ex. bilder där 

man i bildanalysen tolkar bilden utifrån vilka konnotationer bilden skapar och vilka känslor som väcks 

(d.v.s. hur man ser på bilden utifrån ett kulturellt perspektiv där många i samma kultur tolkar bilden 

likvärdigt).  

 

Reflexivitet angående arbetsmetod: I och med att jag själv tolkat materialet medför detta såklart att 

någon annan hade kunnat göra samma analys men med möjligheten att resultatet hade kunnat se lite 

annorlunda ut. Jag har därför när det gäller tolkningar av bilder gjort ett validitetstest med några 

personer i min närhet för att försäkra mig om att tolkningarna är liknande. 
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7. Empiri 

I detta avsnitt kommer jag först ge en bakgrund till hur talet om romer sett ut historiskt samt en 

sammanställd (neutral) bild av nyhetsrapporteringen av de två nyhetshändelserna som jag kommer att 

utgå ifrån.  

 

7.1 Romers historia i ’det offentliga rummet’ 
 

Hur har man tidigare talat om romer? 

 

För att ge ett större djup till min studie ska jag ge en bakgrundsbild till romernas historia samt hur talet 

om romer sett ut historiskt. 

 

”Ett fördrivet folk” är en antologi som tar upp romernas historia som varit präglat av diskriminering och 

förtryck. Karl Axel Jansson och Ingemar Schmid menar att romerna utmärkt sig historiskt genom deras 

familjeorienterade tillvaro där sammanhållningen var stark och de såg efter varandra när någon råkade 

illa ut, och att den inställningen finns kvar till viss del än idag. Romerna har även länge varit kända för 

sina skickliga hantverk och sitt artisteri där musiken stått i centrum. Samtidigt har bilden av romerna, 

eller tattare/zigenare, som de förut kallades, omgivits av misstänksamhet och myter där de sades att de 

ägnade sig åt trolldom och spred sjukdomar. En av myterna som än idag lever kvar (och som delvis 

kommer att visa sig i min empiri) är fördomen att zigenare kidnappar barn (Jansson, Schmid,2005,s.24).  

 

I Tyskland i början på 1900-talet började registrera alla romer i landet med syfte att kunna kontrollera 

zigenarna. Andra länder började använda liknande metoder för att kunna se över gruppen som de ansåg 

som ”skadlig ras”. Sverige följde Tysklands spår och inrättade också ett register vid sekelskiftet där 

myndigheterna förde in uppgifter. Strax därefter växte rasbiologin fram i som en vetenskap i Sverige där 

den svenske Herman Lundborg var den mest inflytelserika rasbiologen i världen. Han beskrev bl.a. ”de 

mindervärdiga” (läs: zigenare) som:   

 

I de lägsta samhällslagren finna vi biologiskt sett ”proletärerna”. På grund av dåligt 

anpassad konstitution, klenare begåvning och merendels svag karaktär förmår de ej att 

arbeta sig upp. I detta lägsta lager sjunka dessutom odugliga individer ned från de högre 

skikten, emellan de ej kan hålla sig kvar. I samhällets bottenskikt sammanföres de 

mindervärdiga, vilka ofta genom ett sorglöst liv och ohämmade drifter föröka sig starkt, 

mestadels utomäktenskapligt (Svenskar i nutiden 1934 ur:”Ett fördrivet folk”, 2005, s.44).   
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Rasbiologin, som nazismen i Tyskland grundade sig på, började 1933 att fängsla judar och de allra flesta 

zigenarna som ansågs mindervärdiga på grund av deras ”blandade blod”.  I många böcker under denna 

tidsperiod kunde man, båda i Sverige och i Tyskland läsa om romer som porträtterades som tjuvar och 

lösdrivare. Detta i syfte att berätta att romer var mycket sämre än alla andra och inte hade några 

rättigheter – vilket Jansson och Schmid menar var samma typ av synsätt som ledde till 

tvångsteriliseringen av många romer i Sverige.  

 

Hur romer tolkats i skrift under 1900-talet berättar den romska författaren Katarina Taikon om i hennes 

del av antologi ”Författaren”. Taikon menar att det under 1900-talet fanns ett fåtal författare i Sverige 

som tog på sig rollen som experter när det gällde att skildra romer. Hon menar att dessa experter ligger 

till stor grund för hur man ser på romer och resande folket idag. Dessa författare skapade diskurser kring 

”att det är typiskt för zigenare och resande att bete sig klandervärt och fel, ljuga, stjäla och luras” 

(Jansson, Schmid, 2005, s.42). 

 

I den svenska upplagsboken Nordisk familjebok från år 1922 (33:e bandet av Uggleupplagan) kan man 

bl.a. läsa beskrivningar av zigenarnas (så som romer då kallades) utseende, karaktär och levnadssätt. I 

uppslagsboken kan läsa följande:   

 

Till karaktären skildras zigenarna numera öfverallt som lättjefulla, lögnaktiga och 

hämndgiriga, än krypande, än oförskämdt pockande, allt egenskaper, som äro en 

naturlig följd dels af deras kringflackande lif, dels ännu mer af deras lott att nästan 

öfverallt vara föremål för af sky och förakt. I små flockar, bestående af några 

närbesläktade familjer, under en höfdings ledning, draga omkring med kärror och tält, 

men f. ö. ytterst ringa husgeråd och lägra sig vid utkanterna af städer och större byar, 

där de under några dagar, högst ett par veckor, söka medel till sitt 

uppehälle.(http://runeberg.org/nfcm/0418.html s.772) 

 

I utgåvan från 1922 görs även beskrivningar av romers sysselsättning samt kriminalitet:  

 

Deras förnämsta näringsfångst äro tiggeri, lagning af kökskärl, hofslagning och 

hästbyte, björndans, spådom (i hand) och försäljning afarcana samt, i östra Europa, dans 

och i synnerhet musik, för hvilken de aga stor naturlig begåfning (…) Snatteri bedrifves 

allmänt afqvinnor och barn, men större stölder och landsvägrån äro mycket sällsyntare; 

den gägsne tron att de röfva barn saknar all 

grund.(http://runeberg.org/nfcm/0418.html,s.772) 

http://runeberg.org/nfcm/0418.html,s.772
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I både litteratur och ordlexikon under första halvan av 1900-talet kan man, utifrån de ovanstående 

citaten, tydligt se att beskrivningen av romer under den här perioden både är väldigt (öppet) negativ och 

stereotypiserande. Romer beskrivs i dessa ovanstående texter till utseende samt livsstil och egenskaper 

där de förknippas med olika typer brottslighet och som bland annat lögnaktiga och giriga.  

 

Jag kommer att använda mig mer av denna antologi samt tidigare beskrivningar av romer när jag gör 

min analys för att kunna göra en jämförelse om det finns likheter mellan hur de representerats förr och 

idag.  

 

7.2 Samlad bild av nyhetsrapporteringen av ”Kidnappningen”  

Här ska jag göra en kort sammanfattning om ”kidnappningen” i Grekland såsom tidningarna i Sverige 

rapporterat denna händelse. Kidnappningen i Grekland blev en omskriven nyhet runt om i Europa i 

samband med att ett läger i Grekland genomsöktes efter droger och vapen. I och med att lägret 

genomsöktes hittades en flicka i området som enligt tidningarna utseendemässigt skilde sig från 

föräldrarna vilket skapat misstankar hos polisen. Ett DNA-test bekräftade polisens misstankar om att det 

inte var föräldrarnas biologiska barn. Föräldrarna greps sedan av polisen misstänkta för kidnappning och 

flickans riktiga föräldrar eftersöktes, även i Sverige, då hon troddes ha Östeuropeiskt eller nordiskt 

ursprung. Föräldrarna själva, som tagit hand om flickan, hävdar att hon blivit adopterad då hennes 

biologiska föräldrar inte haft råd att själva ta hand om barnet. Polisen går sedan ut i media om 

misstanken om paret är involverade i trafficking med barn.  

 

Slutligen visade det sig att de biologiska föräldrarna till flickan bett det romska paret ta hand om flickan 

då de inte haft råd att ta hand om henne själva. I en av artiklarna jag undersökt framkommer information 

om att privata adoptioner i Grekland är lagliga så länge det inte involverar pengar. Huruvida paret 

slutligen dömdes eller inte framgår inte i de artiklarna jag valt att studera dock menar paret att det inte 

fanns pengar inblandade i adoptionen av flickan.   

 

Detta är den samlade bilden av hur nyhetsförloppet sett ut i tidningarna. En del andra upplysningar har 

också förekommit men det kommer jag att gå in mer på detalj i de övriga avsnitten.  
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7.3 Samlad bild av nyhetsrapporteringen av Romregistret 

Rapporteringen av romregistret blev väldigt uppmärksammat i Sverige då en av tidningarna som jag 

använder mig av, Dagens Nyheter, kom ut med nyheten om att över 4000 romer registrerats med bl.a. 

personupplysningar och släktförbindelser i ett register med rubriken; Kringresande. Registret ska enligt 

tidningarnas uppgifter inte enbart varit baserat på kriminalitet då många av de registrerade är ostraffade 

vuxna samtidigt som över 1000 barn kartlagts. 

 

Uppgifter från tidningarna menar på att registret ursprungligen upprättats i Lund men att poliser från 

olika delar av Sverige ska ha haft tillgång till det. Registret ska funnits under en lång period och senast 

uppdaterats 2012.  Polisen ställs till svars i många artiklar men förnekar vetskapen om registrets existens 

och ställer sig främmande till uppgifterna. Det blir en stor diskussion i nyhetsrapporteringen där många 

källor som framträder i tidningarna menar att registreringen är olaglig och diskriminerande.  

Polisen nekar sedan till anklagelserna om att registret ska vara baserat på etnicitet eller släktskap utan 

hävdar istället att registret upprättats, och bygger på, kriminalitet. Artiklarna bygger sedan i mångt och 

mycket om information kring rättsliga åtgärder för de poliser som använts sig av registret då registret 

bryter mot flera lagar.  

 

8. Nyckelord 

Jag ska i detta avsnitt undersöka vilka nyckelord som har förekommit i beskrivningarna av romer i 

artiklarna hos de fyra olika tidningarna som jag valt att analysera. Nyckelord är användbart att analysera 

då man får en bild av vilka ideologier som artiklarna använder sig av för att konstruera verkligheten. 

(Brune, 2004, s.43) Hall menar att ifall vissa begrepp eller ord återkommer så skapar det en bild av 

verkligheten (Hall, 2007). Jag har skapat teman utifrån artiklarnas innehåll där jag ger mer utförliga 

exempel på hur romer representeras i kontext. 

 

8.1 Kidnappningen i Grekland 

Vilka nyckelord används i texterna som kan påverka läsarens intryck av romer? Jag har kunnat utskilja 

teman av dessa (återkommande)nyckelord som jag kommer att presentera nedan.  

 

Romer i artiklarna kopplas främst ihop med nyckelorden – romer, människohandel, 

kidnappning/barnarov/bortrövad, internationell trafficking, falska adoption-/dop-/födelsepapper, drog-

/vapenhandel, nätverk, olaglig, dansar (motvilligt), misstänks, utnyttja, tjäna pengar, sälja barn, häktad, 
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rasism, diskriminering, ”utesluten” registrering av barn, utger motstridiga/olika versioner/talar emot 

varandra, mysterium/mysteriet. (se: Bilaga 1) 

 

De kontrasteras i ett antal artiklar utseendemässigt med flickan – som beskrivs som den ”blonda 

flickan”. Romerna beskrivs även ihop med miljöbeskrivningar som fattigt, läger, ”uppslängda kläder”. 

Händelsen beskrivs som ett mysterium samt att uppståndelsen medfört förnyat hopp för familjer med 

försvunna barn. 

 

Romer – myter 

 

Ordet mystisk dyker upp i ett flertal artiklar, bland annat i en av artiklarnas ingress: ”Polisen i Grekland 

famlar i blindo om mystiska Marias verkliga identitet”.  

 

En annan av aftonbladets artiklar har rubriken ”Mystisk pappa träffade Maria” i den artikeln finns en 

underrubrik om att flickan ”/…/inte har tiggt”.  Textens underrubrik börjar med ”i spåren av den 

mystiska gåtan kring flickan” – romer har länge historiskt förknippats med mystik och trollkonster. I 

samma artikel står även att det ”cirkulerar rykten som spelar på fördomar att romer stulit barn för att 

använda dem till tvångsarbete”. En talesperson för organisationen The Smile of the Child förnekar dessa 

uppgifter där han säger att det inte finns någon information om att flickan tvingats tigga på gatan eller 

arbeta. 

 

Detta är irrelevant information som bygger på en åldrad stereotypbild av romer som indirekt förutsätter 

att alla romer tigger. Oavsett om påståendet dementerats i artikeln eller skulle vara sant representeras 

bilden av romer som tiggare. Enligt Halls teori om representation skapas en bild av verkligheten även 

om det inte nödvändigtvis speglar den faktiska verkligheten (Hall, 2007). En diskriminerande 

mytbildning förr om romer och som aktualiserats i och med rapporteringen om kidnappningen är myten 

om att romer kidnappar barn och tvingar dem dansa. I den välkända romanen ”Ringaren från Notre 

Dame” som skrevs 1831 av Victor Hugo (och som filmatiserats ett flertal gånger sedan dess) blir en ung 

flicka bortrövad av zigenare (nuvarande romer) och tvingas att dansa för att tjäna pengar (NE, Ringaren 

i Notre-Dam) 

 

I ”ett fördrivet folk” menar man att mytbildningar och fördomar länge haft romer som föremål. En av de 

myter som förekommit om romer och som än idag existerar är att romer kidnappar barn (Jansson, 

Schmid, 2005,s.24). 
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I aftonbladets artikel ”Tandprovet avslöjar Marias verkliga ålder” kan man läsa hur denna myt 

återkommer: 

 

Polisen håller dock fast vid teorin att Maria är kidnappad. I går släppte de en film som 

visar hur Maria motvilligt dansar med en 21-årig kvinna. Enligt polisen är 

dansuppvisningen ett sätt för familjen att utnyttja flickan för att tjäna pengar, skriver 

Daily Mail. 

Paret fortsätter neka till alla anklagelser. Dansvideon förklarar de med att flickan helt 

enkelt gillar att dansa. 

– Hennes mamma skickade upp henne på scenen för att dansa med oss. Hon gillar att 

dansa och blev inte dåligt behandlad, säger den 21-åriga kvinnan i filmen till Daily 

Mail. 

 

Miljöbeskrivningar 

I en av artiklarna görs miljöskildringar av området där familjen bor i och med att bilder börjar spridas på 

området ”Det är ett fattigt område med slitna baracker, en lösspringande hund och kläder som ligger 

uppslängda på staket”. Denna beskrivning förstås utifrån västerländska ögon som väldigt fattigt och 

primitivt.  

 

Egenskaper 

Systern till kvinnan intervjuas och beskriver i en artikel att familjen blev ”galna” och ”förstod inte vad 

som hände” när polisen kom och tog flickan från familjen. Kopplar man detta till synen på ”vi” och ”de 

andra” så har alltid västvärlden förknippats med förnuft medan ”de andra” kopplats ihop med bristande 

självkontroll.  

 

8.2 Registeringen av romer 

Artiklarna som behandlar nyheten av polisens registrering av romer fokuserar främst på polisens 

misstanke om brott och själva registrets existens. Nyckelorden som återkom i artiklarna syftar därför 

inte enbart till romerna utan skildrar också själva händelsen av registreringen. Jag har delat upp 

nyckelorden mellan hur romerna själva skildrat händelsen samt hur händelsen beskrivits i artiklarna. 

De främst återkommande orden som framkom i beskrivningen av polisen och själva registret: 

Romer, etnicitet, olagligt, kränkning, kriminalitet, skottlossning, släktband/släktförbindelser, 

Kringresande (registrets namn), diskriminering, ostraffade, tappat förtroende, tjänstefel, skadestånd, 

kartläggning (se: Bilaga 1) 

 

Det ord som framkom från båda intervjuerna med romer:  

Rasistiskt  
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Nyckelorden som beskrev händelsen beskrev inte romerna i större utsträckning utan fokuserade mer på 

att registreringen av romer anses diskriminerande samtidigt som tidningarna tog upp att detta kan leda 

till minskat förtroende för polisen/myndigheter bland romer. I flera av tidningarna menade man på att 

registreringen stred mot lagarna samt att polisen begått tjänstefel. 

 

8.3 Analys av nyckelord 

I det här avsnittet har jag undersökt vilka nyckelord som framkommit i de utvalda artiklarna. I artiklarna 

om ”kidnappningen” framkom mest beskrivningar som spelade på romerna som brottslingar men även 

andra ord som skildrade romer negativt, där en del av dessa ingår i den historiska diskursen om romer.  

 

Hall menar att återkommande ord konstruerar en bild av verkligheten, även om de inte nödvändigtvis 

återspeglar verkligheten. Enligt teorin om representation så är språket centralt för hur vi ser på saker 

och ting då vi genom språket skapar och delar mening med varandra. Genom att återkommande läsa 

dessa beskrivningar (nyckelord) om romer i media får vi en bild av romer som grupp. I dessa artiklar 

bildar nyckelorden konnotationer där romer förknippas med läger, kidnappning, droger, vapen, 

fattigdom samt att romer är opålitliga och utnyttjande. Även om dessa nyckelord inte återspeglar 

verkligheten kommer dessa beskrivningar att påverka hur man ser på romer som grupp (Hall, 2007). 

Enligt medieforskaren Kent Asp är medias representationer den största källan till kunskap i 

sammanhang människor själva saknar kunskap om (2002:8 ur SOU:2006:21 s.9).  

 

I artiklarna om romregistret handlade det mest om själva händelsen och var fokuserat på polisen. 

Nyckelord som beskrev situationen och indirekt romer var att det är diskriminerande, kränkande och 

rasistiskt. Detta ger en konnotation av begreppet romer som utsatta, de hamnar i en offerroll.  

 

I detta avsnitt fann jag att det inte fanns så många direkta beskrivningar om romer (däremot kunde dessa 

finnas i längre kontexter). Detta styrks av Ylva Brune som i ”Romers rätt- en strategi för romer i 

Sverige” berättar om mönstret av nyhetsrapporteringen av romer 2007 (SOU, 2010:55, s.21). Brune 

menar att nyhetsrapporteringen av romer har ändrat karaktär sedan tidigare där inte romers egenskaper 

och identitet inte definieras. ”/…/ Texterna har en åtminstone skenbart mer neutral karaktär” (SOU, 

2010:55, s.21).  
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9. Vilka får framträda i nyhetsrapporteringen? 

 
Här kommer jag att undersöka vilka som kommer till tals i tidningarna och med vilken slags kunskap. 

Ylva Brune menar att man i undersökningar av nyhetsrapporteringar kan urskilja rangordning mellan 

olika slags vetande där en nyhetstext ”rangordnar olika källor och deras uttalanden med avseende på 

trovärdighet och prestige” (Brune, 2004, s.44) Enligt Brune kan man få syn på detta genom att 

undersöka vilka markeringar av tilltro, distans eller misstro, som görs med hjälp av ordval. T.ex. att 

någon konstaterar vilket är en större markör av tilltro än anser, påstår o.s.v.  Vilka typer av kunskap de 

olika källorna får ge går också att utskilja där vissa källor får göra problematiseringar medan andra får 

ge känslomässiga reaktioner eller ge utlåtanden som bara berör den personliga upplevelsen av något.  

 

9.1 Kidnappning 

 

I Aftonbladets artiklar om kidnappningen får det anklagade paret aldrig komma till tals och kan därför 

inte berätta vad som har hänt. Istället får andra personer, både okända och parets advokat och 

familjemedlemmar företräda dem. Ofta i artiklarna ställs de ”romska” uttalandena emot polisens 

uttalanden.  

I en av aftonbladets artiklar som jag har undersökt är det främst polisen som får komma till tals och ge 

sin bild av vad som har hänt. När någon annan får berätta är det utifrån polisens uppgifter om vad som 

har hänt. Polisen berättar alltså till Daily Mail vilka uppgifter de fått av andra romer, som bor i samma 

”läger” som de misstänkta föräldrarna. Jag har gjort egna kursiveringar för att markera hur uppgifterna 

framställs. 

De fick skiftande berättelser om flickans ursprung, skriver Daily Mail. Någon ska ha 

sagt att hon hade hittats i en filt. Någon annan att hon hade lämnats över till dem som nu 

påstår sig vara hennes föräldrar.  

Polisen gjorde ett dna-test som visade att flickan inte var släkt med dem 

överhuvudtaget, enligt Daily Mail. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17686178.ab) 

Jag menar att dessa uppgifter inte framställs som pålitliga för att det är en andrahandskälla - det är 

polisen som ger uppgifterna till Daily Mail om vad ”några” människor har sagt. Samtidigt så inger 

uppgifterna inte någon trovärdighet – dels för att personerna blivit anonymiserade och dels för att de 

uppgifter som lämnats går isär. Vad som också är intressant är att detta buntar ihop alla romer, när 
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vilken rom som helst kan beskriva vad som har hänt. I samma artikel får sedan advokaten till de 

misstänkta föräldrarna komma till tals. Vilket inte heller det framställs som trovärdigt: 

De som påstått sig vara flickans föräldrar har nu gripits av grekisk polis. 

De misstänks för kidnappning men deras advokat ger nu en ny version av hur flickan 

har hamnat hos familjen. Enligt advokaten har en främmande kvinna sagt att hon inte 

kunde ta hand om sin dotter – och därför gett henne till dem. 

– Paret älskade flickan som om hon var deras egen, säger advokaten Marietta Palavra, 

enligt AP.(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17686178.ab) 

Här framställs också uppgifterna som otrovärdiga då man innan citeringen av advokatens uppgifter 

skriver att andra versioner har framkommit, vilket gör att man kan tolka det nya uttalandet som ännu en 

”version”.  I en annan artikel får systern, advokaten och kollegan till den misstänka kvinnan komma till 

tals och företräda paret.  

Nu går familjemedlemmarna ut i grekisk tv och försvarar paret. 

– Vi blev galna, vi förstod inte vad som hände. Polisen kom på natten och tog barnet, 

sägersäger en kvinna som presenteras sig som den gripna kvinnans syster, till grekisk tv 

enligt SkyNews. 

Enligt polisen har de påstådda föräldrarna kommit med flera olika förklaringar till 

varför flickan är hos dem. Förklaringarna talar, enligt polisen, emot varandra och var en 

orsak till att de blev misstänksamma från början. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17689472.ab) 

Studerar man på ordvalet skriver man inte kvinnans syster – utan en kvinna som presenterar sig – vilket 

kan ha olika förklaringar, t.ex. att man inte är säker på att uppgiften stämmer att det verkligen är 

kvinnans syster. Oavsett framställs det i artikeln som en misstro.   

 

I aftonbladets artiklar framställs polisen som de som har kunskapen om vad som har hänt. Det som den 

grekiska polisen säger framställs mer som sanning eller fakta, vilket jag baserar på skillnaden i ordval. 

De som representerar romerna i artiklarna får främst komma till tals med känslomässiga uttalanden eller 

uppgifter som framställs som otrovärdiga.  

Ordföranden i den romska föreningen i byn Farsala, där flickan hittades, ger sin version 

av flickans familjeförhållanden i en intervju med brittiska The Daily Telegraph. 

-Det var en bulgarisk man och fru som hade tillfälliga arbeten runt omkring i Grekland 

och som brukade bo här ibland. Vid ett tillfälle lämnade de flickan för att hon skulle 

växa upp hos familjen här i byn, sade Babis Dimitriou. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17689472.ab
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Mannen kom tillbaka emellanåt för att träffa flickan, enligt Dimitriou. Senast han 

besökte byn ska ha varit fem dagar innan paret greps. 

http://www.kuriren.nu/nyheter/par-haktat-for-kidnappning-av-flicka-7016142.aspx 

I det ovanstående citatet ur Norrbottens-Kurirens artikel som handlar om att paret blivit häktade vittnar 

en representant för paret om flickans familjeförhållande. Han avger sin ”version” vilket är synonymt 

med tolkning – alltså något som inte behöver vara sant. I samma artikel får sedan polisen ge ny 

information till händelsen. 

Grekisk polis misstänker att flickan kan ha utsatts för människohandel och att det kan 

finnas ett nätverk mellan Grekland och Bulgarien. 

-Polisen utreder alla tänkbara vinklar, sade en talesperson vid polisen i regionen Larissa 

till AFP. 

I januari 2011 grep polis ett dussintal personer i grannländerna på Balkan, misstänkta 

för handel med nyfödda barn till Grekland. Nätverket ordande så att gravida bulgariska 

kvinnor, främst av romskt ursprung, födde sina barn i Grekland. Barnen såldes sedan 

vidare genom falska adoptionsprocedurer, skriver AFP.http://www.kuriren.nu/nyheter/par-

haktat-for-kidnappning-av-flicka-7016142.aspx 

Den kunskap som polisen kommer med i artiklarna backas upp med fakta (detta trots att det är en 

misstanke polisen har och inte något som blivit fastställt). Detta påverkar hur polisen framställs då detta 

markerar att det polisen uttalar sig om är riktigt och sant. Det ger polisen trovärdighet.   

Enligt polis visade det sig att den 40-åriga ”modern” levt under två olika identiteter. 

Enligt den ena var hon mor till fem flickor och en pojke, enligt den andra hade hon fyra 

döttrar. Paret greps och dna-tester genomfördes, tester som bekräftade att paret inte var 

den fyraåriga flickans biologiska föräldrar. 

Dessutom lämnade paret motstridiga uppgifter om hur hon kom i deras vård. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/lovande-tips-fran-sverige-om-flickan-i-det-grekiska-lagret/ 

9.2 Romregistret 

Här ska jag undersöka vilka som får komma till tals i artiklarna och med vilken slags kunskap. 

Av de nio artiklarna jag har undersökt i nyhetsrapporteringen av polisens registrering av romer är det 

endast i två stycken där romerna själva får komma till tals. Det är övergripande poliser som får komma 

till tals samt andra myndighetspersoner.  

 

I en av artiklarna publicerad av Norrbottens-Kuriren rapporteras upptäckten att polisen har ett register 

där romer registrerats med personuppgifter samt släktförbindelser och adresser. I artikeln får en kvinna 
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som har sin familj registrerad kommentera registret. Hon publiceras med för- och efternamn men ges 

ingen ytterligare beskrivning. ”-Varför registrerar polisen romer? Det är rasistiskt. Det är obehagligt att 

mina barn finns där, säger Sandra Håkansson, vars hela familj finns med i registret” 

(http://www.kuriren.nu/nyheter/tusentals-romer-i-olagligt-register-6947441.aspx). 

 

En grundlagsexpert får kommentera registret och menar att ifall registreringen är på etniskt grund är den 

olaglig.  Andra som får komma till tals och ge sina synpunkter är en informationsdirektör för 

Skånepolisen samt en presschef för polisen i Stockholm. I artikeln nämns också att jurister har kontaktas 

som menar att registreringen bryter mot ett flertal lagar.   

 

I en annan artikel av Norrbottens-Kuriren blir en representant från Romska kulturcentret i Malmö, som 

själv är med i registret, intervjuad. Artikeln rör vad i registret som bedöms olagligt där en överklagare 

för fallet beskriver utredningen av polisens register. Den behandlar även hur registret har använt och hur 

man bör göra med registret i framtiden. I artikeln framkommer uppgifter om att registret bedöms 

olagligt men att förundersökningen inte fokuserar på den etniska frågan.    

-Vi känner en stor lättnad. Vi har nu svart på vitt på det som vi har sagt från dag ett: Att 

det är ett olagligt register, säger Erland Kaldaras (…) 

Även Kaldaras familj - föräldrar, barn och äldre släktingar ända tillbaka till slutet av 

1800-talet - finns med i registret.(…). 

Men samtidigt som romerna känner lättnad är yttrandet från nämnden för mjukt, anser 

Kaldaras. 

-Kritiken mot polisen är för mjuk. Nu får man en smäll på fingrarna, inte mer. Någon 

måste ställas till svars för de här brotten som har begåtts. 

TT: Tror du ändå att yttrandet kan öka romers förtroende för myndigheterna? 

-Det är ett steg på vägen. Det öppnar en liten lucka men det är lång väg 

kvar.(http://www.kuriren.nu/nyheter/registret-over-romer-bedoms-olagligt-7106949.aspx) 

 

I statens offentliga utredningar ”Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige” får man ta 

del av en tidigare forskning (Labba, 2005) som visar att romer själva bara kommer till tals i en tredjedel 

av de artiklar som handlar om dem (SOU 2007:102 s.51). Detta resultat stämmer väl överens med min 

undersökning när det gäller artiklarna som berör ”romregistret” där de endast får komma till tals i tre 

artiklar av elva undersökta. I Aftonbladets artikel ”Är inget register – utan en fil” kontaktas 

Skånepolisens informationsdirektör för att få information vad registret handlar om.  Ordförandet för 

Riksförbundets internationella romska- och resande kvinnoorganisation kontaktas för en kommentar.  

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/tusentals-romer-i-olagligt-register-6947441.aspx
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 –I går natt får jag veta att man i Skåne gör registrering utan att någon behöver vara 

kriminell, till och med av små barn. Så får man inte göra. Jag känner som om jag fått 

kallt vatten i ansiktet. Jag finner inga ord. Hur ska vi reparera det här? 

Det har varit tvångssteriliseringar och annat. Nu kommer det här. Allting är sönder. Vi 

är ledsna, vi är upprörda, vi är handfallna. Vad gör regeringar? Vilka myndigheter gör 

det här och varför? 

Grönfors uppger att ett stormöte med romska grupper med över 200 personer kommer 

att hållas för att prata igenom registreringen. 

– Det här gäller ju oss. Vi vill veta vem som har gjort det, vilka är de ansvariga. Ingen 

kan se något, ingen vet något. Vi är chockerade. Förlamade. Förtroende inom mig är 

borta. Jag är skandinavisk rom, jag är född här, mina föräldrar är födda här. Vi ska vara 

en del av Sverige. Sedan lurar staten oss så här. 

 

Om man jämför rollen mellan vilka typer av ”uppgifter” som de uttalade romerna ger till tidningen i 

jämförelse med övriga personerna som får framträda (som inte uttalat har någon koppling till registret 

personligen) så kan man se att uppgifterna från romerna är mer känslobaserade och personliga. Vad jag 

reagerade på i ovanstående citat är transkriberingen av intervjun då språket inte helt är grammatiskt 

korrekt.  

 

De övriga personerna i artikeln har diverse myndighetsroller som; säkerhets- och 

integritetsskyddsnämndens ordförande (SIN), Skånepolisens chefjurist, justitiekansler, tidigare 

kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet m.m. och de är dem som får komma med 

information, kritisera och problematisera händelsen.  

 

I en av artiklarna får en Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter ge en skriftlig 

kommentar om registret: 

 

Nämnden gör emellertid en tolkning av lagen som kommer att missförstås. Den säger att 

registrering enbart på grund av etnicitet inte är tillåten men eftersom grunden för 

registreringen i detta fall var brottsmisstankar mot vissa personer eller släktskap med 

sådana personer så kan inte registret anses diskriminera en viss etnisk grupp. Här köper 

alltså nämnden Skånepolisens version. 

Men detta håller inte. Det finns, som nämnden själv säger, personer i registret utan 

något som helst samband med brottslighet. De är där på grund av romska släktband (i 

många fall mycket avlägsna). Därmed är det uppenbart att etniciteten spelat en roll. 

Polisens beteckning på registret – ”Kringresande” – visar också hur den själv såg på 

registrets karaktär. 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/thomas-hammarberg-kritiken-av-polisen-forodande/) 

 

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har nu pratat med TT: 

– Det här är minst sagt upprörande, registrering på etnisk grund är olaglig och hör inte 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/thomas-hammarberg-kritiken-av-polisen-forodande/
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hemma i ett rättssamhälle, säger han. 

 

TT: Hur ska romer kunna känna förtroende för det svenska rättssamhället efter 

det här? 

– Just när det gäller romer så riskerar man att tappa förtroendet för det svenska 

samhället. Romer är en grupp som diskriminerats och utsatts för utanförskap under 

mycket, mycket lång tid. Det gör det särskilt angeläget att polisen går till botten med 

uppgifterna och att det blir ett rättsligt efterspel. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17523725.ab) 

 

Vad jag vill visa här är att myndighetspersoner får problematisera och kritisera händelsen där han till 

viss del får berättar om romernas situation (istället för att romer själva skulle få komma till tals).  

 

 

9.3 Tolkning av nyhetsartiklarna 

 

Utifrån de båda nyhetshändelserna så har jag kunnat utskilja mönster om romernas framställning i 

artiklarna. Vad romerna i de båda artiklarna får tillföra är främst deras egna personliga reaktioner, i 

artiklarna om kidnappningen var detta särskilt tydligt i Aftonbladets artiklar och i de övriga tidningarna 

- innan de biologiska föräldrarna trätt fram. Detta kan enligt Boréus diskursiva diskrimineringsapparat 

tyda på en missgynnande framställning. Den innebär även att den berörda gruppen får komma till tals 

men endast uttrycka sina reaktioner och känslor vilket även stämmer med det resultatet i artiklarna från 

romregistret och till viss del i artiklarna om kidnappningen. 

 

I artiklarna från romregistret fick endast tre romer (utav totalt elva undersökta artiklar) ge sin syn på 

romregistret vilket i allra högsta grad berör dem. Artiklarna fokuserade mer på huruvida registret bröt 

mot lagen eller inte och inte på romernas åsikter. Uteslutande från diskursen innebär (som jag även 

beskrev i teoriavsnittet) att ”den berörda gruppen själva inte får delta i frågor som är relevanta för dem” 

vilket stämmer med mitt resultat. (Brune, 2004, s.50).  

 

I artiklarna av kidnappningen fanns även ett mönster där flertalet av romernas uttalanden markerades 

med misstro vilket även påverkar hur romer representeras i artiklarna där dessa uttalanden inte tolkas 

som lika viktiga. Detta var extra tydligt i Aftonbladets artiklar. I artiklar från Norrbottens-Kuriren och 

Syd-svenskan fick romer till mycket högre grad bidra till att skildra händelsen, men endast i skedet där 

de biologiska föräldrarna var kontaktade och händelsen delvis utredd.  Innan dess var det polisen i högre 

grad som kom med ”kunskapen” om händelsen. Brune menar i ”Romers rätt – en strategi för romer i 

Sverige” att romer mycket sällan kommer till tals i nyhetsrapporteringar som handlar om diskriminering 

av romer. Istället menar hon att myndigheter är de som får uttala sig medan mottagarna (romerna) håller 
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med då de väl får komma till tals. Hon menar att romer får framträda i tre typer av roller i 

nyhetsrapporteringar (i likhet med andra människor i underordnade positioner) – som offer för 

diskriminering, enskilda begåvningar samt som ”tacksamma mottagare för samhällsinsatser” (SOU, 

2010:55, s.193). Detta stämmer väl överens med mitt resultat av hur romerna i romregistret fått 

framträda vilket jag förklarat ovan.  

 

Skillnaden mellan de två nyhetshändelserna var att representanter för paret i kidnappningsfallet i högre 

utsträckning kom till tals i artiklarna i jämförelse med artiklarna om romregistret.  

 

10. Vilka bilder används i nyhetsrapporteringen? 

Att studera vilka typer av bilder som tidningarna väljer publicera i sina artiklar kan förtydliga budskapet 

eller känslan som artikeln avser att förmedla. Etnologen Anja Petersen menar att ett fotografi är ett 

kommunikationsmedel där betydelse skapas och normer och värderingar uttrycks. Petersen menar att 

fotografier samtidigt är en kunskapsform där bilder formar en förståelse av verkligheten och av hur 

världen ser ut (Bergquist, Svensson, 1999,s 139).  I detta avsnitt undersöks bilder genom att studera 

bildens konnotation i samspel med kontexten bilden befinner sig i (artikeln). Genom att studera detta 

kommer jag analysera hur romers kultur representeras. 

 

10.1 Kidnappning 

 

De bilder som förekommer i artiklarna om kidnappningen är dels fotografier på det romska paret, 

flickan som i tidningarna kallas för Maria samt fotografier på området där familjen är bosatt. 

Majoriteten av bilderna som finns är med i Aftonbladets artiklar då de övriga tidningarna jag undersökt 

sällan använt bilder i sina nyhetsrapporteringar.  

 

I en av bilderna av det romska paret sitter barnet ”Maria” mellan dem. Bilden är rätt mörkt ljussatt och 

beskuren så att personerna i bilden framhävs. Bakgrunden liknar vita skärmväggar och gör att bilden 

upplevs väldigt anonym då det inte går att avgöra var personerna befinner sig. Paret fotas framifrån och 

ser väldigt sammanbitna ut samtidigt som flickan ser ut att hållas på plats av kvinnan som har händerna 

om flickan. Flickan sitter nästan fastklämt mellan paret och tittar på något bakom kamerans fokus. I 

artikeln finns rubrikerna; Hittade vapen och flicka, Kan vara svensk, Familjens advokat: De är inga 

kidnappare, Svensk polis: Ingen har kontaktat oss. Huvudrubriken till artikeln är; Känner du igen den 

här flickan?”.  Precis under huvudrubriken följer en mindre rubrik ”Maria, 4, hittad i Grekland, kan vara 

svensk”.  Ingressen är följande: 



31 
 

”Här är bilden på den kidnappade flickan - som kan vara svensk. Hon tros heta Maria, 

vara fyra år och hittades i ett läger i Grekland. Polisen misstänker nu att hon kommer 

från norra Europa, skriver Daily Mail.”  

Tar man kontexten i beaktning pekar den tillsammans med bilden i en viss riktning. I det sammanhang 

som bilden förekommer i framställs bilden som obehaglig. Min personliga känsla av bilden var 

instinktivt att den påminner om ett s.k. ”mugshot” som polisen i USA tar när någon blivit anhållen för 

brott. Paret upplevs som hotfulla då ljussättningen på bilden är mörk och de tittar rakt in i kameran. 

Bildens budskap motsäger underrubriken ”Familjens advokat: De är inga kidnappare” då bilden tydligt 

framstår som negativ. Jag tolkar även rubrikerna om flickan (och bilden på flickan som utseendemässigt 

skiljer sig mot paret) som en vädjan att rädda flickan från romerna som i artikeln framställs med ord som 

läger, droger, vapen vilket gör att flickan som på bilden ser så oskuldsfull ut mellan de ”hotfulla” 

romerna som målas fram som monster måste räddas.  

 

I en av Aftonbladets artiklar finns det ett bildspel som bl.a. visar området där familjen bott. Artikeln har 

rubrikerna: ”Här är föräldrarnas hemfilm med Maria, 4 år”, ”Familjen: Polisen tog henne”, ”Film där 

flickan dansar”, ”5000 samtal om flickan”.   På bilderna i bildspelet får man se området där flickan växt 

upp. I den första bilden visas ett antal små byggnader där barn leker med en barncykel i förgrunden. 

Denna bild förtydligas med bildtexten: ”Flickan hittades i ett fattigt kvarter med slitna baracker där flera 

barn levde”. En annan bild visar ett ljusgrått hus där en äldre överviktig kvinna med vit sjal knuten runt 

håret och lång mönstrad kjol ser ut att promenera förbi. Bildtexten till denna bild är: ” I det här huset i 

grekiska Fasala, norr om Aten, hittades Maria i onsdags”. Den tredje bilden är en bild av flickan. Hon 

har två slarviga flätor i håret med olikfärgade hårdsnoddar. Kortet är taget lite ovanifrån och hennes 

ansiktsuttryck är ledsamt och trött. Bilden är beskuren så att ansiktet och lite av hennes grå tröja syns. 

Bildtexten visar att kortet är taget efter att polisen ”/…/tagit hand om henne i onsdags”.    

 

De övriga bilderna i bildspelet visar frysta bilder tagna från ett filmklipp som familjen valt att visa 

medierna för att, enligt tidningarna, bevisa sin oskuld. Bildtexterna till bildspelet är: ”På ett filmklipp 

som familjen visar för grekisk tv syns Maria dansa framför den kvinna som nu är misstänkt för att ha 

kidnappat henne. Enligt familjemedlemmarna var Maria 1,5 år när det filmades”, ”Den påstådda 

mamman hejar på och hjälper Maria dansa runt, runt flera varv” samt ”Kvinnan applåderar och ler in i 

kameran”. I de frysta filmklipps-bilderna ser man flickan som liten leka med sin mamma som (kvinnan). 

På båda bilderna är det samma miljö, man ser kläder som hänger på en tvättlina ovanför något som ser 

ut som en mur och en röd motorcykel. På bilderna ser man flickan med en napp i munnen, hon tittar bort 
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från kvinnan i varje bild. Kvinnans ansikte syns inte på två av bilderna men hennes kroppsspråk ser ut 

att vilja få kontakt med flickan då hon sträcker ut armarna. I den sista bilden av det frysta filmklippet ler 

kvinnan in i kameran medan flickan är vänd åt andra hållet och ser ut att vara på väg bort från kvinnan. 

Med kontexten från artikeln så framstår mamman som en kidnappare - ”När polisen gjorde ett tillslag 

mot romer i Grekland hittade de droger, vapen – och fyra åriga Maria. Eftersom flickan inte var lik de 

som påstod sig vara hennes föräldrar fattade polisen misstankar. De genomförde ett dna-test som visade 

att de inte var släkt över huvud taget.” 

 

Om man sammanslaget studerar bilderna (som förekommer i artikeln) har samtliga bilder tagit fasta på 

fattigdom och omodernitet – både när det gäller själva miljön som husen och området samt kläderna 

som personerna i bilderna bär.  Bildtexten bidrar till att förstärka den bilden av romer då det i artikeln 

både direkt och indirekt görs ett flertal beskrivningar om fattigdom.  

 

10.2 Romregistret 

 

I Norrbottens-Kurirens artikel ”Registret över romer bedöms olagligt” intervjuas bland annat 

ordförandet för säkerhets- och integritetsnämnden som menar att det finns ett flertal olagligheter i 

registret som han är kritisk mot. Samtidigt menar han att det inte är ett register som är baserat enbart på 

etnicitet och förekommer inte särskilt kritisk till den aspekten. Överåklagaren för fallet får bitvis delge 

förundersökningen i artikeln men vill inte berätta exakt vilka punkter de berörda poliserna brutit mot i 

lagen. Vad som dock klargörs är att han i sin undersökning inte inriktar sig på den etniska frågan.   

Den etniska frågans betydelse är dock en relevant punkt för Skånepolisens chefsjurist där hon i artikeln 

citeras: ”-Jag reagerar mest på att man säger att det inte är ett etniskt baserat register och att om vi rättar 

till de punkter som påpekas så kommer vi att kunna använda registret igen. Men sedan kommer vi att ta 

till oss kritiken naturligtvis och rätta till det, och det är ett arbete som redan pågår”. Artikeln tar sedan 

upp vad nämnden kritiserat; bland annat att det inte går att se vilka som använt sig av registret och att 

det inte tydligt framgår om personerna i registret är misstänkta för brott eller inte.  

En man vid Romska kulturcentret i Malmö intervjuas i artikeln där det framgår att hans familj allt sedan 

slutet av 1800-talet till idag finns med i registret. Han är lättad över att registret bedömts olagligt och 

menar att polisen måste ställas till svars.  
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Bilden till artikeln som jag analyserar har ingen bildtext eller förklaring men finns längst upp på sidan 

under rubriken som redan nämnts ovan ”Registret över romer bedöms olagligt”. Det som fångar ögat 

först på bilden är ett vitt plakat med texten ”STOPPA POLISENS OLAGLIGA REGISTRERING – 

INGEN KARTLÄGGNING AV ROMER”. En medelålders kvinna håller i en mikrofon och ser ut hålla 

tal framför plakatet vilket hålls i av en ung kvinna med kortklippt hår. Bilden är något oskarp men den 

yngre kvinnans minspel är något eftertänksamt och bekymrande medan den äldre kvinnan som håller i 

mikrofonen ser lugn och beslutsam ut. I bilder ser man att de befinner sig på ett torg med något som ser 

ut som en fontän i bakgrunden medan fyra ungdomar ser ut att samtala i en klunga lite längre bort. En av 

ungdomarna ser ut att lyssna på vad kvinnan säger medan de andra har fokus på varandra och 

gestikulerar bortvända från där talet äger rum. På bilden syns även hus i bakgrunden. Eftersom bilden är 

tagen nära framför kvinnan och plakatet ser man inte om det finns människor som lyssnar på talet eller 

inte, bortsett från barnen som står lite längre bort.  

 

Mina konnotationer är att kvinnan på bilden är rom på grund av hennes mörkare drag och den kontext 

som bilden befinner sig i. Bilden associerar jag med demokrati och rätten till att få uttrycka sin åsikt – 

bilden ger på ett sätt en rätt positiv och lite politisk känsla. Det är någon som ”gör något” – aktörskap. 

Dock syns det inte vilka det är som lyssnar, förutom den ena ungdomen därför får bilden även en känsla 

av att talet inte är intressant eller engagerar. Ska man analysera kvinnan på bilden noggrannare så är 

hennes kroppshållning något ihopsjunket vilket gör att hon inte ser så auktoritär ut samtidigt som hennes 

klädsel inte ger henne någon pondus och är lite gammaldags.  

 

Den primära meningen med bilden tolkar jag är att understryka det som artikeln till viss del handlar om 

– att registret är olagligt. Samtidigt motsäger plakatets text ”stoppa polisens rasistiska register - ingen 

kartläggning av romer” textens innehåll en aning då många av myndighetspersonerna i texten menar att 

registret inte enbart är grundat på etnicitet utan menar att det främst är olagligt på andra grunder (vilket 

kan tolkas som att den rasistiska grunden inte är lika viktig). Detta motsägs dock av en polischef som 

beskrivits ovan ” Jag reagerar mest på att man säger att det inte är ett etniskt baserat register/…/”.  

 

Hur romer representeras utifrån denna bild och kontext är en aning mångsidig om man tar kontexten i 

beaktning men skulle främst säga att de framställs positivt då romen i bilden kan associeras med 

aktörskap och modernitet. Detta menar jag är värden som man inom den västerländska världen ser 

positivt.   
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10.3 Analys av bilder i artiklarna 

Eftersom bara två av artiklarna om romregistret varav en av dem var på svenska poliser har jag inte 

kunnat göra någon större bildanalys av utifrån den nyhetsrapporteringen. I artiklarna om kidnappningen 

har det däremot funnits bilder att analysera, särskilt i Aftonbladet. I dessa artiklar tycker jag att den 

främsta konnotationen har varit fattigdom där de framställts som att nästan leva primitivt. Detta baserar 

jag på bland annat på hur området som ”flickan hittades i” har beskrivits i artiklarna samtidigt som 

andra symboler som klädsel och miljö bidragit till den bilden. De egenskaper som speglas utifrån 

bilderna och kontexten i artiklarna är en bild av att romer är kriminella, hotfulla, omoderna och lever 

primitivt.  

 

Detta kan kopplas ihop med Statens offentliga utredning (2010:55, s.191) där de presenterar en 

undersökning som gjorts för att studera majoritetsamhällets negativa fördomar och stereotypbilder av 

romer. I den presenteras människors syn på romer där 21 personer intervjuades 1969. De vanligaste 

tillskrivningarna av romer var bland annat; ohederliga, oärliga, opålitliga, har andra traditoner/sätt att 

umgås, lever huvudsakligen av socialbidrag, de stjäl, har avvikande beteende (klädsel, språk m.m.) samt 

att de är alkoholister och knarkare (SOU:2010:55,s.191) Dessa beskrivningar kopplar jag ihop med låg 

status, fattigdom och kriminalitet vilket är de konnotationer bilderna generellt avgett. Man menar att 

dessa egenskaper som presenterades inte har förändrats över tid utan dessa föreställningar finns kvar hos 

majoritetsbefolkningen – vilket delvis avspeglas i mitt material lite andra ord men samma 

innebörd/konnotation.  

 

Hur romer representerades i romregistret tyckte jag skilde sig åt från hur romer i artiklarna om 

kidnappningen representeras. Dock går detta egentligen inte att jämföra då det endast fanns en bild att 

analysera. Representationen av romer i artikeln om romregistret framställde den romska kvinnan på 

bilden som någorlunda modern då hon deltar i en manifestation och ser ut att ha något viktigt att tala 

om. Kunskap och aktörskap är som tidigare nämnt positiva värden i västerländska samhällen.  
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11. Avslutande diskussion 

 
Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur romer representeras i media. Detta har gjorts 

genom både en text- och bildanalys där jag undersökt hur romer framställs genom att analysera vilka 

tecken och symboler som artiklarna innehåller. Jag ville även undersöka hur romer representeras idag 

jämfört med tidigare historiskt. 

 

Det är väldigt stor skillnad för hur romer framställs i artiklar idag och tidigare då romer idag beskrivs 

med ett mjukare och försiktigare språk. Vid första anblick av de flesta artiklarna fanns det inte mycket 

som tydde på att romer skulle framställas negativt. Det var inte förrän jag analyserade kontexten i 

artiklarna och bilderna utifrån mina teorier som det blev tydligt att romer i stor utsträckning 

representeras på ett negativt och ensidigt sätt i media.  

 

Jag kommer att gå igenom varje avsnitt för sig för att sedan diskutera huruvida romerna blir 

stereotypifierade i artiklarna.   

 

Nyckelord 

I avsnittet av nyckelord undersökte jag vilka ord i respektive nyhetsrapportering som återkom mer än en 

gång – vilket kallas just nyckelord. Hall menar att ord eller begrepp som återkommer skapar en bild av 

verkligheten och påverkar hur vi ser på gruppen romer. Resultatet av de ord framkom från artiklarna av 

kidnappningen var att de flesta ord som beskrev romer gjordes i associationer om romer som 

brottslingar. De nyckelord som framkom menar jag laddar begreppet romer negativt då orden beskrev; 

läger, kidnappning, droger, vapen, fattigdom, opålitliga, utnyttjande m.m.  I detta avsnitt undersöktes 

även nyckelord men i större kontexter. Där fann jag beskrivningar av romer där händelsen kopplas ihop 

med mystik/mysterium, myter om kidnappning och dans vilket kan kopplas ihop med de fördomar och 

stereotypbilder av romer som tidigare förekommit. De nyckelord som användes i artiklarna i 

romregistret laddar begreppet romer med utsatthet, kränkning och rasism.  

 

Vad jag fann i detta avsnitt var att det inte fanns många direkta beskrivningar av romers identitet eller 

egenskaper vilket styrktes av Ylva Brune som i SOU 2010:55 behandlar frågan om 

nyhetsrapporteringens mönster av romer.  Hon menar att nyhetsrapporteringen (där hon utgår från 

nyheter år 2007) har en mer neutral karaktär sedan tidigare i beskrivningarna om romers egenskaper.    
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Vilka får framträda i nyhetsrapporteringen? 

I detta avsnitt undersöktes vilka som får komma till tals i artiklarna och med vilken kunskap. Utifrån 

Boréus diskursiva diskrimineringsapparat kunde jag utskilja två möjliga diskursiva diskrimineringar. 

Den ena är missgynnande framställning vilket jag menar att romerna i artiklarna, särskilt i 

nyhetsrapporteringen av romregistret, kan kopplas ihop med. I dessa artiklar fick romerna främst bidra 

med sina egna personliga reaktioner och känslor. Detta förekom även i artiklarna om kidnappningen 

men inte i lika hög grad däremot markerades romernas påståenden med markeringar av misstro där 

romernas uttalanden framstod som opålitliga.  

 

I nyhetsrapporteringen av romregistret kunde jag i min undersökning dessutom se att romerna endast 

fick uttala sig i tre av elva tidningar. Artiklarna fokuserade mer på huruvida registret bröt mot lagen eller 

inte och inte på romernas åsikter. Uteslutande från diskursen innebär att ”den berörda gruppen själva 

inte får delta i frågor som är relevanta för dem” vilket stämmer med mitt resultat. (Brune, 2004, s.50).  

Skillnaden mellan de två nyhetshändelserna var att representanter för paret i kidnappningsfallet i högre 

utsträckning kom till tals i artiklarna i jämförelse med artiklarna om romregistret.  

 

Bildanalys   

Bilderna som användes i artiklarna om kidnappningen framställde romerna på ett ensidigt och negativt 

sätt. I dessa artiklar fick jag konnotationerna fattigdom och en primitiv livsstil. Detta baserar jag på 

bland annat på hur området som ”flickan hittades i” har beskrivits i artiklarna samtidigt som andra 

symboler som klädsel och miljö bidragit till den bilden. Konnationerna utifrån bilderna och kontexten i 

artiklarna är en bild av att romer är kriminella, hotfulla, omoderna och lever primitivt. Flickan utmålas 

som någon som måste räddas från hennes romska adoptivföräldrar.   

 

Representationen av romer i artikeln om romregistret framställde den romska kvinnan på bilden som 

någorlunda modern då hon deltar i en manifestation och ser ut att ha något viktigt att tala om. Kunskap 

och aktörskap är som tidigare nämnt positiva värden i västerländska samhällen.  

 

Resultatet av min studie visar att romer än idag representeras negativt men med andra uttrycksformer då 

beskrivningarna av romerna är ensidiga och kopplas ihop med negativa egenskaper. Stereotypbilden av 

romerna som främst framkom i mina artiklar representerar många av de värden som den västerländska 

självbilden inte anses ha. Romerna i artiklarna om romregistret framställdes som offer där de inte fick 

komma till tals medan myndighetspersoner fick tolkningsföreträde att bl.a. svara på hur romer reagerar. 

I flertalet av artiklarna om kidnappningen får vi inte veta mycket om det romska parets som misstänks 
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med kidnappning – kontexten i artiklarna bidrog till en framställning av romer som ensidig där de målas 

fram som bl.a. primitiva, hotfulla och lever ociviliserat. Tidigare fördomar och stereotypifieringar som 

romer omgetts med historiskt kopplas i artiklarna ihop med det romska paret.   

 

Jag tycker det är viktigt att granska medias representationer av romer då media har makten att påverka 

samhällets syn på romer. Resultatet av studien visar att romer idag beskrivs med liknande negativa 

konnotationer som de gjort historiskt men att detta inte uttrycks i media på samma sätt idag. Skillnaden 

mellan hur romer representeras idag och under tidigt 1900-tal är att det förut skrevs öppet negativt om 

romer – idag används inte språkbruket för att identifiera romer utan det uttrycks mellan raderna.       
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12.1 Bilaga (Material samt nyckelord) 
 

Kidnappning 
 

Aftonbladet  

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17689472.ab 

droger, vapen, romer, påstås, misstänkta, kidnappning, talar emot varandra, vi blev galna, slåss för att få 

behålla flickan, gripna, rån, människohandel, dansar, fattigt område, lösspringande hundar, 

internationell trafficking, registrerat 6 barn under 6 månader, försvunna barn 

romer själva  - kvinnans syster, advokat, kollega 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17686178.ab 

försvunnen, kidnappad, läger, misstankar, dna-test, påstår, utseende, rädd, psykiskt stressad 

romer själva - advokat 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17694214.ab 

mystiskt, rätten, minderårig, urkundsförfalskning, nekar, anklagelser, kidnappning, inget röveri, ingen 

människohandel, ledtrådar, olagligt, utseende, idhandlingar, misstänker, falska, polis misstänker falska 

födelsehandlingar, uppgett olika versioner, diskriminering mot romer, fördomar, tvångsarbeten, sälja 

barn, tigga på gatan 

Romer själva – advokat, talesman för romska föreningen 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17699337.ab 

motvilligt dansar, rasism, barnarov, utnyttja, tjäna pengar, läger, förföljda, gripna, jakten 

Romer själva – romer i lägret 

 

DN 

 

http://www.dn.se/nyheter/flickan-marias-biologiska-familj-kan-vara-sparad/ 

Mysteriet, omhändertagen, köpt barnet, misstankar, dna-test 

Romer själva – 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-sokte-efter-knark-fann-flicka-som-ar-ett-mysterium/ 

mysterium, knark, bortrövad, utseende, motstridiga uppgifter, illegala vapen droger, id-handlingar, 

enligt dokument 10 egna barn, omhändertagits, kidnappning 

Romer själva -  

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/lovande-tips-fran-sverige-om-flickan-i-det-grekiska-lagret/ 

droghandel, läger, misstankar, utseende, skillnad i utseende, två identiteter, motstridiga uppgifter, greps 

Romer själva - 

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polisen-misstanker-manniskohandel/ 

människohandel, misstänker, nätverk, falska adoptionshandlingar, kvinna 10 barn, ändrade konstant sina 

uppgifter, kidnappning 

Romer själva – 

  

Norrbottens-Kuriren 

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/par-haktat-for-kidnappning-av-flicka-7016142.aspx 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17689472.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17686178.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17694214.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17699337.ab
http://www.dn.se/nyheter/flickan-marias-biologiska-familj-kan-vara-sparad/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-sokte-efter-knark-fann-flicka-som-ar-ett-mysterium/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/lovande-tips-fran-sverige-om-flickan-i-det-grekiska-lagret/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polisen-misstanker-manniskohandel/
http://www.kuriren.nu/nyheter/par-haktat-for-kidnappning-av-flicka-7016142.aspx
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nätverk, romskt ursprung, misstänker, falska adoptionsprocedurer, människohandel, falska papper, 

häktad, ger sin version, hävdar 

Romer själva – Advokat, kollega,  

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/omhandertaget-blont-barn-ar-romskt-7033488.aspx 

blont barn, omhändertaget, förnyat hopp hos föräldrar till försvunna barn 

Romer själva - 

 

Sydsvenskan 

 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/par-haktades-for-kidnappning/ 

Människohandel,  misstänker, kidnappning, blond flicka 

Romer själva – Advokat, ordförande i den romska föreningen 

 

 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/par-haktat-for-kidnappning/ 

människohandel, misstänker, kidnappning, falska papper, version, läger 

Romer själva – Advokat, kollega, ordförande i den romska föreningen  

 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/marias-foraldrar-identifierade/ 

dna-test, utseende, uppmärksammat, förnyat hopp till hos familjer med försvunna barn 

 

romer själva -  

 

Polisens romregister 
 

Aftonbladet 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17842245.ab 

Händelser: tjänstefel, brott, misstanke, utredning 

Romer själva: -  

 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17928553.ab 

Händelser: åtgärder, skadestånd, olagligt register, skadeståndsanspråk, kränkning 

Romer själva: - 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17523725.ab 

Händelsen: analysfil, inget register, 4000 romer, 1000 barn, inga olagliga register, inget efter romer, 

många ostraffade, kartlägga, upprörande, registrering, olagligt, etnisk grund, diskriminering, 

utanförskap, tappat förtroende 

Romerna själva: man får inte göra så, kallt vatten i ansiktet, finner inga ord, ledsen, upprörd, förtroendet 

borta, chockad, tvångssterilisering 

 

DN 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kan-inte-utesluta-registrering-utifran-etnicitet/ 

händelse: olagligt, utan motivering, starkt kritisk, etnicitet 

http://www.kuriren.nu/nyheter/omhandertaget-blont-barn-ar-romskt-7033488.aspx
http://www.sydsvenskan.se/varlden/par-haktades-for-kidnappning/
http://www.sydsvenskan.se/varlden/par-haktat-for-kidnappning/
http://www.sydsvenskan.se/varlden/marias-foraldrar-identifierade/
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17842245.ab
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17928553.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17523725.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kan-inte-utesluta-registrering-utifran-etnicitet/
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romer själva: .- 

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/thomas-hammarberg-kritiken-av-polisen-forodande/ 

händelse: anti-ziganism, förödande, mänskliga rättigheter, flera avseenden olaglig, brottsmisstankar, 

etnicitet, släktband, kringresande, märkliga attityder, övertramp, sorgligt spektakel, förtroende, skandal, 

projekt  

romer: -  

 

Norrbottens-Kuriren 

http://www.kuriren.nu/nyheter/registret-over-romer-bedoms-olagligt-7106949.aspx 

händelse: olagligt, etniskt register, etnicitet, brott, polis, tjänstefel, integritetsskydd, förtroende för 

polisen 

 av romerna själva: lättnad, olagligt register, ställas till svars 

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/skanes-polischefer-mots-av-tystnad-6960817.aspx 

händelse: släktfejd, omfattning, motiverat registret, utreder om brott begåtts, syfte 

 av romerna själva: - 

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/tusentals-romer-i-olagligt-register-6947441.aspx 

händelse: förnekar, bryter mot lagar, kringresande, etnicitet, förbjudet, inget fog för påståendet, aldrig 

hört talas om, över 4000, många ostraffade, mer än 1000 barn, släktträd, personuppgifter, 

släktförbindelser, kringresande 

av romerna själva: rasistiskt, obehagligt 

 

Sydsvenskan 

http://www.sydsvenskan.se/skane/polisen-forsvarar-register-igen/ 

händelse: inte grundat på släktskap/etnicitet, försvarar, kriminalitet, skottlossning 

 av romerna själva: -  

http://www.sydsvenskan.se/sverige/romregister-forsvaras-igen/ 

händelse: byggt på kriminalitet, inte etnicitet/släktskap skottlossning, inte kommentera 

 av romerna själva: -  

http://www.sydsvenskan.se/sverige/hundratals-har-anmalt-polisregister/ 

händelse: skadestånd, olagligt register, kränkning 

av romerna själva:-  

 

 

 
 

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/thomas-hammarberg-kritiken-av-polisen-forodande/
http://www.kuriren.nu/nyheter/registret-over-romer-bedoms-olagligt-7106949.aspx
http://www.kuriren.nu/nyheter/skanes-polischefer-mots-av-tystnad-6960817.aspx
http://www.kuriren.nu/nyheter/tusentals-romer-i-olagligt-register-6947441.aspx
http://www.sydsvenskan.se/skane/polisen-forsvarar-register-igen/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/romregister-forsvaras-igen/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/hundratals-har-anmalt-polisregister/
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