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ABSTRACT 

Syftet med studien är att undersöka hur romerna framställts i nyhetsrapporteringen i 

det så kallade Mariafallet som utspelade sig under oktober och november månad 

2013. Fallet började med att en blond flicka upptäcktes i ett romskt läger i Grekland 

och misstänktes ha kidnappats, något som blev en stor nyhet i världspressen. 

Analysen fokuserar framför allt på journalistikens roll i skapandet av ett vi och de-

perspektiv och stereotypiseringen av romer i svensk press. Totalt analyseras 30 

nyhetsartiklar från tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Göteborgs-Posten.   

Uppsatsen utgår från teorier om stereotypisering, framingteori, ”vi och de”-perspektiv 

samt journalistikens makt och sanningsanspråk. I metoden ingår kvantitativ analys, 

bildanalys och kvalitativ textanalys.  

Undersökningens resultat visar att romer framställs på ett stereotypt och fördomsfullt 

vis i nyhetsrapporteringen om fallet. De beskrivs som kriminella, barnarövare, 

opassande vårdnadshavare och personer som exploaterar barn. Resultatet visar också 

att det finns ett vi och de-perspektiv i rapporteringen, i synnerhet genom kontraster 

och jämförelser mellan Maria och hennes romska fosterföräldrar och konstateranden 

som att en rom inte kan vara blond och att en ljushyad person inte kan vara rom. 

Nyckelord: Romer, Mariafallet, stereotyp, nyhetsjournalistik, vi och de-perspektiv 
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1. INLEDNING 

Den 16 oktober 2013 gör grekisk polis en razzia i ett romskt läger utanför staden 

Farsala. Det de hittar kommer skapa rubriker i pressen världen över, inte på grund av 

vapen eller stöldgods utan på grund av en liten blond flicka som befinner sig i lägret. 

Flickan är inte alls lik det par som uppger sig vara hennes föräldrar och polisen fattar 

misstankar. De omhändertar flickan som från och med nu kommer kallas för Maria i 

världspressen och genast är spekulationerna igång. Hur har en blond flicka hamnat i 

ett romskt läger? DNA-prover visar att hon de facto inte är parets dotter och flickans 

biologiska föräldrar efterlyses i hela västvärlden. Parets historia om att de fått barnet 

av en fattig bulgarisk gästarbetare som inte haft råd att ta hand om henne avfärdas 

genast som en lögn. Istället talas det om kidnappning, barnarov, människohandel och 

exploatering. Överallt syns den lilla blonda flickan på löpsedlar och tidningsuppslag. 

”Känner du igen flickan?” vädjar rubrikerna till Europas ljushyade invånare. När 

sanningen till slut uppdagas – en fattig romsk kvinna från Bulgarien som arbetat i 

Grekland 2009 gav paret sin några månader gamla dotter eftersom hon själv inte 

kunde ta hand om barnet – svalnade snabbt intresset och nyheten föll i glömska.  

 Den här uppsatsen vill undersöka hur romer framställts i rapporteringen av det 

så kallade ”Mariafallet”. Vi har analyserat artiklar från fem av Sveriges största 

tidningar, både dags- och kvällspress, för att hitta uttalade och underliggande 

fördomar och stereotyper som förmedlas som sanning. Bara någon månad tidigare 

avslöjade Dagens Nyheter ett register av romer som Skånepolisen hade upprättat och 

som upprörde Sverige och fördömdes i medierna (SVT online: Bråk mellan polisen 

och DN om romregistreringen, 2013) Romerna var offer som utsatts för en kränkning 

och försvarades därför. Man fick en bild av att kanske samhällets bild av romer och 

mediernas porträttering av dem hade förändrats, något som kom att motbevisas i 

Mariafallet.  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur romer framställdes under 

rapporteringen av Mariafallet i fem svenska tidningar och synliggöra eventuella 

stereotypiseringar och fördomar gentemot dem. Journalistikens roll i reproduceringen 

av stereotyper och vi och de-perspektiv kommer att diskuteras.  
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• Finns det ett vi och de-perspektiv i nyhetstexterna som rör Mariafallet? 

• På vilket sätt framställs romer? 

• Går det att återfinna underliggande fördomar och i så fall vilka? 

• Skiljer sig rapporteringen åt mellan dagspressen och kvällspressen? 

• Ändrades publiceringsfrekvensen efter uppdagandet om att Maria inte var 

kidnappad? 

3. BAKGRUND 

3.1. Romernas historia 

Romerna härstammar ursprungligen från norra Indien. Utvandringen av romer från 

det så kallade Sindområdet har gått i vågor ända sedan 300 f.Kr. men hade sin kulmen 

mellan 700 och 1000-talet då utvandringen skedde till Persiska imperiet och 

Armenien. Det finns många teorier om varför folkgruppen lämnade Indien men den 

mest accepterade är att det berodde på oroligheter i området med en brutal 

islamisering. De första romska grupperna bosatte sig i Västeuropa i början av 1400-

talet och nästan genast infördes lagar som förbjöd romer att bosätta sig i länderna. 

(Hazell 2002: 54)  

Romer är idag Europas både äldsta och största minoritet och uppgår till 12-15 

miljoner personer. Diskrimineringen mot romer är stor över hela Europa och deras 

levnadsförhållanden är betydligt sämre än majoritetens: Cirka 90 procent av Europas 

romer lever i fattigdom, endast 15 procent av unga romer avslutar sin 

gymnasieutbildning och färre än en av tre romer har betalt arbete. Enligt en 

undersökning gjord av EU-kommissionen upplever dessutom hälften av de tillfrågade 

romerna att de under det senaste året blivit diskriminerade på grund av sin romska 

bakgrund (SVT online: Diskriminering av romer tillåts fortfarande, 2013). Romer 

förvägras konsekvent rättigheter som är självklara för majoritetssamhället såsom 

skolgång, sjukvård, arbete och bostäder (Forum för levande historia, 2013). 

Tvångsvräkningar har också varit ett uppmärksammat problem i Europa där romer har 

jagats bort från sina boplatser i stor skala i bland annat Frankrike, Italien, Rumänien, 

Serbien, Grekland och Bulgarien. Romer får också utstå stereotypa föreställningar om 

dem, som att de skulle vara ohygieniska, rotlösa, obildade, (Amnesty International, 

2012), barnarövare, sjukdomsspridande och våldsamma (Mayall 2009: 226). 
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3.2. Romer och antiziganism i Sverige 

Den första vittnesbörden om romer i Skandinavien är från 1505 då en grupp kom till 

Danmark under ledning av Antonius Gagino som uppgav sig vara egyptisk greve på 

pilgrimsfärd. 1512 rapporteras om de första romerna i Sverige i Stockholms stads 

tänkebok (protokoll och anteckningar från Stockholms rådhusrätt) där man kan läsa 

om en ”okänd folkgrupp med främmande utseende, annorlunda seder och obegripligt 

språk” som slagit sig ner i staden. Här benämns gruppen på cirka 30 familjer som 

”Tatare”, då man antagligen trodde att de var tatarer, ett folk från Turkiet. (Hazell 

2002: 56).  

Inledningsvis verkar romerna inte mötts av någon större fientlighet i Sverige. 

De reste runt och försörjde sig på sysslor som metallbearbetning, snickeri, sång, 

musik och dans (Åkerfeldt 2012: 16), men den attityden förändrades under de 

kommande årtiondena. År 1560 kom ett påbud från ärkebiskopen att romska barn inte 

skulle få döpas och romer inte fick begravas på kyrkogårdar. År 1637 hade tonen 

hårdnat betydligt då en förordning bestämde att så snart man såg ett ”tattarfölje” 

skulle männen hängas direkt och barn och kvinnor fördrivas ur landet. De svenska 

lagarna mildrades en aning under de följande århundradena men de försvårade 

fortfarande för de resande genom att inskränka deras rörelsefrihet. 1885 infördes till 

exempel en lag mot lösdriveri som då innefattade de resandes livsstil. Det var också i 

slutet av 1800-talet, i samband med en ny invandrarvåg av romer, som 

särbehandlingen från myndigheterna började på riktigt. Romer sågs som ett problem 

då de resandes livsstil inte ansågs passa in i det ”moderna” Sverige. På 1920-talet 

beslutade myndigheterna att ”tattarna” var ett stort samhällsproblem och kom fram till 

flera åtgärder för att komma till rätta med det. Till exempel införde man ett nytt 

förbud mot kringvandrande och hotade om att omhänderta romska barn.  

I och med upprättandet av Statens institut för rasbiologi 1921 inrättades också 

en rankningslista över folkgrupperna i Sverige där den rena nordiska rasen var högst 

upp och zigenare, tattare och lappar fanns längst ner. Institutet öppnade också folks 

ögon för ”problemet” med rasblandning och vikten av rashygien. Under 1920 och 30-

talet hade dessa teorier stort inflytande i Sverige och rasismen mot romer ökade 

markant (Hazell 2002: 75-80). Romer angreps nu både på ett socialt, etiskt och 

biologiskt plan – något som kan sammanfattas som antiziganism (Selling 2013: 57).  
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1941 infördes en ny steriliseringslag i Sverige som kom att påverka romerna i 

stor utsträckning. ”Asociala levnadssätt” var nu grund för tvångssterilisering, något 

som romerna ofta anklagades för. Rashygienen tillämpades genom dessa 

steriliseringar och dessutom med hjälp av tvångslobotomering. (Hazell 2002: 99) 

Från och med 1950-talet ändrades till viss del inställningen till 

”zigenarfrågan”. Istället för att hålla dem utanför samhället skulle de nu anpassas till 

den svenska kulturen, men situationen blev inte mycket bättre för romerna som 

slussades runt mellan olika kommuner och fortfarande förföljdes av allmänhetens 

fördomar. I och med den romska författarinnan Katarina Taikons aktivism under 

1960-talet öppnades ögonen delvis för romernas situation och attityden att romerna 

bör ”försvenskas” ändrades i Stockholm kommuns utredning 1973.  

 År 2000 erkände Sverige officiellt fem nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, däribland romer med språket romani. Det innebär teoretiskt sett att 

Sverige ska “ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till 

inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.” Trots 

detta lever både fördomar och diskriminering kvar mot de tusentals romer som idag 

lever i Sverige (Nilsson 2002: 39f).  

 

3.3 ”Mariafallet” 

Den 16 oktober 2013 hittades en flicka i ett romskt läger i den grekiska staden Farsala 

under en polisrazzia där man sökte efter droger och vapen. Eftersom flickan hade ljus 

hy, blont hår och blågröna ögon reagerade polisen på att hon inte utseendemässigt 

liknade paret som uppgav sig vara hennes föräldrar och omhändertog henne. DNA-

tester bevisade senare att de inte heller var släkt. Den 40-åriga kvinnan och hennes 

39-årige make greps misstänkta för kidnappning då de inte ansågs ge en rimlig 

förklaring till varför de hade flickan i sin vård. De angav att de fått henne av en 

kvinna som inte kunnat ta hand om henne. Utöver att de hade flickan 

uppmärksammades att paret hade registrerat att de hade 14 barn, något som inte 

stämde och de anklagades för bidragsfusk. Ingen flicka i rätt ålder saknades i 

Grekland och den blonda flickan som fick namnet Maria efterlystes nu i press över 

hela världen. Det spekulerades om kidnappning och människohandel och tips kom in 

från flera länder, bland annat Sverige, där folk uppgav att de trodde sig veta vem 

flickan var och hur hon hamnat i det romska lägret (DN online, 2013: Polis sökte efter 
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knark). En dryg vecka efter att Maria omhändertagits greps ett romskt par i Bulgarien 

som troddes vara flickans föräldrar och sålt henne till familjen i Grekland. Det visade 

sig att det rumänska paret som var de biologiska föräldrarna varit gästarbetare i 

Grekland 2009 när de fick Maria och eftersom de inte kunnat ta hand om henne gav 

de henne till det grekiska paret som sedan uppfostrat henne (DN online, 2013: Dna-

test bekräftar). Den rumänska mamman vill nu ha tillbaka sitt barn som för tillfället 

tas om hand av en välgörenhetsorganisation i Grekland i väntan på beslut. 

4. TIDIGARE PUBLICERINGAR OCH FORSKNING 

Den tidigare forskning på området ”romer i svenska medier” som vi har tagit del av 

består huvudsakligen av två kandidatuppsatser skrivna år 2002 respektive 2010. Den 

första uppsatsen heter Mediemytiska romer – Mediekonstruktionen av romer i 

nyhetstidningar 1962-2002 och är skriven vid Södertörns högskola 2002. Författaren 

Tobias Nilsson undersöker hur svenska medier konstruerar bilden av romer i 

förhållande till majoritetsbefolkningen i Sverige. Genom att jämföra nyhetsartiklar 

från 1962, 1972, 1982, 1992 och 2002 undersöker han även hur den mediala 

konstruktionen av romer förändrats sedan 1960-talet. Genom både kvantitativ och 

kvalitativ analys kom Nilsson fram till att romer historiskt och fram till 2002 ofta 

uppmärksammas i negativa sammanhang i samband med våld eller brott som begåtts 

av de inblandade romerna. I de senare artiklarna lyfts snarare symboliskt mörka 

egenskaper fram hos romerna såsom avvikande traditioner, religion, seder eller 

föreställningar. Uppenbart är att under hela den undersökta perioden distanserar man 

romerna och inkluderar dem inte i det ”civiliserade svenska samhället”.  

I kandidatuppsatsen Utanför – Bilden av romer i svensk press, skriven vid 

Göteborgs universitet 2010 av Dan Augustsson, Maria Hansson och Björn 

Wendelborn Barr, undersöker man hur romer framställs generellt i svensk press 

mellan år 2000 och 2010. De har dels genomfört intervjuer med tre romer och dels 

gjort kvalitativa analyser av nyhetstexter. Unikt för deras studie var att låta romerna 

själva komma till tals för att undersöka hur de ser på den mediebild som konstruerats 

runt dem. Även i denna uppsats kom man fram till att framställningen av romer i 

svensk press ofta anspelar på stereotyper och allmänna fördomar men att när romerna 

själva får komma till tals i en artikel är bilden ofta mindre stereotyp.   
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Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) publicerade år 2005 

rapporten Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 

och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av Romer 

där mediernas roll i framväxten och vidhållandet av Sveriges majoritetsbefolknings 

attityd gentemot romer tas upp. Rapporten beskriver hur romer porträtterats på 

kränkande vis och som en social belastning från 1900-talets andra hälft fram till 80-

talet. Idag framställs de istället som en minoritet och som kulturutövare men mycket 

av mediematerialet upplevs som kränkande av romerna själva, enligt rapporten. 

Exempel på sådant material är äldre, antiziganistiska spelfilmer som sänds i repris på 

TV samt nyproducerat mediematerial som anmälts av romer till 

Granskningsnämnden. I rapporten konkluderar man att lösningen ligger i starkare 

lagstiftning och mer kunskap så att allmänheten får mer förståelse för hur den romska 

stereotypen skapats och hur fördomarna lever vidare från generation till generation. 

Det tas också upp hur de seglivade stereotyperna och själva definitionen och 

presentationen av romer skapas av majoritetssamhället. Romerna själva har inte 

tillåtits uttrycka sina egna identiteter (Wadstein, 2005: 11f).  

Bo Hazell tar i sin bok Resandefolket – från tattare till traveller (2002) upp 

synen på romer, eller ”resande” och de tidiga mediernas bidragande till denna. Han 

beskriver ”tattarmyten” som uppstod i 1800-talets mediesamhälle där fördomar om de 

resande som spreds genom sånger, tidningar, filmer och böcker. Han tar även upp hur 

”tattarfrågan” togs upp i medier och hur ”tattarnas” påstådda kriminalitet blev ett kärt 

ämne bland journalisterna när kriminalreportaget ökade i popularitet under 1930- och 

1940-talen. Hazell liknar förföljelsen av ”tattare” vid judeförföljelsen och drar 

paralleller till nazismen (Hazell 2002: 123ff).  

Jan Selling tar också upp bilden av romer i sin bok Svensk antiziganism – 

Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013) ur ett historiskt 

perspektiv. Han beskriver svensk antiziganism utifrån rasistiska, sociala och religiösa 

fördomar och vilka konsekvenser det har fått för romerna.  

5. TEORETISK RAM/ UTGÅNGSPUNKTER 

I undersökningen utgår vi från, och diskuterar, journalistikens roll och funktion i 

skapandet av ett ”vi och de”-perspektiv gentemot minoriteter i allmänhet och romer i 
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synnerhet. Undersökningen ämnar analysera hur journalistiskt arbete och nyhetstexter 

skapar och bibehåller stereotyper genom vad som visas och vad som inte visas, i både 

text och bild, samt vilka ord och begrepp som journalisten väljer att använda. 

Nyhetstextens och journalistikens sanningsanspråk kommer diskuteras och 

problematiseras i förhållande till rapporteringen av Mariafallet. Vi kommer även att 

diskutera begreppet kulturrasism inom journalistiken och journalistikens makt och 

meningsskapande.  

 

5.1 Vi och de 

”Rasismen utgör en latent, omedveten dimension av vår föreställningsvärld, inbäddad 

i de språkliga kategorier med hjälp av vilka vi definierar och ordnar vår omgivning.” 

(Brune 2004: 33) 

Medieforskaren Ylva Brune beskriver begreppet ”vi och de” som något som grundas i 

en kvardröjande rasistisk ideologi som inte bara påverkar våra tolkningsramar utan 

också hur vi ser på skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. ”De 

Andra” definieras inte som Vi, som enskilda individer, utan som representanter för sin 

kultur, ras eller etnicitet. Denna representation bidrar till ett socialt utestängande och 

stereotypisering av de Andra. Brunes uppfattning är att rasism till stor del grundas i 

föreställningar om andra kulturella eller etniska grupper som bidrar till en social 

exkludering och diskriminering. Just rasskillnader och den systematiserade 

exkluderingen är inte märkbar för dem eller den som utövar den (Ibid: 33). Enligt 

journalistikforskaren Martin Conboy skapar medier dessa grupper av ”insiders” och 

”outsiders” och språket de använder för att beskriva dem bidrar starkt till bilden av 

vilka grupper som är accepterade och välkomna i vårt samhälle. ”Elite discourse” 

används för att systematiskt marginalisera ”outsiders” utan att rikta direkt fientlighet 

mot dem. Detta innebär en diskursiv utestängning från normen av vissa grupper 

genom till exempel retorik, en framställning som skiljer sig från den som används om 

”insiders” samt valet av talesperson för en grupp (Conboy 2007: 175).  

Definitionen av ”Vi” har samma egenskaper oberoende av vilket land man 

befinner sig i. I Sverige kopplas Vi ihop med egenskaper som skiljer landet från 

andra, exotiska länder. Sverige som land identifierar sig med den vita rasen, Europa, 

kristenhet och västerlandet.  Det som definieras som exotiskt är dock inte begränsat 
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till länder som ligger utanför Europa. Antisemitism och förföljelsen av judar och 

romer har i allra högsta grad skett inom Europas gränser och dessa grupper har fått 

epitet som exotiska och främmande (Ibid: 34). Det finns tidiga exempel inom svensk 

press där konstruktionen av vissa grupper används som ett sätt att förstärka den 

”överlägsna nationella identiteten”. Skämtteckningar av judar under det tidiga 1900-

talet i Sverige var exempelvis något som hjälpte till att befästa ”svenskheten”, och 

”tattarfrågan” var också något som skapande en konsensus om vad de svenska 

nationella värdena faktiskt var, och vad de inte var. Definitionen av de Andra grundar 

sig i social och kulturell identitetsbildning och går ut på att vår identitet måste ställas 

mot något som är annorlunda från oss för att bli synligt (Ibid: 35).  

För att kunna säga vilka som är Vi och vilka som är de Andra måste vi veta 

vad som skiljer oss åt. De Andra behöver nödvändigtvis inte vara en annan etnisk 

grupp utan kan lika gärna representeras i form av ett annat fotbollslag. Men de Andra 

definieras ändå av att de är underlägsna ”oss” eftersom de saknar våra egenskaper 

som skulle göra dem likvärdiga. Brune använder begreppet ”andrande” och beskriver 

det som något som innebär att ”’De’ är något som ’vi’ inte är, ’vi’ och de definieras 

från ’vår’ referenspunkt, ’vi’ konstrueras som överlägsna ’dem’ och ’våra’ 

definitioner av vilka ’vi’ och ’de’ är slår igenom som norm i samhället. (Ibid: 36)” 

Hon beskriver vidare en politisk dimension av detta andrande som strävar efter att 

undertrycka, utestänga eller assimilera de Andra. Assimilationen beskrivs också som 

ett förtryck eftersom det kräver att de Andra ska ändra på sig för att bli en av oss. 

”Vi” ger de Andra tillskrivna egenskaper som inte passar in i vår egen idealiserade 

bild av oss själva och drag som inte är fördelaktiga (Ibid: 37). Vithetens överlägsenhet 

gentemot icke-vithet har i en undersökning av filmvetaren Richard Dyer blivit 

definierad med vissa egenskaper: 

Vit västerländsk identitet kretsar kring en position som uttrycker opartiskhet, 

abstraktion, distans och objektivitet. Positionen skapar ett ’subjekt utan egenskaper’, 

en utgångspunkt som liksom den vita färgen är allt och ingenting. Den offentliga 

sfären i de västerländska samhällena som vägleds av idealen opartiskhet, distans, 

objektivitet, ses som civilisationens höjdpunkt. Det som utifrån en vit diskurs 

utmärker människor och samhällen som är mindre vita, är just att de inte är ’subjekt 

utan egenskaper’. De framstår som speciella och markerade, de tillhör en ras eller en 

kultur, medan den vita människan är universellt mänsklig. (Ibid: 40) 
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I vår undersökning kommer ”andrandet” av romerna i de valda nyhetstexterna att 

diskuteras, och vidare huruvida romerna står i kontrast till flickan Maria, som 

representerar en del av ”oss”, den vita majoritetsbefolkningen, i förhållande till 

”dem”, den romska minoriteten. 

5.2 Kulturrasism 

Begreppet ”kulturrasism” eller ”ny rasism” används för att beskriva en typ av diskurs 

där det inte är det biologiska arvet som är grunden till rasismen utan de kulturella 

skillnaderna. Den här nya typen av rasism går tillbaka till antisemitismen och grundar 

sig inte i en överlägsenhet gentemot andra etniska grupper utan förstärker istället 

känslan av att det är farligt att sudda ut gränser och förena olika kulturer och livsstilar. 

Själva utgångspunkten är alltså de tänkta kulturella skillnaderna som används för att 

förklara och rättfärdiga särskiljande av olika grupper och ojämlikhet mellan dessa. 

Rasismen reducerar individen till en representant för en ras och den nya rasismen 

reducerar individen till en representant för dennes kultur eller geografiska 

ursprung (Brune 2004: 33). 

 

5.3 Stereotypisering 

När man diskuterar begreppet stereotypisering som fenomen inom journalistiken ser 

man på nyhetstextens möjlighet att skapa stereotyper genom att upprepande tillskriva 

vissa typer av egenskaper och berättelser till vissa typer av personer eller grupper 

(Brune 2004: 46). Brune beskriver begreppet stereotyp som något som  

förenklar och överdriver olikhet; de reducerar och fixerar ”den andra” personen eller 

kulturen som helt och hållet annorlunda. Stereotyper arbetar gränssättande; de är 

enkla och väl beprövade redskap för att representera det sociala livet i gott och ont, 

innanför och utanför (ibid: 46f) 

Inom genren nyhetstexter tittar man efter stereotyper för att kunna analysera vilken 

typ av gemenskap de faktiskt skapar genom att definiera vilka som är ”vi” och vilka 

som är ”dem” (Ibid: 46f). Även medie- och kulturforskaren Stuart Allan (2004: 144-

148) menar att rasism neutraliseras av medierna för att bibehålla en ofta omedveten 

rasism hos mediekonsumenterna. De som skapar medierna är inte nödvändigtvis 
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själva rasister men reproducerar ändå rasism genom sitt språkbruk och sin 

nyhetsvärdering. Attribut tillskrivs vissa folkgrupper och används utan att ifrågasättas 

vilket naturligtvis påverkar samhället. Individer från dessa grupper får till exempel 

ofta fungera som en representant för hela gruppen, något som ger intrycket av att ”alla 

är likadana”, en teori som också stöds av Conboy (2007: 176). Teorin om 

stereotypisering kommer att användas i undersökningens analys och diskussion för att 

påvisa hur nyhetstexten kan reproducera och tillskriva vissa stereotypa egenskaper 

till, i detta fall, romerna.  

5.4 Journalistikens makt och framingteori 

Journalistiken har sedan långt tillbaka benämnts som ”den tredje statsmakten”. En 

förutsättning för att demokratin i vårt samhälle ska kunna fungera är att människor 

blir informerade (Nord, Strömbäck 2012: 267). Medierna är, förutom våra egna 

erfarenheter, vår viktigaste källa till information om vår omvärld vilket innebär att 

journalistiken blir betydelsefull när det kommer till vårt meningsskapande (Ibid: 

282f). Det är journalistikens sanningsanspråk som ger den makt som institution och 

makt att påverka och skapa effekter på samhället. En av dessa effekter är att 

journalistiken påverkar och berör människor. Huruvida en journalistisk text är sann 

eller inte är egentligen inte det mest intressanta, utan snarare hur den påverkar oss och 

hur den står i relation till samhälle och makt (Roosvall 2005: 67f). 

 Förutom att medier har ett direkt inflytande över våra åsikter så har de också 

makt över vår verklighetsbild och våra uppfattningar om omvärlden samt vilka 

samhällsfrågor vi anser vara viktiga. (Shehata i Nord & Strömbäck 2012: 319) Enligt 

den så kallade framingteorin ”väljer medier ut vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på sitt 

sätt främja en viss problemdefinition, orsakstolkning och moralisk bedömning”. Hur 

medierna väljer att presentera en fråga – mot vilken bakgrund och i vilket 

sammanhang – avgör alltså vilken ställning människor kommer ta i frågan, något som 

går att applicera på vårt undersökningsområde (Ibid: 328f). I vilket sammanhang man 

rapporterar om romer, vilken roll de får i det givna sammanhanget, vad som tas upp 

utöver den faktiska händelsen och vilka spekulationer som görs har stor inverkan på 

människors syn på romer – både generellt och specifikt i Mariafallet.  
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Två av de totalt sju kraven på en informerande journalistik som Nord och 

Strömbäck (2012: 18ff) tar upp är dels att den tydligt ska skilja mellan fakta å ena 

sidan och tolkningar och spekulationer å den andra och dels att den inte ska anspela 

på allmänt hållna stereotyper och fördomar på ett sätt som bidrar att de sprids och 

förstärks. Dessa två krav kommer vi att ta fasta på vid analysen av de valda 

nyhetstexterna och journalistikens makt att påverka läsaren och skapa effekter på 

samhället, speciellt när den utgår från nyhetstextens sanningsanspråk i form av en 

objektiv professionell metod enligt Kovachs & Rosenstiels definition av 

verifikationsdisciplinen. Sanningen är enligt dem journalistikens första princip och 

jakten på sanningen är vad som skiljer den från alla andra former av kommunikation 

(Kovach, Rosenstiel 2007: 29). Verifikationsdisciplinen fokuserar främst på att få 

fakta och vad som hänt korrekt återberättat till skillnad från exempelvis 

underhållning, fiktion eller konst (Ibid: 50). Nyheternas sanningsanspråk har också 

reella konsekvenser. När en händelse först publiceras är det, exempelvis, som svårast 

att få alla fakta rätt, men det är också då det är som viktigast att det är just korrekt. 

Det är nämligen då allmänhetens åsikter och attityder bildas (Ibid: 32).  

6. METOD OCH MATERIAL 

För att undersöka hur romer framställts i svensk press under rapporteringen av 

Mariafallet använder vi oss av kvantitativ analys, kvalitativ textanalys samt 

bildanalys. I detta avsnitt presenteras och motiveras de valda metoderna följt av en 

analysmodell där vi redogör för hur vi kommer använda vissa verktyg i vår analys. 

Slutligen diskuteras analysmaterialet och dess avgränsning samt studiens validitet och 

reliabilitet. 

6.1. Material och avgränsningar 

Till våra analyser har vi använt oss av material från fem svenska tidningar: Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Expressen och Aftonbladet, totalt 30 

stycken varav sex publicerade online. Dessa tidningar har valts ut på grund av att vi 

vill undersöka artiklar både från kvälls- och dagspress och vi har valt ut de största 

tidningarna i varje genre. Göteborgsposten valdes för att få med en tidning utanför 

Stockholmsområdet, men även på grund av att GP publicerat många nyheter om 

Mariafallet. Anledningen till att lokalpress uteslutits är att det mesta av 
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lokaltidningarnas material i det aktuella fallet kommer från TT och därför ser i stort 

sett likadant ut i de olika tidningarna.   

 

6.1.1. Urval  

Vi har inte helt och hållet använt oss av samma artiklar för vår kvantitativa och vår 

kvalitativa analys. Gemensamt för dem båda är dock att artiklarna är begränsade till 

nyhetstexter och inte innefattar någon typ av opinionsmaterial. Detta är för att vi 

ämnar leta efter strukturer som finns i texter som utger sig för att vara objektiva och 

förmedla ren fakta utan påverkan av skribentens egna åsikter. Eftersom nyhetsartiklar 

gör anspråk på detta valde vi att enbart fokusera på dessa (Nord, Strömbäck, 2012: 

277).  

 

Kvantitativ analys 

Artiklarna som används i den kvantitativa analysen är enbart från tryckta källor och 

inte från webben. Vi valde att enbart använda tryckta artiklar eftersom en avgränsning 

var nödvändigt och eftersom vi ville se vilka nyheter som ”blåstes upp” i pressen. På 

webben finns fler artiklar och de uppdateras mer regelbundet. Vi ville se vilka nyheter 

som ansågs intressanta nog att hamna i tidningens tryckta del (Lundgren, Ney, 

Thurén, 1999: 44).  

 Sammanlagt har vi använt oss av 24 artiklar i den kvantitativa undersökningen 

som valdes ut genom en sökning på Mediearkivet Retriever. Sökorden som användes 

var: ”grekland”, ”flicka”, ”läger” och ”maria” och dessa kombinerades sedan med 

varandra så att alla sökord parats ihop. Vi ansåg att man inte skulle kunna skriva en 

artikel om Mariafallet utan att nämna något av dessa ord. ”Maria” hittades i det 

grekiska lägret den 16 oktober (DN online, 2013: Polis sökte efter knark) så därför 

sökte vi på artiklar publicerade efter det datumet och fram till den 1 november 

eftersom vi även ville ha en bortre tidsgräns. Sökningen inkluderade tryckta artiklar 

från de fem tidningar vi valt ut. Ur sökresultat valde vi ut de artiklar som hade med 

fallet att göra och som dessutom hörde till genren nyhetsjournalistik. Artiklar som 

nämnde Mariafallet men som egentligen handlade om något annat valde vi att inte ta 

med. När urvalet var färdigt såg fördelningen mellan tidningarna ut som visas i tabell 

1: Alltså 24 artiklar från fem olika tidningar utspridda över åtta olika datum.  
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 DN SvD GP Aftonbladet Expressen 

131019    1 1 

131020 1 1 2 1 1 

131021    1 2 

131022 1 1 1 1 1 

131025   1  1 

131026 1 1 1 1  

131027   1   

131028     1 

Totalt 3 3 6 5 7 

Tabell 1: Fördelning av analysenheter mellan tidningar och datum 

 

Kvalitativ analys 

En del av vår analys består av den kvalitativa textanalysen där vi läst igenom 

artiklarna mer ingående för att hitta latenta budskap. Till den kvalitativa 

undersökningen har vi dels använt de 24 artiklarna från Mediearkivet Retriever som 

vi tog fram till den kvantitativa analysen, dels sex artiklar från webben som vi valt ut 

då de är representativa för hur Mariafallet rapporterats i webbartiklar, speciellt i 

kvällspressen. Med representativa menar vi att de tydligt förmedlar de teman och 

budskap som vi generellt hittat i nyhetstexter om Mariafallet. Punkterna finns med i 

vår kvalitativa analys och innefattar bland annat bilden av romer och spekulationer 

om människohandel.  

När vi valt ut dessa webbartiklar har vi alltså gjort ett strategiskt urval. Enligt 

Esaiasson (2012: 154f) innebär det att man väljer ut ett antal analysenheter som 

stämmer in på de variabler man vill undersöka så att man vet att de kan bidra med 

något av värde till studien. Dessa sex artiklar tycker vi på ett tydligt sätt lyfter fram de 

tendenser vi vill peka på i vår analys. De är inte nödvändigtvis utvalda för att 

generalisera hur alla artiklar är skrivna, men de bevisar att det finns ett flertal artiklar 

som innehåller dessa typer av fördomsfulla formuleringar. 

 

6.1.2. Analysmaterial  



 17

Totalt har 30 artiklar ingått i vårt analysmaterial varav sex är publicerade online. 

Artiklarna betraktas som ett större mediematerial och analyseras alltså inte var för sig. 

Då vi läst igenom alla texter kunde vi utgöra vissa tendenser och teman som visade 

sig genom texterna och det är dessa vi har presenterat i den kvalitativa analysen. I 

varje artikel har relevanta delar alltså valts ut för analys då de belyser de teman vi sett 

generellt i mediematerialet.  

 

6.2. Validitet och reliabilitet 

Hög validitet i en studie innebär att man verkligen mäter det man avser att mäta och 

att de data man använt sig av är relevanta för den formulerade problemställningen 

(Esaiasson 2007: 70). För att svara på vår frågeställning hur romer framställts i press i 

samband med Mariafallet är det naturligt att vi använt oss av ett mediematerial 

bestående av artiklar som handlar om just detta fall då vi försökt svara på 

frågeställningen genom metoderna textanalys, kvantitativ analys och bildanalys. 

Reliabilitet handlar om transparens i forskning och att i så hög grad som möjligt 

utesluta slumpmässiga och osystematiska fel, alltså slarvfel (Ibid: 70). Vi har försökt 

stärka reliabiliteten genom att kontrollera vårt material och våra resultat i den 

kvantitativa delen av vår undersökning ett flertal gånger. Genom att också försöka 

använda oss av så tydligt definierade begrepp som möjligt hoppas vi uppnå en hög 

reliabilitet.    

 

6.3. Kvantitativ analys 

Kvantitativ innehållsanalys innebär dels att det som undersöks är något i skriftlig, 

bildmässig eller muntlig form, och dels att undersökningen grundar sig på uppgifter 

som kan jämföras med varandra. Uppgifterna ska alltså vara likvärdiga och dessa 

analysenheter ska vara tillräckligt många, och kunna omvandlas och analyseras 

genom siffror. Kvantitativ innehållsanalys används till exempel när man vill ta reda 

på hur ofta en typ av innehållslig kategori förekommer i ett givet material, exempelvis 

en nyhetstext. Den kan också användas för att ta reda på hur mycket utrymme en 

given kategori får i det specifika materialet. Frekvens och utrymme är två faktorer vi 

har tagit fasta på i vår kvantitativa analys av vårt nyhetsmaterial och valet av 
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innehållsanalysen som metod anser vi vara motiverad i och med den typ av 

undersökning vi genomför. Vi letar huvudsakligen efter frekvensen av vissa ord och 

uttryck samt artiklarnas storlek i förhållande till var i fallets skede den publicerades. 

Ju större utrymme en artikel får desto viktigare anses nyheten vara, och ju fler gånger 

en typ av argument eller påstående förekommer i en text, desto mer centralt är det 

(Esaiasson et al. 2007: 223). Metoden är tänkt att hjälpa oss att hitta generella drag i 

vårt material samt svara på delar av våra frågeställningar.  

 

Variabler 

Totalt definierade vi 12 variabler med tillhörande variabelvärden och analyserade 

våra enheter utefter kodschemat vi konstruerat. Vi definierade både formvariabler och 

innehållsliga variabler då vi vill undersöka både artikelstorlek (formvariabel) och 

olika uttalanden i artiklarna (innehållslig variabel) (Esaiasson et al. 2007: 230). 

Utifrån Excel skapade vi sedan diagram för att se samband och skillnader mellan 

olika variabelvärden.  

 

6.4. Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ analys av en text kan ibland vara mer lämplig för att få fram vissa typer 

av resultat då den går djupare än en kvantitativ analys. I en kvalitativ textanalys 

studeras textens olika beståndsdelar för att se hur de länkas ihop till en helhet och 

vilken kontext den ingår i (Esaiasson et al. 2007: 237). Det handlar om hur texten 

kommunicerar med läsaren och vad den förmedlar med hjälp av till exempel ordval, 

språkliga formuleringar och vem som citeras (Ekström, Larsson 2010: 155). 

Exempelvis anföringsord, eller yttrandeverb, som kan vara neutrala sådana som 

”berättar” eller ”säger” (Lundgren 1999: 55), eller mindre neutrala, som skvallrar om 

journalistens låga tilltro till källan, som ”påstår” eller ”hävdar” (Bergström, Boréus 

2005: 286).  

En text är en representation och aldrig en direkt avspegling av verkligheten, 

och den som skrivit texten kommer oundvikligen att blanda in sina egna värderingar 

och åsikter genom sina språkliga val (Ekström, Larsson 2010: 153). Värdeord som 
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exempelvis att samma person i ett givet sammanhang kan beskrivas som antingen 

”terrorist” eller ”frihetskämpe” är exempel på detta. Retoriken i nyhetstexter påverkar 

också hur den uppfattas åt ett eller ett annat håll, exempelvis genom att något 

förstärks genom upprepning, eller att antingen negativa eller positiva jämförelser görs 

(Lundgren 1999: 56). I texter finns både manifesta och latenta budskap som skiljer sig 

från varandra genom att de manifesta budskapen kan utläsas omedelbart ur texten 

medan latenta budskap är dolda under ytan och innehåller skribentens värderingar och 

eventuella fördomar (Esaiasson et al. 2007: 250). En text kan exempelvis visa på en 

färdig tolkning och slutsats utan att ge utrymme för läsarens egen tolkning. Att 

undersöka vem som är subjekt och vem som är objekt i en text talar också om vem 

som utmålas som aktör respektive offer. Detta genom att de beskrivs som antingen 

handlingskraftiga eller som föremål för någon annans aktioner. Själva miljön som 

återges kan också rama in och skapa en föreställningsvärld som läsaren får ta del av. 

Där kan en verklig miljö porträtteras eller en skapad scen där symbolord styr hur den 

ska uppfattas av läsaren (Lundgren 1999: 55f).  Innan man börjar en textanalys är det 

viktigt att först avgöra vilken genre texten hör till eftersom olika genrer gör olika 

anspråk på att vara objektiva och sanningsenliga. Eftersom vi använder oss av 

nyhetstexter kommer analysen att se annorlunda ut än om vi hade använt till exempel 

opinionsmaterial (Esaiasson et al. 2007: 251).  

Läser man en nyhetstext kan man inte bara uttyda vad som har hänt utan också 

hur normerna och värderingarna ser ut i det samhälle där den skrivits. Samtidigt kan 

också själva nyhetstexten bidra till dessa normer och samhällsstrukturer genom sin 

språkliga gestaltning av händelser (Lundgren et al. 1999: 39). I vår textanalys 

kommer vi att implementera ovan nämnda textanalytiska verktyg för att undersöka 

hur romer framställs i textform och med syfte att få svar på delar av våra 

frågeställningar.  

6.5. Bildanalys 

Precis som text är bilder en viktig del av journalistiken och fotografier är den 

vanligaste formen av illustration i nyhetsartiklar. Fotografier kan antingen användas 

som en direkt avbild av det som påstås vara verkligheten eller som en illustration där 

den ska representera något, till exempel porträttbilder och arrangerade bilder. När 

man använder sig av porträttbilder handlar det ofta om att läsaren ska känna igen 
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personen på bilden som texten handlar om, som i Mariafallet där alla medier använder 

sig av en och samma porträttbild av flickan för att skapa en relation och ett 

igenkännande. Med hjälp av fotografier kan man förmedla många olika saker till 

betraktaren och bilden måste precis som själva artikeln ses som en vinklad komponent 

av nyheten snarare än en bild av verkligheten (Hillesund, 1994: 71).  

Bilder analyseras både på en konnotativ och en ideologisk nivå. På den 

konnotativa nivån avgör man vilka känslor, associationer och föreställningar som är 

knutna till bilden. Konnotationer är till stor del beroende texten runt bilden samt 

bildens komposition och är nära knutna till kulturellt bestämda bildspråkliga koder. 

Olika kompositoriska element signalerar olika saker: en närbild vill skapa en 

känslomässig koppling till betraktaren, en bild tagen underifrån skapar en känsla av 

överlägsenhet och så vidare. På den konnotativa nivån avgör vi också om bilden ger 

ett positivt eller negativt intryck (Ibid: 74). På den ideologiska nivån undersöker man 

om pressbilden bygger på några ideologiska eller mytologiska föreställningar om 

samhället. Anspelar bilden till exempel på särskilda uppfattningar om roller i vårt 

samhälle och hur visar sig dessa uppfattningar i bildens komposition och 

konnotationer? (Ibid: 75). Man kan också titta på om bilden passar in på hur ett visst 

fenomen brukar skildras i bild. I det här fallet handlar det om romer och framför allt 

hur de genom bilder ställs i kontrast till ”oss”, icke-romerna och vilka känslor 

bilderna anspelar på hos betraktaren. Fotografier har stor makt över läsarens intryck 

och åsikt om en person eller situation, både positivt och negativt (Ibid: 75). 

 

6.6. Tolkningsverktyg 

Här redogör vi för hur analysen av materialet utförts samt för vilka tolkningsverktyg 

som kommer användas i diskussionen. Vi har efter närläsning av materialet delat in 

analysen efter teman som belyser olika diskurser om romer i nyhetstexterna, genom 

att analysera journalistens språkliga formuleringar, val av citat och bilder.  

Andrande 

Vi kommer i diskussionen använda oss av Brunes begrepp ”andrande” för att påvisa 

ett ”vi”(berättaren) och ”de”(de beskrivna) i våra valda nyhetstexter. Följande 

riktlinjer hjälper till att definiera ett ”vi” och ”de”: 
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� Texten är skriven på ett sätt som att ”vi” talar om ”dem”. ”De” som blir beskrivna 

blir så i ett sammanhang där ”vi” kan förstå det eller solidarisera med och ”de” har 

inget eller litet inflytande över hur de beskrivs.  

� Skillnader märks mellan ”vi” och ”de” genom exempelvis en konflikt eller ett 

motsatsförhållande. Exempelvis att ”vi” ger ”dem” hjälp i en katastrof eller att det 

finns en konflikt som kräver en lösning.  

� De handlingar, drag eller problem som tillskrivs ”dem” är sådana som antingen är 

främmande eller icke önskvärda i vår bild av oss själva eller något som verkar 

hotande mot ”oss” och vår identitet. På det viset blir ”de” också en kontrast mot vår 

egen ideala bild av oss själva (Brune, 2004: 48).  

 

Modalitetsanalys 

Modalitet betyder ordagrant ”sätt”, och analys av modalitet undersöker hur mycket 

talaren instämmer i en sats (Winther Jörgensen, Phillips 2000: 88). Modalitet är alltså 

en slags attityd eller kommentar från talaren eller författaren. Den kan vara både klart 

uttalad och outtalad, och sätt den kan märkas på kan bland annat vara i form av 

modala hjälpverb som ”borde” och ”måste” i texten (Roosvall 2005: 89f). Man kan 

formulera en sats på olika sätt och därmed få den att inneha olika modaliteter där det 

skiljer sig hur starkt knuten talaren är till sitt påstående. Vilken typ av modalitet som 

används påverkar diskursens konstruktion av sociala relationer samt betydelse- och 

kunskapssystem. En typ av modalitet är sanning, då talaren i princip instämmer helt 

med sitt påstående. ”Åderförkalkning angriper artärerna” visar på ett sant faktum 

medan ”åderförkalkning kan angripa artärerna” är ett mindre säkert sådant (Winther 

Jörgensen, Phillips 2000: 88). En annan typ av modalitet är önskvärdhet. Den ger 

uttryck åt författarens eller talarens gillande eller ogillande av något och fungerar 

oftast implicit, men det kan också märkas mer uttalat med adjektiv och adverb som är 

värderande, som till exempel ”rätt” och ”konstigt” (Roosvall 2005: 90). Man finner 

olika typer av modalitet i olika typer av diskurser. Massmedier tenderar exempelvis 

att lägga fram information som fakta genom att använda kategoriska samt objektiva, 

istället för subjektiva, modaliteter. En objektiv modalitet märks genom att man säger 

”den är hemsk” istället för att säga ”vi anser att den är hemsk” (Winther Jörgensen, 

Phillips 2000: 88). I den kvalitativa analysen kommer vi att fokusera på just 
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modaliteterna sanning och önskvärdhet, med tanke på mediers stora sannings- och 

objektivitetanspråk, för att påvisa textförfattarnas eventuella egna åsikter och i vilken 

mån deras texter framställs som sanna.  

7. ANALYS OCH RESULTAT 

7.1. Kvantitativ innehållsanalys  

I det här avsnittet presenteras resultaten från den kvantitativa analysen med hjälp av 

diagram. Analysen är indelad efter följande teman som hjälper oss att besvara vår 

frågeställning: Faktorer som nämns i artiklarna, jämförelse mellan dagspress och 

kvällspress och jämförelse före och efter de biologiska föräldrarna hittats. Totalt ingår 

24 artiklar i analysmaterialet. Analysen har gjorts utifrån 12 variabler (se bilaga 1) 

och av dessa har vi valt att presentera de som pekar på generella tendenser i 

materialet. I detta fall är det: Nämns romsk etnicitet? Beskrivs Marias utseende? 

Nämns droger/vapen? Nämns pengar/människohandel? Hur stor plats fick artiklar 

respektive bilder före och efter de biologiska föräldrarna hittats? 

 

Faktorer som nämns i artiklarna 

I analysenheterna har vi sett ett antal faktorer som nämns frekvent och genomgående i 

alla artikeltyper. Återkommande faktorer som tas upp i samband med rapportering av 

händelsen nämner romsk etnicitet, utseende, människohandel samt saker som hittats i 

lägret i samband med upptäckten av flickan Maria.  
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Fig. 1: Antal artiklar som tar upp respektive inte tar upp våra utvalda variabler. 

 

15 artiklar – en klar majoritet – nämnde etniciteten på dem som bodde i lägret där 

Maria hittades medan 9 inte gjorde det. ”Romlägret” och ”Det romska paret” är 

exempel på hur etniciteten tas upp. I 15 artiklar beskrivs Marias utseende i termer som 

exempelvis blond, grönögd och ljushyad. 14 av 24 artiklar nämnde pengar eller 

människohandel i någon form. Till exempel spekulerades det i flera artiklar om att 

Maria hade köpts av det par som uppfostrat henne och att hon tvingades dansa för 

pengar av sin fosterfamilj. Vapen och/eller droger nämns i 11 av analysenheterna. I 

samband med den polisrazzia då Maria upptäcktes hittades också bland annat vapen 

och droger i lägret vilket tas upp i flera av de artiklar vi analyserat. Det nämns bland 

annat att Maria vuxit upp bland vapen och droger.  
 

Jämförelse mellan dagspress och kvällspress  

I analysmaterialet kan man märka en skillnad mellan vad som tas upp i dags- 

respektive kvällspress. De skillnader vi fokuserar på ligger i variablerna som 

presenteras i figur 1. Av de 24 analysenheterna kommer hälften från dagspress och 

hälften från kvällspress. 
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Fig 2: Antal artiklar i dags- respektive kvällspress som beskriver Marias utseende 

 

Resultatet visar att Marias utseende beskrivs i högre grad i dagspress än i kvällspress. 

Inom kvällspressen beskrivs hennes utseende i hälften av artiklarna medan i det i 

dagspressen beskrivs i 9 av 12 artiklar. 

 

  
Fig 3: Antal artiklar i dags- respektive kvällspress som nämner romsk etnicitet. 

 

I en klar majoritet av kvällspressens artiklar (10 av 12) nämns romsk etnicitet medan 

det i dagspress är en mindre majoritet som inte nämner det. 
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Fig 4: Antal artiklar i dags- respektive kvällspress som nämner pengar och/eller människohandel. 

 

I hälften av dagspressens artiklar nämns människohandel och/eller pengar medan 

detta nämns i 8 av 12 av kvällspressens artiklar. 

 

 

 
Fig 5: Antal artiklar som publicerats i dags- respektive kvällspress före och efter de biologiska 

föräldrarna hittats. 

 

Man ser en skillnad i hur många artiklar dagspressen respektive kvällspressen 

publicerat om Mariafallet före och efter det att man hittat hennes biologiska föräldrar 

den 25 oktober. Dagspressen publicerade 7 av 12 artiklar innan medan samma siffra 

för kvällspressen var 9 av 12 artiklar. 
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Jämförelse före och efter de biologiska föräldrarna hittats 

Man kan märka en skillnad i hur publiceringfrekvensen och utrymmet sett ut före och 

efter uppdagandet att Maria faktiskt inte blivit såld eller kidnappad då man hittat 

hennes biologiska föräldrar den 25 oktober. Skillnaderna presenteras i diagrammen 

nedan. 

 

 
Fig 6: Andel artiklar som publicerats före respektive efter de biologiska föräldrarna hittats. 

 

Av de 24 artiklarna i analysen är två tredjedelar (16 stycken) skrivna innan de 

biologiska föräldrarna hittats. 

 

 
Fig 7: Fördelning mellan artikelstolekar före respektive efter de biologiska föräldrarna hittats. 
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Variabeln artikelstorlek har fyra olika variabelvärden: Helsida, halvsida, kvartssida 

samt notis. Till notiser räknas alltså alla artiklar som täcker mindre än en fjärdedels 

sida i en tidning. Av diagrammet framgår att artikelstorleken liksom antalet artiklar 

minskat efter att de biologiska föräldrarna hittats. 

 

 

 
Fig 8: Fördelning mellan bildstorlekar före respektive efter de biologiska föräldrarna hittats. 

 

Bildstorleken har också delats upp i fyra variabelvärden: Stor, liten, mellan och ingen 

bild. En stor bild innebär här att den täcker minst hälften av en tidningssida. Om flera 

bilder tillsammans tar upp mer än en halv sida räknas även det som en stor bild. En 

mellanstor bild tar upp minst en fjärdedel av en tidningssida. Även här räknas flera 

bilder kombinerat ihop till en fjärdedelssida. Liten bild är alla bilder som är mindre än 

en fjärdedels sida. I diagrammet ser vi att antalet bilder minskat samt att det finns 

betydligt färre stora bilder efter att de biologiska föräldrarna hittats. 

 

7.2. Kvalitativ textanalys 

I det här avsnittet redogör vi för hur romer i samband med Mariafallet framställts i 

fem svenska dagstidningar genom kvalitativ textanalys. Vi använder oss av de 24 

artiklar vi använt i den kvantitativa analysen samt sex artiklar som publicerats online 

på Aftonbladets och Expressens hemsidor. Samtliga artiklar som analyseras ingår i 

genren nyhetstexter och analyseras därför utifrån den förutsättningen med särskilt 
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fokus på sanningsanspråk och objektivitet. Artiklarna analyseras inte var för sig utan 

de används som ett större mediematerial och analysen delas in i teman som tar fasta 

på olika aspekter som belysts under rapporteringen av Mariafallet. 

 

Den opålitliga romen 

I artiklarna nämns och definieras genomgående både paret och de biologiska 

föräldrarna utifrån sin romska etnicitet. Lägret där Maria hittas refereras också till 

som ”romlägret” i ett flertal artiklar. I många artiklar beskrivs romerna också på sätt 

som utmålar dem som kriminella och opålitliga. Här följer tre exempel hämtade ur tre 

olika artiklar där etniciteten används som beskrivning i negativa sammanhang: 

”Den lilla flickan Maria bodde bland droger och vapen i romlägret i 

Grekland.”(Expressen 20131022) 

”Så i torsdags uppgav bulgariska myndigheter att föräldrarna troligen är ett par från 

den lilla staden Nikolaevo, vilket nu har bekräftats med DNA-tester. Även den här 

familjen är romer, och består förutom föräldrarna av nio barn.” (GP 20131026) 

”Ett romskt par har häktats misstänkt för att ha kidnappat den blonda flicka, som nu 

tas om hand av en grekisk barn-organisation.” (GP 20131022)  

Uttrycket att Maria bodde ”bland droger och vapen i romlägret” gör att man 

förknippar ordet ”rom” med droger och vapen. Stereotypen att romer bor i läger 

eftersom de reser från plats till plats, och att de är kriminella blir också anspelad på 

genom detta. Man försätts i en scen och en föreställningsvärld som är ett knark- och 

vapennäste där den ”lilla” flickan bodde. Ordet ”lilla” för tankarna till att flickan är 

just liten, och utsatt, och att hon inte hör hemma där hon hittades. Ordvalet att 

föräldrarna ”troligen” är ett par från staden Nikolaevo motsäger påståendet att det har 

”bekräftats” med DNA-tester och kastar därmed tvivel över om de biologiska 

föräldrarna är just det. Ordvalet ”uppgav” är också ett yttrandeverb som pekar på 

mindre trovärdighet och förstärker motsägelsefullheten ytterligare. I citatet beskrivs 

”även” denna familj som romer. Ordet ”även” är en upprepning som syftar på 

etniciteten rom, och fungerar som ett retoriskt förstärkande grepp. Att paret sedan 

definieras som just romer i citatet ”Ett romskt par har häktats…” gör att de reduceras 

till endast sin etnicitet samt sätts i kontrast till den ”blonda” flickan och skiljer dem 
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från henne, samt indirekt indikerar att romer inte kan vara blonda. Det aktiva verbet 

”kidnappat” innebär också att det romska paret blir subjekt och aktörer och den 

blonda flickan objekt och offer.  

 Vidare förknippas attributet ”rom” med opålitlighet och kriminalitet: 

”Samtidigt kommer ytterligare uppgifter om att Maria ska ha utnyttjats av de 

föräldrar som nu är gripna.”  

”- Jag tror att de fick pengar för att exploatera barnet, säger Costas Yannopoulos på 

organisationen” (Expressen 20131021) 

”…bodde bland droger och vapen i romlägret […] Vapen, haschpipor, tabletter och 

stöldgods har beslagtagits från personerna i lägret” (Expressen 20131022) 

”Flera beklämmande detaljer pekar nämligen mot att de båda tros ha ägnat sig åt 

skumraskaffärer […] ”- Det är uppenbart att vi står inför välorganiserat 

bluffmakeri…” (Expressen online, hämtad 20131120: Maria bodde bland…) 

”De uppger att hon kallas Maria – men om det är hennes riktiga namn är oklart” 

(Aftonbladet 20131019) 

Paret beskrivs spekulativt som att de har ”utnyttjat” och ”exploaterat” flickan samt att 

de ”fick pengar” för detta.  Det beskrivs också hur vapen och droger beslagtagits från 

”personerna i lägret” vilket syftar på romer genom det tidigare beskrivna ”romlägret”. 

Här dras alla personer i lägret över en kam och det framstår som att varenda rom i 

lägret ska ha innehavt nämnda ”vapen, haschpipor, tabletter och stöldgods”. 

Reporterns egna värderingar märks genom orden ”beklämmande” och 

”skumraskaffärer” som understryker parets opålitlighet och kriminella tendenser. En 

färdig tolkning och slutsats har gjorts åt läsaren och ordet ”beklämmande” är ett 

exempel på en önskvärdhetsmodalitet genom vilken författaren uttrycker sitt ogillande 

och sin åsikt. I citatet görs vidare ett starkt sanningsanspråk samt en stark värdering i 

och med uttrycken ”Det är uppenbart” och ”välorganiserat bluffmakeri”. Paret är 

alltså inte bara lögnaktiga utan de är det till och med på en organiserad nivå. Parets 

trovärdighet utmålas som låg i och med yttrandeverbet ”uppger”, man ifrågasätter i 

texten om flickans namn verkligen är Maria som de sagt. 
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Den blonda flickan bland de mörka romerna 

Genomgående i de artiklar vi tagit del av nämns flickan Marias utseendemässiga 

olikhet gentemot det par hon växt upp med. Hennes utseende fungerar som en metod 

att beskriva parets utseende utan att faktiskt beskriva det. Maria är liten, blond, 

ljushyad, grönögd eller blåögd vilket sedan poängteras skilja sig kraftigt från parets 

utseende. Exempel på sammanhang där flickans utseende beskrivs och sätts i kontrast 

till parets är:  

”Det var vid ett knarktillslag mot det romska lägret utanför byn Farsala, norr om 

Aten, som en polis råkade se en blond kallufs.[sic] 

– Plötsligt dök det lilla nyfikna huvudet upp under ett överkast, sa den grekiska 

polisen Kostas Giannopoulos enligt grekiska Skai tv. 

När det lilla ljusa barnansiktet kikade fram anade polisen oråd då flickan var mycket 

olik paret som hon bodde hos.” (Expressen online, hämtad 20131120: Misstänka 

paret…) 

”Flera teorier förekom om vad som kunde tänkas vara anledningen till att en så pass 

blond flicka levde hos en romsk familj i Grekland” (GP 20131022) 

Man antyder här att en rom inte kan vara blond och ljushyad, genom att understryka 

att det var den utseendemässiga skillnaden som fick polisen att fatta misstankar. 

Journalisterna själva verkar hålla med om detta faktum genom att lägga in egna 

värdeord såsom: ”anade oråd”, ”skilde sig så mycket” och såpass blond flicka”. 

Här visar skribenterna upp sina egna åsikter. Marias utseende sätts också i kontrast till 

miljön där hon hittades i och med meningen ”Det var vid ett knarktillslag mot det 

romska lägret”. Kontrasten i att en liten blond flicka inte hör hemma i ett läger bland 

droger, och indirekt romer visas speciellt i och med meningen som beskriver att de 

undrar vad anledningen skulle tänkas vara till att en blond flicka bor hos romer. Att 

flickans ansikte beskrivs som ”ljust” sätter det också i kontrast till romernas och 

parets som då automatiskt förväntas vara motsatsen – mörkt. Flickan framstår också 

som änglalik, oskyldig och indirekt som ett offer i och med beskrivningen ”det lilla 

ljusa barnansiktet”.  

 

Samma tendenser märks i detta exempel:  
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”Bland romerna i lägret fanns en blond flicka. Eftersom hon till utseendet skilde sig 

så mycket från de som påstods vara hennes föräldrar fattade polisen misstankar.” 

(Aftonbladet online, hämtad 20131120: Känner du igen…) 

Man skiljer den blonda flickan helt från romerna i lägret med meningen ”Bland 

romerna i lägret fanns en blond flicka”. Det konstateras att hon inte är en del av den 

romska gruppen på grund av hennes hårfärg. Att paret ”påstods vara hennes föräldrar” 

ger liten trovärdighet till att så skulle vara fallet.  

 

De fattiga och kriminella förhållandena i romlägret 

Lägret där Maria hittades benämns i flertalet artiklar som ”romlägret” och 

förhållandena i lägret beskrivs som ”fattiga”, ”enkla” och kriminella, och som en 

dålig miljö för Maria att vistas i. Exempel på detta kan man se i följande fyra citat 

som hämtats ur tre olika artiklar: 
”Här är bilderna som visar polisens fynd efter tillslaget mot lägret utanför Aten. 

Vapen, haschpipor, tabletter och stöldgods har beslagtagits i stora drivor från 

personerna i lägret” (Expessen online, hämtad 20131120: Maria bodde…) 
”I det här enkla och fattiga lägret utanför byn Farsala, ungefär 28 mil norr om Aten, 

hittades fyraåriga Maria.” (Expressen online, hämtad 20131120: Här bodde…)  
”Vid ett tillslag mot romer i Grekland i onsdags hittade polisen droger, vapen – och 

fyraåriga Maria” 
”Ett fattigt område med slitna baracker, en lösspringande hund och kläder som ligger 

uppslängda på staket.” (Aftonbladet, 20131020) 
I många av nyhetsartiklarna beskrivs vad som funnits i lägret och hur Maria levt bland 

det. Det är ”vapen, haschpipor, tabletter och stöldgods” som beslagtagits i ”stora 

drivor”. Stora drivor är ett värdeord som indikerar att det var enorma mängder vapen 

och droger som hittades. ”Stora drivor” är också en retorisk hyperbol som medvetet 

överdriver mängden beslagtaget gods och en subjektiv åsikt som inte går att definiera 

som en given mängd. Satsen ”Har beslagtagits i stora drivor” fungerar också som en 

sanningsmodalitet som uttrycker författarens sanningsanspråk och syftar på att 
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mängden, drivorna, är korrekt. Genom att Maria nämns bland vad man hittade vid 

tillslaget, utöver droger och vapen, likställer man henne med stöldgods och man visar 

genom att hon är det enda som inte hör hemma bland det övriga stöldgodset, att hon 

inte passar in i lägret. Förhållandena i lägret beskrivs som ”fattiga” och ”enkla” och 

journalistens beskrivning av vad bilder visat: ”slitna baracker”, ”en lösspringande 

hund” och ”kläder som ligger uppslängda på staket” fungerar som förenklad 

beskrivning av lägrets nedgångna och fattiga förhållanden. Den ”lösspringande 

hunden” fungerar som symbol för hur ansvarslösa personerna i lägret är i och med att 

de inte har hunden kopplad. Lösspringande hundar utomlands brukar också 

förknippas med sjukdom, rabies och aggressivitet. Att kläderna ligger ”uppslängda” 

på staket har också en värdering i sig då det indikerar att ingen möda gjorts och att det 

gjorts i all hast. Att de inte ens har en tvättlina att hänga upp sina kläder på är också 

en symbol för hur pass dåliga omständigheterna i lägret ska vara. Att barackerna är 

”slitna” är även det ett negativt värdeord. 
 
Maria tvingades dansa för pengar 

Polisen släpper, knappt en vecka efter upptäckten av flickan, en film som visar hur 

Maria dansar till orientalisk musik, tillsammans med en kvinna och en man. Två barn 

i sexårsåldern står och tittar på och klappar händerna och i bakgrunden syns ett 

matbord där cirka sju personer sitter och äter. Polisen menar att ”dansuppvisningen” 

(Aftonbladet 20131022) är familjens sätt att tjäna pengar på Maria medan paret säger 

att hon bara tycker om att dansa. Här följer tre citat från två olika artiklar som 

exemplifierar hur detta togs upp i kvällspressen: 
”Men trots avslöjanden om hur lilla Maria, fyra år gammal, tvingats dansa för pengar 

och tros ha växt upp i närheten av grovt kriminella så försvarar släkten det häktade 

paret som misstänks ha fört bort henne.” (Expressen online, hämtad 20131120: Maria 

bodde bland…)  
”Igår släppte de en film som visar hur Maria motvilligt dansar med en 21-årig kvinna. 

Enligt polisen är dansuppvisningen ett sätt för familjen att utnyttja flickan för att tjäna 

pengar, skriver Daily Mail.”  
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Bildtext: ”Här dansar flickan för pengar” (Aftonbladet 20131022) 
Det romska parets släkt ges ingen trovärdighet i och med citatet som säger att de 

försvarar dem trots att de tvingat Maria att dansa för pengar. Ordet ”trots” fungerar 

också som en önskvärdhetsmodalitet, textförfattarens misstro och ogillande ges till 

uttryck genom detta. Uttrycket att de ”försvarar” förutsätter automatiskt att paret gjort 

fel. Citatet har ett högt sanningsanspråk i och med orden ”avslöjanden” och ”tvingats” 

som konstaterar påståendet som ett faktum och presenterar detta som självklart. ”Lilla 

Maria” är objektet i meningen och hon blir därmed offret. Genom att beskriva henne 

som just liten och förstärka detta genom att också skriva ut hennes ålder förstärks 

hennes roll som offer ytterligare. Att Maria tros ha ”växt upp bland grovt kriminella” 

förstärker även det hennes roll som offer och därmed parets roll som förövare, inte 

minst genom ordvalet att paret misstänks ”ha fört bort henne”. Ordvalet ”grovt” i 

frasen ”grovt kriminella” är en subjektiv och spekulativ uppskattning av vilka typer 

av människor Maria tros ha vuxit upp bland.  Värdeord återkommer i och med hur det 

beskrivs att Maria dansar ”motvilligt”. Detta är också en subjektiv åsikt som inte går 

att bevisa varken för eller emot. Att Marias dansande kallas för ”dansuppvisningen” 

förstärker påståendet om att familjen ska tvinga henne att göra detta för att tjäna 

pengar istället för att hon bara dansar för att det är roligt. Att paret skulle ”utnyttja” 

Maria just för att tjäna pengar stärker den stereotypen om romer som giriga och 

oärliga, speciellt eftersom dans är ett av de sätt romer traditionellt har försörjt sig på 

genom tiderna. I bildtexten som lyder ”Här dansar flickan för pengar”, en 

sanningsmodalitet, finns ännu ett starkt sanningsanspråk från författaren som 

konstaterar istället för att lämna fritt för tolkning och stämmer in med påståendet 

fullkomligt.   
 

Maria utsatt för människohandel? 

I många av artiklarna om Mariafallet nämns människohandel då man spekulerar kring 

hur Maria hamnat hos paret som uppfostrat henne. En vanligt förekommande 

förklaring är att hon har köpts av paret eller sålts av sina biologiska föräldrar. I vissa 

fall spekuleras det också runt vilket pris som betalats för flickan. Några exempel på 

det här är:  



 34

” – Det här har skakat alla och fört till ljuset ett enormt problem – hur lätt det är att 

bedriva olaglig handel med barn, säger organisationens [Smile of the child] chef 

Costas Giannopoulos.”(Expressen 20131020) 

 

”Enligt obekräftade uppgifter från grannar ska Sasha Ruseva ha sagt att hon sålt 

flickan för motsvarande 2000 kronor” (Expressen 20131028)  

 

”Det par som häktats misstänkta för att ha rövat bort henne påstås ha köpt henne för 

1000 euro av en fattig bulgarisk bomullsplockare.” (Expressen online, hämtad 

20131120: Maria kan komma…) 

 

I de fall där man nämner att paret dementerar uppgifterna om människohandel lägger 

skribenten oftast in yttrandeverb som indikerar att de kanske inte talar sanning, såsom 

hävdar eller påstår, till exempel ”Paret hävdar att de adopterat henne” (GP) eller 

”[Paret] uppger att flickan lämnats till dem av den biologiska mamman som inte 

kunde ta hand om barnet.” (DN). I dessa artiklar anammas stereotypen att romer är 

kriminella och att de är barnarövare, något som påstås i ett flertal av de artiklar vi 

tagit del av.  

Vilka citat man väljer att ta med i en artikel har stor betydelse för läsarens 

uppfattning av situationen. Här tar man med ett citat där det påstås att detta belyser ett 

”enormt” problem: Hur lätt det är att bedriva olaglig handel med barn. Man 

ifrågasätter inte detta utan lägger fram det som ett faktum, trots att uppgiften är helt 

obekräftad. Det ger läsaren en bild av att det är barnhandel som har ägt rum. I en 

annan artikel framgår dessutom att ”Grekisk polis misstänker att flickan kan ha utsatts 

för människohandel och att det kan finnas ett nätverk mellan Grekland och 

Bulgarien…”(SvD 22102013). Här antar läsaren att det romska paret är en del av 

detta nätverk och ägnar sig åt kriminalitet på en mer organiserad nivå. 

Att ange en summa som barnet köpts för ökar också graden av trovärdighet 

och i det här fallet är det också rena spekulationer. Att det dessutom är en relativt låg 

summa stärker känslan av att det varit en ren affärsuppgörelse och att barnet inte hade 

något större värde för de som köpte eller sålde henne. I en artikel nämner man också 

att paret är häktade misstänkta för att ha ”rövat bort” barnet, ett ordval som för 

tankarna till sagor där onda varelser fört bort barn från sina föräldrar.  

 



 35

Spekulationer om Marias ursprung 

Innan det stod klart vad som egentligen hade hänt med Maria och hur hon hade 

hamnat hos familjen i lägret spekulerades det i medier över hela världen om var hon 

kunde tänkas komma ifrån. Eftersom hon var blond och ljushyad var det många 

svenska medier som rapporterade att hon troligen var från Skandinavien eller 

möjligtvis Östeuropa. Medier i många länder uppmanade folk att höra av sig till 

organisationen ”The smile of the child” om man kände igen flickan, och i svensk 

press skrevs det mycket om alla tips som kommit in med fokus på dem från 

Västeuropa och USA. 

 

”Men spåret som pekar mot USA är bara en av många ledtrådar - Kanada, Sverige, 

Frankrike och Polen har också varit aktuella.” (Expressen online, hämtad 20131120: 

Maria kan komma från…) 

 

” – Hennes drag tyder på att hon kommer från östra eller norra Europa, säger 

polischefen i regionen” (Expressen online, hämtad 20131120: Var är…) 

 

”Nu misstänker polisen att hon kan vara kidnappad från norra Europa.” (Aftonbladet 

online, hämtad 20131120: Känner du igen…) 

 

Slutsatsen som dras i dessa resonemang är att den blond, blåögd och ljushyad flicka 

inte kan vara rom och heller inte hör hemma bland romer. Baserat på hennes utseende 

förmodar man at hon är västeuropé och kanske skandinav. Genom att skriva att hon 

kan komma från Sverige – något som det inte fanns några som helst belägg för när 

denna artikel skrevs: ”Här är bilden på den kidnappade flickan - som kan vara 

svensk”(Aftonbladet online, hämtad 20131120: Känner du igen…), väcker man 

sympatier hos dem som läser artikeln i Sverige. Genom att dessutom fastslå att hon är 

kidnappad utan att ifrågasätta det ökar medkänslan för Maria. Man presenterar inga 

specifika teorier om att hon skulle kunna komma från ett östeuropeiskt land, och 

definitivt inte att hon skulle kunna komma från en romsk familj vilket visade sig vara 

sanningen, eftersom den stereotypa bilden av en romsk person från Rumänien inte 

passar in på Marias utseende. 

 

Maria efter omhändertagandet 
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I flera artiklar beskrivs det hur Maria mår och vad hon gör efter att hon har 

omhändertagits från lägret. Det framstår som att hon har varit med om något mycket 

traumatiskt som hon nu håller på att återhämta sig från. Några exempel som beskriver 

Marias tillstånd är: 

”Enligt organisationens talesman Panayotis Pardalis var flickan mycket smutsig när 

hon kom och bodde i ”dåliga förhållanden”. 

– Hon var rädd och under någon slags psykisk press när hon kom. Kollegor har 

försökt kommunicera med henne, men har inte nått fram.” (Expressen 20131019) 

”Maria är fortfarande på sjukhus men mår enligt Panagiotis mycket 

bättre.”(Expressen, 20131021) 

Formuleringen ”mår mycket bättre” indikerar att hon inte mått bra där hon tidigare 

befann sig, något som inte nämns eller specificeras närmare i någon av artiklarna. 

Detta intryck förstärks av att hon ”var mycket smutsig” och ”under psykisk press” när 

hon kom till organisationen. Hennes tillstånd beskrivs som det hos någon som varit 

med om en fruktansvärd upplevelse och formuleringen ”någon slags psykisk press” är 

vag och subjektiv. ”Dåliga förhållanden” preciseras inte heller närmare och ger även 

det intryck av att vara en subjektiv åsikt från den citerade personen som skribenten 

valt att ha med i artikeln. 

I en artikel lyfts det ännu tydligare fram att flickan har det bättre nu när hon inte är i 

lägret längre: 

”Kostas Giannopoulos är chef för organisationen "The Smile of a Child" som tagit 

hand om Maria. Han hävdar att flickan nu är mycket lugnare än när polisen hämtade 

henne från lägret. 

– För första gången är hon bland människor som bryr sig om henne.” (Expressen 

online, hämtad 20131120: Här bodde…) 

Att ” hon för första gången är bland folk som bryr sig om henne” visar tydligt 

inställningen gentemot de personer som uppfostrat henne. Meningen menar att Maria 

aldrig varit bland folk som bryr sig om henne. Flickan beskrivs som ”mycket lugnare” 

där hon nu är i jämförelse med lägret vilket ytterligare understryker att det var lägret 

och de hon bodde bland som upprörde henne. Ingenstans nämns att hennes tillstånd 
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kan bero på att hon just tagits från sin familj. Det vinklas istället som att hon är 

skakad på grund av hur hon levt tidigare och hon beskrivs som ett offer.  

 

7.3. Bildanalys 

Till bildanalysen har tre artiklar valts ut av de 24 som använts i den kvantitativa 

innehållsanalysen. De tre artiklarna med bilder anser vi är representativa för hur 

bilderna ser ut innehållsmässigt i de artiklar vi tagit del av. I de artiklar där bilder 

ingår föreställer de i de flesta fall Maria och hennes fosterföräldrar, antingen 

tillsammans eller var för sig. Efter det att den biologiska mamman hittats fanns det 

ofta bilder på henne. Andra vanliga motiv var lägret där Maria växt upp och illegala 

föremål som funnits i lägret. Eftersom kvällspressen innehöll fler bilder än 

dagspressen har vi valt artiklar från kvällspressen för att kunna analysera så många 

bilder som möjligt. Analysen är här uppdelad mellan de tre artiklar vi valt så att varje 

artikel med tillhörande bild/bilder analyseras för sig. Bilderna finns bifogade i Bilaga 

2. 

 

Spåren leder till Sverige – Aftonbladet 21 oktober  

Artikeln handlar om att tips strömmar in från hela världen om vem den mystiska 

flickan kan vara, varav ett hett tips kommer från Sverige. En teori om att Maria kan 

vara barnet till en skandinavisk man som förlorade sitt barn i Grekland 2009 men 

sedan upptäckte att dotterns grav var tom, läggs också fram. Texten beskriver även 

Marias tillstånd efter att hon omhändertagits och hur hon har det hos organisationen 

The Smile of the Child. En mindre faktaruta berättar hur Maria hittats under en 

vapenrazzia i ett romskt läger och misstänks vara kidnappad. 

I denna artikel finns en enda bild som täcker cirka en halv sida i tidningen. 

Den utgör alltså hälften av artikeln som är en helsida. På bilden ser man en liten flicka 

med blont hår och ljusa ögon som tittar rakt in kameran med huvudet lite på sned. 

Hennes ansiktsuttryck är bekymrat och hon rynkar på ögonbrynen. Hon ser orolig och 

rädd ut. Man ser också hennes händer som hon håller framför bröstet tätt intill sig 

med den ena handen stängd och den andra öppen. På tummarna har hon lilaaktig färg. 

Hennes hår är flätat i tre flätor som nederst ser ut att ha samma färg som hennes 

fingrar. Bilden är ett stående porträttfoto mot en rosa vägg där flickans ansikte och 
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överkropp tar upp det mesta av bilden. Att bilden är en närbild på en person innebär 

att den anspelar på känslor som vill väckas hos betraktaren (Hillesund 1994: 74). Det 

innebär också att det är en person som vi väntas vara känslomässigt engagerade i. Att 

flickan dessutom tittar rätt in i kameran etablerar med hjälp av ögonkontakt ett direkt 

tilltal mellan läsare och avbildad person, vilket enligt Roosvall (2005) lägger grunden 

för en självreflexivitet hos läsaren. Den känsla som väcks i det här fallet är empati. 

Man undrar varför flickan ser ledsen ut och tänker att hon måste ha blivit illa 

behandlad, ett intryck som också förstärks av att hon har smutsiga fingrar.  

 I bildtexten står bland annat att hon befinner sig på ett sjukhus och att ”hon 

enligt uppgift är vid god hälsa och har börjat leka”. Detta får en också att tänka att 

hon kommer från en plats där hon haft det dåligt och nu mår bättre och har börjat 

leka. När man tittar på en bild i ett nyhetssammanhang tittar man på hela kontexten 

som bilden ingår i. Det naturliga är att göra en koppling mellan bilden och artikelns 

rubrik eftersom det är det man först lägger märke till (Hillesund 1994: 72). I det här 

fallet är ordet ”Sverige” med i rubriken vilket för tankarna till att flickan kan vara 

svensk vilket väcker ytterligare sympati då man känner en koppling till det svenska.  

 

Provet avslöjar Marias ålder – Aftonbladet 22 oktober 

Artikeln handlar om att den grekiska polisen tagit tandprov på Maria och att dessa 

tyder på att hon är runt sex-sju år. Detta är en del av polisens försök att hitta flickans 

identitet. I texten står också att jakten på Marias biologiska föräldrar fortsätter och att 

teorin om att flickan är kidnappad står fast. Artikeln innehåller också citat från 

romska personer i lägret som anser att behandlingen är rasistisk och i slutet av texten 

skriver man också om hur flickan dansat ”motvilligt” på film dagen innan. 

I den här helsidesartikeln finns fyra bilder. Den största bilden som täcker 

ungefär en fjärdedel av sidan är än en gång en porträttbild av flickan Maria. Hon har 

samma gråa tröja på sig som i det tidigare nämnda porträttfotot men bakgrunden är vit 

och det ser ut som att hon sitter i en svart soffa. På den här bilden ser man dock bara 

Marias ansikte och axlar och inte hennes händer. Även här ser hon ledsen och 

nedstämd ut men tittar inte in i kameran utan lite nedåt och ut i intet. Återigen 

förmedlar bilden en sorgsen känsla som väcker sympati för flickan, speciellt när man 

ser på bilden i dess sammanhang.  

De tre andra bilderna är skilda från Mariabilden och ser ut att hänga ihop med 

varandra. En stor bild överst på sidan visar en stillbild tagen från en film som Marias 
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fosterfamilj gjort offentlig. Filmen blev kontroversiell eftersom medierna 

rapporterade att den visar hur flickan tvingas att dansa för pengar (Expressen tv, 

2013). På bilden ser man en kvinna med höftlångt, blont hår och en man som dansar 

på en scen tillsammans med Maria. Bilden är för otydlig för att kunna utläsa 

ansiktsuttryck men Maria har ena handen i munnen och blicken i golvet vilket 

förmedlar en känsla av blyghet eller osäkerhet. I bakgrunden ser man två parkerade 

skåpbilar och ett uppdukat långbord där folk sitter. Vid scenens kant står två andra 

små flickor och tittar på dem som dansar. Den ena flickan ser ut att klappa händerna. 

Texten under bilden börjar med versaler: ”Polisen: Här dansar flickan för pengar”. 

Hillesund (1994) tar upp den starka kopplingen mellan text och bild och hur bilden 

förankrar textens innehåll till verkligheten. Kopplar man här ihop bild med bildtext 

framstår det som en odiskutabel verklighet att Maria tvingats dansa för pengar och att 

sammanhanget i bilden inte kan vara något annat. 

De två återstående bilderna är små porträttbilder av den man och kvinna som 

uppfostrat Maria och som misstänktes för att ha köpt eller kidnappat henne. Bilderna 

är så kallade daktningsfoton tagna på en polisstation efter att paret häktats. Deras 

ansikten tar upp nästan hela bilden men i bakgrunden syns en längdmätare som visar 

personens längd. På så vis förstår man att bilden är tagen av polisen. Både mannen 

och kvinnan ser allvarliga och uppgivna ut och tittar in i kameran. De kan ses i 

kontrast till den stora bilden på Maria med sin ljusa hy och sitt ljusa hår. 

 

Mamman: ”Jag planerade att hämta mitt barn” – Expressen 25 oktober 

Artikeln handlar om att man tror sig ha funnit Marias biologiska föräldrar som ska 

DNA-testas. I texten står bland annat att den möjliga biologiska mamman egentligen 

planerat att hämta Maria men att hennes två barnafödslar efteråt hindrade henne. 

Obekräftade uppgifter om att mamman sålt Maria för 2000 kronor står också i artikeln 

och en faktaruta redovisar för vad som hänt tidigare.  Även organisationer som tycker 

att rapporteringen om Maria väckt gamla fördomar till liv får uttala sig i texten. 

Den här helsidesartikeln innehåller sammanlagt fem bilder, varav den största 

tar upp cirka två tredjedelar av sidan och resten är små. Den stora huvudbilden 

föreställer kvinnan som är Marias biologiska mamma, fast när artikeln skrevs hade 

man inte ännu fått det bekräftat med DNA-test. Huvudbilden i den här artikeln har en 

annan stämning jämfört med de tidigare. En kvinna med mörk hy håller en liten pojke 

i famnen, av bildtexten framgår att det är en mamma med sin son Atlas. Pojken har 
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ljus hy och mycket ljust hår. Bakgrunden är svart men man ser också två andra 

personer i oskärpa bakom dem. Det är ett kort skärpedjup i bilden och all fokus ligger 

på mamman och sonen. Det är som att de är upplysta av en ljuskälla som kommer 

ovanifrån. Man får en känsla av att de lyses upp och visar att äntligen har den riktiga 

mamman hittats. Både kvinnan och pojken tittar uppåt och ut ur bilden som om de 

tittar på någon som ser på dem ovanifrån. Kvinnan har ett allvarligt och lite skrämt 

ansiktsuttryck medan pojken ser ut som att han hostar med tungan lite utanför 

munnen. Själva rubriken - Mamman: ”Jag planerade att hämta mitt barn”, tar upp 

cirka en fjärdedel av hela sidan och är alltså en mycket stor rubrik i vitt som står i 

stark kontrast till den svarta bakgrunden. Bilden av en kvinna med en liten pojke i 

famnen och rubriken kombinerat med kvinnans blick kan få betraktaren att tänka att 

mamman blivit av med sitt barn. Att man ser henne ovanifrån förstärker också 

intrycket av att hon är utsatt och underlägsen (Hillesund 1994: 74).  

 Längst upp till höger på sidan ser man också en rund bild av flickan Marias 

ansikte, tagen vid samma tillfälle som de tidigare porträttbilderna med den rosa 

bakgrunden. Här får man för första gången se flickan med ett gladare uttryck i 

ansiktet. Hon har ett litet leende på läpparna och ser inte alls rädd ut längre. Inlagt i 

den stora bilden på mamman och sonen är en faktaruta med rubriken: Detta har hänt. 

Där finns en beskrivning av hur Maria hittats och vilka olagliga föremål som 

samtidigt hittades i lägret samt att hennes fosterföräldrar misstänks ”ha rövat bort 

henne”. I faktarutan ligger två bilder: en på Maria tillsammans med fosterföräldrarna 

och en på hennes flickrum i lägret. De två föräldrarna sitter på varsin sida om flickan 

och ser allvarliga ut. Mannen har lite öppen mun och stirrar uttryckslöst in i kameran. 

Kvinnan håller tag om Maria med båda händerna, kanske för att illustrera att hon 

”håller fast henne”.  

 Den sista bilden ligger inlagd i brödtexten och är minst av alla. Den föreställer 

fyra barn som är Marias biologiska syskon. Två av barnen är mycket ljusa och liknar 

Maria. Kanske vill detta visa på en samhörighet med den nyfunna familjen. 

 

8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Utifrån de totalt 30 artiklar som utgjort vårt analysmaterial kan man tydligt urskilja 

bilden av en stereotyp rom. I många fall okritiskt har romer framställts som 
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kriminella, barnarövare, opassande vårdnadshavare och personer som exploaterar 

barn. Det faktum att ett blont barn hittades i ett romskt läger skapade rubriker världen 

över och utvecklades till ett internationellt kidnappningsfall där flickans biologiska 

familj efterlystes i västvärlden. Det romska parets förklaring att de fått Maria av en 

kvinna som inte hade råd att behålla barnet avvisades och misstroddes, trots att det 

visade sig vara sanning. Utöver misstankar om att de kidnappat barnet tillkom 

ogrundade anklagelser om människohandel och exploatering av barnet för att tjäna 

pengar, enbart baserat på en film där flickan syns dansa. I nästan hälften av artiklarna 

nämns att vapen och/eller droger hittats i lägret där Maria vuxit upp och lägret 

beskrivs också som fattig och smutsig misär.  Genomgående så nämns etniciteten på 

paret som uppfostrat Maria och lägret benämns ofta som romskt läger eller 

”romläger”. Man poängterar att det är just romer som begått dessa handlingar de 

misstänktes för och man skapar ett ”andrande” genom att visa att den blonda Maria är 

en av oss och inte en av ”dem”. Maria görs till det oskyldiga offret med hjälp av 

attribut som liten, exploaterad och rädd vilket förvandlar romerna till förövare bara 

genom att Maria befann sig hos dem. Det otroliga i att en blond flicka skulle befinna 

sig i ett romskt läger stärks genom att gång på gång beskriva Marias utseende som 

blond, ljushyad och blå- eller grönögd och poängtera att hennes utseende skiljer sig 

kraftigt från romernas. Man slår tydligt fast att en rom inte kan vara blond och att en 

ljushyad person inte kan vara rom. 

 

Bilden av romer 

Pressens bild av romer i Mariafallet är en mycket stereotyp sådan. Stereotyper skapas 

enligt Brunes definition genom upprepande av egenskaper vilket enkelt upptäcks i 

vårt material. Mörka, opålitliga, kriminella, smutsiga och fattiga är några egenskaper 

som tas upp genomgående i alla tidningar vi analyserat. Detta befäster bilden av 

romer som annorlunda från ”oss”. Stereotypen som förmedlas reducerar romer till 

representanter för sin grupp till skillnad från ”oss” som vi ser som individer med 

individuella egenskaper. Att romer tycks sakna dessa individuella egenskaper gör dem 

också underlägsna oss. Att de tillhör en ras eller folkgrupp gör dem underlägsna i sig 

då vi inte ser oss själva som en specifik folkgrupp utan snarare som ett 

”normaltillstånd”. Vår identitet skapas också utifrån ett jämförande med ”dem” och 

deras ofördelaktiga egenskaper som vi inte delar. Dessa seglivade stereotyper skapas 
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av majoritetssamhället och bibehålls av medierna där romer själva i det här fallet inte 

får någon möjlighet att ge sin bild av sin egen uppfattade identitet. 

 Ett stort problem i det här sammanhanget är det tidigare nämnda 

sanningsanspråket hos medier generellt och nyhetsartiklar i synnerhet i enlighet med 

Kovach & Rosenstiels verifikationsdisciplin; journalistikens professionella metod att 

fokusera på att återberätta händelser på ett korrekt vis till skillnad från andra typer av 

kommunikation. Medierna har en stor inverkan på det som vi ser som sanning och är 

vår största källa till kunskap om samhället utöver våra egna erfarenheter. Det som 

medierna presenterar som sanning kommer vi se som just detta, oavsett om det är det 

eller inte, vilket Roosvall uttrycker (2005: 67f). Speciellt om vi får läsa samma sak 

om och om igen och i flera olika medier kommer en bild, i detta fall en bild av romer, 

befästas i våra sinnen som sanning, om än undermedvetet.  

I analysmaterialet finns många exempel på hur journalisters egna åsikter lyser 

igenom och befästs som sanning. Detta sker bland annat genom sanningsmodaliteter 

som i exemplet: ”Här dansar flickan för pengar” och önskvärdhetsmodaliteter som 

”beklämmande detaljer” där skribentens uppfattning i frågan ges utan att lämna 

tolkningsutrymme åt läsaren själv. Enligt framingteorin som Nord & Strömbäck 

beskriver, formas vår uppfattning av en situation i stor utsträckning av hur nyheten 

”ramas in”, alltså i vilket sammanhang den publiceras, vilken roll romer spelar i 

historien, vilken bakgrundsinformation som ges och vad som berättas utöver den 

faktiska händelsen. I det här fallet kan man se flera exempel på hur denna nyhet 

ramats in på ett sätt som förstärker den negativa bilden av romer. Ett tydligt exempel 

är hur man konsekvent tar upp vilka förhållanden som rådde i lägret där Maria hittats, 

att det levde kriminella personer där och att man funnit vapen, droger och stöldgods. 

Romer har också genomgående rollen som förövare och får få chanser att ge sin syn i 

frågan. 

 Med tanke på sanningsanspråket och mediernas nämnda makt över vår 

uppfattning av samhället anser vi att journalistiken här ofta verkar oreflekterande över 

bilden den förmedlar. Att ens nämna den romska etniciteten har egentligen ingen 

funktion i det här sammanhanget och etnicitet ska inte nämnas av någon annan 

anledning. Det hade varit mer legitimt om etniciteten tagits upp för att belysa 

problemet med att en blond flicka tagits från en romsk familj enbart baserat på 

utseende, men majoriteten av artiklarna visar inga som helst tecken på en sådan 

vinkling. När man också okritiskt publicerar det material som tillhandahålls av 
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nyhetsbyråer reproducerar man deras bild av situationen. Sedan lägger en del 

skribenter till sina egna subjektiva och värderande formuleringar som ”Flera 

beklämmande detaljer pekar nämligen mot att de båda tros ha ägnat sig åt 

skumraskaffärer”, en formulering helt gjord av journalisten själv.  

De citat som används i artiklarna är visserligen inte journalistens egna ord 

men är fortfarande ett beslut som denne fattat angående vilka som ska få komma till 

tals och i artiklarna är det många gånger genom citat som de värsta fördomarna 

kommer fram eller lyser igenom. I flera fall har journalisterna också rapporterat om 

händelser som de fått information om från nyhetsbyråerna som de inte haft belägg för, 

till exempel att det finns goda chanser att Maria skulle vara svensk, att hon blivit 

kidnappad eller att hon tvingats dansa för pengar. När vissa av dessa uppgifter senare 

har visat sig vara falska har man inte heller gjort klart hur situationen faktiskt såg ut i 

verkligheten. 

 Användningen av bilder i artiklarna bidrar också starkt till att öka kontrasten 

mellan offer och förövare och, mellan ”vi” och ”dem”. Bilder är ett effektivt sätt att 

enkelt kommunicera ett budskap till betraktaren och dessutom få denne att acceptera 

det som sanning. I detta fall visar bilderna en ledsen och rädd liten flicka med blont 

hår och ljus hy i kontrast till mörka romer som ser barska och allvarliga ut. I ett fall 

har man till och med valt att visa paret på så kallade ”mugshots” för att understryka 

kriminalitet.  

Om man jämför rapporteringen av Mariafallet med rapporteringen av 

avslöjandet av skånska polisens romregister tidigare samma år kan man se en klar 

dubbelmoral. Romregistren upprörde många medan Mariafallet passerade obemärkt 

ur diskrimineringssynpunkt. Trots att många artiklar som skrevs om Maria visade 

klara rasistiska tendenser var detta inte något som diskuterades eller 

problematiserades i någon större utsträckning i medierna. Diskrimineringen av 

svenska romer i och med registreringsskandalen ledde däremot till häftiga 

diskussioner. De svenska romerna sågs som offer och hela Sverige tog deras parti och 

stod på deras sida. Det verkade som att det hade skett en förändring och att 

situationen för romer, och diskrimineringen mot dem, kanske förbättrats. Men redan 

några månader senare uppdagades Mariafallet, där romer nu hade rollen som förövare, 

felaktigt och utan konkreta bevis. Helt plötsligt fanns ingen på romernas sida längre 

och fördomarna fick fritt spelrum.  
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Publiceringsmönster före och efter de biologiska föräldrarna hittats 

Man kan se en tydlig skillnad i publiceringsmönstret före och efter det att man hittat 

Marias biologiska föräldrar och det uppdagats i pressen att hon varken köpts eller 

kidnappats av paret som uppfostrat henne, utan att den biologiska mamman gett dem 

barnet eftersom hon inte hade råd att ta hand om det själv. Mariafallet fick mycket 

stor uppmärksamhet världen över: bara i de fyra tidningar vi undersökt publicerades 

24 artiklar på tio dagar i den tryckta pressen och betydligt fler på webben. Både 

antalet artiklar som publicerades och platsen de fick minskade efter att förklaringen 

kommit. Endast 33 procent av alla artiklar vi gått igenom publicerades efter 

avslöjandet och av dem var bara en en helsidesartikel jämfört med sex helsidor innan. 

Även bilderna var färre och mindre. I artiklarna före fanns 7 stora och 7 små bilder 

vilka är de vanligaste bildstorlekarna och 14 bilder totalt, medan efteråt fanns endast 1 

stor och 2 små bilder och 5 bilder totalt.  

Enligt framingteorin lyfter journalistiken här fram vissa aspekter ur historien 

som därmed uppfattas som mest viktiga och relevanta. Att sanningen i det här fallet 

ses som mindre intressant då den rapporteras i mindre utsträckning, får en stor 

inverkan på hur människor uppfattar situationen och även romer. När de inte längre 

stämde in på den stereotypa bilden av kriminella och oärliga personer falnade 

intresset för nyheten och ingen ansträngning gjordes för att rentvå dem. 

Konsekvensen blir att de anklagade romerna inte fått upprättelse helt och hållet och 

många kan fortfarande uppfatta det romska paret som kriminella barnarövare eftersom 

det var den bilden som förmedlades före avslöjandet. Att nyheten glöms bort när den 

inte längre är negativ gör att den negativa bilden lever kvar och det är den bilden av 

romerna som fastnar i läsarnas medvetande. På så vis bidrar medierna här till den bild 

av romer och de fördomar som redan finns. 

 

Jämförelse mellan kvällspress och dagspress  

En annan stor skillnad som är uppenbar i det här fallet är den mellan dags- och 

kvällspressens rapportering. Generellt kan man säga att dagspress har en mer jämn 

rapportering och följer de etiska reglerna bättre. De har en jämn fördelning rent 

antalsmässigt mellan hur många artiklar de publicerat före och efter uppdagandet 

jämfört med kvällspressen som publicerade 9 av sina 12 artiklar före. När det kommer 

till hur ofta romsk etnicitet nämns kan man också se en markant skillnad. I 5 av 12 

artiklar nämner dagspressen etnicitet medan kvällspressen gör det i 10 av 12 artiklar. 
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Det finns dock undantag: Marias utseende beskrivs i 9 av 12 artiklar i dagspressen 

medan det i kvällspressen görs i hälften av artiklarna. Detta beror antagligen på att en 

negativ nyhet är mer intressant och sensationell, något som kvällspressen tar fasta på i 

sin lösnummerförsäljning till skillnad från dagspress som istället är beroende av 

prenumeranter. Kvällspressen (Aftonbladet och Expressen) har större räckvidd än 

dagspressen (DN och SvD) om man räknar in webbupplagan vilket innebär att 

kvällspressen når ut till fler personer med sina budskap. Kvällspressen når också ut på 

ett annat sätt med sina löpsedlar, även om man inte köper tidningen tar man till sig 

budskapet. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I vår uppsats har vi begränsat oss till att undersöka både tryckt press och 

onlineartiklar, men Mariafallet har varit en stor nyhet i alla typer av medier. Det 

skulle vara intressant att titta på hur fallet rapporterats om i etermedier. När det gäller 

tv kan man undersöka bilderna mer ingående och i radio kan man se vad medierna 

väljer att ta upp och inte ta upp. Det skulle också vara intressant att göra en jämförelse 

mellan svenska medier och utländska eftersom Mariafallet rapporterades över stora 

delar av världen. I till exempel England har artiklarna varit betydligt mer uttalat 

antiziganistiska och i Frankrike är romer konstant ett aktuellt ämne vilket säkert 

speglas i rapporteringen av det här fallet. Som vi nämnt har vi enbart använt oss av 

storstadspress i den här uppsatsen då landsortspressens material i Mariafallet till stor 

del är taget från TT. Det skulle vara intressant att undersöka TT:s material i det här 

fallet eftersom det är det som kommer spridas genom landsortspressen. Man skulle 

också kunna titta på vad lokaltidningarna eventuellt valt att lägga till eller ta bort från 

TT:s telegram.             
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Tolkning kodschema Tidning: 1. Aftonbladet 2. Expressen 3. Dn 4. Svd 5. Gp  Presstyp: 1. Dagspress 2. Kvällspress 
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