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Abstract 

The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma 

people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority 

examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 

2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some 

form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed.  

The method that has been used is a critical discourse analysis, where the main focus has been 

on the language the journalists have used and how it influenced the larger social context. The 

study uses a theoretical framework that includes theories that surronds the power of media, 

representation of the language, stereotypes and other psychological aspects which can explain 

the mindset of the journalists.  

The analysis found both differences and similarities in the reporting of the Roma people since 

they became a recognised national minority in Sweden. Still, in the discourse of 2018 it can 

be seen that they mostly are portrayed in av negative and stereotyped way. But it can also be 

noticed that small steps within the social discourse has been taken. Especially in the usage of 

language where the Roma people in 1998 almost always where named as ”gypsies” which 

almost never occured in 2018. It can also be seen that in the discourse of 2018 that the Roma 

people get to speak for themselves in a less stereotyped way than in 1998. The study found 

that it is only then, when the Roma is depicted as an individual and get to tell its own story, 

old stereotypes can be disregarded.  
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1. Inledning 
Romer har historiskt sätt varit en utsatt grupp i samhället och världen, vars historia har 

präglats av förföljelse, fördomar och olika former av diskriminering. Under andra världskriget 

nekades romer exempelvis inträde i Sverige och Europa. Först år 2000 erkändes romer som en 

nationell minoritet i Sverige (Hammarberg 2015: 49, Szoppe 2015: 41).  

Tomas Hammarberg som är ordförande i Kommissionen mot antiziganism menar att 

fördomarna om romerna i samhället lever kvar än idag och kan visa sig i konkret 

diskriminering av individen när denne söker arbete, vill besöka ett hotell, en restaurang eller 

hyra en bil. Enligt Hammarberg (2015: 50) är det heller inte helt ovanligt att romer byter 

efternamn för att dölja sitt ursprung.  

Medier har ett stort inflytande i samhället och är en av flera viktiga kunskapskällor till vad 

som är önskvärt eller inte i vårt samhälle. Media har makten att definiera verkligheten och 

skapa stereotyper samt att bidra till ett ”Vi och Dem” samhälle. Detta slås fast i rapporten 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering av Stig Arne Nohrstedt et al 

(2006: 9–31). Beroende på hur medier representerar något kan mottagarens verklighetsbild 

formas och samhälleliga diskurser skapas. Enligt sociologen och socialkonstruktionisten 

Stuart Hall (2013: 247–249) är representation en process där individer inom en kultur skapar 

och delar mening med varandra genom språket. Det är genom språket och representationen 

som vår verklighet och synen på den Andre skapas. Enligt Strömbäck (2014: 16–17) 

genomsyrar medierna hela människans tillvaro och vi påverkas av dess budskap vare sig vi är 

medvetna om det eller inte.  

Trots att det rapporterats flitigt om romer i nyhetsmedier ända sedan 1500-talet kommer de 

själva sällan till tals, berättar Adam Szoppe (2015: 40–42) som är journalist på Radio 

Romano. Detta faktum pekar även författaren och artisten Hans Caldaras (2015: 36–37) på 

som menar att romer fortfarande inte beskrivs som unika individer med olika kulturella, 

nationella och religiösa dimensioner utan som en homogen grupp. Mot denna bakgrund 

kommer jag att ägna denna uppsats åt att undersöka journalistiska representationer av romer 

före respektive efter att de blev erkända som en nationell minoritet år 2000. Metoden som 

används är kritisk diskursanalys och utgångspunkten är socialkonstruktionismens 

grundtankar. Det empiriska materialet som valts är artiklar från Dagens Nyheter från år 1998 

och 2018. 
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1:1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka och jämföra Dagens Nyheters rapportering om romer 1998 och 2018. 

Genom att jämföra perioderna blir det möjligt att identifiera likheter och skillnader i 

skildringen av romer innan romer blev erkända som en nationell minoritet i Sverige år 2000 

med skildringarna av romer i nutid.   

- Hur gestaltas romerna i artiklarna från år 1998 respektive 2018?  

- Hur ges, befästs och fråntas auktoritet och makt till/från romerna i artiklarna år 1998 

respektive 2018? 

- På vilket sätt har språkbruket om romer förändrats och hur gestaltar sig denna förändring i 

den sociala kontexten?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bakgrund 

2:1 Romerna i Europa och världen  
Romer har alltid varit en utsatt grupp i samhället och världen. Faktum är att under lång tid var 

deras ursprung en gåta. Teorier talar dock enligt socionomen och författaren Irka Cederberg 

(2010: 3–4, 17) för att de har sitt ursprung i Indien och att de under 1300-talet i grupper 
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började bege sig till Europa. Begreppet antiziganism myntades i efterkrigstidens 

historieforskning förklarar historikern Wolfgang Wipperman. Likt judar har romer alltid 

omgivits av misstro, fruktan och mytbildning och betraktas som ett främmande folk. Det går 

därmed att dra paralleller till antisemitism. Hatet gentemot de två grupperna har samma rötter 

skriver Cederberg (2010: 69–70) där nationell rasism, religiösa föreställningar och rädslan för 

det främmande är gemensamma grundfaktorer.   

Cederberg menar att en bidragande orsak till det hårda klimatet gentemot folkgruppen är 

mediernas sätt att porträttera romer. Både konsten och litteraturen tenderar att beskriva romer 

negativt och de har också likt judar många gånger angripits och demoniserats i predikstolar. 

Under 1300-talet anklagades romer för att sprida digerdöden och de har också anklagats för 

att utföra ritualmord, röva bort kristna barn och vara spioner åt turkarna.  Några av de mest 

vanliga fördomarna om folkgruppen är att de har ”vandringen i blodet”, då nomadlivet inte är 

något de valt själva. Till exempel var 1900-talet en tid fylld med okunskap kring romernas 

tidigare historia. Fram till 1864 levde romerna förslavade och de blev ständigt utsatta för 

rasism efter kommunismens sammanbrott i Centraleuropa. Det kan också nämnas att det i 

samband med detta varit förbjudet att nomadisera och istället tvingades de att anpassa sig till 

majoritetssamhället (Cederberg 2010: 10–11, 70–72). Kulmen av diskriminering var då 

nazisterna kom till makten i Tyskland. Vid sidan om judarna räknas romerna berättar Tomas 

Hammarberg (2015: 49), ordförande i Kommissionen mot antiziganism, som den grupp som 

drabbades hårdast vid förintelsen och enligt seriösa beräkningar mördades mer än en halv 

miljon romer av nazisterna. systematiskt folkmord på mer än en halv miljon romer som 

mördades av nazisterna.   

2:2 Ankomsten till Sverige 
De första romerna anlände till Sverige år 1512 och mottogs till en början vänligt av 

svenskarna. I hela Europa växte dock rasismen och tankarna kring att romerna var turkarnas 

spioner fanns i hela Europa – också i Sverige. Det vänliga mottagandet förändrades snart till 

misstänksamhet. Folkgruppen, eller ”tatrarna” som de också kallades, föraktades av Gustav 

Vasa och år 1560 förbjöds prästerna av ärkebiskop Laurentius Petri att ”döpa deras barn eller 

jorda deras döda” (Cederberg 2010: 37–38). Folket i Sverige har under historiens gång 

jämställt de så kallade tattarna med romerna, då zigenarna, eftersom de tycktes inneha 

likvärdiga egenskaper. Majoritetsbefolkningen menade att folkgruppernas livsstil påminde om 

varandra, där resandet var centralt. Även de romska inslagen i tattarnas språk var en faktor 

som förenade folken. Tattarna tycks ha befunnit sig i Sverige alltsedan 1600-talet medan 
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romerna ankom redan under 1500-talet. Gemensamt för de båda folkgrupperna var dock att de 

befann sig längst ner i samhällshierarkin i majoritetssamhället. Det finns flera teorier kring 

tattarnas ursprung – den ena mer rasistisk än den andra. Släktskapet med romerna ses i 

teorierna som centralt och där blodsbanden mellan tattare och rom kan ha uppstått genom 

samvaron mellan en ”vit”, svensk man och en ”mörk” romsk kvinna. Merja Ellefson (2007: 

133–134) menar att tattarna sågs som en vit underklass, med troligtvis svenskt ursprung, och 

ansågs vara av blandras jämfört med majoritetsbefolkningens renrasiga individer. Renrasiga – 

och av bättre kvalité än blandrasen enligt dåtidens sätt att se på saken. 

Ett antal nya lagar skapades under 1600-talet i Sverige och dessa lagar hade det gemensamt 

att omvandla romerna som en tiggande samhällsplåga. Senare under 1800-talet, närmare 

bestämt 1885, skapades lösdriverilagen – som syftade till att förbjuda framför allt tiggeri och 

lösdriveri (Brentlin, Israelsson 2014: 17–18). År 1921 kom landet som första i världen att 

inrätta ett rasbiologiskt institut som hade täta förbindelser med rasbiologiska forskare i 

Tyskland (Cederberg 2010: 72–73). Svenska staten strävade efter att ”sanera den svenska 

folkstammen” och tvångssteriliseringar fortsatte in på 1970-talet i Sverige (Köljing, Nylander, 

Hultqvist 2014: 84–90). Under 1960-talet fick romska barn rätt till skolgång och år 2000 blev 

den romska minoriteten erkänd som en nationell minoritet i Sverige (Caldaras 2015: 36). 

Minoritetsspråket, romani chib, erkändes då officiellt som ett minoritetsspråk (Szoppe 2015: 

41).  

 

 

 

 

 

 

3. Teori och tidigare forskning 

3:1 Romerna i media  
Rapporten Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2006) av Stig 

Arne Nohrstedt et al (2006: 9–31) visar på det faktum att medierna är en av flera viktiga 
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kunskapskällor för våra uppfattningar kring vad som är önskvärt eller inte i vårt samhälle. 

Massmedia har makten att definiera verkligheten och skapa stereotyper samt att bidra till ett 

”Vi och Dem” samhälle. Rapporten, som är en SOU-utredning, tillsattes på uppdrag av 

regeringen 2004 för att kartlägga de underliggande mediala mekanismerna för 

strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.  

I avhandlingen Staten är vår herde god: Representationer av annorlundahet och ordning i 

fyra svenska trettiotalstidningar undersöker författaren Merja Ellefson (2007: 15) vad som 

definieras som svenskhet och hon ställer sig frågan ”när man är som alla andra, hur är man 

då?”. Författaren vill med andra ord ta reda Vi:ets syn på de Andra för att få svar på frågan 

över vem som betraktas ”normal” – ett flytande begrepp som endast de som definierar det kan 

svara på. För detta har hon studerat svensk nyhetspress på 1930-talet vilket är det årtionde hon 

fokuserar på undersökningen igenom. Det går tydligt se spår av hierarki i medias sociala rum 

under denna tid och allra minst skriver den så kallade överklasstidningen Svenska Dagbladet 

om annorlundahet. Dagens Nyheter däremot skriver betydligt mer kring annorlundahet men 

faktum kvarstår. Det är redaktionerna som har makten att bestämma vilka som får säga sitt 

och därmed skapandet av hierarkier, vilkas ord som väger tyngst. Oftast är det de högre, mer 

utbildade samhällsskikten och ordningsmakten som får tolkningsföreträde. De individer som 

det hela kretsar kring får inte alls komma till tals – framför allt om dessa kommer från andra 

etniska grupper än svenskarna eller från lägre samhällsklasser. Ellefson (2007: 59) konstaterar 

att rapporteringen kring romer (då zigenare och även tattare) verkar kretsa kring vissa 

speciella ting. Framför allt är det kniven och flaskan som förknippas med folkgrupperna och 

på så sätt kan stereotyper skapas. Det verkar också att finnas en implicit skillnad mellan dem 

som gör fel och dem som är fel – en skillnad som i sig skulle kunna bestå i skillnaden mellan 

vanliga typer och stereotyper. Stereotyperna hör sålunda inte till Oss menar Ellefson (2007 

:49, 52, 65) och poängterar hur viktigt det är att undersöka olika dimensioner av 

maktstrukturer – situationer där en individ har makt över en annan individ och kan genom att 

besitta nödvändiga medel – utöva och kommunicera denna makt.   

Att romerna kan liknas vid De eviga stereotyperna slås fast av Christian Catomeris (2004: 

284–285) som berättar om medias presentation av romer efter andra världskriget. I 

socialstyrelsens arkiv från 1940-talet skildras romerna på ett sätt som får en att undra över 

myndighetens underlag för det dokumenterade menar Catomeris. Bland annat ifrågasätts de 

romska barnens arvsanlag där man anser att dessa anlag gör barnen rastlösa och oroliga i 

skolan. Annat som dokumenteras är de kostnader som fattigvårdsstyrelsen får på grund av 
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romernas besök i kommunen – eller hur en romsk kvinna stulit en plånbok från en polisman. 

Alla dessa påståenden, menar Socialstyrelsen, stämmer väl överens med pressens bild och den 

verklighet som upplevs av majoritetssamhällets myndigheter. Under 1950-talet fortsätter man 

att anspela på romers brottsliga bakgrund. Journalister ”kryddar” artiklar såsom: ”Kalabalik 

på zigenarbröllop” (Aftonbladet 1958) eller ”Zigenarmyller i hovrätten” (DN 1955). 

Medfödda romantiserade egenskaper hos romerna är också något som lever kvar där 

”vandringslusten i blodet” är ett centralt antagande. 1960-talet innebar till viss del en 

annorlunda vinkling av romernas situation där kvällspressen presenterade stora uppslag av hur 

det såg ut i de romska lägren. Detta medförde menar Catomeris (2004: 284–285) dock ett litet 

stöd för minoriteten och anklagelser om diskrimineringen av gruppen började höras.  

Författarna Ester Pollack et al (2015:7–31) spinner vidare på dessa tankegångar i antologin 

Mediebilden av romer. De konstaterar att romerna under de senaste 20 åren (1995–2014) i 

stor utsträckning blivit porträtterade fördomsfullt, om än i olika grad beroende på var vi 

befunnit oss i historien. I studien undersöks artiklar från tidningarna DN och Aftonbladet 

mellan åren 1995–2014. Där kommer det fram att rapporteringen om romer blivit mer 

frekvent de senaste åren genom skånepolisens romregister 2013 och att tiggeri blivit ett utbrett 

fenomen även i Sverige. I takt med att fattigdomen och den sociala utslagningen i många av 

Europas länder blivit mer framträdande har nyheter och reportage om de som drabbats värst 

ökat. Studien visar också att nedsättande ord som ”zigenare” användes ända in på tidiga 2000-

talet och att brott mot romer tenderar att fokusera på den utsatte romen istället för 

gärningsmannen. Författarna (2015:7–31) menar att den kvantitativa vändpunkten kring 

medias rapportering av romer har inträffat under de senaste fem åren (2010 – 2015) och denna 

förändring kan sägas vara starkt knuten till dessa två skeenden. Missförhållanden och 

diskriminering av romer har sålunda blivit betydligt mer synliggjorda i media. Sådana 

reportage har väckt både solidaritet, hjälpaktioner men även hat och ringaktning. Författarna 

(2015: 7–31) frågar sig om denna kvantitativa vändpunkt också kan bli en kvalitativ 

vändpunkt i den bemärkelsen att media nu går emot tidigare stereotypa, diskriminerande och 

nedsättande tankegångar om romerna som sedan lång tid varit allenarådande. Forskarna har 

dock i materialet märkt antydningar till vissa kvalitativa förändringar av mediernas 

beskrivningar av romer. Bland annat tar media fortfarande upp problematiken kring brott och 

romer men numera är det inte stereotypa uttalanden om romers brottslighet som gäller. Istället 

är det centrala i rapporteringen nu de brott som begås mot romer och detta är enligt författarna 

ett viktigt konstaterande.  
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Författaren Hans Caldaras (2015: 36–37) menar att romer i media ofta betraktas som ett 

kollektivt Dem, en homogen grupp istället för enskilda individer och beskriver hur han alltid 

blivit presenterad som ”den romske sångaren” av media där tyngdpunkten legat på det romska 

ursprunget. När författaren påpekat att hans yrke inte är rom utan sångare har svaret blivit: 

”Det är mer spännande och intressant om vi presenterar dig som rom”. Författaren diskuterar 

också det faktum att begreppet zigenare på senare tid bytts ut till begreppet rom i media. Helt 

enkelt undviks ordet zigenare eftersom ordet anses förknippat med gamla negativa fördomar 

och myter kring folkgruppen. Risken är dock ganska stor, menar Caldaras, att även 

benämningen romer kan komma att erhålla samma negativa klang. Detta eftersom medier 

fortsätter att använda benämningen romer kollektivt när en person med romskt ursprung 

anklagas för någonting.  

Vid millennieskiftet blev romani chib ett erkänt minoritetsspråk och Sveriges Radio bestämde 

sig för att för att starta en egen radiokanal ”Radio Romano” med sändningar enbart på romani. 

Adam Szoppe (2015: 40–48) jobbar på redaktionen och konstaterar utifrån sina erfarenheter 

att trots en flitig rapportering om romer så har de sällan själva fått komma till tals. Han 

berättar om en misstro som länge funnits hos folkgruppen för specifikt medier med tanke på 

allt negativt som skrivits. I kontrast till detta berättar han om radiokanalen som öppnade en 

helt ny värld för honom och många andra romer – plötsligt fanns ett helt eget radioprogram 

för romskt talande personer. Den enda redaktionen i världen som sände på olika romska 

dialekter dessutom. I takt med att åren gick började fler romer ringa in och kontakta Szoppe 

och medarbetarna på redaktionen, vilket tyder på att förtroendet för medierna sakta började 

återtas. Han hoppas i framtiden på att fler unga, utbildade romska journalister söker sig till 

redaktioner runt om i världen.   

3:2 Stuart Halls representation 
Den teoretiska grunden är viktig för att söka svar på mina frågeställningar. Jag kommer till 

stor del att koppla ihop min uppsats med Stuart Halls representationsteori och synen på den 

Andre. Jag vill genom teorin titta på hur romer har presenterats i media utifrån 

majoritetssamhällets rådande diskurser där Michael Foucalts tankar kring makt och hegemoni 

är centrala.  

Min utgångspunkt för studien är socialkonstruktionismens grundtankar.  

Socialkonstruktionism förklarar författarna Marianne Winther Jørgensen et al (2000: 11–12). 

Som ett gemensamt namn för vissa nutida teorier som handlar om kultur och samhälle. 

Riktningens grundsyn är att kulturer och därmed samhällen ses som socialt konstruerade, som 



12 
 

reproduceras och förändras genom representation. Socialkonstruktionistisk teori krävs för att 

kunna formulera ett diskurstänkande i Foucaults anda. Helt enkelt bestäms vår verklighet och 

sanning utifrån de sociala kontexter som vi själva är med och skapar. En verklighet som 

formats av vårt sätt att kategorisera och se på verkligheten. Det centrala inom teorin är alltså 

att individen inte kan skriva eller prata om verkligheten utan att tolka densamma – språket 

konstruerar vår verklighet. Helt enkelt menar socialkonstruktionisterna att hur vi människor 

förstår och kategoriserar i vardagen inte bara är en egen tillfällig reflektion av världen. 

Framför allt är det en produkt av historiska och kulturella föreställningar av omvärlden som 

skapas och också upprätthålls genom social interaktion mellan oss människor.  

Enligt sociologen och socialkonstruktionisten Stuart Hall (2013: 1–14) är representation en 

process där individer inom en kultur skapar men också delar mening med varandra genom 

språket. Vi människor skapar sålunda tillsammans verklighetens mening genom språket. Hall 

förklarar vidare att människorna använder sig av olika system av tecken och begrepp för att 

förstå och tolka omvärlden. Inom samma kulturella kontext finns en förförståelse för vad 

olika tecken och symboler representerar – en sorts inneboende mental karta över ”vår” syn på 

den för oss meningsfulla verkligheten. Helt enkelt förstår du och jag vad något är eftersom vi 

genom språket har bestämt dess tolkning. Hall ger som exempel ett utdrag ur boken Fröken 

Smillas känsla för snö av Peter Hoeg, vars handling utspelar sig på Grönland bland eskimåer. 

Eftersom eskimåerna har ett betydligt mer extremt klimat att kämpa med så använder de 

många fler ord och benämningar för snö och snöstorm än vad till exempel engelsmännen gör 

(även om de ofta talar om vädret). I citatet ur boken beskrivs snön på olika vackra vis och 

Hall ställer sig frågan om eskimåerna verkligen genom språket upplever snön annorlunda än 

engelsmännen. Deras språksystem har en annan kulturell kod – i det här fallet till allt som har 

med snö att göra – och eskimåerna uppfattar orden annorlunda än vad vi gör. Det handlar helt 

enkelt om förförståelse och vår egen inneboende mentala karta som vi delar tillsammans 

Genom språket och representationen konstrueras sålunda vår verklighet och därmed också 

synen på den Andre. I det här fallet den romska minoriteten och deras verklighet. 

3:2:2 Stereotyper 

Begreppet stereotyp myntades och beskrevs först av socialpsykologen Walter Lippman (Dyer 

1993: 11–14, 16) under 1920-talets början. Han formulerade detta fenomen som ”den bild av 

världen som människan har i huvudet”. Denna bild är oföränderlig och låst och på detta sätt 

förändrar och reducerar den omvärlden till enkla karaktärer – oföränderliga i sitt slag. Att 

individen eller gruppen förenklas och endast har ett litet antal essentiella karaktärsdrag 
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representerade benämns av Stuart Hill stereotyping eller stereotyper. Dessa karaktärsdrag blir 

ofta överdrivna och övriga karaktärsdrag reduceras hos den individen eller gruppen. För att 

skilja mellan typing och stereotyping utgår Hall från Richard Dyer, vars utgångspunkt är att 

människor måste kategorisera för att förstå sin omvärld. Utifrån vår egen kulturella väv delar 

vi sedan in individer, händelser eller objekt i klassificerade scheman. Hall (2013: 247–248) 

anser att vi, genom att placera in en individ i en speciell kategori skapar en bild av denne. Det 

kan handla om individens roll i livet, grupptillhörighet eller personlighetstyp. Centralt för 

begreppet stereotyper är också ett indelande i ”Vi och Dem” kategorier, detta utifrån symboler 

och tecken som visar på normer för vad som exempelvis anses normalt eller inte.  Det är ofta i 

sammanhang där maktåtskillnad råder som stereotyper påträffas - en maktåtskillnad mellan de 

som har makten och de som är i underläge (Hall 2013: 247–249).  

Vi kommer här inpå begreppet Orientalism där stereotypa maktförhållanden med västvärldens 

ideal i centrum kan komma att skapa outtalade negativa uppfattningar om annorlundahet. 

Exempelvis har det alltid funnits en uppfattning om att romerna har vandringen i blodet, är 

musikaliska och har en egen klädkultur olik den klassiskt västerländska. Detta i sig kanske 

inte uppfattas som något negativt men har ändå alltid av oss i väst betraktats som något 

annorlunda och kanske också mindre värt. Detta tankemönster går tillbaka långt i tiden. Under 

imperialismens och kolonialismens dagar ansåg sig de vita ha rätten att bestämma över den 

Andre. Forskaren Edward Said (1979:1–5, 26–27, 287) belyser detta faktum i sin berömda 

studie Orientalism inom det postkoloniala forskningsfältet. Där använder han den 

västerländska uppfattningen av Orienten som den Andre, i metafor för hur väst distanserat sig 

från det som är annorlunda. Said diskuterar begreppet hegemoni, där väst står för det 

moderna, upplysta och demokratiska medan Orienten trampar på i det traditionsbundna, 

oföränderliga och odemokratiska spåret. Av denna anledning skapas så ett maktförhållande 

som under långa tider gett västerlänningarna rätten att bestämma och härska över orientalerna. 

Enligt Said (1979:1–5, 26–27, 287) inte bara för maktens skull utan kanske främst för den 

egna självbilden. Forskaren diskuterar i boken bland annat islam, där araber historiskt sätt ofta 

förknippats med våld och terror. Som exempel beskrivs en nutida artikel av Emmet Tyrell i 

Harper´s Magazine som med rasistiska tongångar anser att araber i grund och botten är 

mördare och att våld och bedrägeri finns nedärvda i deras gener. Said anser även att det 

moderna elektroniska samhället genom media, tv och radio har förstärkt de kulturella 

stereotyperna och verkligen befäst bilden av den mystiska Orienten.  
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3:3 Journalisternas makt över innehållet 
Att medierna har en otrolig makt över oss människor är ett faktum. Medieforskaren Ylva 

Brune (1998: 9) har till exempel undersökt hur flyktingar och invandrare framställs i svenska 

medier och enligt henne blir de i sammanhanget ett problem av avhumaniserande karaktär. De 

blir enligt detta synsätt föremål för politiska och administrativa åtgärder – inte skildrade som 

individer. Detta menar hon leder till den djupa segregationen av etnicitet i det svenska 

samhället. Ett samhälle där nyhetsmediernas beskrivningar av folkgruppen skapar diskurser – 

som i sin tur leder till att individerna inte kan forma och inneha makten över sina egna liv.  

Även Stuart Hall (2013: 249) anser att media starkt bidrar till att skapa och upprätthålla 

stereotyper och att hålla kvar en ”Vi och Dem” verklighet. Det är helt enkelt genom språket 

och kommunikationen människor emellan som mening skapas. Enligt Hall finns ett samband 

mellan stereotyper och maktutövning där vissa grupper anses betydelsefullare än andra och 

där maktobalansen är tydlig. Detta är relevant i diskurssammanhang där makt och hegemoni 

förekommer i diskursförhållandena.  

Medierna formar sålunda vår tanke och verklighetsbild. Medierna följer också sin egen 

medielogik. Begreppet myntades av David Altheide och Robert Snow. Det handlar enligt dem 

om att försöka hitta nyheter passande för det egna medieformatet, tidsrytmen och de egna 

produktionsvillkoren och att sedan göra detta till journalistik. Medielogiken använder sig 

enligt Strömbäck (2014: 163) av olika berättartekniker för att fånga allmänhetens intresse. 

Bland annat används konkreta uttryck såsom stereotypisering, personifiering, polarisering, 

förenkling och tillspetsning.  Medieforskarna Ingela Wadbring et al (2014: 114, 281) förklarar 

att världen är betydligt större än vad journalisterna kan berätta och rapportera om. Därför går 

det aldrig att säga att de ger en heltäckande bild av verkligheten, utan varje redaktion 

subjektivt tvingas välja och välja bort, vilket givetvis utmanar objektivitetsidealet – för vad är 

egentligen sanning? Att definiera en nyhet är inte alltid lätt men inom journalistiken finns det 

vissa kriterier för vad som kan klassas som en nyhet. Medieforskarna Jesper Strömbäck et al 

(2013: 218–219) listar några av dessa kriterier för vad som ska klassas som en nyhet: det ska 

vara nytt och eget, innehålla konflikter, vara något oväntat, engagerande eller kontroversiellt. 

Kända och offentliga personer brukar också intressera läsarna. Även närhetsprincipen är 

viktig, det vill säga ju närmare nyheten är geografiskt, politiskt eller kulturellt, desto viktigare 

är händelsen att uppmärksamma. 

Den sociala sammansättningen och vem som jobbar på redaktionerna är också av betydelse, 

förklarar medieforskarna Jesper Strömbäck et al (2013: 218–219). Den svenska 
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journalistkåren är en relativt homogen grupp vad gäller etnisk och social bakgrund, livsstil 

och utbildning. Ofta kommer de från medelklass- och övre medelklassen, är födda och 

uppvuxna i Sverige med svenska föräldrar. Denna begränsade sociala representation kan 

riskera att journalisterna väljer nyheter efter sina egna referensramar och utifrån sin egen 

värdegrund. Detta medför i sin tur att de inte uppfattar och ser förhållanden och händelser 

som ligger utanför just denna svenska ”vanliga” referensram. Av denna anledning har till 

exempel bristen på journalister med sitt ursprung i andra länder framhållits som speciellt 

problematisk i samtal om journalistkårens representativitet.   
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4. Metod och material 

4:1 Material och avgränsning 
Det empiriska materialet som valts är artiklar från tidningen Dagens Nyheter från 1998 och 

2018. Detta gäller alltså mediematerial med 20 års mellanrum – där samhället och olika 

diskurser kan tänkas ha förändrats på olika vis – eller inte. Jag började med att definiera min 

målpopulation och skapade en urvalsram (Lantz 2014: 102). I det här fallet blev det romer 

som förekommer i artiklarna kontextuellt, det vill säga artiklar där romen står i centrum och 

inte endast nämndes i förbifarten. De fem artiklarna från 1998 och de sex artiklarna från 2018 

är de som bäst motsvarar mina kriterier om att den romska individen ska stå i centrum av 

artikeltexten, det vill säga artikeln är avsedd att handla om romen antigen som person, vad 

denne gör eller dess historia.  

Med anledning av materialets omfattning kommer ett totalurval genomföras, det vill säga allt 

material under året som gått. Det visade sig dock att det skrivits väldigt lite om 

målpopulationen romer. Trots ett hundratals träffar vid artikelsökningen nämndes de oftast i 

förbifarten men mycket sällan kontextuellt vilket jag till rapportens syfte var ute efter. Med 

anledning av detta blev ett totalurval den mest relevanta urvalsmetoden till min undersökning. 

Ett totalurval är enligt Björn Lantz (2014: 102) som skrivit boken Den statistiska 

undersökningen: grundläggande metodik och typiska problem en urvalsmetod där alla i 

undersökningen har lika stor chans att bli valda. Den stora fördelen med en totalundersökning 

är att det inte finns någon osäkerhet i resultatet.   

Att kritiskt granska hur journalisten/författaren benämner och beskriver den romska 

individen/gruppen – genom ord, uttryck och attityd – och vilken presentation som därmed ges 

av romer till läsaren är målet. Viktigt är också att analysera i vilket sammanhang de 

förekommer och om de själva får berätta sin historia eller om journalisten har 

tolkningsföreträdet. Detta görs genom en sökning av valda nyckelord inom den givna 

tidsperioden i databasen Reteriever (Retereiever söktjänst). Nyckelorden som används är rom, 

romer, zigenare och EU-migrant. För att sortera i sökresultatet och sålla bort sådana artiklar 

som inte är relevanta valdes artiklar med orden Italien, italiensk, italienare och cd-rom bort, 

det vill säga sådana artiklar där ordet rom kan få en helt annan innebörd. Artiklar där romerna 

själva får komma till tals, inte få komma till tals eller benämnas som en homogen grupp utan 

egna tankar och känslor räknades också.  

Vid sökning i Reteriever sållades artiklarna irrelevanta för min undersökning bort. Det 

handlar om sådana artiklar där romer endast nämndes i förbifarten, korta notiser och TT-
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artiklar. Exempel på detta faktanotisen I korthet: Zigenare (10 juni 1998) som är en kort, 

informativ TT-notis om de då så kallade zigenarna. Ett annat exempel är en debattartikel av 

Johan Croneman Historisk uppgörelse är nödvändig (23 december 2018). Debattartikel är en 

uppföljning på Cronemans tidigare recension av filmer om nazismen där han denna gång talar 

om Estland och förintelsen. Bland annat nämner att ”Estlands 1000 romer utrotades” men 

sedan nämns romerna inget mer. Detta är sålunda en text där romerna endast nämns i 

förbifarten, vilket inte studien avser att undersöka.  

År 2018 gav 210 träffar varav fem artiklar ingår i studien. År 1998 gav 152 träffar varav sex 

stycken undersöks i denna uppsats.  

 4:2 Diskursanalys som metod 
Det är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som kommer användas där relationen 

mellan makt och diskurs är central. Det vill säga relationen mellan ojämlikhet, dominans och 

socialt missbruk står i fokus för den kritiska diskursanalysen för att söka svar på vilken 

diskurs som dominerar agendan.  

Diskursanalysen har många olika discipliner och olika ämnesförespråkare använder den på sitt 

eget sätt. Forskarna Göran Bergström et al (2012: 355) förklarar de olika inriktningarna inom 

diskursanalysen som ”Systematiska studier av diskurser”. Men oavsett inriktningen på 

diskursanalysen förklarar de, har den ett visst sätt att se på språk och språkanvändning- genom 

språket och språkliga uttryck studeras samhällsfenomen och verklighet skapas. Det 

grundläggande målet är dock enligt forskarna Marianne Winther Jørgensen el al (2012: 138) 

att klarlägga hur omvärlden framställs, och vilka sociala konsekvenser det får för oss 

människor. 

Enligt Marianne Winther Jørgensen et al (2012: 67) är det huvudsakliga syftet med den 

kritiska diskursanalysen att kasta ljus över den lingvistisk – diskursiva dimensionen hos 

sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten. Alltså, med andra 

ord – att försöka närma sig och förstå verkligheten i sociala och kulturella fenomen och 

förändringsprocesser i vår moderna tid - i detta fallet den romska minoritetens mediediskurs i 

Sverige – då och nu. Kritisk diskursanalys uppfattar sig inte som politiskt neutral utan som ett 

kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring. Angreppssättet som den 

kritiskt diskursanalytiska forskaren använder är sålunda ofta politiskt engagerat – och ställer 

sig på de undertryckta samhällsgruppernas sida. Resultaten av den färdiga studien 

förhoppningsvis enligt forskarna Marianne Winther Jørgensen et al (2012: 70) kunna 
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användas i kampen för social förändring. Ett redskap i strävan för att förverkliga ett mål – där 

Faircloughs begrepp ” kritisk språkmedvetenhet” står i centrum.   

4: 2.1 Diskursbegreppet 

En vanlig definition på begreppet diskurs är enligt forskarna Marianne Winter Jørgensen et al 

(2012: 20, 69) att det är ett enkelt sätt att förstå och tala om världen. Diskurser kan både vara 

små och stora och existerar inom alla områden och institutioner. Diskurs är en viktig form av 

social praktik, ett slags samhällssystem, som både kan reproducera och förändra kunskap, 

identiteter och sociala relationer – inklusive maktrelationer. Detta är enligt mig ett mycket 

intressant fenomen att beakta – majoritetssamhällets makt kontra minoriteterna och hur 

”ogenomskinligheten i relationerna mellan diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar 

makt och hegemoni”, som det beskrivs av forskarna Winter Jørgensen et al (2012: 69). 

Makten är enligt dem alltid förbunden med kunskap – makt och kunskap förutsätter varandra 

och får den konsekvensen att makt blir intimt sammankopplad med diskurs.  

4: 2.2 Faircloghs tredimensionella modell  

För att kunna genomföra den kritiska diskursanalysen används Faircloughs tredimensionella 

modell (1999: 57) bestående av analysverktyg inom textuell, diskursiv och social praktik. 

Även Roger Fowlers kritiska lingvistik kommer att beröra textnivån. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av Faircloughs modell och hur denna kommer att användas i analysen.   

4: 2.3 Textanalys: kritisk lingvistik verktygen 

I textnivån utgår jag från Faircloughs modell (1995: 58) där olika lingvistiska verktyg 

används. Dessa kompletteras med de verktyg som Roger Fowler lyfter fram i boken 

”Language in the news” (1991). Beståndsdelarna i texten kommer att undersökas och därmed 

närläsas med hjälp av analysverktygen transitivitet och lexikalitet. Målet är att denna analys 

ska kunna beskriva den rådande diskursen och även användas vid tolkningen av de två övriga 

dimensionerna.  

Analysverktyget transitivitet enligt Roger Fowler (1991: 69–76) centralt och används för att, 

utifrån meningens uppbyggnad, analysera texten. Alla individer bär på erfarenheter av livet, 

där upplevelser, värderingar och rådande diskurser skapar en särskild hållning till 

verkligheten. Detta gäller givetvis även för journalister som av denna anledning väljer att 

framställa individer eller händelser på ett visst sätt. Detta kan vara både på det medvetna och 

omedvetna planet. I en analys av det transitivitiva slaget så tittar man på samspelet mellan 

aktörerna (”agenter” och ”mottagare”), predikaten (”handlingar”, ”tillstånd” och ”processer”) 

samt omständigheterna.  
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Fowler (1991: 69–76) förklarar det så att när man lägger till ett objekt framför ett verb så får 

det subjektet en aktiv roll och namnges då som agent. Om subjektet däremot blir påverkade av 

handlingar och därigenom blir passiva benämns dessa som mottagare (”patient”). Om agenten 

däremot är aktiv under handlingen benämns denna som handling (”action”). Handlingar som 

ej utförs av specifika agenter benämns processer ”processes”. Det finns även särskilda 

tillstånd ”states” som överhuvudtaget inte befäster någon förändring alls. Detta kan vara 

ordklassen adjektiv som beskriver utseendet på ett objekt. Ett dylikt ojämlikt maktförhållande 

kan ses när dominanta grupper träder in i agentrollen och tar makten över patienten.  

Analysverktyget lexikalitet förklarar Fowler (1991: 80–82, 92) tittar på utformning och 

struktur hos vokabulären. I denna söker man kartlägga processer, nyckelord, objekt och 

relationen dem emellan i artiklarna. Utifrån sammanhanget får ordet sin betydelse, sin mening 

och de mentala idéer dessa skapar tillsammans. Exempelvis kan miljöer, en musikstil eller 

färgglada kläder – helt enkelt en särskild vokabulär - reproducera en viss diskurs i samhället 

då det gäller den romska folkgruppen. Generaliseringar och upprepningar av speciella termer 

är exempel på en sådan vokabulär.   

4: 2.4 Diskursiv praktik  

Denna nivå belyser produktionen, distributionen och konsumtionen av texter. Den diskursiva 

praktiken speglar sålunda interaktionen mellan produktion (författande) och tolkning 

(läsning). De begrepp som används på denna nivå är intertextualitet och interdiskursdivitet. 

Intertextualitet beskriver forskarna Marianne Winther Jørgensen et al (2000: 77, 87) som det 

analysverktyg som analyserar texten i förhållande till andra texter. Ett exempel på detta kan 

vara den kedja som förbinder vetenskapliga rapporter med medietexter, det vill säga i vilken 

mån artiklarna refererar till andra vetenskapliga källor. Intertextualiteten är hög om texten är 

skriven utifrån andra texter och tvärt om.   

Interdiskursiviteten handlar enligt forskarna (2000: 74, 77, 87) om att urskilja de diskurser 

som finns i texten genom att väva samman textanalysens språkbruk med den samhälleliga 

diskursen. Man skulle kunna säga att interdiskursivitet är en form av intertextualitet som 

beskriver och identifierar olika diskurser inom eller/och mellan andra diskurser. Flera olika 

diskurser inom en diskurs kan vara ett tecken på förändringar i samhällsprocesser medan få 

diskurser kan visa på upprätthållande av sociala strukturer. Enligt Fairclough (2000: 74, 77, 

87) innebär hög interdiskursivitet i texten en tanke om att skapa förändring, medan låg 

innebär reproduktion av gamla maktförhållanden.  
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4: 2.5 Social praktik  

På denna nivå analyseras hur texterna och diskurserna påverkar det större sociala 

sammanhanget, där hänsyn tas till sociala strukturer, hur de samhälleliga strukturerna 

reproduceras eller omstruktureras och konsekvenserna det ger, förklarar forskarna Marianne 

Winther Jørgensen et al (2000: 90–91). I detta fallet belyses mediernas makt över det innehåll 

som presenteras och därmed också relationen mellan språk och social praktik. Jag kommer 

här att titta på vilka sätt romerna presenteras utifrån det rådande samhällsklimatet (år 1998 

och år 2018) och vilka konsekvenser det får för det sociala sammanhanget – helheten. Allt 

hänger givetvis samman i dessa, av Fairclough, konstruerade delar – det gäller för mig som 

forskare att se sambanden mellan de tre delarna och forma en väv av verklighet.  

4:3 Metoddiskussion 
Studien lutar sig mot en socialkonstruktionistisk inriktning vars grundsyn är att kulturer och 

därmed samhällen ses som socialt konstruerade av oss människor. Vem äger verkligheten, 

tolkningen och sanningen? Detta är frågor man kan ställa sig vid en kritisk diskursanalys och 

därför vore det inte konstigt om en annan individ vid genomförandet av samma studie erhåller 

ett annat resultat. Eftersom vi alla är unika individer bär vi sedan tidigare inom oss 

uppfattningar, värderingar och allehanda fördomar som kan skada neutraliteten.  

Validiteten tittar på om undersökningen verkligen studerar det som är tänkt att studeras. 

”Mäter du vad du tror du mäter?” är den viktiga frågan som brukar ställas i 

forskningssammanhang förklarar forskaren Steinar Kvale et al (2014: 264). De teorier, de 

frågeställningar och all den bakgrundshistoria kring romer som jag läst in mig på räcker 

förhoppningsvis för att hitta svaren på det undersökta. Dock kan de metoder som använts 

skapa problem i och med att de bygger på en fri tolkning av texterna. Enligt forskarna Göran 

Bergström et al (2005: 295) finns det med kvalitativa studier som dessa en risk att studiens 

författare personligen tolkar språket och drar egna slutsatser, vilket gör det hela väldigt 

subjektivt. Inom samma kultur tenderar dock förståelsen för orden att gestalta sig på liknande 

sätt för individerna. Detta för att vi delar ett gemensamt språk och en gemensam kultur. I syfte 

att stärka validiteten har jag även om och om igen under arbetet tittat på syftet och 

frågeställningarna för att vara säker på att de besvarats tydligt nog. 

Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet och struktur. Den visar om studien 

går att lita på eller inte. Ett sätt att kontrollera detta är att se om andra oberoende forskare kan 

använda studien och erhålla likartat resultat. Om så är fallet har studien i sig en hög 

reliabilitet, förklarar forskarna Steinar Kvale et al (2014: 263). Eftersom texten bygger på en 
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subjektiv tolkning av texter kan reliabiliteten i viss mån ifrågasättas. Studiens tolkning tillhör 

en av många möjliga tolkningar och bör därför inte ses som en absolut sanning. Teorivalet 

kan även vara en aning vägledande för analysresultatet och vid andra valda teorier skulle 

eventuellt resultatet sett annorlunda ut. Det faktum att endast en person analyserat texterna 

kan ge en snävare tolkningsram med lägre validitet jämfört med om två personer analyserat 

det hela. Däremot bidrar uppsatsen med nya infallsvinklar och perspektiv till vidare forskning 

i ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Analys och resultat 
Analysen delas in i tematiska avsnitt. I avsnittet om romer i svensk nyhetspress år 1998 

presenteras två teman: Återkommande stereotyper i media och Romen som den Andre. I 
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avsnittet om romer i svensk nyhetspress 2018 presenteras tre teman: Zigenare blir romer, 

Romen som den eviga stereotypen och Vi och Dom.  

5:1 Romer i svensk nyhetspress år 1998 

5: 1.1 Återkommande stereotyper i media 

Genom att analysera texternas lexikalitet, det vill säga vad Fowler (1991: 80–82, 92) menar är 

en analys av ordval, upprepningar, kluster av ord och generaliseringar är det möjligt att 

kartlägga processer, nyckelord, objekt och relationen dem emellan i artiklarna. Hur personer 

och grupper benämns är en del av deras representation och har enligt forskarna Göran 

Bergström et al (2012: 354) ur ett diskursanalytiskt perspektiv betydelse genom att det i sig 

skapar diskurser individen omfamnas av. I fyra av de sex artiklarna, det vill säga mer än 

hälften, benämns romer som ”zigenare”. De andra två artiklarna blandar begreppen och 

använder ibland ”rom” och andra gånger ”zigenare”. Begreppet ”zigenare” upplevs enligt 

Hans Caldaras nedlåtande (2015: 36-37). Ett exempel finns i en recension av en orientalisk 

musikfestival där orkestern Fanfare Ciocarlia är det stora trumfkortet där rubriken anger att 

Elva rumänska zigenare blåser publiken i gungning (DN 1998-06-13). Ordet zigenare 

återkommer i brödtexten: 

Den elva man starka zigenarorkestern från Rumänien är trumfkort vad gäller brass och 

blås. Musiken den spelar liknar först ingenting – ett våldsamt kakofoniskt extas bryter ut 

och chockar den oförberedde – men snart nog blir den dansant. Musikerna svänger sig i 

mjuka rörelser och på åskådarna börjar tårna försiktigt vippa i takt. Men det är mycket 

långt ifrån hur man tänker sig att zigenarmusik ska låta, långt ifrån centraleuropeiskt 

vemod på violin, cymbal och dragspel. 

(DN 1998-06-13) 

I artikeln tar journalisten fasta på det romska ursprunget och beskriver deras uppträdande som 

mycket långt ifrån hur man tänker sig att zigenarmusik ska låta. Det finns alltså en inbyggd 

stereotyp uppfattning om hur zigenarmusik ska låta. Beskrivningar som ”ett våldsamt 

kakofoniskt extas bryter ut” samt verb som beskriver hur musikerna ”svänger” sig och hur 

musiken ”chockar” den oförberedde visar på gamla stereotyper som att romer skulle vara 

särskilt exotiskt musikaliska. Det blir med andra ord så kallade ”states”, det Fowler (1998: 

69–76) beskriver som särskilda tillstånd hos romerna som inte förändras i första taget. Med 

andra ord en slags sanning som befäster gamla negativa stereotyper.  

Författaren Hans Caldaras (2015: 36–37) menar att romer ofta betraktas som ett kollektivt 

Dem, en homogen grupp, istället för enskilda individer. Kanske kan detta kopplas till 
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resonemanget ovan där ”romerna” eller ”zigenarna” blivit en homogen grupp som inte äger 

sina egna berättelser. Caldaras berättar till exempel om hur han själv alltid blivit presenterad 

som ”den romske sångaren” av media där tyngdpunkten legat på det romska ursprunget.  

Denna form av skildringar, där tyngdpunkten vilar på det romska ursprunget, återkommer i 

artiklarna. Artikeln Mur ska sära på folken. Romer i Tjeckien. Rasistiska dåd och trakasserier 

blir allt vanligare (DN 1998-06-17) handlar om hur romer i det tjeckiska samhället 1998 

utsätts för allt starkare diskriminering, där rasistiska dåd och trakasserier hör till vardagen. 

Borgmästaren i staden Utsi nad Labem i norra Tjeckien planerar att bygga en mur för att sära 

på folken. Vid ett tillfälle i artikeln citeras borgmästaren medarbetare. 

- Där finns en grupp som sköter sig och en grupp som stör. Det råkar vara så att de som 

bråkar är romer, menar Knotek. 

(DN 1998-06-17) 

I och med att romen tillhör gruppen som stör och bråkar kan läsarna genom sociala praktiken 

påverkas till att tro att samma gäller för alla romer, det vill säga att man drar alla över en kam 

och inte gör någon skillnad på individen och romer som homogen grupp. Journalister följer 

medielogiken och tvingas enligt medieforskarna Wadbring et al (2014: 114, 281) välja och 

välja bort information i sina texter. Detta innebär att de i princip skriver vad läsarna vill höra, 

till exempel ska nyheten vara egen, enkel eller innehålla någon typ av konflikt. Det är sålunda 

viktigt att väga in medielogikens aspekter i analysen av citatet ovan. Citatet innehåller till 

exempel en tydlig konflikt mellan de som sköter sig och de som stör, och den enkla 

indelningen av karaktärer mellan romer och tjecker styrker också resonemanget om vikten av 

medielogiken i journalisternas representation. Kanske har journalisten genom den sociala 

praktiken själv påverkats av den inre diskurs hen befann sig i och valt sådana citat där romen 

genom enkla karaktärer blir stereotypt representerad som den Andre – den sämre varianten av 

Oss. Enligt Stuart Hall (2013: 247–248) finns ett samband mellan stereotyper och 

maktutövning där vissa grupper anses betydelsefullare än andra, vilket gör att maktobalansen 

blir tydlig.  

Senare i artikeln går det att se hur journalisten själv tar ställning i frågan och hänvisar till 

undersökningar som pekar på hur mycket problem romerna medför i det tjeckiska samhället.  

Men att tjeckernas umgänge med sin största och mest utsatta minoritet är problemfyllt 

finns det åtskilliga bevis på. Undersökningar visar till exempel att en stor majoritet av 
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befolkningen inte vill ha romer som grannar. Och inför det kommande veckoslutets 

parlamentsval har det högerextremistiska partiet Republikanerna ohämmat spätt på och 

fiskat röster i dessa stämningar. 

(DN 1998-06-17) 

Samtidigt som stycket bygger på fakta framställs det i första meningen ”Men att tjeckernas 

umgänge med sin största och mest utsatta minoritet är problemfyllt finns det åtskilliga bevis 

på” som att det är den givna sanningen. Romerna är med andra ord ett problemfyllt folk, det 

finns bevis på det. Men precis som forskarna Wadbring et al (2014: 114, 281) menar så 

utmanar medielogiken journalisternas objektivitetsideal – för vad är egentligen en sanning? 

Journalisten vänder dock i slutet på det hela och visar på baksidan av det tjeckiska samhällets 

planer på att bygga en mur, vilket kan tyckas ge en mer rättvis bild av romernas situation i det 

tjeckiska samhället och det går att urskilja en viss typ av intertextualitet. Det vill säga texten 

bygger på fakta om rasistiska attacker som vävts in i texten, vilket fördjupar kontexten över 

romernas situation i majoritetssamhället Tjeckien. Det förmedlar en bild av att de inte bara är 

en folkgrupp som stör utan också blir utsatta för diverse förtryck och diskriminering.  

Samtidigt har de rasistiska attackerna mot romerna fortsatt. I vår har åtminstone tre romer 

dött efter rasistiska dåd. 

(DN 1998-06-17) 

En annan artikel där romens ursprung påtalas och där denne blir stereotypt placerad genom 

enkla karaktärer är Jämlikhet och broderskap bara för de rika (DN 1998-09-08). Artikeln 

handlar om den romske filmregissören Tony Gatlifs uppväxt i Algeriet och om hur han kom i 

kontakt med filmskapandet. Det går redan i ingressen att se hur journalisten lägger 

tyngdpunkten på hans ursprung, vilket i det här fallet kopplas till egenskaper som att han 

skulle vara okunnig och uppväxt i annorlunda familjeförhållanden.   

När Tony Gatlif var ung pojke hade han aldrig sett en rörlig bild, inte ens sett ett foto. Ute i 

byn kunde det hänga en affisch men hemma fanns inte en enda bild. Han föddes i Algeriet i 

en mycket stor zigensk familj: farbröder, kusiner, sysslingar, bryllingar.  

- Egentligen alldeles för många och mycket fattigt, säger Tony Gatlif med en liten grimas. 

(DN 1998-09-08). 
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Merja Ellefson (2007) konstaterar i sin avhandling att rapporteringen om romer (då zigenare) 

under 1930-talet tenderar att kretsa kring speciella ting. Återigen blir maktobalansen tydlig 

där romerna inte åtnjuter samma makt som majoritetsbefolkningen, utan blir placerade i ett 

fack som befäster gamla negativa stereotyper. Detta går att se i artikeln ovan där journalisten 

inleder med att berätta om hur Gatlif aldrig sett rörlig bild eller ett foto, för att sedan direkt i 

nästa mening gå in på att han är uppvuxen i en stor zigensk familj. Tyngden vilar återigen på 

det romska ursprunget, vilket innebär att Gatlif exotifieras. Han blir med andra ord något 

annorlunda och spännande men kanske också något som vi i enlighet med medielogiken vill 

läsa om.  

Sammanfattningsvis kan sägas att romerna i många av artiklarna blir porträtterade stereotypt 

med en enkel indelning av karaktärer. Upprepningar av ordval skapar en viss jargong i 

texterna som genomsyras av gamla negativa stereotyper. Till exempel används fortfarande det 

nedlåtande ordet ”zigenare” i flertalet av texterna. Samtidigt går det att se hur journalisterna 

alltmer närmar sig en ny diskurs där ord som ”zigenare” byts ut till ”romer”. Medielogiken 

spelar en viktig roll när det gäller hur journalisterna representerar romer, då läsarna vill ta del 

av en historia som ska innehålla vissa berättartekniska komponenter och journalisten tvingas 

då till att välja och välja bort information från en annars komplex verklighet, vilket främjar en 

stereotyp representation av romer.   

5: 1.2 Romen som den Andre 

Huruvida aktörer eller grupper skildras som aktiva eller passiva har betydelse för vilken agent 

de tillskrivs, det vill säga om det är de eller omgivningen som för utvecklingen framåt. Ett sätt 

att undersöka detta är genom att studera transitivitet i texterna. Detta kan enligt Fowler (1991: 

68–71) studeras genom att titta på om objektet sätts efter verbet eller tvärt om. Om objektet 

sätts efter verbet blir romerna passiva agenter medans de blir aktiva agenter om verbet 

placeras före objektet. I två av artiklarna är romerna aktiva agenter och i en passiva. Resten av 

artiklarna är romerna en blandning av passiva och aktiva agenter. Kanske säger detta något 

om den tidsenliga diskursen där det går att förnimma hur romerna var på väg att bli erkända 

som ett folk samtidigt som gamla strukturer fortfarande präglar samhällsklimatet.  

Artikeln Mur ska sära på folken. Rasistiska dåd och trakasserier allt vanligare (DN 1998-06-

17) är ett exempel där romerna mestadels får en passiv roll och inte för handlingen framåt. 

Detta kan ses i bland annat första stycket i brödtexten där kommunledningen bestämt att 

bygga (verb) en mur mot romerfamiljer (objekt) som bor på andra sidan gatan. Det vill säga 

verbet sätts före objektet och omgivningen för utvecklingen framåt istället för romen.  
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Här på gatan vill kommunledningen bygga en fyra meter hög mur mot de 39 romerfamiljer 

som bor i två nedgångna hyreshus sedan invånarna på den andra sidan gatan klagat över 

nattligt oväsen och över att skräp och skrot låg överallt kring husen. 

(DN 1998-06-17) 

Journalisten använder sig av termen ”romer” artikeln igenom. Därigenom ökar 

intertextualiteten, det vill säga graden av vetenskaplighet, vilket kan ses i meningen nedan. 

Sålunda stiger även interdiskursiviteten, vilket enligt författarna Marianne Winther Jørgensen 

et al (2000: 74, 77, 87) innebär en ny diskurs som bär på en tanke om förändring.  

Romer är den folkgrupp som tidigare kallades zigenare. 

(DN 1998-06-17) 

Detta exempel är ett av få undantag i transitiviteten där romerna själva för handlingen framåt 

och därmed blir aktiva agenter. Det vill säga ordet ”romerna” (objekt) placeras före ”kallades” 

(verb). Men texten återgår sedan till att tillskriva romerna en passiv roll. Ett exempel på detta 

kan ses i meningen nedan där romerna (objekt) dränkts (verb) av så kallade ”skinnhuvuden”, 

medlemmar av högerextrema partier som tar allt mer plats inför det kommande 

parlamentsvalet.  

För fem år sedan dränktes en rom av skinnhuvuden i staden Pisek. På ett valmöte i samma 

stad sade Sladek nu att "sommaren närmar sig, det är dags för nya simlektioner". 

(DN 1998-06-17) 

Däremot så visar meningens innebörd att journalisten också presenterar hur romerna blir 

utsatta för allehanda diskriminering och intertextualiteten ökar. Det vill säga genom att 

journalisten belyser båda sidorna av romernas situation i den tjeckiska staden Usti nad Labem 

blir bilden mer nyanserad. Även interdiskursiviteten stiger och kanske går det att urskilja en 

början till ny diskurs där romen inte längre enbart blir betraktad som den Andre. 

Förhoppningsvis förstår läsarna genom den sociala praktiken att romerna inte bara är en grupp 

som stör, utan att de också är offer för en historia vilken Irka Cederberg (2010: 69–70) menar 

präglats av förtryck som grundar sig i främlingsfientlighet och rasism. Artikeln (1998-06-17) 

avslutas med en faktaruta om romer i Tjeckien vilket nyanserar bilden ytterligare. 

Vad som går att utläsa av detta är att innebörden av orden och graden av intertextualitet ibland 

överskuggar den grammatiska uppbyggnaden, det vill säga om romen tillskrivs som passiv 
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eller aktiv agent. Ibland kan dock den aktiva rollen styra den större kontexten, vilket bland 

annat kan ses i artikeln Livsbejakande anarkism. Tony Gatlif skildrar dramatiken och musiken 

i zigenares liv (DN 1998-09-04). Här får romen, i det här fallet Tony Gatlif, stå som 

huvudperson i texten och tillskrivs en aktiv roll. Detta kan ses i bland annat citatet nedan. 

Även om Gatlif befunnit sig nära den zigenska kulturen under lång tid, känns det ibland 

som om han satt på sig ett par franska antropologglasögon och betraktar dem som en 

intressant och härligt galen, men dock främmande, art. 

(DN 1998-09-04). 

Det är alltså Gatlif som för handlingen framåt då han placeras som objekt före verbet om hur 

lång tid han befunnit sig i en zigenska kulturen. Trots att Gatlif själv är rom separeras han från 

”zigenarna” i texten som får en passiv roll. Kanske beror detta på att intertextualiteten, det vill 

säga vetskapen om vad Gatlif faktiskt gör, är hög i förhållande till ”zigenarna” som ingen vet 

något om och de blir då presenterade som homogen grupp. Exempel på en mening som 

beskriver vad Gatlif gör kan ses nedan.   

"Gadjo Dilo" är Tony Gatlifs tredje och avslutande del av en märklig och smått magisk 

trilogi om zigenarnas öden genom historien. 

(DN 1998-09-04) 

Utifrån de två exemplen ovan kommer vi in på Hans Caldaras (2015: 36–37) resonemang om 

att romerna ofta betraktas som ett kollektivt Dem istället för enskilda individer. Resultatet kan 

ses i framför allt det första utdraget ur texten där ”zigenarna” inte äger sina egna berättelser 

utan blir istället språkligt presenterade som ”en intressant och härligt galen, men dock 

främmande art”. Formuleringar blir utifrån lexikaliteten problematiskt i ett perspektiv av den 

höga interdiskursivitet som omger Gatlif. Ord som ”galen” och ”främmande” blir vad Roger 

Fowler (1998: 69–76) skulle kallat ”states” eller allmängiltiga sanningar, som befäster dåtida 

diskurser där romerna inte sågs som likvärdiga majoritetsbefolkningen.  

Artikeln genomsyras av stereotypa uppfattningar om folkgruppen som benämns som 

”zigenare” artikeln igenom med undantag av Gatlif själv. Ett annat exempel där ”zigenarna” 

får en passiv roll är det inledande stycket i brödtexten.  

Man förväntar sig dramatik av en film om zigenare. "Gadjo Dilo" gör ingen besviken. Bara 

öppningen är spänningskapande så det räcker. En ung fransman - den dramatiskt 

mörklockige Romain Duris från "Fem unga" och "När katten var borta" - kämpar sig fram 
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på en vintrig, ödslig väg där det garanterat inte finns vare sig busshållplatser eller 

taxistolpar. 

(DN 1998-09-04). 

Formuleringen som att ”Man förväntar sig (verb) dramatik av en film om zigenare” (objekt) 

befäster ”zigenarnas” passiva roll, samt visar på att det finns förväntningar på hur ”zigenarna” 

är. Andra stereotyper kan ses i form av personbeskrivningar som ”den dramatiskt mörklockige 

Romain Duris” och miljöbeskrivningar som ”en vintrig, ödslig väg där det garanterat inte 

finns vare sig busshållplatser eller taxistolpar”. Med andra ord går det genom lexikaliteten i 

texten att förnimma en diskurs där romerna exotifieras. Vi kommer här in på Edward Saids 

(1979: 1–5, 26–27, 287). begrepp ”orientalism” där stereotypa maktförhållanden med 

västvärldens ideal i centrum skapar outtalade negativa uppfattningar om annorlundahet.  

Sammanfattningsvis går det utifrån ovanstående analys att se hur den dåvarande diskursen 

genom sociala praktiken präglar journalisternas representation av folkgruppen. Det går att 

förnimma en början till diskursiv övergång där romen inte längre är den Andre. Det vill säga 

en tanke om förändring gror som kan ses i form av att romerna får ta mer plats i texterna, som 

aktiva agenter och ibland benämnda med namn. Samtidigt går det att se hur gamla stereotypa 

ord och uttryck fortfarande omger romen, vilket befäster den dåvarande diskursen då romerna 

fortfarande inte var erkända som ett folk. Detta gäller i synnerhet artiklar med låg 

intertextualitet, det vill säga sådana med låg vetskap om folkgruppen, och man väljer då hellre 

att lägga fokus på hur romerna är istället för vad de faktiskt gör. De stereotypa uppfattningar 

som finns kring det romska ursprunget överskuggar med andra ord individen. 

5: 1.3 Romerna återtar makten över sin historia 

Vid en analys av intertextualiteten i texter fokuserar man på graden av vetenskapligheten i 

texterna, det vill säga det författarna Marianne Winther Jørgensen et al (2000: 77, 87) menar 

går att utläsa om texten är skriven från andra texter och tvärtom. Om texten refererar till andra 

källor är intertextualiteten hög medan den är låg om texten bygger på annat än 

vetenskaplighet. Vid hög vetenskaplighet i texterna stiger också interdiskursiviteten, det vill 

säga det analysverktyg Winther Jørgensen et al (2000: 74, 77, 87) menar är det som väver 

samman textens språkbruk med den samhälleliga diskursen. Flera olika diskurser inom 

samma diskurs är ett tecken på förändring medan det motsatta kan visa på upprätthållande av 

sociala strukturer. Med hjälp av dessa analysverktyg går det alltså att urskilja huruvida 

texterna bär på en tanke om förändring eller inte. 
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I fyra av de sex artiklarna märks någon form av intertextualitet. Det kan handla om val av ord, 

historisk fakta invävt i texten eller faktarutor. Trots att många av artiklarna fortfarande 

benämner romer med det nedlåtande uttrycket ”zigenare” går det i vissa artiklar att se en 

förändrad lexikalitet där begreppet är mindre accepterat än förr.  

Till skillnad från exempelvis artikeln Det är känslan som räknas. Festivalens trumfkort. Elva 

rumänska zigenare blåser publiken i gungning (DN 1998-06-13) finns en medvetenhet om 

den nedlåtande ton begreppet ”zigenare” medför. Romerfamiljen kontra Elva rumänska 

zigenare är en väsentlig förändring i diskurssammanhang. Det går med andra ord i artikeln 

Mur ska sära på folken. Romer i Tjeckien. Rasistiska dåd och trakasserier blir allt vanligare 

(DN 1998-06-17) att urskilja en ny diskurs med ökad intertextualitet. Även 

interdiskursiviteten ökar och visar på en medvetenhet hos journalisten, vilket förhoppningsvis 

också påverkar den sociala praktiken genom läsarna. Detta kan inte minst ses i meningen 

nedan där journalisten uttryckligen tar avstånd från begreppet ”zigenare”.  

Romer är den folkgrupp som tidigare kallades zigenare. 

(DN 1998-06-17) 

Den enda gången journalisten använder sig av begreppet ”zigenare” i artikeln är i 

sammanhang där någon annan presenterar romen. Till exempel väver journalisten in fakta om 

hur de högerextrema krafterna ökar i landet inför parlamentsvalet och hur det påverkar 

situationen för romerna.  

"Inga privilegier för zigenare" står det på det främlingsfientliga partiets valplakat, med en 

formulering som är vald för att partiet ska hålla sig inom lagens råmärken. 

(DN 1998-06-17) 

Genom att sådan fakta vävts in i texten ökar intertextualiteten. Den avslutande faktarutan (DN 

1998-06-17) kan också ses som en del i textens höga intertextualitet och interdiskursivitet. 

Liknande faktaruta kan ses i artikeln Jämlikhet och broderskap bara för de rika (DN 1998-09-

08). Artikeln handlar om den romske filmregissören Tony Gatlifs uppväxt i Algeriet och om 

hur han kom i kontakt med filmskapandet.  

Faktarutan visar på vad romer gör och inte bara hur de är. Romen blir med andra ord inte 

presenterad som en homogen grupp, utan som en individ med egna tankar och känslor, vilken 

förhoppningsvis påverkar hur man ser på romer i den sociala praktiken genom läsarna. Ett 
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annat exempel som beskriver vad romen gör är artikeln Romska kulturdagar: Glömda sagor 

berättas igen. Den muntliga traditionens korta minne har gjort zigenarmyten föränderlig (DN 

1998-08-22). Artikeln handlar om de romska kulturdagarna där bland annat Katarina Taikons 

verk presenteras.  

När Katarina Taikon, författaren till Katitzi-böckerna, 1964 gav ut ”Zigenardikter” på 

FiB:s lyrikklubb, var det första gången som romska dikter nedtecknades i Sverige. Nästan 

samtliga av dikterna var från början romane dzileöm zigenarsånger. 

(DN 1998-08-22) 

Även denna artikel (DN 1998-08-22) avslutas med en faktaruta om innehållet av de romska 

kulturdagarna. Faktarutor om den enskilde romen skapar en medvetenhet hos läsarna om vad 

romen faktiskt gör, inte bara hur de är. Det skapar med andra ord distans till bilden av 

romerna som en homogen grupp. I kontrast till artiklarna ovan finns exempel på artiklar med 

låg intertextualitet. Artikeln Det är känslan som räknas. Festivalens trumfkort. Elva rumänska 

zigenare blåser publiken i gungning (DN 1998-06-13) omges av åtskilliga stereotypa 

uppfattningar om romer. Artikeln handlar om en orientalisk musikfestival där orkestern 

Fanfare Ciocarlia är det stora trumfkortet. Förutom att ordet ”zigenare” används flitigt 

beskriver journalisten romen på ett sådant sätt som grundar sig på uppfattningar som att romer 

skulle vara särskilt ”dansanta” och resa runt med sin musik. Detta kan bland annat ses i 

brödtextens första stycke.  

”Den elva man starka zigenarorkestern från Rumänien är trumfkort vad gäller brass och 

blås. Musiken den spelar liknar först ingenting – ett våldsamt kakofoniskt extas bryter ut 

och chockar den oförberedde – men snart nog blir den dansant. Musikerna svänger sig i 

mjuka rörelser och på åskådarna börjar tårna försiktigt vippa i takt. Men det är mycket 

långt ifrån hur man tänker sig att zigenarmusik ska låta, långt ifrån centraleuropeiskt 

vemod på violin, cymbal och dragspel.”  

(DN 1998-06-13) 

Sammanfattningsvis går det utifrån graden av vetenskaplighet i artiklarna att urskilja en 

diskursförändring där romerna var på väg att bli erkända som ett folk. Hur man benämner 

folkgruppen håller sakta men säkert på att förändras, där vissa journalister är särskilt noga 

med att påtala att ordet ”zigenare” var något som ”romerna” kallades förr. Artiklarna går 

också mer mot att beskriva vad romer faktiskt gör, inte bara hur de är. De artiklar som 
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beskriver hur romerna är tenderar att omges av stereotypa uppfattningar om folkgruppen som 

då ses som en homogen grupp. Medan de faktamässiga beskrivningarna av vad de faktiskt gör 

omvandlar den homogena gruppen av romer till individer med egna tankar och känslor. 

Individperspektivet innebär ett återtagande av makten över sin egen historia och slår hål på 

gamla myter om romer.  

5:2 Romer i svensk nyhetspress 2018 

5: 2.1 Zigenare blir romer 

Hur personer och grupper benämns är en del av deras representation och har enligt författarna 

Göran Bergström et al (2012: 354) ur ett diskursanalytiskt perspektiv betydelse genom att det 

i sig skapar diskurser individen omfamnas av. Genom att analysera texternas lexikalitet, det 

vill säga det Roger Fowler (1991: 80–82, 92) menar går att analysera genom att studera 

ordval, upprepningar, kluster av ord och generaliseringar, är det möjligt att kartlägga 

processer, nyckelord, objekt och relationen dem emellan i artiklarna. I fyra av de fem 

artiklarna benämns folkgruppen genomgående som romer.   

Ordet ”zigenare” förekommer i artikeln Kent Bersico kallades zigenarjäveln (DN 2018-10-

19), i vilken romen själv använder termen ”zigenare” vilket journalisten formulerar sin rubrik 

efter. Artikeln handlar om den romske författaren Kent Bersicos självbiografiska bok 

”Zigenardjäveln”, som handlar om en uppväxt som präglats av fördomar och förtryck. Han 

berättar bland annat om mobbingen under högstadietiden i Mora och om uppståndelsen när 

hans romske far gifte sig med hans icke-romske mor. Journalisten använder merparten ordet 

”rom” och inte ”zigenare”, vilket bland annat kan ses i ingressen.  

Han var den första i släkten som kunde vara säker på att få vakna under samma tak under 

mer än tre dagar. Kent Bersico är född 1965 – och bara några år tidigare hade romska barn 

i Sverige fått rätt att gå i skola. 

(DN 2018-10-19) 

Här går det att urskilja en viss typ av intertextualitet genom historiska fakta om romernas 

skolgång. Vetskapen om det var så sent som på 1960-talet romerna fick rätt till skolgång 

stärker med andra ord graden av vetenskaplighet i texten, vilket nyanserar bilden av romernas 

utsatthet idag. Journalistens uttryckliga avståndstagande från det nedlåtande begreppet 

”zigenare” visar också på intertextualitet då det tyder på en medvetenhet om den nedlåtande 

tonen begreppet har. Detta kan ses längre ned i artikeln. 

Romer, eller zigenare som Kent själv säger under intervjun, var länge förföljda i Sverige. 
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(DN 2018-10-19) 

Journalisten är med andra ord tydlig med att säga att det är Kent Bersico som använder sig av 

benämningen ”zigenare”, vilket visar på journalistens medvetenhet om begreppets nedlåtande 

ton. Ordet ”zigenare” är med andra ord belagt med skam och inte något som tycks användas i 

2018 års diskurs. Det är endast i uttryck som raljerar med dåtidens språkbruk kring romer som 

ordet ”zigenare” förekommer. Något som bland annat kan ses i brödtextens andra stycke.  

Boken ”Zigenarjäveln” (Lind & Co) handlar om Kent Bersicos barndom och tonårstid. Det 

är en skildring av en turbulent hemmiljö. Men även en berättelse om hur det kändes när 

skolkamraterna stängde in honom på toaletten – och lekte ”kast med liten zigenare”. 

(DN 2018-10-19)  

I 2018 års diskurs är det alltså inte lika accepterat att ”leka kast med en liten zigenare” som 

man kunde göra på 1960-talet, inte heller att benämna folkgruppen som ”zigenare”. Även om 

Kent Bersico själv använder sig av ordet, både i titeln av sin bok ”Zigenardjäveln” och i hans 

uttalanden i artikeln, är han tydlig med att ta avstånd från begreppet ”zigenare”.  

– I dag kallas vi zigenare för romer, men många tänker nog i alla fall att där går en 

zigenare. Nyligen blev min dotter retad för sitt ursprung i skolan. Jag hoppas att det var en 

engångshändelse och vill inte göra för stort väsen av det hela. Men händer det igen, då 

jävlar i mig. 

(DN 2018-10-19)  

Trots att Bersico själv tar avstånd från ordet ”zigenare” går det också utifrån citatet ovan att 

tolka det som att han själv ser sig som en ”zigenare”, då han benämner Vi: et som det. 

Samtidigt kan man tro att det är hans tankar om övriga samhällets syn på romer. Det finns 

alltså en förutfattad mening om att majoritetssamhället fortfarande ser romer som ”zigenare”. 

Författaren Hans Caldaras (2015: 36–37) menar att romer ofta beskrivits som ett kollektivt 

Dom, en homogen grupp, istället för enskilda individer. Han berättar till exempel om hur han 

själv alltid blivit presenterad som ”den romske sångaren” av media där tyngdpunkten vilar på 

det romska ursprunget. I artikeln ovan ligger fokuset på det romska ursprunget men i och med 

att intertextualiteten är så pass hög, det vill säga graden av vetenskaplighet genom fakta om 

vad Kent Berisco faktiskt gör och inte bara hur han är, blir detta till Bersicos fördel. Det ger 

texten ett djup som skulle saknats om det romska ursprunget inte påtalats.  
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Ett annat exempel där fokuset ligger på det romska ursprunget är artikeln Det är ofattbart, så 

svårt att ta in" - Misstänkta mordet på "Gica" (DN 2018-08-30). Artikeln handlar om mordet 

på den tiggande EU-migranten Gica i Huskvarna. Texten är reportagelikt skriven och går på 

djupet med att beskriva den Gica som samhället såg honom. Det är med värdeladdade ord och 

uttalanden från majoritetsbefolkningen som Gica blir beskriven. Skillnaden mot artikeln om 

Bersico är att journalisten här beskriver Gica i en mer avhumaniserande ton. Det vill säga han 

ses enbart som en tiggare, det är vem han är. Det här är alltså ett exempel där det romska 

ursprunget inte blir till någon fördel, utan i och med att intertextualiteten är så pass låg sätter 

det gränser för hur romen representeras. Exempel på då Gica blir skildrad stereotypt kan ses i 

brödtexten.  

Han var uteliggare och hade bräcklig fysik, så de som kände honom trodde först att han 

dött en naturlig död. 

(DN 2018-08-30) 

Han beskrivs med ord som ”uteliggare” och ”bräcklig”, vilket tenderar att spegla en negativ 

bild, med en medömkande ton, av personen Gica. Medielogiken spelar här roll, där 

journalister väljer och väljer bort information i sina texter för att kunna berätta en historia. De 

väljer alltså ut delar av en komplex verklighet, vilket givetvis utmanar objektivitetsidealet och 

vad som är sanning. Berättelsen om Gica och majoritetssamhällets svek berör och engagerar, 

vilket är några av medieforskarna Jesper Strömbäck et al (2013: 218–219) kriterier för vad 

som ska klassas som en nyhet. Genom den representationen får läsarna alltså bara ta del av en 

liten del av Gicas liv och från en synvinkel. Hade journalisten till exempel valt att tala med 

Gicas familj hade artikeln mest troligt sett helt annorlunda ut. Kanske handlar journalisternas 

representation av Gica om att han inte själv får chansen att likt Bersico berätta sin historia, 

vem han är och vad han gör. Intressant är dock att journalisten redan tidigt i artikeln antyder 

att Gica var rom och umgicks med romer, fast det senare framkom att han inte alls var rom.  

DN gör flera försök att få tala med romer i Huskvarna som umgicks med Gica. Efter att 

tidigare ha uttalat sig för lokala medier i samband med den minnesstund som anordnades är 

de nu tysta och avböjer bestämt. 

(DN 2018-08-30) 

Tolkningen blir att om man är en hemlös EU-medborgare ska man tydligen umgås med 

romer, eller så är man en själv. De egenskaper Gica blir beskriven med kopplas med andra ord 
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till det romska ursprunget, vilket genom den sociala praktiken även kan påverka läsarnas bild 

av romer.   

Platsen där Gica satt med sin kopp och samlade in pengar är inte längre tom. Här sitter en 

romsk kvinna och ber om en slant. 

(DN 2018-08-30)  

Genom representationen av Gica reproduceras negativa stereotyper som att romer är offer 

som tvingas tigga för att kunna försörja sig. Detta skapar en negativ spiral i samhället där vi 

kopplar hemlöshet och tiggeri till den romska identiteten, vilket enligt 

socialkonstruktivismens principer kan förverkligas i praktiken genom representation.  

Som tidigare nämnts förekommer benämningen romer i majoritet framför ”zigenare. 

Författaren Hans Caldaras (2015: 36–37) diskuterar betydelsen av att ordet ”zigenare” byts ut 

till ”rom” i media. Caldaras menar dock att det finns en stor risk att även benämningen 

”romer” kan komma att börja få en negativ klang. Just detta kan ses i exemplet om Gica där 

journalisten på ett väldigt generaliserande sätt beskriver romen som någon som sitter med en 

tom kopp tiggandes utanför mataffären. Kontexten som skapas genom ordval bidrar till att 

upprätthålla så kallade ”states”, det vill säga allmängiltiga sanningar som införlivas i den 

sociala praktiken och hur vi ser på romer. Här blir tiggaren utanför mataffären en symbol för 

romerna som homogen grupp, vilket är ett problem i sig då det befäster stereotypa 

uppfattningar om folkgruppen och gör att även ordet ”rom” får en synnerligen nedlåtande ton.  

Liknande kan ses i en annan artikel om Gica, Vi måste förstå mordet, men vi får inte visa 

förståelse (DN 2018-11-28). Detta är en ledare av DN:s Lisa Magnusson. Hon talar om det 

absurda i samhällets förståelse för pojkarna som mördade Gica, och ställer sig frågan hur 

något sådant kunde få ske. Tonen i artikeln gör att man som läsare känner sympati för Gica 

och vänder sig mot vad majoritetssamhället utsatt honom för, vilket bland annat kan ses i 

första stycket i brödtexten. 

Gheorghe Hortolomei-Lupu. Han hette Gheorghe " Gica" Hortolomei-Lupu, men barnen 

kallade honom "råttan". I åratal trakasserade och förnedrade de honom. "Hålla på med 

råttan", så benämnde de det. Han var rom, hemlös, sjuk och bräcklig, kunde inte värja sig 

mot angreppen. 

(DN 2018-11-28) 
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Ordvalen känns igen från den tidigare artikeln om Gica. Han beskrivs här med ord som 

”råttan”, ”sjuk”, ”bräcklig” och även Magnusson menar på att han var ”rom”. Hon skriver till 

och med ut det, att han var rom som inte kunde värja sig mot angreppen, vilket återigen 

skapar en offerposition för romen som står utan makt. Detta leder till reproduktion av sociala 

kontexter som kan införlivas även i praktiken. Det kan med andra ord vara så att 

majoritetssamhället, däribland journalisterna, bidrar till att upprätthålla en verklighet där 

romen står utan makt att förändra sin situation.  

Magnusson riktar samtidigt skarp kritik mot majoritetssamhället som låtit detta inträffa och 

vänder sig mot vuxenvärlden som inte tagit avstånd från trakasserierna som pågått under så 

lång tid, vilket tillslut ledde till Gicas död. Texten ställer sig sålunda kritisk till 

majoritetssamhället, vilket är en intressant diskursförskjutning från tidigare artiklar som 

istället för att kritisera sig själva, det vill säga majoritetssamhället, på sätt och vis kritiserar 

romen genom negativt laddade stereotyper.  

I kontrast till artikeln om Gica går det i artikeln En Katitzi som både leker och knyter näven - 

Teater. " Katitzi" på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby (DN 2018-03-10) att urskilja ett 

språkbruk där huvudpersonen författaren och samhällsdebattören Katarina Taikon förknippas 

med meningar som ”vägrar underordna sig” och ”svenska historiens mest stridbara 

debattörer”. Med andra ord kraftfulla egenskaper som genererar makt till den enskilde romen. 

Artikeln är en recension av föreställningen om Katarina Taikon på Vällingby stadsteater. Det 

skilda språkbruket går bland annat att se i första stycket i brödtexten.  

Taikon som vägrade underordna sig varje form av diskriminering. Hon som länge 

utestängdes från skolan, men så småningom ändå gjorde sin penna till en sticka i röven på 

makthavarna.   

(DN 2018-03-10)  

Taikon tilldelas här makt på så sätt att hon inte underordnat sig den diskriminering som 

romernas historia präglas av. Hon kan sålunda ses som en normbrytare från majoriteten av 

tidigare artiklar där romen ofta hamnar i en position utan makt att förändra sin situation. 

Däremot går det längre ner i texten att urskilja en stereotyp representation av romer, en 

stereotyp vilken Irka Cederberg (2010: 70) beskriver som att de skulle ha vandringen i blodet.  

Alla skådespelare, utom Siham Shurafas Katitzi, går in och ut ur de olika karaktärerna i 

Katitzis värld. Trånga värld bör tilläggas eftersom romernas historia är en enda lång 
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vandring. Ständigt bortschasade. Ständigt på väg, inte till något utan från, därmed berövade 

sitt utrymme. 

(DN 2018-03-10)  

Däremot går det lite senare i texten att se hur journalisten raljerar med de stereotyper som 

omger föreställningen om Katitzi, vilket ökar interdiskursiviteten, det vill säga framträdandet 

av nya diskurser inom de redan rådande. Journalisten kritiserar alltså majoritetssamhällets 

tolkning av Katitzi. Exempel på detta kan ses när journalisten citerar en mening från 

teaterföreställningen.  

"Så roligt att bo i vagnar och om kvällarna tända en stor eld och dansa...". 

Vanföreställningarna haglar när den beskäftiga grannfrun (Linda Kunze) från höghuset 

intill nedstiger till romernas läger. 

(DN 2018-03-10) 

Vanföreställningarna, den missuppfattade bilden av romer, tar journalisten avstånd från vilket 

har betydelse för den sociala praktiken, där läsarna genom texten påverkas till att tänka i 

liknande tankebanor. De blir med andra ord en diskursförskjutning där gamla ord och uttryck 

numera betraktas som något avlägset tillhörande en annan tid som det är fritt fram att 

kritisera.  

Sammanfattningsvis går det att se hur romer i stor majoritet av artiklarna blir benämnda som 

”romer” och inte med det nedlåtande uttrycket ”zigenare”. Däremot är det möjligt att ordet 

”rom” också börjar förknippas med negativa uppfattningar. Det är endast vid tillfällen där 

journalisten raljerar med dåtida diskurser, där ”zigenare” var ett vedertaget begrepp att 

använda, som ordet förekommer. Det rör sig om så lite som en artikel. Det går dock 

fortfarande att urskilja stereotypa uppfattningar om romer, bland annat om mordet på EU-

migranten Gica som felaktigt placerats som rom i journalisternas artiklar trots att han inte var 

det. Samtidigt går det också att se hur journalisten i recensionen om Katitziföreställningen 

hårt kritiserar de stereotypa uppfattningar som omger romer i föreställningen.  

5: 2.2 Romen som den eviga stereotypen  

Huruvida aktörer eller grupper skildras som aktiva eller passiva har betydelse för vilken agent 

de tillskrivs, det vill säga om det är de eller omgivningen som för utvecklingen framåt. Ett sätt 

att undersöka detta är genom att studera transitivitet i texterna. Fowler (1991: 68–71) menar 

att transitiviteten går att studera genom att se om ett om ett objekt sätts efter verbet eller inte. 
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Vid det sistnämnda blir romen passiv agent och tvärt om. I fyra av de fem artiklarna är romen 

aktiv, tre av dem nästan enbart med bara några enstaka meningar som passiv agent. I en av 

artiklarna är romen aktiv igenom.  

Artikeln där romen är aktiv agent hela tiden är En Katitzi som både leker och knyter näven - 

Teater. " Katitzi" på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby (DN 2018-03-10). Artikeln, som är 

en recension av en teaterföreställning om författaren och samhällsdebattören Katarina Taikon, 

benämner henne med namn artikeln igenom och hon är aktiv agent. Detta kan bland annat ses 

i ingressen. 

 Den 8 mars är ett självklart premiärdatum för Stadsteatern Vällingbys "Katitzi", den 

självbiografiska berättelsen om Katarina Taikon, en av den svenska historiens mest 

stridbara debattörer. 

(DN 2018-03-10) 

Hon beskrivs som ”en av den svenska historiens mest stridbara debattörer”, där objektet som 

är Katarina Taikon placeras före verbet, alltså det hon faktiskt gör som är att debattera. Detta 

fortsätter längre ner i artikeln och intressant är också att romerna som homogen grupp blir 

aktiva agenter.  

Trånga värld bör tilläggas eftersom romernas historia är en enda lång vandring. Ständigt 

bortschasade. Ständigt på väg, inte till något utan från, därmed berövade sitt utrymme. 

(DN 2018-03-10) 

Romerna (objekt) för handlingen framåt och placeras före den vandring (verb) de gör. 

Dessvärre omges meningen ovan av den stereotypa uppfattningen om att romer skulle vara ett 

vandrande folk utan land, vilket gör sättet man väljer att använda språket rent grammatiskt 

ganska ointressant. Det vill säga trots den aktiva ställningen sjunker intertextualiteten och 

interdiskursiviteten, graden av kunskap och sålunda också antalet diskurser som ligger till 

grund för förändring. Vad som går att utläsa av detta är att det inte alltid är om romen är aktiv 

agent i texten som är avgörande för diskursiv förändring och därmed hur mycket makt som 

romen tillskrivs. Den omgivande kontexten skapar helheten och därigenom också den 

diskursiva förändringen.  

Liknande kan ses i artikeln Konstrecension: Ceija Stojkas vittnesmål ur ett romskt mörker 

(DN 2018-05-08). Artikeln är en konstrecension av den romska konstnären och 

förintelseöverlevaren Ceija Stojkas utställning. Ceija Stojka är mestadels aktiv agent men det 
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går trots detta att utskilja ett språkbruk där journalisten trycker på de stereotypa 

uppfattningarna om romer, som att de ”har vandringen i blodet” och att nomadlivet är något 

de skulle valt själva.  

Ceija Stojka var helt oskolad. Hon målade stående i köket, i bland med bara fingrarna, och 

gömde länge sina expressiva akrylmålningar i skåpen. Det var den österrikiske 

dokumentärfilmaren Karin Berger som på 1980-talet uppmuntrade henne att berätta sin 

historia. I såväl text som bild bearbetade Stojka sina fasansfulla minnen – men även 

motsatsen, romantiska hågkomster av barndomens fria nomadliv. 

(DN 2018-05-08) 

Genom att objektet (Stojka) placeras före verbet (målade) skildras Stojka som den som för 

handlingen framåt. Undantag kan ses i andra meningen där objektet (Karin Berger) placeras 

före verbet (uppmuntrade), och det är då hon som för handlingen framåt. Även i tredje 

meningen placeras verbet (bearbetade) före objektet (Stojka) och Stojka blir då passiv agent. 

Det är även i den meningen journalisten beskriver Stojkas barndom med orden ”romantiska 

hågkomster av barndomens fria nomadliv.” 

Vi kommer här in på Edward Saids (1979: 1–5, 26–27, 287) resonemang om Orientalism, det 

vill säga västvärldens idé om sig själva som centrum för vad som ska betraktas som normalt, 

vilket skapar outtalade negativa uppfattningar om ”orienten”. Said som forskade på området 

menar bland annat att araber historiskt sätt förknippats med våld och terror, vilket är en 

stereotyp som lever kvar än idag. På samma sätt kan vi se hur stereotypen om romer som ett 

vandrande folk fortfarande existerar, i 2018 års diskurs.   

En artikel där den grammatiska uppbyggnaden har betydelse är Kent Bersico kallades 

zigenarjäveln (DN 2018-10-19). Artikeln är ett personporträtt av författaren Kent Bersico som 

släppt boken ”Zigenarjäveln” vilken handlar om hans barndom och tonårstid som rom i 

Sverige. Bersico benämns med namn artikeln igenom och är aktiv agent. Detta kan bland 

annat ses i ingressen.  

Han var den första i släkten som kunde vara säker på att få vakna under samma tak under 

mer än tre dagar. Kent Bersico är född 1965 – och bara några år tidigare hade romska barn 

i Sverige fått rätt att gå i skola. 

(DN 2018-10-19) 
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Bersico (objekt) placeras i första meningen före verbet (vakna), vilket gör honom till aktiv 

agent. Även i den andra meningen är det Bersico som för handlingen framåt i och med att 

Bersico (objekt) placeras före verbet (född). Den aktiva positionen fortsätter i första stycket i 

brödtexten. 

Under många år hade Kent Bersicos familj ständigt tvingats flytta runt i landet med sina 

tält och sina husvagnar. Ofta blev de trakasserade av den lokala polisen och av 

privatpersoner som jagade bort dem. Kent var den första i släkten som efter födelsen kunde 

flytta in i ett ”riktigt” hem. 

(DN 2018-10-19)  

Kent Bersicos familj är objekt och placeras före verbet flytta, vilket gör romerna till aktiva 

agenter som för handlingen framåt. De (objekt) blev trakasserade (verb) ger likaså en aktiv 

position för romerna. Att Kent (objekt) var den första i släkten att flytta (verb) in i ett riktigt 

hem, gör honom även där till aktiv agent. Dock kan vi se hur stycket genomsyras av 

stereotypa uppfattningar om romer. Det handlar framför allt om stereotyper som att romer 

flyttar runt med tält och husvagnar men också sådana som att hamnar i bråk med poliser och 

majoritetssamhället. Återigen är den grammatiska uppbyggnaden av mindre betydelse, då 

stereotyperna reproducerar den större kontexten.   

Sammanfattningsvis går det att se en diskursförändring där romen är aktiv agent och för 

handlingen framåt. Dessvärre gör de omgivande stereotyperna det svårt att urskilja en 

diskursförändring och den aktiva ställningen i texten spelar mindre roll. Men om vi bara tittar 

på dem grammatiskt så kan vi i flertalet av artiklarna se en diskursförändring där romerna står 

i fokus och får berätta sin egen historia. 

5: 2.3 Vi och Dom 

Vid en analys av intertextualiteten i texter fokuserar man på graden av vetenskapligheten i 

texterna, det vill säga vad författarna Marianne Winther Jørgensen et al (2000: 77, 87) menar 

går att analysera genom att se om texten är skriven från andra texter och tvärtom. Om texten 

refererar till andra källor är intertextualiteten hög medan den är låg om texten bygger på annat 

än vetenskaplighet. Vid hög vetenskaplighet i texterna stiger också interdiskursiviteten, det 

vill säga det analysverktyg författarna (2000: 74, 77, 87) menar väver samman textens 

språkbruk med den samhälleliga diskursen. Flera olika diskurser inom samma diskurs är ett 

tecken på förändring medan det motsatta kan visa på upprätthållande av sociala strukturer. 
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Med hjälp av dessa analysverktyg går det alltså att urskilja huruvida texterna bär på en tanke 

om förändring eller inte. 

I fyra av de fem artiklarna går det att urskilja någon form av intertextualitet. Det rör sig då 

framför allt om faktarutor, ibland fakta invävd i texten. Den artikeln med låg intertextualitet är 

Vi måste förstå mordet, men vi får inte visa förståelse (DN 2018-11-27). Artikeln är en ledare 

av DN:s Lisa Magnusson som talar om följderna av mordet på den tiggande EU-migranten 

Gica i Huskvarna.  

Det tycks så som att journalisten i sin ledare gärna pratar om hur majoritetssamhället såg på 

Gica. Om Magnusson skulle pratat med hans familj skulle svaren blivit annorlunda och 

kanske är det istället en sådan bild som borde målas upp för att hedra en bortgången 

människa, speciellt då det var majoritetssamhällets svek som ledde till hans död. Den låga 

intertextualiteten fortsätter längre ned i texten.  

Samhället har gjort allt för att förstå. Hur kunde detta ske? Den processen är nödvändig. 

För det går inte att analysera det inträffade, inte utan att vi begriper vad det egentligen 

handlar om. Men många har också försökt ha förståelse. Det är något helt annat. För i 

förståelsen ingår att leta efter förmildrande omständigheter: De kan inte ha mått bra, 

pojkarna, som betedde sig så. Och det gjorde de säkerligen inte. 

(DN 2018-11-27) 

Det hela beror förstås på från vilken synvinkel man väljer att se på det hela. Magnusson riktar 

sig mot majoritetssamhället och utifrån hennes tankar och erfarenheten så stiger såklart 

intertextualiteten. Det vill säga genom hennes syn på majoritetssamhällets svek ger hon en ny 

bild av den utsatta situation Gica befann sig i, som inte fanns innan. Huruvida vetenskapliga 

hennes påståenden är går att ifrågasätta i den mening att det endast är en sida som får tala, 

majoritetssamhället. Vad som också är viktigt att komma ihåg här är att medielogiken, som 

innebär att välja och välja bort information, ingår i det journalistiska uppdraget. Till exempel 

ska nyheten vara egen, innehålla konflikter och bidra till engagemang, vilket stämmer väl 

överens med Magnussons ledare om Gica. Konflikten kan ses i det stora samhällets svek mot 

lilla utsatta Gica, vilket engagerar människor på ett emotionellt plan. Stuart Hall menar att 

media bidrar till att skapa och upprätthålla stereotyper och en Vi och Dem verklighet. 

Journalistens ensidiga bild av mordet spelar i mångt och mycket på dessa strängar där det 

gemensamma Vi: et i det här fallet skadat Dem, som Gica är en symbol för. Han blir med 

andra ord beskriven som någon som inte passade in i det rådande samhällets normer.  
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Att Magnusson lyfter frågan till en högre nivå och ifrågasätter majoritetssamhället även efter 

mordet, gör att det går att urskilja en viss intertextualitet. Det kan visa på bakomliggande 

kunskaper om romernas situation. Ett exempel där intertextualiteten är mycket hög är Kent 

Bersico kallades zigenarjäveln (DN 2018-10-19). Artikeln är ett personporträtt av författaren 

Kent Bersico som släppt boken ”Zigenarjäveln” vilken handlar om hans barndom och 

tonårstid som rom i Sverige. Intertextualiteten är hög på så sätt att det här är romens berättelse 

och hans upplevelser som står i fokus. Exempel på detta kan ses i andra stycket i brödtexten.  

Boken ”Zigenarjäveln” (Lind & Co) handlar om Kent Bersicos barndom och tonårstid. Det 

är en skildring av en turbulent hemmiljö. Men även en berättelse om hur det kändes när 

skolkamraterna stängde in honom på toaletten – och lekte ”kast med liten zigenare”. 

– I dag kallas vi zigenare för romer, men många tänker nog i alla fall att där går en 

zigenare. Nyligen blev min dotter retad för sitt ursprung i skolan. Jag hoppas att det var en 

engångshändelse och vill inte göra för stort väsen av det hela. Men händer det igen, då 

jävlar i mig. 

(DN 2018-10-19) 

Stycket visar på vad Berico gör som är att skriva böcker, det är vem han är. Han blir med 

andra ord mer än sitt romska ursprung som ofta förknippas med negativa stereotyper. Han blir 

benämnd med namn och får uttala sig i texten, det vill säga berätta sin historia som bygger på 

egna upplevelser. Men historisk fakta kan också ses här och var.  

Romer, eller zigenare som Kent själv säger under intervjun, var länge förföljda i Sverige. I 

ett lagförslag från 1923 står det till exempel: ”Då zigenarnas inordnande i samhället hos 

oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ut 

ur landet”.  

(DN 2018-10-19) 

I och med att texten genomsyras av både fakta och egna upplevelser nyanseras bilden av 

romer, till skillnad från Magnussons ledare om Gica. Artikeln om Bersico bär förutom en hög 

intertextualitet också på interdiskursivitet, det vill säga flera diskurser inom samma diskurs, 

vilket skapar en tanke om förändring som förhoppningsvis genom den sociala praktiken 

påverkar läsarna.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja en relativt hög intertextualitet i artiklarna från 2018. 

Det faktum att fyra av de fem artiklarna innehåller någon typ av intertextualitet visar på att 
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journalisterna tänkt till och rör sig mot en ny diskurs som bär på en tanke om förändring. 

Individperspektivet och de egna upplevelserna kan kanske sägas vara mest betydelsefulla i 

diskursanalytiska sammanhang, då det främjar en utveckling där romen äger din egen historia 

vilket ger en hög interdiskursivitet och det går att urskilja en diskursiv förändringsprocess. 

Samtidigt står det klart att de gamla stereotyperna fortfarande lever vidare, även i de texter där 

romen står som huvudperson och får berätta sin egen historia.  
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6. Slutdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka och identifiera skillnader och likheter i skildringen innan 

respektive efter romer blev erkända som en nationell minoritet år 2000. Undersökningen visar 

att det både finns likheter men också skillnader i rapporteringen. Den stereotypa skildringen 

av romer ser till viss del ut att leva vidare medan språkbruket på många sätt har förändrats, till 

exempel används ordet ”zigenare” i betydligt lägre grad i artiklarna från 2018 jämfört med 

1998. Det är också i 2018 års diskurs betydligt vanligare att romen för handlingen framåt i 

texten. En bredare vetenskaplig grund i form av historisk fakta och romens egna upplevelser 

blir också synlig i artiklarna från 2018. Det går med andra ord att urskilja en viss diskursiv 

förändring där romerna fått mer makt i samband med erkännandet som nationell minoritet år 

2000.  

Nedan kommer frågeställningarna var för sig att besvaras. Sedan kommer en efterföljande 

reflektion över arbetet.   

6:1 Svar på frågeställningarna  
1. Hur gestaltas romerna i artiklarna 1998 respektive 2018? 

Kanske är det framför allt i ordval som romerna gestaltas annorlunda år 1998 jämfört med år 

2018. År 1998 benämns romerna i fyra av sex artiklar med det nedlåtande begreppet 

”zigenare”. I artiklarna från år 2018 benämns folkgruppen endast i en av de fem artiklarna 

med ordet ”zigenare”, då i sammanhang där man raljerar med dåtidens språkbruk. Denna 

gestaltning innebär en diskursförändring sedan de blev erkända som en nationell minoritet år 

2000, där romen inte längre ses som en produkt av sin historia utan nu ägare av den. Det vill 

säga erkända som romer, vilket är en synnerligen viktig brytpunkt i historien då det visar på 

en medvetenhet hos journalisterna om den nedlåtande ton ordet ”zigenare” innebär. Däremot 

diskuterar författaren Hans Caldaras det faktum att även begreppet ”romer” inom sinom tid 

kan komma att få en negativ klang. Detta stämmer väl överens med exempelvis 2018 års 

artikel om mordet på den tiggande EU-migranten Gica i Huskvarna, där journalisten utan 

reflektion benämner Gica som rom genom att han var ”tiggare”, ”hemlös” och ”bräcklig” (av 

journalisten citerat).  

De stereotypa uppfattningarna fortsätter sålunda att omge romen, även 18 år efter erkännandet 

som nationell minoritet år 2000. Stereotyper går inte minst att förnimma i artiklarna från år 

1998 där romen till stor det exotifieras och förknippas med egenskaper som skiljer sig från 

från Oss. Egenskaperna behöver inte vara direkt negativa men blir automatiskt det genom vår 
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syn på Orienten som går tillbaka till kolonialismens dagar där människor i västvärlden ansåg 

sig mer värda än människor i Orienten och Mellanöstern. Ett tydligt exempel på detta var 

recensionen om den orientaliska musikfestivalen där orkestern Fanfare Ciocarlia är det stora 

trumfkortet med rubriken Elva rumänska zigenare blåser publiken i gungning (DN 1998-06-

13). Förutom att ordet ”zigenare” används flitigt tar journalisten fasta på det romska 

ursprunget och beskriver deras musikstil med meningar som ”ett våldsamt kakofoniskt extas 

bryter ut” samt verb hur musikerna ”svänger” sig och hur musiken ”chockar” den 

oförberedde, vilket visar på gamla stereotyper som att romer skulle vara särskilt exotiskt 

musikaliska. Alltså egenskaper som inte är negativa i sig men som automatiskt blir det genom 

att de skiljer sig från Oss.  

Viktigt är dock att hela tiden ha vetskap om vikten av medielogikens betydelse för 

journalisternas gestaltning av romer. I enlighet med denna vill vi gärna läsa om sådant som är 

engagerande, eget och annorlunda, vilket berättelserna om romer ofta utformas som. Vad som 

också framkom i analysen var att det i artiklarna från 2018 var betydligt vanligare för 

journalisten att kritisera stereotypa gestaltningar av romer i samhället. Detta kan ses i 

recensionen av teaterföreställningen om den berömda barnboksförfattaren Katarina Taikon. 

Journalisten kritiserar då en av föreställningens rollfigurer för att vara stereotypt utformad och 

bidra till vanföreställningar om folkgruppen i samhället. Detta är kontroversiellt på så sätt att 

det inte förekom någonstans i artiklarna från 1998, där stereotyperna istället betraktades som 

en form av allmän sanning.  

Ytterligare något som är gemensamt för artiklarna från 1998 och 2018 är att journalisterna 

tenderar att lägga stort fokus på det romska ursprunget och på så sätt glömmer bort individen 

bakom romen. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir gestaltningen intressant då 

påminnelser om det romska ursprunget tenderar att placera romen i enkla fack just på grund 

av att de tillhör folkgruppen romer. Detta reproducerar en verklighet där romer blir den sämre 

varianten av Oss. Men undantag finns också i både artiklar från 1998 och 2018 där det romska 

ursprunget stärker berättelsen och gör den personlig med ett djup som skulle saknats om det 

inte nämnts. Jag tänker då exempelvis på artikeln om den romske filmregissören Tony Gatlif 

Livsbejakande anarkism. Tony Gatlif skildrar dramatiken och musiken i zigenares liv (DN 

1998-09-04). Här får romen stå som huvudperson texten igenom och tillskrivs en aktiv roll. 

Gatlif separeras från de så kallade ”zigenarna” som homogen grupp som får en passiv roll. 

Detta beror mest troligt på att vetskapen om vad Gatlif faktiskt gör är hög i förhållande till 

”zigenarna” som ingen vet något om och de blir därför presenterade som homogen grupp utan 
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egna tankar och känslor. Liknande kan ses i 2018 års artikel om författaren Kent Bersico Kent 

Bersico kallades zigenarjäveln (DN 2018-10-19). Artikeln är ett personporträtt av Bersico 

som släppt en bok om hans barndom och tonårstid som rom i Sverige. Det är även här den 

enskilda romens berättelse som står i fokus och hans väg till att bli författare, det är idag vem 

han är. I och med detta blir det romska ursprunget separerat från den stereotypa bilden av hur 

det är att vara rom. Intertextualiteten stiger i båda artiklarna, om än en aning mer i artikeln om 

Bersico, vilket också innebär en stigande interdiskursivitet och en tanke om förändring gror. 

Det är med andra ord genom individperspektivet som det går att göra upp med den stereotypa 

bilden av romer som homogen grupp.  

På tal om intertextualitet märks den av i fyra av de sex artiklarna från 1998. Det kan handla 

om val av ord, historisk fakta invävt i texten eller faktarutor. I 2018 års artiklar finns 

intertextualitet i fyra av de fem artiklarna. Det handlar även där om faktarutor och historisk 

fakta invävd i texten. Intertextualiteten bidrar ofta till en hög interdiskursivitet, det vill säga 

antalet diskurser ökar och bilden av romer nyanseras. En hög interdiskursivitet innebär en 

tanke om förändring och visst går den sålunda att förnimma i både journalisternas gestaltning 

av romerna både år 1998 och 2018. Kanske förstod journalisterna att något var på gång i 

samhället, en förändring till det bättre för den utsatta folkgruppen, vilket speglar sig i deras 

gestaltning av romer.  

I två av de sex artiklarna från 1998 gestaltas romen som aktiv agent och för handlingen 

framåt. I en av dessa artiklar är romen passiv igenom, medans resten är en blandning av 

passiva och aktiva agenter. I fyra av de fem artiklarna från 2018 är romen aktiv agent och för 

handlingen framåt. Kanske säger denna gestaltning något om samhällets utveckling och den 

förflyttade samhällsdiskursen där det finns en ökad medvetenhet hos journalisterna och hur de 

väljer att representera romen som bärare av sin egen historia. Samtidigt gick det i analysen att 

konstatera att rollen som aktiv agent inte alltid innebär en tanke om förändring. Ibland är det 

omgivande stereotyperna alldeles för grova för att det ska gå att kunna urskilja en förändrad 

samhällsdiskurs baserat på den grammatiska uppbyggnaden i gestaltningen av romer.  

2. Hur ges, befästs och fråntas auktoritet och makt till/från romerna i artiklarna 1998 

respektive 2018? 

Maktperspektivet har varit centralt i min undersökning på så sätt att representation och makt 

är intimt sammanflätade. Genom att berätta någons historia, i det här fallet romens, är det 

journalisterna som bär på makten att förändra för folkgruppen och ge dem makt eller tvärt om. 



46 
 

Det är svårt att dra någon enhetlig slutsats av analysen ovan och det går endast att spekulera 

huruvida makten ges eller fråntas från romerna i artiklarna från 1998 och 2018. Den 

stereotypa skildringen av romer märks av både i artiklarna från 1998 och 2018, om än mer i 

artiklarna från 1998. Stuart Hall ser ett samband mellan stereotyper och maktutövning där 

vissa grupper anser sig betydelsefullare än andra. Detta går att koppla till Edward Saids teori 

om Orientalism där stereotypa maktförhållanden med västvärldens ideal i centrum skapar 

negativa uppfattningar om annorlundahet. Said använder sig med andra ord av den 

västerländska uppfattningen om Orienten som den Andre, i metafor för hur väst distanserat sig 

från det som är annorlunda. I och med detta kan vi se hur makten frekvent, både i artiklarna 

från 1998 och 2018, tas från romen. Det är med andra ord någon annan som berättar romens 

historia på ett sätt som hellre överensstämmer med medielogikens krav på vad som ska vara 

en nyhet än den verkliga historien om individen bakom romen.  

Det är omöjligt att räkna sig till artiklar som innehåller stereotypa uppfattningar om romer 

eller inte, då det förekommer här och var i artiklarna, både från 1998 och 2018. Slutsatsen 

ovan är därför generell. Vad som däremot går att räkna sig till är intertextualiteten, det vill 

säga graden av vetenskaplighet i artiklarna. Intertextualiteten är på sätt och vis 

sammankopplad med analysverktyget interdiskursivitet, det vill säga antalet diskurser som går 

att urskilja från texterna. Flera olika diskurser inom en diskurs kan vara ett tecken på 

förändringar i samhällsprocesser medan få diskurser visar på upprätthållande av sociala 

strukturer. Fairclough menar att hög interdiskursivitet i texten innebär en tanke om 

förändring, medan låg innebär en reproduktion av gamla maktförhållanden. Intertextualitet 

finns i fyra av de sex artiklarna från 1998. I 2018 års artiklar finns intertextualitet i fyra av de 

fem artiklarna. Den är med andra ord rätt hög i både artiklarna från 1998 och 2018. Makten 

ges då till romen och kanske säger detta mycket om samhället som det såg ut då, dels 1998 

innan romerna blev erkända som en nationell minoritet, dels 18 år efter erkännandet. 

Förändrade samhällsmönster skapar fler diskurser och samhället inklusive journalisterna 

börjar se romer på ett nytt sätt som inte varit tillåtet tidigare. Merja Ellefson som i sin 

avhandling Staten är vår herde god (2007) studerade artiklar om romer från 1930-talet såg 

helt andra mönster än det jag kunnat se. Hon kunde till exempel konstatera att det finns en 

implicit skillnad mellan de som gör fel och de som är fel. Romen, stereotypen, är den som är 

fel men utifrån denna undersökning går det att se en maktförskjutning där romen sakta men 

säkert går mot nya diskursiva förhållanden i och med erkännandet som nationell minoritet. 

Genom vetenskap och medvetenhet om vad romen faktiskt gör stärks individperspektivet som 
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ger romen makt. Detta kan ses i artiklar från både 1998 och 2018, vilket innebär ett 

förändrade tankemönster där romen på sätt och vis får stå i centrum för sin egen historia.  

3. På vilket sätt har språkbruket om romer förändrats och hur gestaltar sig denna förändring i 

den sociala kontexten? 

Det går utifrån analysen att konstatera att språkbruket kring romer år 1998 och 2018 har 

förändrats på många olika sätt. Framför allt är det hur man väljer att benämna romer som har 

förändrats. År 1998 benämns romerna i fyra av sex artiklar med det nedlåtande begreppet 

”zigenare”. I artiklarna från år 2018 benämns folkgruppen endast i en av de fem artiklarna 

med ordet ”zigenare”, då i sammanhang där man raljerar med dåtidens språkbruk.  

Stereotypa skildringar märks inte sällan i artiklarna från 1998 där romerna omges av ett 

språkbruk som befäster stereotypa uppfattningar om folkgruppen. Det kan till exempel handla 

om att de skulle vara särskilt dansanta, ha vandringen i blodet eller vuxit upp i särskilt stora 

familjer. Med andra ord egenskaper som det inte i sig är något negativt med som automatiskt 

blir det, då det skiljer sig från Oss. Den enkla indelningen av karaktärer följer såklart 

medielogikens berättartekniska grepp som förenklar en annars komplex verklighet, vilket 

främjar en stereotyp skildring av romer.  

I 2018 års artiklar lever de stereotypa skildringarna av romer kvar men tar sig annorlunda i 

uttryck. Journalisten använder sig nu inte längre lika ofta av de givna stereotyperna som kan 

ses i 1998 års artiklar, utan romen blir nu hellre beskriven som ett offer, vilket också tenderar 

att stereotypisera romen. Det kanske tydligaste exemplet på detta i artiklarna om mordet på 

Gica. Båda artiklarna menar på att han var rom, vilket han egentligen inte var. Detta kopplas 

till egenskaper som att han var ”hemlös” ”bräcklig” och ”inte kunde värja sig mot samhällets 

angrepp”. Med andra ord egenskaper som gör honom till ett offer för sin samtid.  

Vad den språkliga gestaltningen har för konsekvenser för den sociala kontexten blir närmast 

omöjligt att besvara då det utifrån min undersökning inte går att säga hur läsarna påverkats av 

det som skrivits. Det hade krävts en bredare socialpsykologisk undersökning för detta som går 

på djupet med hur läsarna tagit till sig journalisternas texter, förslagsvis genom en omfattande 

enkätundersökning. Ur ett socialkonstruktivisktiskt perspektiv går det däremot att spekulera 

kring språkbrukets betydelse för den sociala kontexten. Det är ju genom ord och uttryck som 

vår verklighet reproduceras. I och med att så gott som alla artiklar, både från 1998 och 2018, 

innehåller någon form av stereotyp skildring skapar de en negativ spiral som blir svår att 

bryta. Tänk bara på fallet Gica som journalisterna trodde var rom bara för att han var hemlös 
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och tiggare. I och med att samhället ser honom som sådan blir det tillslut en verklighet för oss 

alla, även för romerna. Det är med andra ord de förväntningar vi har på vad det innebär att 

vara rom, vilket kanske mest troligt romen rättar sig efter. Kanske går det därmed att säga att 

romen förblir Den eviga stereotypen.  

Vad som också ur går att säga är att hur den sociala praktiken ter sig formar journalisternas 

texter. Det är med andra ord också tvärt om, där den samhälleliga utvecklingen i mångt och 

mycket styr representationen av romer. År 1998, två år innan erkännandet som nationell 

minoritet, användes till exempel ordet ”zigenare” flitigt. Det gick samtidigt att se en 

diskursförskjutning där ordet ”rom” smög sin in i journalisternas representation. Det var något 

på gång i samhället där romerna fick mer utrymme att tala om vem de egentligen är, bortom 

de stereotypa uppfattningarna som länge varit rådande. Liknande kan ses i 2018 års diskurs då 

ordet ”zigenare” knappt förekom något alls. Även där går det att se hur romerna får berätta sin 

egen historia och intertextualiteten ökar. Då stiger också interdiskursiviteten och en tanke om 

förändring gror. Det är sålunda genom individperspektivet som romen kan frångå sin roll som 

den eviga stereotypen.  

6:2 Efterföljande reflektion 
Genom hela historien har den romska minoriteten varit en utsatt folkgrupp i Sverige, Europa 

och världen. En förnekad, diskriminerad och förföljd folkgrupp som inte välkomnats av 

majoritetssamhället. Kanske kan man säga att kulmen av diskriminering skedde under 

nazismen då romerna av majoritetssamhällets Tyskland utsågs till syndabockar som skulle 

leda till samhällets förfall. Mer än en halv miljon romer utrotades, vilket vi i dag minns som 

”det glömda folkmordet”. Romer som flydde nazismen nekades tillträde i Sverige och det var 

inte förens på 1960-talet som romer fick lov till skolgång i Sverige.  

Antiziganismen lever till viss del kvar än idag, vilket också blev tydligt då vid min 

undersökning av hur romer skildras i Dagens Nyheter innan respektive efter de blev erkända 

som en nationell minoritet år 2000. Genom att journalisterna besitter makten att förändra 

situationen för den enskilda romen har det varit av största vikt att ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv undersöka journalisternas representation av folkgruppen. Det visar sig att den 

stereotypa skildringen av romer till viss del lever kvar i den nutida diskursen, om än inte i lika 

hög grad som innan de blev erkända som nationell minoritet. Kanske är fördomarna så djupt 

rotade i oss att det är svårt, även för journalisterna, att ge en nyanserad bild av vad det innebär 

att vara rom. Ibland överskuggar de stereotyper som omger det romska ursprunget individen, 

som bär på betydligt fler nyanser än det som presenteras. Dock går det, i framför allt den 
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nutida diskursen, att se hur de romska personporträtten blir allt mer framträdande. Denna typ 

av representation behövs det mer av då det i sin tur påverkar den sociala praktiken - där de 

samhälleliga maktstrukturerna kan komma att omstruktureras. 

Maktperspektivet har varit centralt i undersökningen då romerna utan någon som helst 

kontroll alltid har blivit berättade om. Genom att de inte har någon skoltradition har de varken 

haft makten eller kunskapen att förändra sin situation. Det har skapat en ond cirkel som 

majoritetssamhället till stor del bär skulden för. Den homogena gruppen människor på de 

svenska tidningsredaktionerna gör inte saken bättre och perspektiven blir väldigt begränsade. 

Kanske måste journalisterna i framtiden se klarare och inse majoritetssamhällets begränsade 

kunskap om den romska kulturen och traditionen, inte dra för snabba slutsatser om det de inte 

har kunskap om.  
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