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Förord 

Arbetet med uppsatsen har utförts gemensamt. Vissa stycken har inledningsvis delats upp 

mellan författarna för att sedan bearbetas tillsammans. Vi har eftersträvat en dynamisk process, 

där texten arbetats fram i ständig dialog och i flera omgångar. Vi upplever det som värdefullt 

att  ha varit två som arbetat med texten  - detta har bidragit till ett kreativare och mer utmanande 

arbetsförlopp. Vidare vill vi tacka vår handledare Nikolay Zakharov för värdefull vägledning. 

 

Södertörn, 14 januari 2014 

Emelie Larsson och Joanna Mellquist 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Europa befinner sig i ett tillstånd av djup ekonomisk kris och stigande politisk misstro. I takt 

med att arbetslösheten ökar, så breder högerpopulism och främlingsfientlighet ut sig. I denna 

kontext anses romer vara den mest utsatta gruppen inom EU; avståndet till arbetsmarknaden är 

stort och rasism och stigmatisering riktas i högre grad mot romer än någon annan etnisk grupp. 

Under 2007 inkluderades Rumänien och Bulgarien i EU, vilket ledde till att romer från dessa 

länder kom att röra sig över nationsgränserna för att söka försörja sig. Det ökande antalet 

romska tiggare och svartarbetare i europeiska städer ledde till en diskussion kring syftet med 

den fria rörligheten inom EU. I denna studie analyseras artiklar skrivna i svensk dags- och 

tabloidpress under perioden januari 2010 – november 2013. Materialet har bearbetats med hjälp 

av en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, varigenom vi kunnat visa på 

en förskjutning mot ett mer individualistiskt förhållningssätt, där rumänska och bulgariska 

romer riskerar att låsas fast i en offerroll. Vi har även kunnat konstatera att ett starkt fokus på 

nationer gör sig gällande samtidigt som det görs försök att avvärja ett nationalistiskt tilltal i det 

mediala samtalet kring romer. Resultatet av studien kan användas för att djupare förstå 

mediernas roll i ett samhälle alltmer präglat av högerpopulistiska vindar.  

 

 Sammanfattning 

Hur ser framställningen av rumänska och bulgariska romer ut i svensk dags- och tabloidpress? 

Vad säger den mediala bildom en större politisk och samhällelig kontext? I denna studie 

presenteras en översikt och analys av artiklar publicerade under perioden januari 2010 – 

november 2013. Artiklarna är hämtade från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen 

och Aftonbladet. Angreppssättet består av en metodtriangulerande ansats med en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. I materialet framträder en förskjutning mot ett 

individualistiskt förhållningssätt, där fokus ligger på attityder hos läsarna snarare än strukturell 

problematisering. Resultatet av studien tyder på att rumänska och bulgariska romer riskerar att 

låsas fast i bestämda subjektspositioner, genom en diskursiv viktimisering. Bilden av 

centraleuropeiska romer som utsatta, fattiga, utan egen agens reproduceras och förstärks i 

tidningarnas rapportering. Det framkommer även att ett tydligt fokus på nationer samexisterar 

med en intention att avvärja en utbredning av främlingsfientlighet och antiziganism. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att diskursen om centraleuropeiska romer är klassiskt 

andrafierande samtidigt som den används för att måla upp en bild av Sverige som duktig, 

antirasistisk humanistisk gentemot övriga länder i Europa. 

Nyckelord: romer, diskurs, andrafiering, medier, antiziganism. 

 

 Abstract 

This study has its focus on how Roma migrant from Rumania and Bulgaria is seen upon in the 

Swedish media.  The material that is studied is selected from four of the largest newspapers in 

Sweden between January 2010 and November 2013. A triangulating method is used based on 

quantitative and qualitative content analysis. The analysis shows that the representation of 

Roma in the material is reproducing an image of Roma as the “Other”. The study also indicates 

a tendency towards an individualistic approach, where Rumanian and Bulgarian Roma risk to 

be locked to positions as victims of discrimination and poverty, without any agency from within 

the Roma community. These limited subject positions of are reproduced and become amplified 

through the medial presentation. A coexistence of a strong focus on nations and an attempt to 

stop a wider spread of nationalism and antiziganism does also appear in the material.  

Key words: Roma, discourse, othering, media, antiziganism. 
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1. Inledning 

 

”Det första du ska tänka på när du träffar romer är att de är vanliga människor precis som 

du. När slavägarna sa att vi inte kunde känna smärta som andra, att vi kunde utstå kyla bättre 

än du, och att vi inte satte värde på livet lika mycket som du, då hade de fel. När 

serietecknare utmålar oss som några som trivs med att leva i smuts har de fel. Vi känner 

samma smärta och glädje som du, vi vill våra barn allt gott och vi vill ha ett tryggt hem - 

precis som du.” 

Ian Hancock i Ett fördrivet folk. 

 

EU:s fria rörlighet har gjort det möjligt för människor att röra sig fritt inom Europa. Upp till tre 

månader har varje EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-land utan att behöva redovisa 

några specifika skäl. Många flyttar över nationsgränserna för att studera eller arbeta, men en 

del av migrationen består också i något som mer kan liknas vid flykt. I den ekonomiska krisens 

Europa skjuts allt fler människor bort från arbetsmarknaden och de som hamnar längst ut i 

marginalerna är förstås de som till att börja med aldrig släppts in. EU:s romer är den största 

minoritetsgruppen inom unionen (Guy 2009:23) och situationen är desperat. Ju sämre de 

ekonomiska förhållandena blir inom de enskilda medlemsländerna, desto längre bort från det 

etablerade samhället hamnar de. I Öst- och Centraleuropa – där en majoritet av Europas romer 

bor (Delegationen för romska frågor, odat.) – har den fria rörligheten inom EU blivit en 

överlevnadsstrategi. De bulgariska och rumänska medborgare som efter hemländernas inträden 

i EU reser till andra EU-länder för att söka försörja sig, har gett upphov till ett flitigt 

debatterande i medier. Romer från Rumänien och Bulgarien omnämns framförallt i svensk 

dagspress genom artiklar som behandlar romers utsatthet och dess konsekvenser (Larsson, 

Dagens Nyheter 2010-08-19). Under 2010 utvisade Frankrike romska EU-medborgare till 

Bulgarien och Rumänien vilket kom att kritiseras av Europaparlamentet och medier. Samma år 

utvisade Sverige också romska EU-medborgare och runt dessa händelser och i politiska 

uttalanden kom fördomar och antaganden till uttryck som vittnade om en historiskt 

återkommande antiziganism. “Att tigga sig fram är inte ärligt” menade bland annat den 

dåvarande migrationsministern Tobias Billström (Selling 2013:176). Inom polisen och flera 

politiska partier har röster höjts med krav om att tiggeriet ska förbjudas. Sverige har också, 

tillsammans med fyra andra EU-länder, lämnat in ett förslag på ett återinförande av visa för 

västra Balkan, med hänvisning till en “tillströmning av romer” (Selling 2013:179). Under de 

senaste årens offentliga samtal upplever vi en acceleration av stigmatiserande språkbruk och 
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politiska förslag och beslut rörande bulgariska och rumänska EU-migranter. Parallellt med 

dessa debatter finns dock ett samtal som velat lyfta upp romer som diskriminerade, fattiga och 

utsatta för rasism. Teun A. van Dijk har forskat om mediernas roll i diskursen och menar att vi 

genom att undersöka den diskursiva rasismen som eliterna för fram i debatter, medier, tal och 

skrift, kan synliggöra institutionernas delaktighet i produktionen av rasism i samhället (van Dijk 

2005:113). Diskursen är enligt van Dijk den praktik som förbinder social ojämlikhet och 

diskriminering med de fördomar som ibland anses vara själva orsaken till diskriminering (van 

Dijk 2005:115). Eliternas rasism är enligt van Dijk viktig att studera eftersom den är mer subtil 

och på så vis skiljer sig från högerpopulistiska tydligt rasistiska uttalanden (van Dijk 2005:114) 

Många forskare har studerat mediernas roll i den rasistiska diskursen (Brune 2006, van Dijk 

2005, Mörkenstam 1999, m.fl), dock har ingen studie tidigare gjorts om hur rumänska och 

bulgariska romer framställs i svenska medier. I den här studien vill vi därför rikta in oss på att 

undersöka den elitdiskurs som kommer till uttryck genom tryckta medier. Hur ser 

porträtteringen av romer ut och vilka försök till nyansering görs i ett klimat av en allt snabbare 

utbredning av intolerans? Och vidare; vad kommer till uttryck genom försöken till ”positiva” 

ansatser och hur kan diskursen om romerna förstås i ett samhälle präglat av en utbredd 

individualism – ett hegemoniskt klimat som Sara Ahmed kallar ”liberal monokulturalism” 

(Ahmed 2007) – där ”våra” gemensamma värderingar ses som hotade av accepterandet av ”de 

andras” olikhet? 

 

2. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med den här undersökningen är således att undersöka hur centraleuropeiska romer 

framställs i svenska medier och om en begreppslig förskjutning har skett. Genom en kvantitativ 

och en kvalitativ innehållsanalys vill vi studera vilka teman som syns i rapporteringen och hur 

skildringen av rumänska och bulgariska romer kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv. 

Frågeställningar: 

 Hur framställs centraleuropeiska romer i svenska medier? 

 Vilka teman går att urskilja och har bilden förändrats över tid? 

 Hur kan skildringen förstås i relation till ett samtida samhällsklimat, i en kontext av 

högerpopulism och individualisering? 
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2.1. Avgränsningar 

 

Vi har till att börja med gjort en avgränsning i tid. Vår tanke var till en början att i studien 

inkludera samtliga artiklar som publicerats mellan år 2007 (året för Rumäniens och Bulgariens 

inträde i EU) fram till tidpunkten för undersökningen. Dock kunde vi genom en översikt 

konstatera att omfånget blev för stort, vilket ledde till att materialet avgränsades till att endast 

omfatta perioden januari 2010 till november 2013. Utifrån tidigare forskning och val av metod 

har vi även gjort en avgränsning i urval av medier (Swärd 2001, Alenius 2012). Artiklarna som 

analyserats under tidsspannet är publicerade i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Vi följer Kari Alenius resonemang om att tabloidpress har en 

opinionsbildande roll i samhället på så vis att den läses av många och drar fokus till sig genom 

sensationella uppslag (Alenius 2012:88) och har därför valt att analysera artiklar från 

Aftonbladet och Expressen, Sveriges ledande kvällstidningar. Dessutom har vi lagt till Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet som har dagspressens mer fördjupande karaktär och en stor 

geografisk spridning. Viktigt att nämna är att de olika tidningarna antar olika politiskt färgade 

positioner. Vi har slutligen gjort en avgränsning när vi valt att fokusera på rumänska och 

bulgariska romer och därmed uteslutit romska minoritetsgrupper som varit bosatta i Sverige 

under en längre tid. Denna avgränsning problematiseras vidare i avsnittet om metodrelaterade 

problem. 

3. Tidigare forskning 

Vi har inte sett några exempel på forskning som bedrivits i Sverige om den mediala 

framställningen av central- eller östeuropeiska romers, vilket placerar vår studie i ett intressant 

forskningsläge. Däremot har studier bedrivits kring svenska romer och resande och den 

diskursiva och institutionaliserade rasism som förföljt grupperna. För att tydligare belysa i 

vilken kontext vår studie genomförs så kommer vi först att redogöra helt kort för hur romers 

situation – politiskt och socialt – har sett ut i Europa och Sverige, samt hur den har kommit att 

förändras. Därefter kommer vi att redogöra för två studier som gjorts kring 

medieframställningen av centraleuropeiska romer i Norge och Finland. 

3.1. Romer i europeisk politik, 1960 – 2009 

Situationen för Europas romer har präglats av utsatthet och utanförskap. Under 30-talet nådde 

stigmatiseringen och förföljelsen sin kulmen och forskare beräknar att en till en och en halv 

miljon romer mördades under förintelsen (Kott, 2010). Från 60-talet och fram till 80-talet kom 
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situationen att förbättras för Europas romer. Under 90-talets övergång till nyliberalism fick 

romerna dock uppleva en tillbakagång. Effektiviseringen och konkurrensen slog ut de svagaste 

och senast etablerade från arbetsmarknaden och det politiska skiftet kom därmed att drabba 

romerna hårdast. Som mest brutal blev förändringen i det forna Sovjetunionen där romerna 

tidigare inkluderats som proletärer vid kommunismens alla fabriker. Identiteten som arbetare 

hade satts framför etnisk och nationell identitet, men i och med skiftet till liberalism kom 

ländernas minoriteter att stötas bort från arbetsmarknadens positioner för att i stället förvisas 

till ett liv i samhällets marginal (Sigona & Trehan 2009:3). År 1993, under Copenhagen EU 

Council, beslutades det om inkludering av minoriteter som ett krav för EU-medlemskap. På så 

vis förlades huvudansvaret för minoriteter på de enskilda medlemsländerna (Sigona & Trehan 

2009:8). År 2007 ledde mordet på en italiensk officers fru till beslut om att riva ett romskt 

slumområde strax utanför Rom där den misstänkte mördaren sades vara bosatt. Man fick även 

igenom en undantagslag som tillät utvisning av EU-medborgare under förevändningen att de 

utgjorde ett hot mot säkerheten (Sigona & Trehan 2009:24). Samma år tog Europarådet för 

första gången upp romernas utsatta situation i EU och man uppmanade alla medlemsländer att 

arbeta för inkludering. Man skulle även se över strategier och åtgärder inom EU (Sigona & 

Trehan 2009:25). Våldet mot romer i Italien eskalerade under Berlusconis regering (Sigona & 

Trehan 2009:24) och 2008 hölls den första EU-konferensen med fokus på romers situation i 

EU (Sigona & Trehan, 2009:23). 

3.2. Antiziganistisk diskurs i Sverige 

Romer i svensk politik utgör ett relativt stort forskningsfält i Sverige. Norma Montesino Parra 

har i avhandlingen Zigenarfrågan – intervention och romantik beskrivit svensk 

myndighetspolitik som avskiljande, där romer har skiljts ut som “främmande” och ”onyttiga 

fattiga” (Montesino Parra 2002:74). Under 1600-talet var romer tidvis fredlösa i svensk 

lagstiftning (Cederberg 2007:74) och 1914 stiftades en lag mot inreseförbud för romer. 

Montesino Parra visar hur romsk invandring har beskrivits som ett hot under 60-och 70-talets 

arbetskraftsdebatter (Montesino Parra 2002:180) och Jan Selling gör i boken Svensk 

antiziganism – fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar en historisk 

genomgång över den antiziganistiska diskursen i Sverige. ”Zigenare” som begrepp 

sammanfattar fördomar och föreställningar om romer (Selling 2013:11) och termen 

”antiziganism” handlar därmed inte om romska egenskaper utan om majoritetens syn på romer 

(Selling 2013:13). Genom att studera intertextualitet mellan olika akademiska historiska 

skrifter belyses den historiska kontinuiteten kring antiziganism och fördomar om romer. Ian 
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Hancock beskriver antiziganismens grundläggande principer som: social stereotypisering av 

gruppen som kringresande paria, rasism i olika former samt filoziganism, en exotisering 

bestående av positiva projektioner som görs utifrån en essentialistisk och exkluderande diskurs 

(Selling 2013:19). Den teoretiska antiziganismen har gett upphov till en tydlig antiziganistisk 

politik i Sverige. Genom lösdriverilagen som kom 1885 syns hur en social hotbild skapades 

genom lagstiftning (Selling 2013:45). Det blev straffbart att vara egendomslös, arbetslös eller 

kringvandrande. I denna debatt och debatten om steriliseringar framgår tydligt att ”zigenare” 

och ”tattare” i 1896-1945:s riksdagspolitik fått stå offer för en gruppstämpling som asociala 

och annorlunda (Selling 2013:73). När den rasbiologiska hegemonin tappade sitt fäste i 

diskursen byttes ras ut mot “asociala inslag” i befolkningen. Politiken bytte så sakteliga fokus 

till en assimilationspolitik och 1954 påbörjades en ny “omprövande zigenarutredning” (Selling 

2013:65). I denna utredning förekom för första gången en förklaring av romernas situation som 

en kombination av socioekonomiska faktorer och majoritetssamhällets intolerans (Selling 

2013:134). Utredningen slog fast att romerna var utsatta för en omfattande diskriminering och 

förslag på ett större statligt ansvar lades fram (Selling 2013:154). Tidsandan förändras och på 

60-talet skedde en organisering, med Katarina Taikon i spetsen, som lade grunden för en 

diskursiv förändring (Selling 2013:187). Romer benämndes nu för första gången som svensk 

minoritet vilket öppnade upp för ett erkännande av historiska brott. Den mediala bilden kom att 

förändras och romer framställdes mer sällan som farliga eller exotiska, utan allt oftare som 

offer. Vid millennieskiftet gjordes en offentlig ursäkt från regeringens håll och ett arbete med 

en vitbok över historiska brott mot romer i Sverige inleddes. 

3.3. Diskurs kring romska tiggare i Norge 

Den norska socialantropologen Ada I. Engebrigtsen har forskat om situationen för romer som 

tigger i Norge. I rapporten Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. (Engebrigdsen 2012) beskriver forskaren 

situationen och diskursen kring de romska tiggarna. När Rumänien gick med i EU skedde en 

ökad migration av romer till Europa. Eftersom få romer har en dokumenterad arbetserfarenhet 

har de hänvisats till svartarbete, arbete som gatumusikanter, burksamlande och tiggeri 

(Engebrigtsen 2012:23). Diskursen om tiggarna sammanfattas som att antingen bestå i att 

avskriva sig från ansvar eller känna medlidande: “De offentlige diskursene om tiggere, 

gatearbeidere og «løsgjengere» fra EU-området har hittil i stor grad dreiet seg enten om 

ansvarsfraskrivelse: «kast dem ut», eller om medlidenhet: «gi dem mat og seng»” 

(Engebrigtsen 2012:59). Tiggarna ses också som utnyttjade av människohandlare eller som 
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kriminella med organiserad tiggarverksamhet. Engebrigtsen använder sig av belgiska forskare 

som visar att vi sett samma myter sen 1600-talet. Dessa ser ut på följande vis: 1. tiggarna lurar 

oss – de är inte fattiga och har inte funktionsnedsättningar, 2. tiggarna tjänar mycket pengar och 

3. tiggarna är utsatta för människosmuggling (Engebrigtsen 2012:42). En undersökning som 

genomfördes i Bryssel gav ett resultat som slog hål på dessa myter på de flesta plan: “Brüssel 

tjente utenlandske tiggere gjennomsnittlig tilsvarende 30 kr per time – langt under 

fattigdomsgrensen. Utenlandske tiggere tjente nesten halvparten av hva innfødte tiggere tjente, 

og det viste seg ikke å gi noen ekstra gevinst å tigge med barn” (Engebrigtsen 2012:43). 

Engebrigtsen slår fast att ingenting tyder på att tiggeri skulle vara kopplat till kriminell 

verksamhet: “Ingen av forskerne som har studert gatetigging mer systematisk, har heller funnet 

noe som tyder på kriminelle nettverk eller bakmenn (…)” (Adrianssen 2011, se Engebrigtsen 

2012:43). Engebrigtsen refererar vidare till den italienske sociologen Tomas Vitale som menar 

att det finns en risk att normalisera och befästa den romska gruppens underlägsenhet genom att 

benämna gruppen som ”evigt marginaliserade offer”. I längden så leder den typ av 

argumentation till en legitimering av förtryck (Vitale 2009, se Engebrigtsen 2012:40). 

3.4. Diskriminerande diskurs mot romer i finsk dagspress 

Kari Alenius gör i artikeln Beggars, scammers, discriminated against by the whole of Europe: 

Romania’s Roma in Finnish tabloids 2008-2011 (Alenius 2012), en analys över hur romer som 

tigger behandlas i finsk dags- och tabloidpress. Alenius beskriver en situation där romer skildras 

som ett problem och ofta sammanlänkas med förekomsten av kriminalitet. Artikeln innehåller 

dels en innehållslig analys som synliggör en diskursförskjutning över tid i Finland. Materialet 

som analyseras består av artiklar som publicerats i fyra större tidningar i Finland under perioden 

2008-2011. Alenius visar på en ökning av antalet artiklar med en negativ problematiserande 

syn på romers vistelse i Finland. Artiklarnas innehåll varierar och knyter an till händelser i 

landet och inom Europa. Under 2008 publicerades flera positiva artiklar som försökte fördjupa 

samtalet om romers utsatthet inom EU. Under 2010 publicerades ett stort antal artiklar som 

fokuserade på händelserna runt Frankrikes utvisningar av romer. Det är först runt 2011 som 

tiggarproblemet artikuleras ordentligt i finska medier. En bild av tiggarna som bluffmakare, 

som vill lura av finnarna pengar genom att spela på deras medkänsla, tog form (Alenius 

2012:103). Den kvalitativa analysen visar att den finska diskursen om romer som tigger utgörs 

av en syn på romer som främmande och som en klassisk representation av annorlundahet 

(Alenius 2012:106). Det finns även en tydligt individualiserande diskurs som lägger skulden 

för utsattheten på romerna själva (Alenius 2012:106). 
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4. Teori och analytiska utgångspunkter 

Vår teori fyller två skilda syften och kommer därför att benämnas som antingen “teoretiska 

ansatser” eller “analytiska begrepp”. Till att börja med kommer vi att presentera våra generella 

teoretiska ansatser. Därefter lyfter vi fram de analytiska begrepp som vi haft som riktlinjer i 

kodningsarbetet. De analytiska begrepp som vi valt att presentera har en induktiv ansats och 

utgör ett konkret verktyg för att koda och analysera materialet. Här har teorier från studier om 

medieframställning av andra stigmatiserade grupper operationaliserats till en sammansatt och 

tillämpbar teori. De teorier som i stället fungerar som teoretiska ansatser, syftar till att sätta vår 

studie i ett bredare sammanhang. Med hjälp av dessa ansatser kommer resultatet att analyseras, 

abstraheras och begripliggöras utifrån en större samhällelig kontext.  

4.1. Teoretiska ansatser 

Till vår mänskliga natur hör en strävan efter rutin och trygghet. Vi vill kunna skapa oss en 

överblick av vår närmiljö och de risker som omger oss. Med det moderna samhället blir detta 

svårt; det hot som marknadens osäkerhet utgör är abstrakt och får samhällets individer att famla 

efter mer konkreta objekt att kanalisera sin rädsla emot. Detta menar Zygmunt Bauman, som i 

Collateral damage – social ojämlikhet i en global tidsålder beskriver hur den Andre, 

främlingen, blir till politisk och social slagpåse i strävan att bekämpa otryggheten omkring oss 

(Bauman 2011:67). Den invandrade delen av befolkningen får allt som oftast ta på sig ansvaret 

för ett samhälles alla brister och i fattiga länder till vilka få vill emigrera läggs i stället skulden 

på minoritetsgrupper. Så har skett i Rumänien, Bulgarien, Ungern och Slovakien, där romer har 

pekats ut som ett hot mot ordning och säkerhet (Bauman 2011:70). Genom att den Andre 

degraderas till ordningsproblem sker en avhumaniseringsprocess som Bauman beskriver som 

att främlingens ansikte skalas bort, varpå åtgärder kan vidtas utan att känslor som medlidande 

och skuld kommer i vägen. Så skedde under 30-talets förintelse av judar och romer och så har 

skett kontinuerligt genom historien då folkgrupper har stötts ut och utsatts för stigmatisering. I 

och med avhumaniseringen framtår den Andres svaghet enbart som en provokation gentemot 

den starkes självbild, vilket inbjuder till våld mot den Andre (Bauman 2011:72-73). Rädslan 

för de anonyma främlingar som omger oss är konstant och tvingar oss att leva i en permanent 

larmberedskap och på så vis görs skräcken lätt till en pjäs i det politiska och ekonomiska spelet. 

Detta insåg Sarkozy och hans företrädare då de lyckades vända fransmännens blickar från den 

stigande arbetslösheten och de sjunkande lönerna och i stället se till att de riktades mot 

grupperna av utländska romer som bodde i städernas slumområden (Bauman 2011:69). Detta 

kom att leda till 2010 års massutvisningar och rivningar av romska bostäder (Bauman 2011:69). 
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Det upplevda hotet mot tryggheten är trots allt osynligt och sällan självupplevt, så vore det inte 

för rapporteringen i medierna skulle vi över huvud taget inte känna av det. Jakten på säkerhet 

har inte bidragit till att vi känner oss tryggare, utan har snarare lämnat oss med en 

överväldigande känsla av otrygghet (Bauman 2011:70-71). På samma vis som den Andre 

bemötts med våld och stigmatisering efter att ansiktet suddats ut, så uppstår medlidande och 

entusiasm inför att bistå den Andre när ansiktet lagts på igen (Bauman 2011:72). 

 

Framställningen av den Andre som hot har i Europa konkretiserats genom att man sett till att 

slå vakt om kontinentens gränser mot resten av världen, varigenom man hindrar att den 

utomeuropeiska Andre släpps in. Mekonnen Tesfahuney, docent i kulturgeografi, illustrerar 

denna distinkta åtskillnad av ”vi” och ”dom” genom att benämna Europa som en massiv 

fästning, vars yttre murar skyddar mot intrång utifrån. Inom fästningen råder fri rörlighet – men 

bara för den som innesluts i det europeiska ”vi”: et. För de Andra som lever innanför murarna 

har en mängd mindre murar satts upp för att hindra dessa individer från att fritt beblanda sig 

(Tesfahuney 2011:201-202). Produktionen av ett ”vi” och ett ”dom” som är helt skilda från 

varann syftar till att bevara västvärldens maktposition gentemot övriga världen. På så vis kan 

man fortsätta exploatera den Andres naturresurser samtidigt som man stänger denne ute från 

Europa (Tesfahuney 2011:195-196). En paranoid rundgång skapas, där den som bär den 

egentliga skulden tar på sig rollen som offer (Tesfahuney 2011:199). Migrationen till Europa 

målas upp som en slags omvänd kolonisering (Tesfahuney 2011:210), vilket resulterar i en 

rörelsefrihetens hierarki – en global apartheid – där vissa ges rätten att resa vart som helst i 

världen, medan andra förvisas till avgränsade områden (Tesfahuney 2011:206-207).  

 

Baumans och Tesfahuneys teoretiska ansatser kommer i studien att kombineras med teori om 

rasistisk diskurs. Att tala om diskurs som begrepp innebär att man studerar hur språket och den 

skrivna texten producerar och reproducerar föreställningar om verkligheten. Nutida idéer 

betraktas alltså inte som en återspegling av verkligheten, utan som en språklig och 

organisatorisk konstruktion av det sociala sammanhang som vi vistas i. Diskursanalysen är 

alltså en studie av samhällsfenomen, där man utgår ifrån att språket formar verkligheten 

(Bergström & Boréus 2005:305). Ulf Mörkenstam belyser i sin avhandling Om “Lappernes 

privilegier” relationen mellan diskurs och praktisk politik. I Mörkenstams studie om samer 

framkommer hur rättigheter som rör den samiska gruppen endast kan tas upp på dagordningen 

om de är del av en större föreställningsvärld. På detta vis upprätthålls samhällets maktrelationer. 

För att kunna förstå hur ordningen legitimeras är det viktigt att studera hur verkligheten 
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beskrivs. En strukturerad föreställningsvärld skapar mening och gör världen mer begriplig 

(Mörkenstam 1999:42). Språkliga utsagor om hur verkligheten ser ut är en avgörande 

beståndsdel i den politik som skapas, men språket har även en konstituerande dimension utöver 

den kommunikativa. Språket kan ses som en “gemensam utkiksplats” över världen, varifrån 

våra gemensamma distinktioner och beskrivningar ramar in omvärlden och sätter regler för hur 

den blir beskriven. Vi kan därför inte skilja den beskrivna och den reella verkligheten åt. Både 

hur vi delar upp varandra i kategorier och hur vi kommer att betrakta oss själva är avhängigt 

det språk som används. Klassificering innebär att vi skiljer kategorier åt; vi skiljer mellan samer 

och svenskar, mellan bofasta och nomader, etc. Genom språket sätts gränser upp mellan de som 

är innanför och utanför, gelikar ställs mot främlingar, subjekt ställs mot objekt (Mörkenstam 

1999:47). Mörkenstam använder sig av analysverktygen analogikedjor och 

problemformuleringar. Den diskursiva analysen synliggör dolda mönster i diskursen och 

kartlägger vad som betraktas som rimligt och föreställningsbart vid en specifik tid. Genom en 

kronologisk studie av de problem som formuleras analyseras diskursen i form av beskrivningar 

om samisk politik. Genom analysen kan det påvisas hur föreställningar som är tagna för givna 

i själva verket är ett resultat av en diskursiv kamp. Problemformuleringarna ger information om 

föreställningar som finns om gruppen och möjliga lösningar etableras, vilka sedan kommer att 

definiera politiken. I formuleringar skapas både kunskapsobjekt och subjektspositioner och 

därigenom tillskrivs grupper och individer identiteter. Analogikedjorna kan förstås genom hur 

föreställningsvärlden är sammanlänkad med de politiska åtgärder som tas i bruk. Även här 

tillskrivs gruppidentiteter och dessa blir synliga genom analogikedjorna som beskriver de 

outtalade utsagorna som sker parallellt med ett specifikt uttalande. Konstituerandet av sociala 

identiteter görs genom beskrivningen av verkligheten och genom analysen med analogikedjor 

påvisas betydelsen av en viss diskurs i ett historiskt skede. Analogikedjorna visar upp hur 

diskursen har fixerats och bildat en kedja av utsagor som har fastställt vilken politik som är 

möjlig att föra och inte föra gentemot samer.  

 

Amanda Peralta tar i sin forskning Det sagda och det tänkta. Begreppsvandring och 

begreppsskifte i diskursen om invandrare och invandringspolitik upp en historisk 

förändringsprocess där begreppen spelat en central roll i invandringspolitiken från 70-talet och 

fram till idag (Peralta 2005:41). Den latenta och manifesta innebörden tolkas i Peraltas analys. 

Det manifesta är lätt att hitta direkt i texten medan det latenta ligger dolt och behöver 

undersökas fram genom vad Paul Ricoeur kallar misstankens hermeneutik (Ricoeur 1988:19-

21, se Peralta 2005:186). Ett föråldrat språkbruk kan ses som ett symptom på vissa värderingar 
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som inte syns i det manifesta språket. Invandrarskapet som ontologi blir tydligt i texten; att vara 

invandrare betyder att inte vara svensk och blir ett negativt men annars tomt begrepp som bara 

syftar till att beskriva ett icke-tillhörande. I ett uttalande förklarar utbildningsministern till 

exempel skillnader i betyg med en brist på homogenitet, vilket behövs för att stimulera varandra 

i klassrummet. Den latenta tolkningen som görs med misstankens hermeneutik blir: olikhet är 

dåligt och ger dåliga betyg (Peralta 2005:200). 

 

Teuan A. van Dijk redogör i Elitdiskurser och institutionell rasism för hur eliterna genom 

historien alltid haft en central roll i produktionen av texter, historier och forskning som på ett 

rasistiskt sätt beskriver den Andre som underlägsen. Diskursen sammanbinder två olika 

praktiker; dels en faktisk diskriminering och dels idén om de Andra som mindre värda och alltså 

förtjänta av diskrimineringen. Medierna har en betydande roll i rasismen då kunskapen som 

människor i Europa har om icke-europeiska länder, invandrare och minoriteter till största del 

kommer från tidningar, radio och tv. Medierna är i stor utsträckning diskursiva, och eliten 

utövar makt inom diskursen genom tal och skrift – utan den diskursiva praktiken vore rasismen 

alltså inte möjlig (van Dijk 2005:117). Diskurserna är indirekta och subtila och det krävs ett 

noggrant arbete för att kartlägga dem. van Dijk har i sin forskning kommit fram till en samling 

utmärkande drag hos rasistisk diskurs i Europa som han kallar ”Allmänna egenskaper hos 

rasistisk diskurs”: 

a) En positiv självframhållning och en negativ beskrivning av den Andre. 

b) En polarisering mellan ”oss” och ”dom”. 

c) En begränsning av teman som tas upp, såsom ett ensidigt fokus på illegal invandring, 

kriminalitet, olikhet som avvikande, hotfullhet och droger. 

d) Ett konsekvent förnekande och förmildrande av rasism, då särskilt hos eliterna. 

e) Etniska minoriteters minimala tillgång till att påverka elitdiskurserna. 

f) Diskursen riktar sig till “oss” och handlar om “dem”.  

Att svenska medier oftare anställer vita och att vita personer oftare ges tolkningsföreträde, 

bidrar till att minoritetsgrupper ses som partiska medan den vita majoritetsbefolkningen ses 

som objektiva i frågor som rör minoriteter. Om rasism bemöts så handlar det om rasism från 

högerextrema grupper (van Dijk 2005:123).  

Kristina Boréus har konstruerat en liknande begreppsapparat för att analysera den offentliga 

diskursen kring bland annat “invandrare” (Boréus 2005). Flera begrepp går igen, men Boréus 
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gör tillägen: Diskriminerande objektifiering och Förslag till negativ särbehandling eller 

beskrivningar som normaliserar negativ särbehandling. Inom diskriminerande objektifiering 

existerar endast beskrivningar av människor, dock återfinns ingen hänvisning till dessas 

intressen, tankar eller känslor.  

Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar negativ särbehandling 

beskrivs som direkta uppmaningar som sällan återfinns i dagspressen – det skulle vara att gå 

emot neutralitetsprincipen. Dock kan medier välja ut uppmaningar och citat från andra källor 

och låta dessa stå oemotsagda. 

Boréus beskriver även hur människor kan berövas sin mänsklighet genom begrepp som snarast 

syftar till naturfenomen och katastrofer. En “våg av invandrare” vällde in, eller en “ström av 

asylsökande”. Det kan också röra sig om att den Andre framställs som passiv och som en 

mottagare av åtgärder, snarare än som en aktör (Boréus 2005). 

4.2. Analytiska begrepp 

4.2.1. Andrafiering 

Begreppet ”andrafiering” kommer av det engelska ordet ”othering” och är ett omfattande 

begrepp som används inom många discipliner (Brune 2006:90). Begreppsparet ”vi och dom” 

kan utgöra en relativt neutral funktionell uppdelning. När andrafiering sammanbinds med en 

maktposition så får den en negativ laddning där ”vi” blir neutralt och “normalt” medan ”de 

Andra” blir det “onormala” och ”annorlunda” (Andersson 2012:32). Denna form av 

distansering förekommer bland annat mellan etniska, könsbundna och sociala grupper. Ylva 

Brune använder sig av begreppet ”andrafiering” i forskning om invandrare, muslimer och 

romers representation i medier (Brune 2006:89). I hennes analys benämns de artiklar som bidrar 

till att skapa en åtskillnad mellan ett “vi” och ett “dom” som andrafierande (Brune 2006:90). 

Kännetecknande för den här typen av journalistik är artiklar där läsarna inkluderas i ett “vi” 

som tar ställning till eller diskuterar kring “dom” eller artiklar där “dom” inte har något 

inflytande över diskursen och sällan kommer till tals. I artiklarna målas begreppsparet “vi” och 

“dom” upp som dikotomiskt åtskilda; “dom” är kategoriskt annorlunda “oss” och står för värden 

som “vi” inte representerar. Det andrafierande distansskapandet behöver inte ha ett negativt 

syfte, utan kan exemplifieras genom upphöjandet av den Andres kultur och på så vis fungera 

exotifierande. Då den Andre ges egenskaper som hos “oss” är icke-önskvärda blir effekten 

stigmatiserande. Den Andre utgör här antingen ett hot mot den “egna” identiteten och 

självbilden, eller fungerar i syfte att upphöja denna (Brune 2006:91). 
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4.2.2. Inkludering 

”Inkludering” är ett ytterligare begrepp från Brunes forskning om invandrare, muslimer och 

romers representation i medier (Brune 2006). Inkludering delas här upp i underrubrikerna 

”naturlig inkludering”, ”stereotyp inkludering” och ”chauvinistisk inkludering”. Naturlig 

inkludering av människor med utländsk bakgrund kommer till uttryck genom att dessa i medier 

omnämns som medborgare, utan att någon större vikt läggs vid etnicitet och ursprung. Personer 

inom denna kategori omnämns inte i samband med migrationspolitiska frågor eller sociala 

problem och de görs heller inte till representanter för en grupp i samhället. I stället är det något 

annat som står i fokus (Brune 2006:108). Det är inte i första hand i ”tyngre” artiklar som naturlig 

inkludering exemplifieras, utan snarare i mer ”lätta” reportage om kulturpersonligheter eller 

kända idrottsutövare (Brune 2006:109). Stereotyp inkludering förekommer då artikelförfattaren 

vill göra en positiv framställning av en person, men landar i stereotypa föreställningar relaterade 

till den porträtterades bakgrund och identiteten som ”invandrare”. Invandrade kvinnor kan 

framställas som utbrytare ur ett kulturellt förtryckande sammanhang, medan 

invandrarungdomar beskrivs lyssna på rapmusik och dansa streetdance (Brune 2006:111-112).  

I chauvinistisk inkludering används den invandrade personen som förmedlare av budskapet att 

Sverige är ett bra land att leva i. Flyktingar som beskriver Sverige som ett himmelrike i relation 

till hemlandet, är ett exempel på hur chauvinistisk inkludering kommer till uttryck i 

dagspressen. Villkoret för inkluderingen är ett upphöjande av svenska traditioner och ideal. 

Genren är därmed en variant av stereotyp inkludering, där personer med utländsk bakgrund 

förväntas hylla Sverige och visa stor tacksamhet för att ha fått chansen att komma hit (Brune 

2006:112).  

4.2.3. Porträtterad nöd    

Hans Swärd använder begreppet ”porträtterad nöd” i artikeln Porträtterad nöd – berättelser om 

hemlösa för att ringa in hur medier och frivilligorganisationer använder sig av 

eländesbeskrivningar och bilder för att beskriva hemlöshet (Swärd 2001). Stereotypa och 

endimensionella bilder befäster, formar och förstärker bilder av hemlösa som Andra med en 

stark gränsdragning mellan ”oss” och ”dom” (Swärd 2001:68). Det har även riktats kritik mot 

”trashanksbeskrivningar”, stereotypa beskrivningar av hemlösa som sover på gatan (Swärd 

2001:55). Dessa tenderar att svartmåla hemlösa med dels negativa beskrivningar, men också 

individualistiska förklaringar som hindrar en djupare samhällsanalys (Swärd 2001:67). 
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4.2.4. Stereotypisering och standardberättelser 

Stereotypiseringen följer ett upprepande mönster och fungerar förstärkande i syfte att låsa fast 

personer med utländsk bakgrund i roller och kategorier som tilldelats kollektivet “invandrare” 

(Brune 2006:94). Standardhistorier förekommer som begrepp i Swärds forskning och är ett 

lånat begrepp från den amerikanska sociologen Charles Tilly. Tilly menar att vi berättar 

standardhistorier för att rättfärdiga och förklara en kategorisk ojämlikhet mellan grupper (Tilly 

2000:199). I historierna om hemlösa lyfts vissa kriterier upp som typiska: missbruk, att vara 

”fågelfri”, utsatt, utstött, ta dagen som den kommer, att inte vara som vanligt folk, mm (Swärd 

2001:72). Tilly menar att dessa standardhistorier kan ha för avsikt att legitimera utanförskap 

och avlasta oss andra från ansvar (Tilly 2000:247-251). En annan uppenbar risk är att 

standardhistorierna lätt låser fast vår bild av verkligheten och delar upp människor i 

”etablerade” och ”outsiders” (Swärd 2001:72). 

4.2.5.Subjektspositioner 

Subjektspositioner är ett begrepp hämtat från kritisk diskursteori som ersätter begreppsparet 

aktör/individ. Innebörden är vidare än i begreppet ”roll” och beskriver även den uppsättning 

regler som diskursen i fråga tillhandahåller (Bergström & Boréus 2005:310). Individer kan ha 

flera olika subjektspositioner som är kopplade till olika situationer. Bergström och Boréus 

använder sig av Foucault och beskriver diskursen som ett kontrollerande av människors möjliga 

handlingsutrymme. De diskursiva positionerna är avgörande för hur subjektens 

handlingsmöjligheter formas (Bergström & Boréus 2005:311-312). 

5. Metod och metodologiska utgångspunkter 

Under denna rubrik beskrivs de metodologiska ansatser som vi valt att bedriva vårt arbete 

utifrån. Vidare följer ett stycke om val av metod, en beskrivning av innehållsanalys och vår 

kodning. Slutligen redogör vi för reliabilitet och validitet i kodningen. 

5.1. Metodtriangulering 

Derek Layder skriver i Sociological Practice: Linking Theory and Social Research (Layder 

1998) om att forskningsprocessen är ett förlopp som präglas av komplexitet och i viss mån 

oförutsägbarhet. Mycket kan komma att uppdagas för forskaren som han eller hon inte räknade 

med i det inledande arbetet. Kanske är den metod som valts ut inte tillräcklig eller alls bäst 

lämpad för att besvara frågeställningarna. Det skulle också kunna vara så att de frågor som till 

en början skulle besvaras i studien visat sig förlora i relevans och därför bör modifieras eller 

bytas ut. Dessa risker är en naturlig del av forskningsprocessen, menar Layder (1998:133), och 

de bemöts bäst genom konfrontation och ett öppet förhållningssätt. Om forskaren blundar för 
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oväntade vändningar finns risken att undersökningen inskränks och att bara redan etablerade 

mönster framträder. Resultatet blir då att vi går miste om ny och angelägen kunskap (Layder 

1998:31). Som alternativ presenterar Layder ett integrerat tillvägagångssätt som han benämner 

adaptive theory. Här präglas forskningsprocessen av en sammanflätning av kvalitativ och 

kvantitativ metod, av induktion och deduktion, makro- och mikronivå, och av moderna och 

etablerade teorier (Layder 1998:133).  

 

Florian Kohlbacher (2006) beskriver hur flera metoder med fördel kan användas under en 

studies analysarbete. Den kombinerande utgångspunkten benämns inom samhällsvetenskapen 

som metodtriangulering och har tillämpats i forskning under de senaste 30 åren. Fördelen med 

att använda sig av flera metoder är att metoderna kompletterar varandra och styrkor och 

svagheter kan balanseras. På så vis kan sociala fenomen mer effektivt gestaltas och beskrivas 

utifrån deras fulla komplexitet (Kohlbacher 2006:23). Det är med dessa båda integrerande 

förhållningssätt som utgångspunkt som vi tagit oss an materialet i vår studie. Vi kommer nedan 

att redovisa hur vi i vår bearbetning använt oss av såväl induktiv som deduktiv kodning, samt 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalytisk metod. 

5.2. Val av metod 

För att lättare kunna konkretisera Layders och Kohlbachers rekommendation om ett mer 

anpassat och kombinerat förhållningssätt till metod, har vi låtit Kari Alenius forskning om 

centraleuropeiska romer i finsk tabloidpress stå som förebild för vår studie. Liksom Alenius 

vill vi undersöka hur den bild av romer som produceras i medier ser ut, samt om någon slags 

förskjutning har skett över tid. För att besvara frågeställningarna använder sig Alenius av en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Vi gör bedömningen att ett 

kombinerat tillvägagångssätt lämpar sig även för vår studie; detta då vi vill klargöra vilka teman 

som syns i artiklarna och om en förändring skett över tid. Med ett eklektiskt förhållningssätt till 

metoden har vi även valt att använda oss av en begreppsapparat delvis hämtad från 

diskursanalys, för att på så vis tydligare kunna ringa in diskursiva förändringar i materialet. 

Innehållsanalysen delas av Kohlbacher upp i en kvantitativ och en kvalitativ gren, där den 

kvantitativa innehållsanalysens kärnfunktion är den som verktyg för att kategorisera och 

systematisera data (Kohlbacher 2006:12). Dock skiljer sig olika forskares inställning till 

innehållsanalys åt; Göran Bergström och Kristina Boréus menar att metoden är uteslutande 

kvantitativ och att inslaget av kvalitativt tillvägagångssätt är resultatet av en glidning mot annan 

textanalys – ofta ideologianalys eller diskursanalys (Bergström & Boréus 2005:44). Enligt 
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författarna är innehållsanalysens fokus det manifesta budskapet, som uttrycks explicit i 

materialet: ord, uttryck, utvalda meningar eller rubriker som kan räknas och analyseras 

(Bergström & Boréus 2005:45). Genom metoden blir det möjligt för oss att kategorisera 

materialet och skapa en överblick av hur och inom vilka teman centraleuropeiska romer görs 

synliga i svenska medier. Processen genom vilken materialet kodas är tämligen strikt och följer 

vanligen ett på förhand utformat schema med tydliga avgränsningar och definitioner för hur de 

olika temana ska skiljas från varandra (Bergström & Boréus 2005:84). Genom att materialet 

sorteras kan mönster, strukturer och teman systematiskt urskiljas i stora mängder text 

(Bergström & Boréus 2005:45). Kvantitativ innehållsanalys kräver en hårt strukturerad 

kodningsprocess där man från början väljer ett fokus och därmed begränsar sig till att studera 

texten ur ett eller flera definierade perspektiv (Bergström & Boréus 2005:84). Det blir dock 

missvisande att göra antagandet att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

är att den förstnämnda metoden endast går ut på att räkna ord och teman, medan den andra 

syftar till ett tolkande tillvägagångssätt. Kvantitativ analys innehåller nämligen inte sällan en 

viktig fas av tolkningsarbete; de kategorier som studeras måste ju tolkas för att senare kunna 

kvantifieras och beräknas (Esaiasson 2007:225). Det som särskiljer kvalitativ metod från den 

kvantitativa innehållsanalysen är i stället att varje passage värderas lika (Esaiasson 2007:237). 

Det är inte alltid det tema som förekommer mest frekvent i en text som är det mest intressanta; 

ett enda citat kan få omvälvande konsekvenser för människors uppfattning av sakers tillstånd. 

Det finns heller ingen anledning att anta att endast det som skrivs ut i texten är det som påverkar 

oss, utan det som i skriften är underförstått och ses som självklart kan ha desto större inverkan 

på den bild vi får av verkligheten (Bergström & Boréus 2005:77). För att komma åt det dolda i 

en text krävs att den studeras under stor noggrannhet. Varje stycke behandlas med likvärdigt 

intresse och kopplas till ett vidare sammanhang av samhällelig kontext. Det värdefulla är med 

andra ord inte summan av en mängd ord eller teman (Esaiasson 2007:237). Den mer djupgående 

kvalitativa analysen kommer att hjälpa oss att studera om en ideologisk förändring kan urskiljas 

i de artiklar som publicerades under den period vi intresserat oss för.  

5.3. Metodrelaterade problem 

Liksom i Alenius studie av centraleuropeiska romer i Finland har artiklarna i vår studie inte 

kodats utifrån tidningens olika sektioner, utan samtliga artiklar har tagits med i studien utan att 

deras karaktär preciserats i kodningen. Var i tidningen artikeln publicerats är intressant, vilket 

medför att man kan argumentera för att denna avgränsning kan ses som en brist. Vi har dock 

valt begränsa fokus till den sammantagna bild som ges i medierna, varför de olika sektionerna 
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inte preciseras.  Artiklarna har sökts fram utifrån sökorden rumän* och bulgar* i sökmotorn 

Retriever, före detta Mediearkivet, och huvudfokus ligger således på centraleuropeiska romer 

från dessa båda länder. Artiklar som visat sig till största del beröra romer från andra länder än 

Rumänien och Bulgarien, har inkluderats i de fall då länderna tillhör Centraleuropa. Dessa har 

dock varit sällsynta i materialet. Med mycket få undantag är det romer från Rumänien och 

ibland Bulgarien som omnämns i materialet, varför vi på vissa ställen i texten sätter 

likhetstecken mellan ”rumänska och bulgariska romer” och ”centraleuropeiska romer”. På 

samma vis konfronterades vi med problematiken att rumänska och bulgariska romer inte alltid 

omnämns som romer i artiklarna. Efter att först endast ha använt oss av de 

nationalitetsbetingade sökorden kombinerat med sökorden rom* och zigen* lade vi till sökord 

för två av de största teman där rumänska och bulgariska romer visade sig vara representerade: 

tigga* och gatumusik*. Vår hela söksträng såg ut enligt följande: (bulgar* OR rumän*) AND 

(zigen* OR rom* OR tigga* OR gatumusik*), vilket innebär att artiklar som innefattade 

antingen bulgar* eller rumän* i kombination med något av sökorden zigen*, rom*, tigga* eller 

gatumusik* sållats ut. I materialet finns alltså artiklar där de porträtterade personerna 

överhuvudtaget inte omnämns som romer, utan kort och gott som bulgariska eller rumänska 

tiggare eller gatumusiker. Här uppenbarar sig en risk att vi genom denna studie bidrar till en 

etnisk kategorisering som sker utifrån. Vi är medvetna om det etiska dilemma som föreligger 

vid en upprepning av andras kategorier och stereotyper, men har gjort avvägningen att det är 

nödvändigt för studien. För att stärka validiteten har vi i den manuella kodningen satt upp 

kriteriet att de artiklar där bulgariska eller rumänska tiggare och gatumusikanter inte benämns 

som romer ska ha en hänvisning eller en underförstådd hänvisning till romer. De artiklar i vilka 

det helt och hållet saknas belägg för att de omnämna skulle vara romer, har vi sorterat bort från 

materialet.  

5.4. Kodning av materialet 

I studien har vi valt att använda oss av en metodtrianguleringsmodell som innehåller kvantitativ 

innehållsanalys där vi räknat ord och subjektsbeskrivningar, tematiska indelningar av teman 

utifrån både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys samt en kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av diskursanalys med närläsning av utvalda texter. Kodningen har skett både 

induktivt och deduktivt och vi har eftersträvat en konstant dialog mellan teori och empiri under 

hela processen. Vi har följt Kohlbachers schematiska beskrivning av kodningsarbete för 

induktiv och deduktiv kodning som illustreras i figuren nedan (Kohlbacher 2006:18-19). 
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Figur 1. Schematisk beskrivning av tillvägagångssätt. 

 

Analysarbetet inleddes med att vi utifrån teori och tidigare forskning satte upp fyra stycken 

grundkoder för materialet. Dessa var ”viktimisering”, en kod som utformades utifrån Swärdhs 

begrepp ”porträtterad nöd”, ”negativ generalisering”, som grundar sig i Brunes kod 

”andrafiering”, men som enligt vår definition har tydliga drag av svartmålning och 

stigmatisering, samt ”identifikation” och ”naturlig inkludering”, som skapats med hjälp av 

Brunes forskning. Utifrån Kohlbachers schematiska beskrivning beslutade vi oss även för att 

skapa koder deduktivt i nära relation till materialet. De materialdrivna koderna blev ”motstånd”, 

”allmän diskriminering”, ”andra aktörers diskriminering”, ”hemländers brist på 

ansvarstagande” och ”allmänna rättigheter”. Med hjälp av våra nio koder genomförde vi sedan 

en pilotstudie på en tiondel av artiklarna. Genom att inledningsvis bara gå igenom en liten del 

av materialet, riskerade vi inte att genomföra en hel studie utifrån illa konstruerade koder 

(Bergström & Boréus 2005:50). Under pilotstudien konfronterades vi med flera artiklar som vi 

upplevde som svårplacerade. Under kodningen har vi haft ett antal formulerade frågor till texten 

med oss i huvudet, de första mer schematiska frågorna har handlat om i vilken tidning artikeln 

publicerats, vem som författat artikeln och när den publicerats. För att ringa in hur romer 
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porträtteras har vi haft en uppsättning frågor om hur personerna i texten beskrivs: beskrivs 

personernas kläder, utseende och kroppsmönster? Citeras personerna och i så fall hur? 

Omnämns personerna med namn, efternamn, yrkestitel eller inget av dessa? Har personerna i 

artikeln en egen agens, vilja eller motståndsförmåga? För att komma åt en innehållsaspekt av 

texten har vi ställt frågor om sammanhanget som texten publiceras i och vilka resonemang som 

förekommer i artikeln: syns identitetsskapande personbeskrivningar i texten? Formuleras några 

politiska eller etiska krav och vart riktas i så fall dessa? Slutligen har vi ställt oss frågan om 

vilka normer och ideal som kommer till uttryck – genom den manifesta texten, men också latent 

i artiklarna. Artiklarnas bilder har kodats separat. Här använde vi oss av några enklare koder: 

är bilden uttryck för en ”normaliserande porträttering av romer”, för en ”viktimiserande 

porträttering”, för ”porträtterat motstånd”, såsom exempelvis en romsk demonstration, eller 

visar bilden något annat, som en politiker eller en karta (Bergström & Boréus 2005:46-49). 

5.5. Validitets- och reliabilitetskritisk granskning av kodningen 

Tyngdpunkten i val av metod har vi lagt på den kvalitativa innehållsanalysen med en mer 

tolkande grund och på så vi avhjälps delar av problematiken med låg validitet (Bergström & 

Boréus 2005:35). För att öka validiteten har kodningen av materialet gjorts manuellt med penna 

på utskrivna artiklar och varje artikel har getts en eller flera koder för de teman som bedömts 

som bärande i artikeln. En manuell kodning möjliggör en kontextuell bedömning av innehållet 

som går förlorad i den datoriserade (Bergström & Boréus 2005:44). En viss tveksamhet kring 

artiklar med mångtydiga budskap har mellan varven uppstått. I dessa fall har vi följt Esaiassons 

råd och kodat artikeln enligt det tema som trots allt är det dominerande (Esaiasson 2007:228). 

För att stödja reliabiliteten i studien har vi kodat hälften av artiklarna var och sedan gått igenom 

varandras artiklar och kodat en andra gång utifrån de kriterier vi satt upp (Kohlbacher 2006:18-

19). Genom att två personer kodar materialet kan man försäkra sig om att koderna är 

tillförlitliga och kan användas av utomstående som vill följa forskningens förlopp (Esaiasson 

2007:235). Som synes i den schematiska beskrivningen har vi genomfört både en formande och 

en summerande kontroll av reliabiliteten (Kohlbacher 2006:18-19). En mindre renodlad 

datoriserad kvantifiering av ord som förekommer i materialet har även gjorts. Vid den 

datoriserade kodningen ökar reliabiliteten men man bör i stället vara uppmärksam på problem 

med validitet. Detta gäller särskilt vid räknande av ord, eftersom ord ofta används i flera olika 

sammanhang där de får olika betydelse (Bergström och Boréus 2005:78). Vår datoriserade 

kvantifiering av ord syftar till att beräkna vilka subjektspositioner romer antar – alltså hur de 

omnämns. Hur ofta beskrivs de som rumäner och hur ofta som musiker? Beräknandet av hur 
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ofta romer omnämns enligt olika stereotypa teman kan vara problematiskt på så vis att vi inte 

vet om det är romerna själva eller någon helt annan som beskrivs som exempelvis musiker. Vi 

har därför valt att inte placera denna del av kartläggningen i en framträdande del av analysen 

utan istället se beskrivningen som en bakgrund till övrig innehållsanalys.  

6. Resultat och analys 

Vårt resultat kommer att presenteras schematiskt, med utgångspunkt i materialets olika teman. 

Fyra huvudteman – negativ generalisering, viktimisering, identifikation och 

diskrimineringsperspektiv – kommer att redogöras för utifrån specifika karakteristika och 

konkreta exempel. Variansen mellan de olika kategorierna kommer att tydliggöras i form av ett 

antal underkategorier. Inledningsvis kommer fördelningen av artiklarna mellan olika teman och 

tidningar att redovisas i ett stapeldiagram, följt av en illustration av hur en förändring sett ut 

över tid.  

6.1. Fördelning av teman i olika tidningar genom deskriptiv statistik 

I figur 2 illustreras hur fördelningen av materialets teman ser ut, samt hur pass frekvent 

kategorierna förekommer i de olika tidningarna. Det är tydligt att Dagens Nyheter är det 

medium som lagt ner mest resurser på att skildra romernas situation. 121 av totalt 243 artiklar 

har publicerats i Dagens Nyheter under perioden, jämfört med 47 i Svenska Dagbladet, 43 i 

Aftonbladet och 32 i Expressen.  

 

Figur 2. Tematisk överblick av materialet, fördelat utifrån tidning. 
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6.2. Tidsmässig förändring 

I figur 3 ser vi hur mängden av artiklar inom de olika temana har ökat och minskat över tid. 

Två specifika nyhetshändelsers påverkan syns tydligt i diagrammet. Frankrikes utvisningar 

under 2010 har kommit att öka medierapporteringen om rumänska och bulgariska romer 

markant och vi ser att det dominerande temat är ”diskrimineringsperspektiv”. Dagens Nyheters 

artikelserie om rumänska romer som tigger i Stockholm syns också i grafen. Artiklarna som 

Dagens Nyheter publicerade ökade även rapporteringen i övriga tidningar som varit aktuella 

för studien. En liten ökning syns också under 2012, då bulgariska och romska bärplockare var 

uppe för debatt. Vi kan alltså konstatera att antalet artiklar kan förstås utifrån specifika 

händelser, snarare än att en generell ökning eller minskning har skett. Generellt så är det artiklar 

på temat ”diskrimineringsperspektiv” som ökar vid aktuella frågor eller händelser.  

 

 

Figur 3. Förändring över tid, perioden jan 2010 - nov 2013. 

6.3. Visuell framställning samt subjektspositioner i materialet 

Förutom att bildmaterialet har varit en del av den kontext där artiklarna kodats så har vi valt att 

koda och kvantifiera artikelbilderna separat (Esaiasson 2007:223). I majoriteten av alla artiklar 

som finns i materialet används porträtt av romer för att visualisera artikelinnehållet. Ofta är det 

bilder där det inte finns någon vidare koppling till texten, mer än att de berör romer. De artiklar 
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bildmaterialet syns också en viktimiseringstrend; i majoriteten av bilderna syns romer utifrån 

en offerposition. I Expressen och Aftonbladet är bildmaterialet mer extremt – personerna som 

syns på bilderna ses ofta gråta, skrika eller se lidande ut. Utsträckta händer, bortvända ansikten 

och trasiga kläder syns också frekvent i materialet. Även om de teman som återfinns i 

bildmaterialet påminner om kategorierna som texterna kodats utifrån, så finns en viss skillnad. 

Bilderna är tydligare och lättare att definiera utifrån ett kodschema. En ”exotiserande” kod har 

dessutom lagts till, efter att det blivit tydligt att denna kategori finns representerad i 

bildmaterialet på ett annat vis än i texten. Det är med andra ord inte alltid som bilderna i en 

artikel korrelerar med texten. En starkt viktimiserande bild kan exempelvis användas 

tillsammans med en text som har ett rättighetsperspektiv och tvärtom. Under den kod som 

benämns som ”normalisering” kommer en mer vardaglig porträttering till uttryck; här 

framställs människorna inte som annorlunda eller stereotypa, utan syns skratta, prata eller utföra 

en alldaglig syssla. Bilder som kodats som ”motstånd” föreställer framför allt demonstrationer. 

I en sökning på olika subjektspositioner i materialet framgår att de flesta personer i artiklarna 

benämns som romer, därefter är ”tiggare” vanligast och sedan följer ”rumäner” och ”bulgarer”. 

6.4. Presentation av teman i materialet 

Här under presenteras de teman som vi har kunnat urskilja i materialet. Efter en första kodning 

analyserades reliabiliteten och åtta koder kom att läggas ihop till fyra övergripande. Några av 

dessa har sedan preciserats med hjälp av underkoder. De olika kategorierna presenteras utifrån 

storlek, i fallande ordning. Koderna är urskilda genom kursivering. 

6.4.1. Diskrimineringsperspektiv 

”Lösningen är inte att förbjuda tiggeri, utan att skapa förutsättningar och möjligheter för dessa 

människor att likt oss få leva med sina familjer och arbeta för sitt eget uppehälle och sin egen 

framtid. Vi får aldrig tumma på EU:s viktigaste grundstenar – respekten för individens 

rättigheter och den fria rörligheten” (Wikström & Schmidt & Paulsen, Dagens Nyheter 2013-

04-03). 

 

Det största temat vi kunnat urskilja är diskrimineringsperspektiv. Dessa artiklar skiljer sig från 

dem som spelar på identifikation genom att inte vända sig till vår medkänsla och vårt 

igenkännande, utan i stället helt sakligt konstatera lika rätt och värde. Den del av materialet 

som lyfter upp rasism och strukturella problem som orsaker till romernas situation i Europa har 

till viss del en viktimiserande ingång men fokus läggs här på strukturen istället för på 

individerna. För att bena ut detta stora tema med fokus på diskriminering och demokratiska 
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brister, har vi valt att koda artiklar inom denna kategori i fyra stycken underkoder: andra 

aktörers diskriminering, allmänna rättigheter, allmän diskriminering, och hemländers 

bristande ansvar. 

Artiklar med kodningen andra aktörers diskriminering redogör för andra nationers 

diskriminering av romer, men blundar för stigmatisering på hemmaplan. Runt 2010 när 

Frankrike deporterade romer och rev många romska bostadsområden så publicerades ett stort 

antal artiklar med detta mer ensidiga fokus. I ledaren ”Äntligen på agendan” i Expressen 2011 

rapporteras att integrationsministrar i respektive EU-land har enats om att en nationell strategi 

för att garantera romska minoriteters hälsa har upprättats. Expressens kommentar lyder: 

”Mycket bra. Återstår förstås att se hur ivrigt länder med faiblesse för kulturrasism kommer 

att arbeta med sina strategier, men så mycket sämre än nu kan det knappast bli. Hoppas vi” 

(Ledarredaktionen, Expressen 2011-05-20). I artikeln ”Dansk minister avvisar svensk kritik” 

från 2010 skriver Dagens Nyheter om Maria Leissners kritik av Danmarks behandling av romer: 

”Den danske justitieministern Lars Barfoed avvisar svenska anklagelser om rasism efter 

utvisningen av en grupp romer”. Maria Leissner citeras senare i artikeln: ”Det är tydligt i de 

uttalanden som de gör att de har rasistisk grund för sitt agerande” (TT, Dagens Nyheter 2010-

07-25). I denna artikel förtydligas att svensk kritik riktas mot ett rasistiskt agerande gentemot 

den romska gruppen. Många gånger framhålls Maria Leissners uttalanden och kritik. I dessa 

artiklar finns en underliggande positiv självframhållning genom att inte beskriva de svenska 

utvisningarna. Då det beskrivs i artikeln att Sverige riktar kritig mot danska utvisningar, blir 

det (felaktigt) underförstått att Sverige inte har gjort sig skyldig till någonting liknande. I en 

artikel i Dagens Nyheter från 2010 kan vi under rubriken ”Romer i fokus för ny våg av 

främlingshat” läsa om Norges agerande mot bulgariska och rumänska romer (Hökerberg, 

Dagens Nyheter 2012-07-21). Artiklar som behandlar andra länders ageranden gentemot romer 

präglas som i exemplet ovan av ett tydligare ställningstagande för romers rättigheter. Andra 

länders ageranden beskrivs oftare som rasism än liknande ageranden i Sverige.  

Kodningen allmän diskriminering utgör en relativt stor andel av materialet och ger uttryck av 

att vilja beskriva och ifrågasätta den omfattande diskriminering som romer utsätts för, i Sverige 

och i andra EU-länder. Artiklarna signalerar en oroväckande utveckling och tecknar ett mönster 

som man snarast måste bryta. Under rubriken ”Antiziganism Europas nya skamfläck” (om 

Europarådets rapport om romers situation) hänvisar artikelförfattaren till rådets svenske 

rapportör av mänskliga rättigheter: ”Thomas Hammarberg förklarade att romerna sitter fast i 

en ond cirkel, där segregering och marginalisering av dem föder antiziganism, alltså rasism 

särskilt riktad mot romer. Många vill göra dem till syndabockar för samhällets alla 
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missförhållanden” (Küchler, Svenska Dagbladet 2012-03-05). I dessa artiklar används ord som 

antiziganism, rasism och diskriminering frekvent för att beskriva situationen för romer i Europa 

och Sverige. Flera artiklar drar historiska paralleller och refererar till 30-talet och förintelsen 

(Lindberg, Aftonbladet 2013-05-17). Vanligt förekommande är också att romers situation lyfts 

upp och jämförs med Europas judar. På Aftonbladets insändarsida skriver en insändare under 

rubriken ”Romerna är vår tids ’judar’”: ”Jag undrar vad som hade hänt om EU funnits på 30-

talet när judeförföljelserna eskalerade. Om man ser till dagens förföljelse av romer och EU:s 

agerande i det fallet så hade förmodligen ingenting hänt” (Janne B, Aftonbladet 2013-04-14). 

Underkodningen allmänna rättigheter har FN:s mänskliga rättigheter eller rättigheter inom EU 

som tydligt fokus i sitt resonemang kring centraleuropeiska romer. I materialet framkommer att 

viktiga och mycket grundläggande principer hotas i och med attityder mot romer inom EU. 

Arton av artiklarna skrevs i samband med eller i relation till utvisningarna av romer i Frankrike. 

Fyra är kopplade till rumänska och bulgariska tiggare på Stockholms gator och den resterande 

artikeln beskriver romers situation mer allmänt. I majoriteten av artiklarna refereras det till den 

fria rörligheten och vikten av att denna utan undantag ska gälla alla medborgare inom EU. I ett 

exempel från Aftonbladet 2010 står det under rubriken ”Fri rörlighet – inte för romer”: 

”Romerna har all rätt att vara i Frankrike. De är rumäner och EU-medborgare med samma 

rätt som alla andra att resa fritt inom hela EU. De ska få stanna i tre månader utan att ange 

något som helst skäl” (Franchell, Aftonbladet 2010-08-22). Artiklar som problematiserar en 

rasistisk uppdelning samt hänvisar till rättsstatliga och mänskliga rättigheter syns också i 

materialet (Ledarredaktionen, Dagens Nyheter 2013-04-08). Flera artiklar riktar på detta sätt 

fokus på internationella överenskommelser istället för enskilda öden. Många av artiklarna som 

sorterats som allmänna rättigheter är ledare och präglas av kraftfulla resonemang. Här 

förekommer även nyhetsartiklar med hänvisning till rättsliga principer. Dagens Nyheter skriver 

apropå Stockholms tiggare: ”Men tiggeri och gatumusik är inte brottsligt, slår JO fast. 

Dessutom har man som EU-medborgare rätt att vistas i Sverige i tre månader utan krav på 

försörjning” (Lagerwall, Dagens Nyheter 2011-06-29). 

Slutligen har vi temat hemländers bristande ansvar där Rumänien och Bulgarien ringas in som 

problemzoner inom EU. Ett betonande av varje EU-lands yttersta ansvar för de egna 

medborgarna kopplas ihop med Rumäniens och Bulgariens oförmåga – eller ointresse – för att 

inkludera etniska minoriteter. I en artikel i Dagens Nyheter från 2010 kan vi läsa att det 

dåvarande socialborgarrådet Ulf Kristersson kommer att ha ett möte med ambassadörer från 

Rumänien, Bulgarien, Polen och Ungern som ska ”uppmanas känna ansvar för sina 
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medborgare samtidigt som Stockholms stad kommer att be om hjälp med att sprida budskapet 

att det inte går att komma hit och tro att man ska få husrum och mat” (By, Dagens Nyheter 

2010-04-20). I artikeln syns ett antagande om att hemländerna inte begriper att de måste värna 

om de egna medborgarna och att de har detta att lära av Sverige. 

Under 2011 rapporteras det om att Rumänien och Bulgariens inträde i Schengensamarbetet 

stoppas trots att länderna uppfyller kraven för att inkluderas. En rad antagande om faran med 

att släppa in Rumänien och Bulgarien framträder i flera av artiklarna under perioden. Svenska 

Dagbladet skriver att ”flera EU-länder har varnat för att korruptionen i Bulgarien och 

Rumänien är så stor att narkotika- eller människosmugglare, biltjuvsligor eller ”oseriösa” 

asylsökare lätt kan köpa sig förbi gränsvakterna” (Küchler, Svenska Dagbladet 2011-09-23). 

I materialet återfanns även två insändare från 2013 där det i anknytning till DN:s artikelserie 

”Tiggarna i Stockholm” föreslås att Sverige ska hjälpa hemländerna att ta hand om sina romska 

medborgare. I texten menas det att det ”egentligen” är de rumänska politikernas ansvar att ta 

hand om romerna. Argument framförs även om att hjälpa romerna på plats så att de inte ska 

behöva komma till Sverige och tigga (Ekblad, Dagens Nyheter 2013-05-10).  

6.4.2. Viktimisering 

” – De kom hit och bad om hjälp med något att sova på. Det var i mars, april och de sov under 

en bro i stan. Claudia var sjuk av att sova ute i kylan. Hon hade opererat levern och hade ont 

i ärret och ett stort munsår som inte ville läka (…) – Då sov de i en bil. De är fattiga och åker 

fram och tillbaka till Sverige för att få ihop pengar till sin dotter” (Hökerberg, Dagens Nyheter 

2013-03-11). 

 

Temat viktimisering är det näst största temat i vårt material. Artiklarna i denna kategori 

beskriver romer som offer, hjälplösa och/eller utsatta för diskriminering och förföljelse. Det 

finns liten eller ingen antydan till motstånd eller egen organisering. I materialet framträder 

röster som ber om hjälp och berättar om svår utsatthet. Ingående beskrivningar av misär 

förekommer frekvent; kläder som är trasiga, smutsiga ansikten, utsträckta armar och bedjande 

ögon. Det viktimiserande perspektivet är genomgående i de artiklar som rapporterar om 

utnyttjade bärplockare, utvisningar i Frankrike och tiggare på gatorna i svenska städer. Under 

2010:s debatt om de franska utvisningarna beskrevs romer som utsatta, jagade och avvisade. I 

Svenska Dagbladet exemplifieras detta:”(…) vågar inte bege sig ut på gatan. Då skulle polisen 

kunna ta honom och sätta honom på ett plan med en enkelbiljett till Rumänien. – Här inne i 

ghettot är jag dock i säkerhet. Ingen kan röra mig. (…) – Visst. Misären är omänsklig, medger 
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lokalpolitikern Madjid Messaoudene, som kommit för att prata med mig (Tollgerdt, Svenska 

Dagbladet, 2010-09-03). I de viktimiserande artiklarna har beskrivningarna av svåra 

umbäranden ofta en stark koppling till det kroppsliga: ”En rumänsk man sover i en snödriva 

bakom Åhléns. En bulgarisk kvinna hostar svårt i Klara kyrka.  En italiensk man har feber och 

frossa på härbärget ”Vinternatt” i Hjorthagen” (Dagens Nyheter, Byström 2013-01-10).  

Ingående skildringar av sjukdomstillstånd varvas med svepande beskrivningar av tecken på 

svaghet. Texterna lyfter fram personerna som fattiga men beskriver också på vilket sätt de är 

fattiga; var de äter, sover och hur de ser ut. Signifikant för artiklarna inom denna kategori är 

också att personerna som porträtteras verkar sakna egen agens. I Aftonbladet omnämns 

”Tiggarna, dragspelarna och diskarna” som några av Sveriges 100 mest maktlösa, med 

motiveringen: ”Enligt nya siffror är de vanligaste offren fört trafficking i Sverige människor 

som slavarbetar, tigger eller tvingas till brott, främst stölder. De är helt utlämnade till sina 

kidnappare” (Aagård, Aftonbladet 2012-01-21). Romer, bulgarer och rumäner blir i texten 

synonymer till tiggare, dragspelare och diskare. De omskrivna personerna blir aldrig subjekt i 

texten, utan blir snarare objektifierade; de omnämns kollektivt som några som har blivit vräkta, 

utvisade eller som tigger. Personerna beskrivs ofta som föremål för åtgärder eller övergrepp; 

några som kan bli hjälpta, avvisade eller utnyttjade. ”Enligt Arto Moksunen, enhetschef på 

Crossroads dagverksamhet för EU-migranter, kommer tiggarna från ”eländes eländes” 

förhållanden i Rumänien och Bulgarien. - Många är analfabeter och vad de kan göra för att få 

en inkomst är att spela musik, tigga och samla burkar. Det är inte lätt att vara här, det är fuktigt 

och kallt (…)”(Hökerberg, Dagens Nyheter 2012-12-20). Runt omkring romerna finns andra 

subjekt som är aktiva; de bistår romer som ber om hjälp, de är ansvariga för härbärgen eller 

organisationer. Dessa subjekt fungerar i texten som ”ambassadörer” och beskriver romernas 

levnadsvillkor. I och med att nöden porträtteras avslås resonemang och påståenden om att 

centraleuropeiska romer kommer hit i ligor och kriminella nätverk. Människorna som tigger i 

tunnelbanor och på gator i europeiska städer ges ett ansikte och ett sammanhang. Medlidande 

och insikt skapas; de utländska tiggarna är varken bedragare eller kriminella, de är nödställda 

människor som tvingas hit i desperation eftersom inga andra alternativ kvarstår. 

6.4.3. Negativ generalisering 

”(…) polisen har observerat hur varje tiggare i en grupp blir anvisad sin plats av gruppens 

ledare. Man har också sett hur en tiggare haltar och går med käpp men sedan går som vanligt 

när passet som tiggare är slut. I upplägget kan det även finnas personer som ”betar”, det vill 



26 

säga går fram till en tiggare och lägger pengar för att få fler givare med sig” (Palmkvist, 

Dagens Nyheter 2012-03-27).   

 

Kodningen negativ generalisering betecknar den del av materialet som kan definieras som 

artiklar som bidrar till en skarp åtskillnad av ”vi” och ”dom” eller i vissa fall svartmålning. Ett 

vanligt förekommande tema inom denna kategori är beskrivningen av rumänska och bulgariska 

romer som medlemmar av ligor eller kriminella nätverk. I artiklarna kopplas romer samman 

med teman som människosmugglare, trafficking, tiggarligor och stöldligor. Här framträder ett 

misstänkliggörande och antagande om oärlighet; de som tigger tar på sig en roll av utsatthet för 

att vinna människors medkänsla. Alla artiklar utgår inte från en skepsis gentemot de som tigger, 

utan i en del av materialet syns i stället en uppfattning om att tiggeri inte duger som 

försörjningsmetod och att det därmed är oacceptabelt. I en debattartikel i Dagens Nyheter 

skriver Moderaternas Eva Solberg om att tiggeri inte är människovärdigt, men önskar man att 

arbeta så är man välkommen (Solberg, Dagens Nyheter 2013-03-30). I artikeln beskrivs 

tiggeriet som något som inte hör hemma i Sverige och det antyds att den som tigger ger upphov 

till en åtskillnad av ”vi” och ”dem” då denne sätter sig ner på gatan.  I och med att Solberg 

säger att personerna är välkomna om de är villiga att arbeta förskjuts ansvaret från strukturen 

till individen och den enskilda romska arbetaren hålls ansvarig för den diskriminering som han 

eller hon utsätts för. I ett antal av artiklarna under hösten 2013 rapporteras om hur en flicka vid 

namn Maria kidnappats av romer i ett läger i Grekland. Flickan, som är blond, antas direkt vara 

kidnappad och inte tillhöra den romska familjen. Kort efter att artikeln publicerats skrivs fler 

artiklar om att nya blonda barn omhändertagits hos romer i Irland med kopplingen att det rör 

sig om samma typ av organiserade kidnappning som i fallet Maria. Händelsen finns med i 

samtliga artiklar och rapporteras okritiskt. I Aftonbladet, under rubriken ”Familjens bevis: film 

med Maria” beskrivs upptäckten: ”Vid ett tillslag mot romer i Grekland i onsdags hittade 

polisen droger, vapen – och fyraåriga Maria. Eftersom flickan inte var lik de som påstods vara 

hennes föräldrar blev de misstänksamma” (Söderlund, Aftonbladet 2013-10-20). Artikeln 

rapporterar helt sakligt om ett “tillslag mot romer” utan att problematisera 

meningssammansättningen och innebörden av den. Man får som läsare en bild av att ”tillslag 

mot romer” är något neutralt som sker på rutin. Denna typ av reproduktion av språkets 

diskriminerande funktion i kombination med innehållet i artikeln utgör en stark andrafiering av 

gruppen romer som helhet. Föräldrarna visade sig senare ha tagit hand om flickan åt en annan 

romsk kvinna som lämnat landet (Lindberg, Aftonbladet 2013-10-25). Under negativ 

generalisering kodas även artiklar som låter negativa uttalanden mot romer stå oemotsagda. 
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Dessa artiklar betraktas här också som förstärkare av en klart negativ kategorisering av ”vi” 

och ”dom”: ”Det var i slutet av juli som president Nicolas Sarkozy beordrade rivningen av 300 

romska läger i Frankrike och sade att romer som orsakat ordningsproblem skulle utvisas” 

(Hedström, Svenska Dagbladet 2010-08-19). Här citeras en politisk ledares antiziganistiska 

uttalanden utan att det i artikeln kommenteras vidare. I materialet återfinns även ett antal artiklar 

med ”frågor och svar” om rumänska och bulgariska romer, alternativt frågor till läsarna eller 

politiker om de romska tiggarna. Några av rubrikerna lyder: ”Brukar du ge pengar?” och ”Vad 

gör du när du ser en tiggare?” I ett fall förekommer gruppen i Dagens Nyheters frågesport (Näs, 

Dagens Nyheter 2013-03-23).  Dessa uttalanden stärker uppfattningen om att romer inte skulle 

vara hemmahörande samtidigt som läsarna inbjuds till ett fritt tyckande om deras närvaro. Det 

blir ytterst tydligt att romer som tigger inte räknas till det ”vi” som dagspressen skapar då de 

tilltalar sina läsare. I övriga artiklar beskrivs centraleuropeiska romer i termer av ”problem” 

och ”bekymmer”, rumänska och bulgariska bärplockare missbrukar allemansrätten genom att: 

”under några månader i storskaliga former dammsuga en del skogsmarker på bär” (Zander & 

Danielsson, Aftonbladet 2013-08-12).  

6.4.4. Identifikation 

”– Jag älskar blommor. Jag plockar på mig alla krukväxter som folk slänger, säger Marius och 

visar upp krukor han ställt runt tältet i ett försök att göra det hemtrevligt.(…) – Det är en 

tragedi att jag som ung utbildad man bor här i tältet. Jag vill ha ett jobb så att jag kan få gå på 

sfi. Om jag inte får ett jobb har jag ingen chans att lära mig svenska, säger han. Min dröm är 

att doktorera men nu nöjer jag mig med vilket jobb som helst” (Hökerberg, Dagens Nyheter 

2013-04-20). 

 

Under temat identifikation har vi kodat och inordnat de texter som gör ett försök att hos läsaren 

skapa en känsla av igenkännande med personerna i texten. Texter som beskriver romer med en 

lägre grad av andrafiering har sorterats under denna kod. Vi har till temat identifikation även 

skapat tre underkodningar: inkludering, där rumänska och bulgariska romer på ett eller annat 

vis inkluderas i ett ”vi” snarare än i ett ”dom”, naturlig inkludering, som beskriver rumänska 

och bulgariska romer i andra teman än fattigdom eller utsatthet – ofta utifrån yrkesstatus – och 

slutligen motstånd, som lyfter fram agens och egen organisering bland romerna som grupp. 

I underkodningen inkludering är bilderna och beskrivningarna normaliserande; personer 

beskrivs ofta ha ”hela och rena” kläder, se glada ut eller vara lika någon. En äldre man beskrivs 
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som en ”typisk morfar”, en 26-årig man får benämningen ”dragspelande tvåbarnspappa”. 

Dagens Nyheter skriver i sin serie om Stockholms tiggare: 

”Första dagen är han vår tolk, men snart kommer det fram att den reslige, välutbildade, 

välklädde mannen också tigger i Stockholm. Han har fått veta att han ska hjälpa en tidning 

idag och klätt sig så fint han bara kan(…) Claudiu beskriver en vardag på Stockholms gator – 

han vaknar upp, han duschar, han plankar sig in på pendeltåget till stan och äter frukost vid 

Klara kyrka. När dagen är slut åker han tillbaka till lägenheten i Jordbro. Ofta ihop med de 

kamrater han delar sovplatsen med. – Kanske läser jag lite i Bibeln på pendeltåget” 

(Hökerberg, Dagens Nyheter 2013-03-20). Små nyansskillnader i språket blir avgörande för att 

beskriva identifikation. Personen som figurerar i texten kan beskrivas som en förälder, någon 

som vill kunna bjuda på middag, försörja sig och sin familj eller köpa nya kläder. I Dagens 

Nyheters artikelserie finns ett tydligt försök att skapa identifikation med tiggarna hos läsarna. I 

flera reportage får vi följa tiggarna i deras vardag, både i Stockholm och i de rumänska 

hembyarna. En ung man – Marius – lyfts upp i ett flertal artiklar. Han beskrivs som (mot alla 

odds) välutbildad och hederlig. I sitt boende försöker han skapa trevnad och ordning trots 

misären (Hökerberg, Dagens Nyheter 2013). Flera ”goda exempel” på personer med hög 

arbetsmoral och goda intentioner lyfts fram i den här delen av materialet. I artiklarna har de 

flesta personer fått ett namn. Bilderna till artikeln knyter ofta an till texten och de som är med 

på bilderna blir ofta intervjuade i texten. Dock inte alltid – i vissa fall har den intervjuade själv 

valt att avstå från att synas på bild: ”Claudiu är byggarbetare och är här för att jobba(…) 

Claudiu är livrädd att hans dotter ska känna igen honom i tidningen och förstå vad han sysslar 

med. Kommer det fram att han tigger på gatorna utomlands kan hon bli mobbad och utfryst i 

skolan hemma i Rumänien(...) (Hökerberg, Dagens Nyheter 2013-03-20). 

I dessa texter, i kontrast till artiklarna under temat viktimisering, så lyfts det fram att personerna 

inte vill tigga, de vill arbeta och har drömmar om framtiden: ”Många av dem som sitter på 

Stockholms trottoarer med utsträckta händer är romer i likhet med Alexandru. Men han vill 

inte tigga. – Det är främmande för min karaktär, säger han. – Jag skulle vilja arbeta åtta 

timmar om dagen och leva som en ärlig människa. – Jag tar vilket arbete som helst. Jag vill 

jobba!” (Kadhammar, Aftonbladet 2013-02-04). I materialet förekommer att centraleuropeiska 

romers situation sätts i en historisk kontext och visar på att en förändring är möjlig. Vanligt 

förekommande är även jämförelsen med den judiska minoritetsgruppen. Här finns kopplingen 

till andra världskriget, till erfarenhet av förföljelse och av att vara en minoritetsgrupp (Israelson, 

Expressen 2012-05-03). Även artiklar som kodats som inkludering riskerar att landa i en 

stereotyp framställning. Detta sker då artikelförfattarens intention är att göra en positiv 
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gestaltning av en person, men landar i typiska föreställningar relaterade till den porträtterades 

bakgrund och etnicitet. I en av våra artiklar figurerar en man med bakåtkammat hår, 

”tangorabatt” och mercedesbil (Kadhammar, Aftonbladet 2013-02-04). Stereotypen av en 

romsk man blir här artikelförfattarens redskap för att mänskliggöra och skapa igenkännande. 

Ett mindre antal artiklar har vi kodat som naturlig inkludering. Dessa handlar om 

centraleuropeiska romer men berör inte i första hand ”problemet”, ”utsattheten” eller 

”kampen”. Åtta av tio artiklar handlar om kulturarbetare, oftast musiker. Detta tema gränsar 

ofta till filoziganism, alltså en positiv framhållning av romer med en projektion av egenskaper 

som den romska kulturen får bära i motsats till den västerländska. Exotiseringen syns inte bara 

i texten utan i sammanhang när det blir uppenbart att en av rollerna som romer får ikläda sig är 

den passionerade musikern. 

 

I underkoden motstånd har vi kodat inkluderande artiklar som lyfter upp romers egen agens och 

organisering. Detta tema utgör en relativt liten del av materialet. Dagens Nyheter står för sex, 

Svenska Dagbladet för två och Aftonbladet för en artikel. En snäv tolkning har gjorts av agens; 

vi har bara tagit med uttryckliga uttalanden om romers organisering och motståndshandlingar. 

Artiklar som skrevs i samband med Frankrikes avvisningar 2010 innehåller flera exempel på 

bild och text som visar ett motstånd: ”I främsta ledet gick några av de rumänska romer som 

vräkts från ett läger i Choisy-le-Roi som DN tidigare skrivit om. I främsta ledet gick också Alice 

Januel, ordförande i ANGVC, en katolsk organisation för det franska resandefolket. – Jag 

demonstrerar för att jag fått nog av att bli stigmatiserad och demoniserad, sade hon till DN 

medan demonstranterna höll på att samlas på Place de la République” (Hedström, Dagens 

Nyheter 2010-09-05). 

Under denna kodning hittar vi personer som tillåts vara subjekt och som har både för- och 

efternamn, samt en yrkesstatus. I detta tema går artikelförfattarna längre i sitt försök att skapa 

identifikation än i artiklarna under temat inkludering. Istället för att stanna vid positiva 

beskrivningar såsom ”välutbildade” så har subjekten också en uttalad strävan efter att förändra 

sin egen situation. Ibland är det organisationer som nämns och ibland enskilda aktörer och 

aktivister. Artiklar som berör svenska romers organisering har inte tagits med i studien. Det är 

en svår avgränsning eftersom det inte alltid går att dra en tydlig gräns mellan när en person 

övergår från att vara ”centraleuropeisk rom” till att vara ”svensk rom”. Vi har valt att följa 

texten; om det skrivs ut att en person är rom och kommer från ett annat europeiskt land än 

Sverige så har stycket inkluderats i studien. Ett fåtal texter står ut genom sin icke-andrafierande 

beskrivning: Inför sin bok om Katarina Taikon reste Lawen Mohtadi till Ungern. Det blev 
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aldrig något kapitel, men väl en ny bild av tillvaron för romska intellektuella.(…)Ágnes Daróczi 

är i dag en av de mest erfarna och välrespekterade romska intellektuella i Ungern. 1992 

startade hon kulturorganisationen Romedi(...)”(Mohtadi, Dagens Nyheter 2013-04-14). I detta 

citat och i citatet ovan har personerna inte bara lyfts upp som subjekt och några som liknar oss, 

utan även som välrespekterade medborgare som utgör ett föredöme. 

7. Diskussion 

Vi kommer här att diskutera våra resultat med hjälp av tidigare forskning och vald teori. 

Inledningsvis kommer vi att problematisera resultaten i förhållande till metodval, för att sedan 

koppla resultaten till teori och tidigare forskning. Resultatet kommer att diskuteras med fokus 

på de delar vi urskilt som försök till förändring av diskurs. Avslutningsvis resonerar vi kring 

tre slutsatser om hur den mediala framställningen kan förstås i en bredare samhällskontext. 

Detta i termer av individualisering, nationsskapande och fastlåsning av subjektspositioner. 

7.1. Vårt resultat i relation till tidigare forskning och metod 

Ett dilemma under arbetsprocessen har varit den forskningsetiska avvägningen om 

benämningar såsom romer, rumäner och tiggare reproducerar en stigmatiserande 

kategorisering. Samma problematik uppstår i valet att återberätta myter och stereotypa 

skildringar av romer. Vi har valt att använda oss av begreppen ”centraleuropeiska romer”, 

”rumänska eller bulgariska romer” eller bara ”romer”, då studiens huvudsyfte är att kartlägga 

just denna grupps porträttering i svenska medier och på så vis visa upp den kontinuitet av 

antiziganism som riktar sig mot romer i Sverige. Resultaten i denna studie skiljer sig tydligt 

från den tidigare forskning som presenterats. Vi hade inledningsvis en föreställning om att få 

se en ökning av de negativt stereotypiserande artiklarna under tidsspannet för analysen. Dock 

visade studien att en ökning av publicerade artiklar skett inom alla kategorier – och framför allt 

syns en svag ökning av artiklar med ett viktimiserande tilltal och artiklar som lyfter 

diskriminering mot romer. Det är svårt att uttala sig om varför det ser annorlunda ut i denna 

studie jämfört med Alenius och Engebrigtsens undersökningar. Vi kan inte helt avvisa 

möjligheten att det har att göra med olika kodning och tillvägagångssätt – det faktum att vi har 

valt en mer differentierad kodning än Alenius och Engbrigtsen kan ha påverkat resultatet. 

Dagens Nyheter står för mer än dubbelt så många artiklar som de andra tidningarna tillsammans 

och majoriteten har ett viktimiserande eller inkluderande tilltal. Satsningen med ett 

anmärkningsvärt stort antal artiklar i Dagens Nyheter kan därför antas ha förändrat den svenska 

diskursen kring romska tiggare på så vis att den kommit att se annorlunda ut än i finsk och 
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norsk diskurs, där man i motsats sett en ökning av negativ rapportering. I avsnittet nedan 

presenteras de tendenser som kan urskiljas som positiva försök till motdiskurs. 

7.2. Försök till nyansering och motbilder 

De teman vari rumänska och bulgariska romer syns i medierna måste förstås utifrån den 

specifika politiska kontext som präglar dagens Europa. Starka vindar av högerextremism är ett 

faktum och partier med en populistisk agenda vinner alltmer mark (Sigona & Trehan 2009:2). 

Mediernas framställning av centraleuropeiska romer sker därför i relation till den ökande 

rasismen och antiziganismen; här går det att tala om en ”skuggdiskurs”, en diskurs som alla 

andra samtal måste förhålla sig till. I resultatet syns flera aktiva försök att förhindra att en redan 

utsatt grupp stigmatiseras. Till skillnad från van Dijk, som visat på en rasistisk diskurs som 

kännetecknas just av att den inte lyfter och problematiserar rasism (van Dijk 2005:123), menar 

vi tvärt om att en tydlig medvetenhet och ett aktivt ställningstagande mot rasism kommer till 

uttryck i materialet, framför allt i temat diskrimineringsperspektiv. Även i 

inkluderingskategorins underkodning motstånd syns tydliga ansatser. Här inkluderas 

centraleuropeiska romer som aktiva subjekt, med egen talan och agens, samt förmåga till 

motstånd och förändring. Personerna i artiklarna ges ansikten utan att fokus hamnar på 

välgörenhet och medlidande. I de nio artiklar där ett motstånd är i fokus tas läsaren med utanför 

den vanliga associationskedjan, bland annat genom att intellektuella romska aktivister 

presenteras. Initiativtagare till förändringsarbete och organisationer lyfts fram utan att det 

påtalas att personerna ”trots allt”, ”mot alla odds” har utbildat sig eller arbetar för en förändring. 

Temat viktimisering framstår till en början också som ett försök till motdiskurs mot den 

högerpopulistiska skuggdiskursen. I artiklarna syns en intention att ta sig bakom den 

generaliserade bild som finns av bland annat centraleuropéer som tigger och man vill visa upp 

hur ”verkligenheten” ser ut. Myter om att romer är organiserade, och egentligen har pengar och 

är friska, som Engbrigdsen (2012:43) lyfter upp i sin forskning, slås hål på i flera av reportagen 

om tiggarna. När artiklarna syftar till att skapa identifikation mellan läsare och subjekt lyfts 

personernas ordningsamma sidor fram: det beskrivs hur de planterar blommor utanför sina 

slitna bostäder, läser Bibeln på tåget och drömmer om att studera och lära sig svenska språket. 

Bilden riskerar dock att spegla egna ideal och fördomar, snarare än att fungera som en motbild. 

I få andra sammanhang skulle personer beskrivas som ”hela och rena” på det sätt som här sker, 

och framställningen riskerar därför att understrykas som just ett undantagsfall. Dock är det 

centralt att beskrivningarna betraktas som en reaktion mot den högerpopulistiska 

skuggdiskursen där grova myter, såsom att romer skulle äta råttor och hundar, cirkulerar 
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(Swedin, Aftonbladet 2013-08-14). Genom flertalet av artiklarna och reportagen som gjorts om 

romer som tigger i svenska städer har författarna lyckats med att skala av anonymiteten på de 

som tigger och förse dem med ansikten igen. Bauman skriver att definitionen av en främling är 

en aktör med avsikter som är ovissa för oss, som väcker ett undermedvetet obehag just på grund 

av det oberäkneliga i att vi inte kan förutse främlingens sätt att reagera. Utifrån vårt resultat kan 

vi se att en majoritet av de publicerade artiklarna under perioden för vår undersökning har en 

infallsvinkel som vill förhindra att centraleuropeiska romer görs anonyma och främmande för 

läsaren. Det framstår som att en medvetenhet om de risker som Bauman beskriver med att 

beröva människor deras ansikte finns hos artikelförfattarna. Å ena sidan bjuder artiklarna tydligt 

in läsarna till att känna medlidande med personerna i texten. På så vis kan det tänkas att dessa 

artiklar har bidragit till en reducering av ett potentiellt framtida våld som Bauman skriver 

drabbar de ansiktslösa främlingarna (Bauman 2011:73). Den andra sidan av dessa försök, som 

vi ska se i nästa avsnitt, är att majoriteten av artiklarna inte klarar av att luckra upp gränsen 

mellan ”vi” och ”dom” och därför glider över i en andrafierande framställning. 

7.3. Kända främlingar men fortfarande diskursiva Andra  

Även då många av artiklarna syftar till att motverka en rasistisk skuggdiskurs, så finns 

åtskillnaden mellan ”vi”:et – journalisterna och tidningarnas läsekrets – och ”dom” – de 

rumänska och bulgariska romerna som står utanför denna gemenskap. Genom de medvetna 

försök som görs till att bromsa främlingsfientliga attityder så avanonymiseras romerna, men 

skildringarna verkar fortfarande andrafierande. Romerna upphör att vara anonyma främlingar 

och blir i stället kända främlingar. Precis som i Brunes definition av mekanismen bakom ett 

separerande av ”vi” och ”dom” är ”vi”:et som en underförstådd norm som inte kräver några 

vidare definitioner och som kontrasteras av den Andres närvaro. De rumänska och bulgariska 

romerna blir en konkretion av allt det som ”vi” inte symboliserar och på så vis definieras den 

egna självbilden i förhållande till den Andre (Brune 2006). 

Risken blir alltså att den tydliga åtskillnaden bygger under den främlingsfientliga diskurs som 

man i artiklarna så ofta vill motverka. Den kvarvarande känslan efter att ha läst materialet blir 

annorlundahet snarare än likvärdighet. Sett ur van Dijks definition av rasistisk diskurs kan alla 

koder förutom diskrimineringsperspektiv och underkoden motstånd bidra till definitionen. I 

materialet syns att: 

 Det sker en positiv självframställning av Sverige, som beskrivs som ett land som 

erbjuder försörjningsmöjlighet och mindre diskriminering än Rumänien, Bulgarien, 

Frankrike och övriga EU.  
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 I den negativa generaliseringen görs en tydligt negativ beskrivning av den Andre. 

 Ett kategoriserande av och en negativ syn på romer produceras genomgående, vilket 

bidrar till en polarisering mellan ”oss” och ”dom”. 

 En avsaknad av kritik mot rasism eller kritik mot rasism som tillskrivs någon annan 

(högerpopulistiska partier eller andra länder). 

 Teman som figurerar i medierna är begränsade till att företrädesvis lyfta romer som 

offer, skojare alternativt fattiga men hederliga. I ytterst få fall beskrivs romer som 

subjekt med agens och egen kapacitet till förändring, och endast i 11 fall omnämns 

centraleuropeiska romer utan att fattigdom och utsatthet artikuleras parallellt. 

 De rumänska och bulgariska romerna hindras från att själva få komma till tals (utöver 

citeringar), vilket omöjliggör en nyansering eller förändring av diskursen.  

 

I materialets tema negativ generalisering framträder delvis en bild av centraleuropeiska romer 

som väsensskilda från den tänkta icke-romska dagspressens läsare. Ett exempel på detta var 

flera artiklar som skrevs om att en ljushyad flicka (felaktigt) misstänktes ha kidnappats av 

romer. De artiklar som senare dementerade kidnappningen var små i förhållande till de första 

artiklarna som hamnade på Aftonbladets och Expressens förstasidor och skadan var således 

redan skedd. I artiklarna om misstänkta kidnappningar kombineras en social stereotypisering 

med rasistiska antaganden om romer som grupp. I dessa artiklar sprids på ett okritiskt sätt gamla 

myter om romer som stjäl barn (Janson & Schmid 2007:23), vilket blir ett tydligt exempel på 

hur en latent antiziganism kan utlösas och reproduceras i medieframställning. Andrafieringen 

är som mest markant då centraleuropeiska migranter inte framställs som människor eller 

individer; i stället målas de upp som ett hotfullt kollektiv, som ofta beskrivs med hjälp av verb 

och adjektiv som för tankarna till naturkatastrofer; de ”strömmar” in i Sverige eller utgör en 

”flodvåg” av fattiga EU-migranter (Brune 2006). I enlighet med Baumans utsago befrias vi som 

läsare från att behöva känna medkänsla med den invasion av främlingskap som målas upp för 

oss. ”De personer, grupper eller personkategorier som utsetts till måltavlor anses inte ha 

någon mänsklig subjektivitet och stöps om till rena och enkla objekt, oåterkalleligt placerade 

på aktionens mottagarsida” (Bauman, 2011:71). Bilden som ges i flera av artiklarna under 

temat negativ generalisering är i likhet med Engebrigtsens resultat en bild av att tiggarna genom 

spelad fattigdom och utsatthet försöker lura ”oss” till att känna medlidande (Engbrigtsen 

2012:59). Tesfahuney beskriver hur den Andre reduceras till ett hot och hur denna upplevelse 

kommer att vända upp och ned på egentliga proportioner så pass att ”vi” upplever oss själva 
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som offer och de Andra som förövare (Tesfahuney 2011:199). Även Swärds redogörelse av hur 

skulden flyttas över på den Andre, är synlig i diskursen. Genom att omvandla utsatthet och 

stigmatisering till någonting logiskt som den diskriminerade gruppen kan skyllas för, slipper 

“vi” som läser dagspressen känna medkänsla eller skyldighet att agera (Swärd 2001:72). Varför 

denna typ av stereotypa framställningar är problematiska diskuteras vidare under nästa rubrik. 

7.4. Diskursiv fastlåsning och möjliga subjektspositioner 

I materialet framträder stereotypa framställningar av romer som verkar reproducerande på så 

vis att vi inte explicit behöver läsa i en artikel att “tiggarligorna” är romer från Centraleuropa – 

vi förstår det genom den schablonbild vi redan har i bakhuvudet. Ofta är hänvisningar till ett 

kollektiv underförstådda, men relateras ändå till den stereotypa företeelse som artikeln målar 

upp. Analysen visar att diskursen låser fast vissa identiteter och subjektspositioner. Särskilt 

viktimiserande ”trashanksskildringar” tenderar att låsa fast personer i positioner som är svåra 

att ta sig ur (Swärd 2001:58). Mörkenstam urskiljer en tydlig analogikedja i sin forskning om 

samisk diskurs: ”Om en lapp uttalas, uttalas samtidigt nomad, god renskötare, lägre stående 

kultur, annorlunda etc. och dessa analogier skapar enhetliga och oöverskridbara gränser för 

vad samiskhet är i en given historisk politisk kontext” (Mörkenstam1999:59). I likhet med 

Mörkenstams analogikedjor kan vi urskilja två möjliga associationskedjor: 

Associationskedja 1: romer, utsatta, diskriminerade, orättvist behandlade, outsiders, oförmögna 

offer, har inga andra möjligheter än att tigga.   

Associationskedjan 2: tiggare, romer, lurendrejare, organiserade, trafficking, del av eller utsatta 

för kriminella nätverk. 

När dessa associationskedjor framträder är det svårt att uttala sig om centraleuropeiska romer 

utan att dessa antaganden sker parallellt. Peralta beskriver ”invandrarskapets ontologi” som ett 

icke tillhörande av kategorin svensk: Den ontologiska metaforiken normaliserar den 

diskriminering som faktiskt sker (i bostadsområden, skolor, stadens centrala rum osv.) och 

förvandlar den till något i det närmaste naturgivet. Samtidigt ger dessa ontologiska metaforer 

uttryck för de latenta föreställningarna som sällan öppet manifesteras i maktens diskurs” 

(Peralta 2005:200). Om vi skulle tala om en romsk ontologi skulle vi kunna hävda att denna 

framstår i analogi med Peraltas resonemang som liktydigt med att inte kunna försörja sig själva 

utan att tigga.  I vår analys av mediers framställning av centraleuropeiska romer framträder 

romerna som objekt utan tydlig agens eller subjektspositionering; de förtingligas och omnämns 

som något eller några som antingen blir avvisade, utnyttjade eller hjälpta. Uppdelningen mellan 
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subjekt och objekt återfinns nästan överallt i materialet. ”Vi”:et får vara subjekt och står för 

ilskan, indignationen och förändringsarbetet medan ”dom” bli passiva mottagare av 

välgörenhet eller offer för diskriminering. Då rumänska och bulgariska romer framställs som 

bedragare som lurar oss byter subjekts- och objektspositionerna plats. Tesfahuney refererar till 

Butlers uttryck ”en paranoid rundgång”, där en maktrelation kommer att manipuleras så att 

offer framstår som förövare och tvärtom (Tesfahuney 2011:210). Endast här, i en myt om att 

romer luras och stjäl, som saknar grund och mening, tillskrivs personerna i texten en egen 

agens.  

7.5. Standardhistoriens problematik 

 Den typ av eländesbeskrivningar som återfinns både i temat viktimisering och inkludering 

riskerar att bli standardiserade. ”Standardhistorierna kan ha funktionen att avlasta oss vanliga 

från skuld genom att lyfta fram egenskaper hos de andra som gör deras utanförskap logiskt. 

De andra är annorlunda, de missbrukar, de är skitiga, de stör grannarna osv. Eller också har 

de vänt det vanliga livet ryggen och lever fågelfria och tar dagen som den kommer” (Swärd 

2001:72). Som vi redan konstaterat så riskerar standardiserade berättelser att bidra till att bilden 

av centraleuropeiska romer låses fast vid endast ett perspektiv på verkligheten. Vår syn på 

somliga som outsiders riskerar att cementeras. Vitale menar även att beskrivningen av en 

folkgrupp som ständigt utsatt för rasism normaliserar gruppens utanförskap och på så vis 

legitimerar det (Vitale 2009, se Engebrigtsen 2012:40).  Här vill vi poängtera att det finns en 

stor risk att bilden av romerna som Europas ständiga outsiders riskerar att bli förhärskande och 

på så vis omöjliggör byggandet av ett europeiskt ”vi” som inkluderar alla EU-medborgare.  

Situationen för svenska romer kom att förändras då personer från den romska gruppen själva 

tog till handling och beskrev rasismen och stigmatiseringen (Selling 2013:176). Även de 

inkluderande försök som inte kodats som motstånd kan vara viktiga i syfte att motverka en 

utbredning av antiziganism – även om en standardiserande problematik föreligger – men de är 

hur som helst otillräckliga för att nå en kvarvarande förändring. En diskursiv dekonstruktion 

kräver en förändring där rumänska och bulgariska romers berättelser och krav står i fokus. 

7.6. Nationsskapande och globaliserad apartheid 

I resultatet finns en kollision mellan en intention att motarbeta en rasistisk skuggdiskurs och ett 

starkt fokus på nationer. Sverige blir i detta sammanhang ett föregångsland, dit alla vill komma 

och där man hjälper människor som är utsatta.  Rumänien och Bulgarien beskrivs i kontrast ha 

en bristande förmåga att inkludera minoriteter och ta hand om de egna medborgarna. I detta 

sammanhang blir de fattiga rumänska och bulgariska Andra som syns på gatorna i Sverige ett 
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övergrepp på den svenska självbilden och en ständigt närvarande provokation (Bauman 

2011:72-73). Fokusering på andra länders tillkortakommanden syns inte minst i undertemat 

hemländers bristande ansvar. Denna framställning saknar ett historiskt breddande perspektiv; 

konsekvenserna som övergången från kommunism till neoliberalism och från socialt till 

nationellt medborgarskap fått i Rumänien och Bulgarien nämns inte. Sigona och Trehan 

(2009:2) beskriver fenomenet: The profound shifts in economic policy towards neoliberal 

market principles in the 1990s in the former socialist countries of Europe (in some cases, a 

’shock therapy’) resulted in catastrophic unemployment for many Roma. Although some 

scholars have discussed the adverse complications of ’liberal democratic transitions’ in former 

socialist states for Roma in particular, few have analyzed the impacts of neoliberal ideologies, 

which have dominated Europe since the 1980s. Fokus tenderar i stället att läggas på enskilda 

nationers misslyckanden och därmed blundar man för en större problematik och maktobalans. 

Etablerade EU-länder ställs mot nykomlingar i enlighet med Norbert Elias och John L. Scotsons 

(Elias & Scotson 1999) klassiska teori om etablerade och outsiders, där de nya 

medlemsländerna betraktas som sämre och mindre ansvarstagande. I artiklarna syns påståenden 

om att EU:s fria rörlighet missbrukas: det var inte det här som var meningen. Det blir tydligt 

att rätten att röra sig över världen är tänkt att nyttjas av vissa och inte av andra. I likhet med 

Tesfahuneys begrepp ”globaliserad apartheid” tillämpas åtgärder för att förhindra att vissa 

grupper av människor rör sig över världen, och på detta vis upprätthålls en maktobalans 

(Tesfahuney 2011:201-202). En annan tendens som syns i reportagen om "tiggarna" och 

”bärplockarna” är det assimileringsprojekt som löper som en röd tråd genom framställningen. 

Personerna i artiklarna inkluderas försiktigt i ett ”vi”, men bara på ”våra” villkor. De som sitter 

på Stockholms gator och tigger citeras och beskrivs med önskningar om att arbeta åtta timmar 

om dagen, kunna försörja sina familjer och ta sitt medborgerliga ansvar. En klassisk nyttoaspekt 

som återfinns i assimileringsdiskursen om svenska romer från 1950-talet och framåt syns även 

i skildringen (Selling 2013:129-135). Individers önskan om att få lära sig språket och bo i 

Sverige lyfts fram samtidigt som de hela tiden benämns som romer eller rumäner och inte som 

svenskar eller EU-medborgare. Försöket att problematisera en rasistisk och nationalistisk 

utveckling som ibland skymtar i artiklarna sker parallellt med att romerna används för att måla 

upp en bild av Sverige som duktigt, antirasistisk och humanistisk, i kontrast till övriga länder i 

Europa.  
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7.7. Individualiseringstendenser  

Gränsdragningen mellan ett ”vi” och ett ”dom” som dominerar den mediala rapporteringen 

skapar en distans mellan vad som ses som möjliga livsöden för ”oss” och de Andra. Denna 

distans riskerar också att ge utrymme för individualistiska förklaringar till ”deras” nöd som kan 

stå i vägen för en djupare samhällsanalys. Flera artiklar lyfter upp enskilda personers 

filantropiska verksamhet, som i Aftonbladet under rubriken "David byggde hus åt familj i 

Rumänien – Vasil bodde i en bil med sina två barn" (Nilsson, Aftonbladet 2013-02-02). Den 

filantropiska tendensen fokuserar strikt på individens möjlighet att påverka och hjälpa enskilda 

med förnödenheter. Porträtteringen är enligt Swärd problematisk och omdebatterad; vem som 

har rätt att skildra och definiera andras liv i problemtermer har diskuterats av många forskare 

(Swärd 2001:60). Den del av artiklarna som har en viktimiserande eller identifierande ingång 

vänder sig till läsaren för att vädja om medkänsla. Vi bjuds in till att känna med personerna i 

reportagen. Här och i historien om den enskilde individen som ägnar sig åt välgörenhet syns en 

samhällsanda som adresserar individer snarare än beslutsfattare. Romers situation kommer inte 

att problematiseras utifrån en strukturell aspekt, utan blir ett exempel på fattigdom som existerar 

lösryckt ur ett sammanhang. Nyliberala tankegångar såsom en tro på den enskilda människan 

och en misstro gentemot staten gör sig gällande då den enskilde läsaren implicit uppmanas att 

vända sig direkt till den utsatte med pengar och medkännande, snarare än att rikta kritik mot 

samhällets system. Bauman beskriver konsekvenserna av ensidigt individualiserande historier: 

”Det utmärkande för de historier som berättas i vår tid är att de genom sitt sätt att artikulera 

individernas liv utesluter eller undertrycker möjligheten att spåra de förbindelser som knyter 

ihop det individuella ödet med hela samhällets sätt att fungera” (Bauman 2001:18). Förutom 

de relativt få artiklar som har ett motstånds- eller rättighetstema så riktar sig alla artiklar till en 

bred allmänhet där den enda uppmaningen är: bli inte förargade över deras närvaro, känn 

medlidande istället. När diskursen riktar sig till individer och på så vis adresserar lösningen där 

så riskerar vi att välgörenheten breder ut sig som lösning på fattigdomen. Genom att skildra ett 

komplext strukturellt ojämlikhetsfenomen genom eländesbeskrivningar och individuella öden 

reduceras samtalet till att handla om medlidande istället för att ställa krav på strukturell 

förändring. Det mediala samtalets inramning beskriver ett scenario där idén om förändring getts 

upp. Välfärd tenderar här att definieras som något som byggs av individen genom välgörenhet, 

och inte som statens generella system.  
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8. Slutord 

Vi har i denna uppsats kunnat se att den mediala framställningen av centraleuropeiska romer 

innehåller flera olika och ibland motstridiga teman. Å ena sidan har vi sett att skildringen av 

centraleuropeiska romer har en klassisk reproducering av den Andre i sin repertoar. En 

främmande Andre beskrivs och berättas om i olika teman för den tänkta icke-romske läsaren. 

Romerna blir i skildringen ”outsiders”, där negativa egenskaper, som bara en marginell andel 

av gruppen representerar, tilldelas hela gruppen. Det etablerade ”vi”:et ges i stället de väldigt 

positiva egenskaper som i realiteten bara stämmer in på en liten exemplarisk andel (Elias & 

Scotson 1999:250). Parallellt med traditionellt antiziganistiska beskrivningar återfinns försök 

till alternativa berättelser. Här syns en tidsmässig förändring, där andelen artiklar med ett 

viktimiserande perspektiv eller fokus på diskrimineringsaspekter ökat något. Hos journalister 

och skribenter syns en genuint bekymrad välvilja som kommer till uttryck i reportage som vill 

väcka medlidande för utländska romer som en svårt marginaliserad grupp. En medveten 

intervention av artiklar som syftar till att slå hål på myter om romer som organiserade och 

kriminella kan ha bromsat en medial smutskastning, vilket fått resultatet att samtalet i medierna 

skiljer ut sig från det i våra grannländer. Dock riskerar skildringar av viktimisering, 

utanförskap, diskriminering och förföljelse att teckna en berättelse om romsk identitet som 

”ständigt marginaliserad”, vilket i värsta fall kan leda till att romer låses fast i diskursiva 

positioner som blir stigmatiserande och svåra att ta sig ur. 

Vi har också kunnat peka ut hur det i samtalet kring romer fortlöpande konstrueras ett ”vi” och 

ett ”dom”, även då detta inte alls är intentionen.  Vi har sett tendenser på en nationsskapande 

diskurs där en bild av Sverige som ett idealsamhälle skapas i kontrast till den fattigdom och det 

elände som de romska tiggarna får representera. I den elitdiskurs av nyhetsartiklar, ledare och 

debattartiklar som studerats adresseras nästan uteslutande enskilda läsare som mottagare, vilka 

förväntas ta ställning och forma en attityd till de romer som kommit till Sverige från Rumänien 

och Bulgarien. Artiklar som riktar sig till enskilda individer och attityder kan möjligen bromsa 

utbredningen av en rasistisk skuggdiskurs, men inte lösa problematiken med strukturell 

ojämlikhet. Genom att ett nyliberalt idéperspektiv tillåts bli till en hegemoni, läggs lösningen 

på strukturella problem i händerna på enskilda individer och bidrar på samma gång till att 

fattigdom neutraliseras till ett oundvikligt ont, som om möjligt kan mildras något genom ideella 

insatser.  
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För inte så länge sedan präglades svenska resandes och romska minoriteters vardag av en 

stigmatisering som på många vis kan liknas vid den som rumänska och bulgariska romer idag 

utsätts för. Vi har i tidigare forskning kunnat se att det som slutligen ledde till en förändring av 

situationen för romer var en egen organisering och ett statligt och medialt uppmärksammande 

av den historiska rasism som gruppen fått utstå. Vår analys av artikelflödet kring 

centraleuropeiska romer, speglar en ovilja att på EU-nivå se till att situationen för Europas 

romer förändras. EU:s uttalade fokus på att förhindra att andra världskrigets tragedier upprepas, 

står i denna aspekt i direkt kontrast till hur romer behandlas inom unionen. Den åtskillnad av 

”vi” och ”dom” som löper genom svenska mediers framställning av romer från Rumänien och 

Bulgarien, förstärker den maktasymmetri som gör dekonstruktionen av strukturell antiziganism 

omöjlig. För att åtskillnaden av människor byggda på rasistiska principer ska försvinna måste 

den diskursiva uppdelningen avlägsnas. 

 9. Framtida forskning 

Vi har i denna studie målat en bred bild av hur den mediala rapporteringen av centraleuropeiska 

romer ser ut, det vore önskvärt att se en vidare forskning som än mer tydligt kunde fördjupa 

bilden och synliggöra hur den diskursiva antiziganismen konstrueras och reproduceras idag. 

Särskilt önskvärt vore det med en forskning där romer själva kommer till tals utifrån egna 

diskurspositioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

10. Referenslista  

 

10.1. Citerade artiklar från dagspress 

 

Aftonbladet: 

Aagård, Martin (2012). Sveriges 100 mest maktlösa. Aftonbladet. 21 januari. Uttag 2013-11-

12. Källa: Retriever 

B, Janne (2013). Romerna är vår tids "judar". Aftonbladet.14 april. Uttag 2013-11-12. Källa: 

Retriever 

Danielsson, Staffan & Zander, Solveig (2013). Sätt en begränsning för allemansrätten. 

Aftonbladet. 12 augusti. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

Franchell, Eva (2010). Fri rörlighet - inte för romer. Aftonbladet. 22 augusti. Uttag 2013-11-

12. Källa: Retriever 

Kadhammar, Peter (2013). Lunchätarna på Stadsmissionen är inga lodare – bara arbetslösa. 

Aftonbladet. 4 februari. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

Lindberg, Anders (2013). Romerna fördrivs i dagens Sverige. Aftonbladet. 16 maj. Uttag 

2013-11-12. Källa: Retriever 

Lindberg, Anders (2013) En farlig myt att romer stjäl barn. Aftonbladet.25 oktober. Uttag 

2013-11-12. Källa: Retriever 

Nilsson, Kerstin (2013). David byggde hus åt familj i Rumänien – Vasil bodde i en bil med 

sina två barn. Aftonbladet. 2 februari. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

Sima, Jonna (2013). EU:s fattigaste bör också få vård. Aftonbladet.12 juni. Uttag 2013-11-12. 

Källa: Retriever 

Swedin, Daniel (2013) Alla åker inte taxi med Stoltenberg. Aftonbladet.14 augusti. Uttag 

2013-11-12. Källa: Retriever 

Söderlund, Andreas (2013). Föräldrarna kämpar för att få tillbaka flickan: Det har inte 

förekommit någon kidnappning. Aftonbladet. 20 oktober. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

 

Dagens Nyheter: 

By, Ulrika (2010). Antalet hemlösa från utlandet ökar. Dagens Nyheter. 20 april. Uttag 2013-

11-12. Källa: Retriever 

 

Byström, Rolf (2013). Ska vi ha sjukvård bara för den som kan betala? Dagens Nyheter. 10 

januari. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

 

Hedström, Ingrid (2010). Tusentals protesterade mot utvisning av romer. Dagens Nyheter. 5 

september. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

 

Hökerberg Josefin (2012)Tiggarna har delat upp stan mellan sig Dagens Nyheter. 20 



41 

december. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Hökerberg Josefin (2013) Jag ska inte behöva leva så här. Dagens Nyheter.11 mars. Uttag 

2013-11-12 Källa: Retriever 

Hökerberg, Josefin (2012). Romer i fokus för ny våg av främlingshat. Dagens Nyheter. 21 

juni. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Hökerberg Josefin (2013). Stockholm, en kall vårdag 2013. Dagens Nyheter. 20 april. Uttag 

2013-11-12 Källa: Retriever 

Ekblad, Katherine (2013).Vi kan starta projekt på plats i Rumänien. Dagens Nyheter.10 

maj.Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Hökerberg Josefin (2013). Jag vill inte titta folk i ögonen och be. Dagens Nyheter. 30 maj. 

Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Jakubowski, Jacki (2013) Därför är romerna de sanna kosmopoliterna Dagens Nyheter. 28 

september. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

 

Lagerwall, Katarina (2011). JO kritiserar avvisningen av tiggande romer. Dagens Nyheter. 29 

juni. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

 

Mohtadi, Lawen (2013). På spaning efter det romska kulturlivet i Budapest. Dagens Nyheter. 

14 april. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

 

Näs, Lisa (2013). Varifrån är tiggarna? Dagens Nyheter. Mars. Uttag 2013-11-12 Källa: 

Retriever 

Palmkvist, Peter (2012). Risken finns att man bidrar till brottslighet. Tiggeri. Polisen varnar 

för organiserade ligor. Dagens Nyheter.27 mars.Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Ström Melin, Annika (2010).  Samtal mellan vuxna. Dagens Nyheter.18 augusti. Uttag 2013-

11-12 Källa: Retriever 

Solberg, Eva (2013). Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator. Dagens Nyheter. 30 

mars. Uttag 2013-11-12. Källa: Retriever 

TT-Ritzau (2010). Dansk minister avvisar svensk kritik. Dagens Nyheter. 25 juni. Uttag 

2013-11-12 Källa: Retriever 

Wikström, Cecilia & Schmidt, Olle & Paulsen, Marit (2013). Romska tiggare är en europeisk 

angelägenhet. Dagens Nyheter.3 april. Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

 

Expressen: 

Israelson, Aron (2012) Tiggarna finns mitt ibland oss. Expressen. 3 maj. Uttag 2013-11-12 

Källa: Retriever 

Ledarredaktionen (2011). Äntligen på agendan. Expressen.20e maj. Uttag 2013-11-12 Källa: 

Retriever 

 

 



42 

Svenska Dagbladet: 

 

Küchler, Teresa (2012). Antiziganism Europas nya skamfläck. Svenska Dagbladet. 5e 

september.Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Küchler, Teresa (2011). Hård ton inom Schengen Svenska Dagbladet. 23e september. Uttag 

2013-11-12 Källa: Retriever 

Tiderman, Kalle (2013). Mästaren gör oss yra och andfådda Svenska Dagbladet. 21a mars. 

Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

Tollgerdt, Johan (2010). Romer gömmer sig i ghettot Svenska Dagbladet, 3e 

september.  Uttag 2013-11-12 Källa: Retriever 

TT (2010). Utvisning av romer inleds. Svenska Dagbladet. 19 augusti. Uttag 2013-11-12 

Källa: Retriever 

 

10.2. Litteraturförteckning 

Ahmed, Sara (odat.) ”Liberal mångkulturalism är hegemonisk”- det är ett faktum: ett svar till 

Slavoj Zizek. [Elektronisk resurs] http://www.tankekraft.com/AhmedZizek.pdf. Hämtat 2013-

12-23 

 

Alenius, Kari (2012) Beggers, scammers,discriminated against by the whole of Europe: 

romanias in finnish tabloids, 2008-2011. Revista Română de Studii Baltice și Nordice / The 

Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, ISSN 2067- 1725, Vol. 4, Issue 2 (2012): 

pp. 87-109 

Andersson, Maria (2012) Vi och de i Norden. En studie i föreställd gemenskap och 

andrafiering. Avhandling pro gradu. Humanistiska fakulteten. Helsingfors universitet 

Bauman, Zygmunt (2011). Collateral damage: social inequalities in a global age. Malden, 

MA: Polity Press  

Bauman, Zygmunt (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

Boréus, Kristina (2005). Diskriminering med ord. 1. uppl. Umeå: Boréa  

Brune, Ylva. Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 

(2006). Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : 

rapport. Stockholm: Fritze  

 

Cederberg, Irka (1998). Tusen år i Europa: om romerna/zigenarna. Stockholm: 

Utrikespolitiska institutet (UI)  

Elias, Norbert & Scotson, John L. (2010). Etablerade och outsiders. 2. utök. och rev. uppl. 

Lund: Arkiv 

Engebrigdsen Ada I, (2012) Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. Norsk institutt for forskning om oppvekst, 

velferd og aldring NOVA Notat 2/2012 

Engebrigdsen Ada I, (2012) Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 



43 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. Norsk institutt for forskning om oppvekst, 

velferd og aldring NOVA Notat 2/2012 citerar Adrienssen, S.a.H., J.(2011).Street-level 

Informal Activities: Estemating the Yeld of Begging in Brussels. Urban Studies (48(1):):23-

40. 

Engebrigdsen Ada I, (2012) Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. Norsk institutt for forskning om oppvekst, 

velferd og aldring NOVA Notat 2/2012 citerar Vitale, T.(2009). Multipel Dynamics of 

Presecution and Cohabitaion in Italian cities. A comparative Analysis to Avoid the Risk of 

Fatalism. Stockholm University, Sweden. 

Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik  

Guy, Will (2009) i Trehan, Nidhi & Sigona, Nando (red.) Romani politics in contemporary 

Europe: Poverty, ethnic mobilization, and the neoliberal order. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan  

 

Jansson, Karl-Axel & Schmid, Ingemar (2005) Caldaras, Hans, Jansson, Karl-Axel & 

Schmid, Ingemar (red). Ett fördrivet folk: antologi om förtryck och diskriminering av romer / 

zigenare / resande. Stockholm: Forum för levande historia 

 

Kohlbacher, Florian (2006). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. 

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (ISSN) 

Layder, Derek (1998). Sociological practice: linking theory and social research. London: 

SAGE  

Montesino Parra, Norma (2002). Zigenarfrågan: intervention och romantik. Diss. Lund : 

Univ., 2002  

Mörkenstam, Ulf (1999). Om "Lapparnes privilegier": föreställningar om samiskhet i svensk 

samepolitik 1883-1997. Diss. Stockholm : Univ.  

 

Tesfahuney Mekonnen i McEachrane, Michael & Faye, Louis (red.) (2001). Sverige och de 

Andra: postkoloniala perspektiv. Stockholm: Natur och kultur 

 

Tilly, Charles (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv 

 

Palosuo, Laura (2008). En inventering av forskningen om romer i Sverige [Elektronisk resurs] 

: ett uppdrag från Delegationen för romska frågor. Uppsala: Uppsala univ. Centrum för 

multietnisk forskning  

 

Peralta, Amanda Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 

(2005). Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering : rapport. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer  

 

Peralta, Amanda. Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 

(2005). Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering : rapport. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer citerar Ricouer, P. 

(1988) Från text till handling. Stockholm/Lund: Symposium 

 

 Selling, Jan (2013).  Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens 



44 

förutsättningar. Limhamn: Sekel 

Swärd, Hans. (2001) Porträtterad nöd- berättelser om hemlösa. FORSA, Socialvetenskaplig 

tidsskrift nr1-2 .2001 

 

Trehan, Nidhi & Sigona, Nando (red.) (2009). Romani politics in contemporary Europe: 

Poverty, ethnic mobilization, and the neoliberal order. Basingstoke: Palgrave Macmillan  

 

van Dijk, Teun A. Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 

(2005). Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering : rapport. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer  

 

 

10.3. Hemsidor 

 

Kott, Matthew (2010) Folkmord. Forum för levande historia. Hämtat 2013-12-27. 

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/folkmordet-pa-romer-under-andra-

varldskriget/folkmord  

 

Statens offentliga utredningar, delegationen för romska frågor (odat.) Europaparlamentets 

resolution om en europeisk strategi för romer. Hämtat 2013-12-27.  

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index0fcc.ht

ml 

 

11. Bilagor 

 

1.Subjektspositioner i materialet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

2758

539
212 178 68 91

Tiggare Romer Rumäner Bulgarer EU
medborgare

Migranter Svenskar



45 

2. Bildmaterialet i artiklarna 

 

 

3. Underteman för koden diskrimineringsperspektiv 

 

 

 
 

 

4. Underteman för koden identifikation 

 

34%

43%

6%

17%

Allmän diskriminering

Andra aktörers diskriminering

Hemländers bristande ansvar

Allmänna rättigheter

47%

25%

28%

Inkludering

Motstånd

Naturlig inkludering

64

21 14
3

52

Bildmaterial i…


