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Sammanfattning
I samtida nyhetsrapportering framkommer näst intill dagligen kontroverser kring romer och deras 

situation och den mediebild som det svenska samhället blir tilldelad tenderar att uppfattas som 

objektiva sanningar som sällan kritiskt ifrågasätts. Med avstamp i den mediala nyhetslogiken är det 

därför viktigt att belysa och ur ett kritiskt perspektiv granska denna bild och de inbyggda 

antaganden om romer som förmedlas. Syftet med denna studie är därför att genom en tematisk 

analys undersöka vilka som är de övergripande teman som romer kopplas samman med och vidare 

genom en kritisk diskursanalys analysera hur romer representeras samt hur eventuella 

diskrimineringsmekanismer kommer till uttryck i Dagens Nyheter och Aftonbladets 

nyhetsrapportering under perioden 1 januari till 30 April 2015. Den kritiska diskursanalysen utgår 

från van Dijks metodmodell som vidare har kopplats samman med Kristina Boréus begreppsapparat 

som syftar till att åskådliggöra språklig diskriminering i nyhetsrapportering. Jämte tidigare 

forskning som behandlar diskursiv rasism, ”Europas romer” och nyhetsdiskurs om romer i brittisk 

och rumänsk press består de teoretiska utgångspunkterna huvudsakligen av mediernas roll i 

representation av grupper, diskursteori, stereotypisering och språklig diskriminering. 

Resultatet av analysen visar att tiggeriet är en debatt som fått stot utrymme och där romer ofta 

nämns samt att diskriminering av romer är uppmärksammad i Dagens Nyheter och Aftonbladets 

nyhetsrapportering. Analysen avtäckte även att det talas om romer men att de själva inte kommer till 

tals och att de näst intill uteslutande omtalas i negativa sammanhang och konfliktrelaterade 

situationer - moraliska som fysiska - som tiggeri, tiggarläger och diskriminering av romer. Då 

diskriminering av romer uppmärksammas i analyserade artiklar representeras romer just som 

diskriminerade och som lågt stående i samhällshierarkin vilket vidare tenderar att befästa och 

reproducera den stereotypa bilden av dem genom de teman av negativ karaktär som de kopplas 

samman med.  Att diskrimineringsmekanismer förekommer i sättet på vilket romer representeras 

kan konstateras då de blir synliggjorda i negativa sammanhang men samtidigt exkluderade från den 

mediala debatten.

Nyckelord: romer, diskriminering, representation, stereotypisering, diskursanalys  
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1. Inledning
I samtida medierapportering har romer och deras situation kommit att bli ett uppmärksammat ämne 

som både berör och upprör den svenska befolkningen. Den svenska allmänheten kan näst intill 

dagligen bevittna kontroverser i mediebilden där romer blir diskriminerade på ett eller annat sätt; 

nekande av besök på restauranger, attacker med fysiska föremål, läger som bränns och inte minst 

talar skandalen om polisens romregistrering för den vardag som romer i Sverige tvingas utstå. Att 

nyhetsrapporteringen behandlar dessa händelser är av yttersta vikt för att synliggöra den 

diskriminering som än idag pågår av romer och som kan få oss att undra om jorden slutade att 

snurra för hundra år sedan. Medier kan ses som en tydlig indikator på vilka värderingar och åsikter 

som är dominerande i vårt samhälle och framkallar en sorts logik som har stark genomslagskraft 

och som vidare orkestrerar och rangordnar andra diskurser som sedan anpassas i de texter som för 

oss som publik ofta kommer att begrundas som verklighetsbeskrivningar (SOU 2007:112 s.15). 

Utifrån denna mediala nyhetslogik är det därför viktigt att belysa och ur ett kritiskt perspektiv 

granska och ifrågasätta den bild som media försörjer befolkningen med samt de inbyggda 

antaganden om omvärlden som presenteras. Grundantagandet för den här undersökningen utgår 

ifrån att medierna är inte en fristående del av vårt samhälle utan ses här som en maktinstitution som 

konstruerar perspektiv som präglar våra tankar och idéer.  

Vår nyhetskonsumtion utmynnar sällan i ett ifrågasättande av det vi läser eller hör och i brist på tid 

”köper vi” ofta medvetet eller omedvetet, mediernas rapportering som objektiva fakta och om vi 

som mediekonsumenter okritiskt anammar informationen finns det en risk för att vi själva blir 

budbärare av densamma (Berglez 2010:269). De kulturella företeelser som under lång tid funnits i 

samhället blir till en del av mediernas vardagsspråk och kan slutligen framstå som en biologi; som 

något orubbligt som inte går att förändra. Om tidningar gång på gång skriver om att samhällets 

orättvisor inte går att göra någonting åt kan detta slutligen landa i att denna slutsats framstår som 

det naturliga och det enda sättet att tänka (ibid., s. 270). De kulturella matriser som ligger till grund 

för mediers berättande och som bidrar till gemensamma tolkningsbanor blir till en moralbärande 

makt med tydliga fostransavsikter (Hultén 2009:33). Dessa fostrande avsikter menar jag är den 

största anledningen till att kritiskt se närmre på hur representationen av minoritetsgruppen romer ser 

ut i svensk nyhetsrapportering då media som normskapande maktinstitution på flera sätt kan  

upprätthålla och reproducera fördomar. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom att en tematisk analys undersöka vilka som är de övergripande 

temana som romer kopplas samman med i Aftonbladet och Dagens Nyheter under perioden första 

januari till den 30 april 2015 samt vidare genom en kritisk diskursanalys analysera utvalda artiklar 

som representerar framtagna huvudteman där fokus kommer att ligga på hur romer representeras 

samt hur eventuella diskrimineringsmekanismer kommer till uttryck.  

Frågeställningarna är följande: 

1. Vilka är de övergripande temana som romer kopplas samman med i artiklar publicerade av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter under perioden första januari till den 30 april 2015? 

2. Hur ser representationen av romer ut och hur kan eventuella diskrimineringsmekanismer 

åskådliggöras? 

1.2 Material och avgränsningar 

Materialet som ligger till grund för studien presenteras här kortfattat i två faser där materialet till fas 

ett behandlar den första frågeställningen, och steg två den andra. I fas ett, som behandlar den 

tematiska analysen, består materialet som valts ut av totalt 88 artiklar som är hämtade från Dagens 

Nyheter (62 st.) och Aftonbladet (26 st.) varav samtliga är publicerade mellan 1 Januari till och med 

30 April 2015 med syfte att behandla ett så aktuellt material som möjligt. Av de 88 artiklar som 

utifrån uppsatta kriterier träffat sökningen återfanns 11 artiklar som återkom i fler än ett av 

sökorden och dessa har därför räknats bort från det totala antalet som då slutar på 77. I fas två har  

ett målinriktat och strategiskt urval gjorts, vilket innebär att artiklarna som behandlats är utvalda 

med direkt hänvisning till den andra forskningsfrågan som formulerats (Bryman 2011:350) 

 Utifrån resultatet av den tematiska analysen har tre artiklar valts ut för den kritiska diskursanalysen 

där dessa representerar de huvudteman som tagits fram. Samtliga artiklar som analyserats i denna 

studie är hämtade från Mediearkivet Retriever (www.retriever-info.com). 

2. Bakgrund
Med syfte att uppnå en större förståelse för ämnet studien behandlar följer i detta avsnitt 

bakgrundsfakta och historia kring romer i Sverige. 

�3

http://www.retriever-info.com


2.1 Historia om romer i Sverige
Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och identifierades då som zigenare och kopplades ofta 

samman med den grupp man benämnde som tattare som ansågs vara människor som hörde till den  

lägsta nivån i samhällshierarkin (Ellefson 2007:132). Under 1800-talet rådde passfrihet i 

västvärlden och i Sverige gällde denna lag 1860-1913. 1914-1954 rådde totalt inreseförbud till 

Sverige för romer och detta förbud motiverades av den enkla anledningen att de helt enkelt inte 

passade in i den svenska samhället och de var således oönskade innanför landets gränser. Förbudet 

mot invandring av romer grundade sig i samma hotbild och hierarkiska människosyn som även 

steriliseringslagstiftningen  utgick ifrån; man ville undvika att romerna blev fler och inresa skulle 1

ske under högst kontrollerade former. Obligatorisk passkontroll för alla infördes i Sverige år 1927 

och zigenarna var den enda folkgrupp som uttryckligen förbjöds att invandra. Detta förbud kom att 

gälla fram till 1954 och det fanns även liknande lagar på andra håll runt om i Europa (ibid., s. 110).  

Diskussioner och debatter kom runt sekelskiftet främst att handla om att ”tattarnas” och 

”zigenarnas” levnadssätt utgjorde en fara för samhället och hur dessa grupper skulle kunna 

inarbetas i samhällsordningen men som en del av processen att lösa detta problem försvårade man 

konsekvent  ”zigenarnas” levnadsförhållanden och man hyste förhoppningar om att de självmant 

skulle lämna landet (SOU 2004:48). Under 1900-talet har romer blivit utsatta för en omfattande 

diskriminering i form av kartläggningar, utförda av staten, som samlade uppgifter om bl.a var de 

bodde och hur de försörjde sig, för att komma fram till vilka önskvärda åtgärder som makten skulle 

vidta mot dem (SOU 2004:48). Under andra världskriget var det således särskilt skräckfyllt att bli 

uppföljd av staten för att sättas in i ett register med tanke på vad som pågick i Tyskland vid den här 

tidpunkten. Uppskattningar har gjorts att ca en halv miljon romer omkom under andra världskriget 

vilket av Europas dåvarande romska befolkning skulle innebära att 50% utrotades (Svanberg & 

Tydén 2005:354). Diskriminering har länge varit en del av romers vardag. 2004 framhöll dåvarande 

diskrimineringsombudsmannen att diskrimineringen av romer är allvarlig och att det finns en 

okunskap om att det är staten som historiskt har svarat för en stor del av denna diskriminering (DO 

2004:11). Romers erfarenheter av bristande tillgång till rättigheter och diskriminering i Sverige kan 

 Mellan åren 1934 och 1974 verkade en steriliseringslagstiftning i Sverige som föreskrev 1

steriliseringsingrepp om vissa förutsättningar förelåg. Denna lag gällde inte endast romer utan generellt 
”sinnesslöa” personer eller andra vars handikapp gjorde dem oförmögna att ta hand om sina barn eller att de 
genetiskt kunde överföra ”mindervärdighet” (Boréus 2005:107).
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inte ses som isolerat från det som pågår runt om i Europa. Europarådet menar att antiziganismen  är 2

djupt rotad i Europa och det motstånd och avståndstagande som romer möter innebär att deras egna 

möjligheter att själva identifiera det liv de önskar är ytterst begränsade. En effekt av dessa aspekter 

är således att romer förnekas av och inte synliggörs i majoritetssamhället (Europarådet 2012). 

3. Tidigare forskning
I nedanstående avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras som behandlar romer och 

minoritetsgrupper med koppling till media, diskriminering och nyhetsdiskurs vilket korresponderar 

med studiens problemområde. 

  

3.1 ”Europas romer”
Studien av Adina Schneeweis, If they really wanted to, they would: The press discourse of 

integration of  the European Roma 1990-2006, behandlar hur finska romer, som i där benämns som 

elit-romer, upplever den ökade förekomsten av romska tiggare i huvudstadsregionen Helsingfors 

och samspelet mellan nationella och migrerande romer. Analysen bygger på tolv djupintervjuer med 

finska romer och undersökningen syftar till att undersöka hur dessa personer förstår och närmar sig 

relationer till andra romska grupper i Europa, deras relation till den finska nationalstaten, samt deras 

inställning till romers identitet inom ramen för vad som presenteras som den östeuropeiska romska 

migrationen till Finland (Raluca 2014:797). Intervjusvar har i studien visat på att det i det finska 

samhället och i medborgarna finns en inbäddad syn på migrerande tiggare som inte varit helt 

fristående från påverkan av de nationella medier som till viss del format allmänhetens bild av dem. 

Nyhetsporträtten av migrerande tiggare presenteras som marginaliserad grupp med kontroversiell 

närvaro i det finska samhället. Bakgrunden till de finska romernas inställning grundar sig inte 

enbart i en upplevd gemensam etnicitet med migranterna utan också genom den ”mainstream-åsikt” 

och den bild som media konstruerat av gruppen (ibid., s.803) Bilden av de östeuropeiska 

migrerande tiggarna har även pekat mot att de är ett hot mot elit-romernas status i landet. I samband 

med de starkt polemiska diskussioner om närvaro av romska invandrare kunde fastställas att de 

 Antiziganism beskrivs som en latent struktur av föreställningar som är fientliga mot romer som kollektiv 2

och som på det individuella planet manifesteras som attityder och i kulturen som myter, ideologi, folkliga 
traditioner och bildspråk, och i handlingar - social och legal diskriminering, politisk mobilisering mot romer 
och kollektivt eller statligt våld - vilket resulterar i och/ eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra 
romer just för att de är romer (SOU 2010:55 s.166) 
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finska romerna i studien hävdade att relationen mellan dem och de romska migranterna var 

kontextuell snarare än att de skapade en transnationell minoritet. Trots resultaten som i studien 

framkommit, och i tidigare studier av liknande slag, framhålls att olika grupper som hänförs till 

samlingsnamnet ”Europas romer” (Kaale, zigenare, resande, Manouche) inte alltid delar samma 

behov, önskemål eller politiska syften och att de inte är överens om att klumpas ihop i en och 

samma grupp vilket framkommit genom intervjupersonernas tankar om deras inställning till romska 

invandrare och själva begreppet ”Europas romer” (ibid., s. 805-806).  

I Judith Okelys artikel Recycled (mis)representations: Gypsies, Travellers or Roma treated as 

objects, rarely subjects har artiklar ur populärpress analyserats. I takt med att papperstidningens 

krisartade läge har kommit att se allt mer allvarlig ut, då internet och nättidningarna vuxit sig starka, 

krävs mer alarmerande och slagkraftiga huvudrubriker och melodramatiska händelser som kan göra 

att tidningsförsäljningen på så sätt ökar (Okely 2014:65). Okely menar att medan andra 

minoritetsgrupper har vunnit större acceptans genom deras synlighet i medierna har romerna, ”The 

Gypsies”, fortsatt att vara en lätt igenkännbar och rasistisk ”Scapegoat”, det vill säga någon som får 

skulden för något, och att uråldriga myter om romer och populistiska stereotyper har getts nytt liv 

av dagens moderna medielandskap (Okely 2014:82). Trots journalistikens ideal att inte okritiskt 

anamma klichéer och fördomar menar Okely att populärpressens omslag om romer domineras av 

just fördomar då gamla stereotypa bilder om resande människor återupptas och reproduceras med 

minimalt försvar av denna minoritetsgrupp som hon menar har blivit demoniserad. Hon tar i 

artikeln upp exempel på fördomsfulla representationer av romer så som att de stjäl barn, är 

arbetsskygga, ses om inkräktare på andras territorium och de hålls således fastlåsta i ett sorts 

primitivt förflutet (Okely 2014:65).  

3.2 Diskurser om romer i media
I Adina Schneeweis studie If they really wanted to, they would: The press discourse of integration 

of the European Roma, 1990–2006 undersöker hon nyhetsdiskurser som behandlat integrationen av 

romer och fokuserar på brittisk och rumänsk press. Analysen visar på att integreringsdiskursen kring 

romer stelnat under mitten av 90-talet och detta som en reaktion på de kränkningar mot mänskliga 

rättigheter som förekommit mot denna grupp. I den brittiska pressen noterades viljan att assimilera, 

att bli av med, romer och resande men också ett behov av att erkänna minoriteters rättigheter och 

bidrag till majoritetssamhället. I Rumänien har integrationen oftare kollapsat och diskursen 
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behandlar mer en direkt diskriminering och assimilering (Schneeweis 2012:684). Dock har den 

rumänska diskursen också visat på ett skifte som rör sig fram och tillbaka, mellan projekt av 

segregering av ovälkomna zigenare och positiva aspekter om romer när det kommer till bilden av 

Rumänien på den Europeiska scenen. Pressdiskursen kring integration antyds utifrån studien vara 

någorlunda dynamisk men det finns dock en stor komplexitet i diskurserna; att det i en och samma 

tidningsartikel kan identifieras fördomar mot romer samtidigt som man beklagar det och vill göra 

något för att bidra till förändring. Diskurser om integration är enligt Schneeweis inte bara en 

återspegling av den europeiska verkligheten eller av den politiska sfären utan de förhandlas, 

utmanas och cirkulerar i de medierade sammanhangen (ibid., s. 685). 

3.3 Ny(hets) rasism
I van Dijks diskursanalytiska studie The New(s) Racism undersöker han vilken roll media har 

generellt i samhället men mer specifikt vilken roll som nyhetsmedier har i representationen av 

rasolikheter och etniska olikheter i samhället. Den diskursiva rasismen, den nya rasismen, menar 

van Dijk skiljer sig åt från den ”traditionella” rasismen då den utövas genom text och tal istället för 

genom våld. New Racism vill vara demokratisk och respektabel och förnekar helt att den i själva 

verket är rasistisk (van Dijk 2000:33). Studien visar att den nya rasismen undviker explicita 

rasistiska uttalanden och använder negativa ord för att beskriva immigranter eller minoriteter och 

speciella kodord kan förekomma som är öppna för tolkning av mottagaren och denne väver sedan in 

informationen som tilldelats och kan utifrån texten tolka in eventuella problem som kopplas 

samman med den nämna gruppen (ibid., s. 39). Minoriteter är oftast representerade i en passiv roll 

och mycket av informationen som tilldelas mottagaren är implicit. Hur denne uppfattar och kodar in 

informationen beror således på personens tidigare kunskap och erfarenheter av kontexten och 

dennes världsuppfattning (ibid., s. 40). Sammanfattningsvis menar van Dijk att betydelser och 

formella strukturer av text och tal generellt sett, och framför allt inom nyhetsrapportering, tenderar 

att favorisera och höja eliten och vidare förminska och problematisera minoriteterna. Utifrån hans 

egen studie fastslår han att immigranter och minoritetsgrupper representeras stereotypiserade och 

som ett hot; som de som bryter normer och lagar och som är annorlunda. Han hävdar att mediernas 

diskurser implicit utövar New Racism i och med att de systematiskt återspeglar minoritetsgrupper 

genom att just stereotypisera, upprätthålla och reproducera fördomar och ideologier om ”de 

andra” (ibid., s. 41). 
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4. Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt kommer de teorier som underbygger studien att presenteras. Teorierna behandlar  

följande områden som är av relevans för att besvara studiens frågeställningar; representation, 

presuppositioner, stereotypisering och kategorisering. Vidare kommer även teorier om språklig 

diskriminering att presenteras som korresponderar med den sista teoridelen som behandlar diskurs.  

4.1 Mediernas roll & representation av grupper 
Medier inbegrips i produktionen av kunskap, makt och ideologier och är verksamma bland annat 

som namngivningsmakt; genom att kategorisera människor och företeelser, och som 

dagordningsmakt; genom att ange vad som är relevant, lämpligt och angeläget att ta upp i 

rapporteringen och genom markerande av gränser för vad som anses som onormalt och förbjudet. 

Även presuppositioner, det som tas för givet och som inte behöver utsägas, är en viktig del i 

ideologianalysen i och med att ideologier oftast är implicita i en text. Dessa presuppositioner 

handlar om outtalade förhållanden som en text vilar på och som är underförstådda bakgrunden till 

det som förs fram. I artiklar om invandring spelar presuppositioner en viktig roll för att söka fånga 

hur det som förutsätts vara givet och känt varierar över tid (Hultén 2009:41). Tidningarnas 

rapportering ger uttryck för och är medskapare till gemensamma uppfattningar och värderingar och 

journalistiken ses som en samhällelig institution som bidrar till att upprätthålla en delad kultur, 

vilken får betydelse för uppfattningar om såväl identitet som nationell tillhörighet (ibid., s. 46). 

Vidare menar Hultén att mediers representationer får stor betydelse bland annat för att upprätthålla 

gemensamma tolkningsramar, gemensam kultur och identitet.  

Representation ses som ett viktigt element i processen av bildande av grupper och eftersom grupper 

inte är givna på förhand i det sociala existerar de först efter att de uttrycks i ord. Detta kräver 

således att några talar om gruppen eller talar å gruppens vägnar då representation i grunden betyder 

att man genom en ställföreträdare kan vara närvarande även om man är fysiskt frånvarande 

(Winther Jørgensen & Philips 2000:52-53). Enligt van Dijk representeras etniska minoriteter oftast 

som aktiva agenter när det gjort någonting av negativ karaktär och att de när saker och ting sker för 

eller emot dem, är placerade i en passiv roll (Machin & Mayr 2012:105). När en grupp 

representeras följer en hel samhällsbild med då grupper konstitueras i kontrast till andra grupper. 

�8



Indelningen av dessa hör samman med hur samhället ges innehåll och olika samhällsbilder 

implicerar också riktlinjer för hur människor delas in (Hultén 2006:53). 

4.2 Stereotypisering & representation av ”de andra” 
Nyheter som rapporterar om händelser och skeenden i vårt samhälle och vår omvärld och som vi tar 

till oss, är en del av ett kulturellt och nationellt identitetsskapande där gränserna mellan gott och 

ont, ”oss” och ”de andra” och det som är normalt och onormalt fastställs, utmanas och förändras. 

Nyhetsjournalistiken är inte något rationalistiskt och objektivt som står utanför samhällets kultur 

och fördomar; samtidigt som nyheter syftar till att avspegla verkligheten struktureras dom och 

skapar mening genom att låta röster, bilder och symboler framträda. Det är inte i journalistens 

uttryckta påståenden eller åsikter som man kan hitta möjliga fördomsmönster utan i sättet på vilket 

etniska och kulturella stereotyper framträder i gestaltningar och berättelser som framstår som 

realistiska verklighetsåtergivningar (Brune 2000:19-20). Ylva Brune tar fasta på mediernas rätt att 

etablera vissa tolkningsegenskaper som innehar en bestämd tolkningsrepertoar och ett visst 

nyhetsvokabulär. Detta formkrav inom nyhetsjournalistiken menar hon medverkar till att fixera 

”invandraren” till stereotypiseringar. Det finns rutinmässiga tekniker i nyhetsrapporteringen som 

bidrar till att befästa och skapa gränser mellan ”vi” och ”invandrarna” vilket gör att medier 

reproducerar en bild av invandraren som en tankekonstruktion som är frikopplad från verkliga 

människor (Brune 2004:309). 

Stuart Hall tar upp liknande aspekter som Brune då han menar att stereotypisering dividerar det 

normala och det accepterade från det onormala och det icke accepterade och exkluderar således allt 

som inte passar in och som är annorlunda (Hall 1997:258). Enligt Hall tenderar stereotypisering att 

uppkomma där det existerar stora ojämlikheter i maktfördelningen och makten är vanligtvis 

dirigerad mot de subordinerade grupperna i samhället och mot de exkluderade grupperna (ibid., s. 

259). Hall menar att stereotypisering också handlar om det som Antoni Gramsci betecknar som The 

struggle for hegemoni där Gramsci använder begreppet hegemoni för att beteckna ett tillstånd där 

dominerande samhällsuppfattningar inte utmanas trots det faktum att en viss samhällsklass är 

underordnad en annan. Gramscis hegemonibegrepp kan ses som ett maktbegrepp som härstammar 

från de övergripande ideologiska tendenserna från massmedia. Hegemonin i samhället stödjer 

således det etablerade maktsystemet och exkluderar opposition och konkurrerande värderingar. 
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Enkelt uttryckt handlar det om en typ av dominant konsensus som agerar på ett dolt sätt utan direkta 

påtryckningar utifrån (Machin & Mayr 2012:24).  

4.3 Språklig diskriminering
Att diskriminera är att på ett negativt och orättfärdigt sätt särbehandla människor för att de tillhör en 

”annan grupp”. Kategorisering, eller grupperingar av detta slag, kan bygga på tillskrivna egenskaper 

som skulle kunna ses som föreställningar eller inbillning hos de som skapat dem och gränserna för 

dessa är inte på förhand givna eller naturliga då kategoriindelningarna av människor har en social 

funktion men är samtidigt inknutna i komplicerade kluster av föreställningar om hur människor är 

eller hur de bör vara, vem som är lik, eller olik, oss själva (Boréus 2005:17-18). En central punkt i 

sammanhanget menar Boréus är att alla ska behandlas lika och med samma respekt om det inte 

finns klara skäl till särbehandling. Det är detta som hon menar är roten till problemet med 

diskriminering (ibid., s. 13). För att kunna avgöra om det kan åskådliggöras några former av 

diskrimineringsmekanismer har hon tagit fram en begreppsapparat som används som ett verktyg för 

att undersöka språklig diskriminering.   

1. Nedvärdering 

Detta är den mest uppenbara formen av språklig diskriminering där den andra gruppen, de som inte 

är vi, framställs som underlägsna oss. Att det är en form av negativ särbehandling är nästan sant per 

definition ovh nedvärdering med språkets hjälp kan göras på en mängd olika sätt. Ett sätt att 

nedvärdera människor på i relation till deras (tillskrivna) grupptillhörighet är genom nedsättande 

benämningar som rör just grupptillhörigheten så som exempelvis tattare eller blatte (Boréus 2005: 

33). Grupper av människor kan också beskrivas  på nedvärderande sätt och tillskrivas negativa 

egenskaper eller sätt att vara på. Dagens debatt är mer självreflekterande och försiktig men negativa 

generaliseringar förekommer ändå, fast oftast antydda snarare än tydligt uttalade. När man närmar 

sig antydandes pol är det svårare att nå enighet om en tolkning. Inte desto mindre är det troligt att 

mycket av det som antyds i den offentliga debatten spelar minst lika stor roll för hur vi tolkar 

samhället, vilket kan bemötas på olika sätt och ifrågasättas. (ibid., s. 36). Det vanligare sättet som 

grupper av människor nedvärderas på i dagens offentliga debatt är genom associativa mönster som 

uppstår i hela debatter (ibid., s. 40). Boréus tydliggör i ett exempel konsekvensen av detta där en 

journalist citeras som följande: 
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 De artiklar och inslag som vi individer producerar kan också ses i ett större sammanhang. När jag  
 som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille som är påväg in i tung kriminalitet för att  
 han känner sig utestängd av samhället så berättar jag om något som är sant, men om många av mina 
 kollegor skriver liknande artiklar och om denna typ av artiklar är den enda vi skriver om unga  
 invandrare, så producerar vi tillsammans en lögn. (Brune 1998, ref. i Boréus 2005:40) 

Problemet är alltså att vissa grupper ständigt kommer att förknippas med negativt värderade 

samhällsfenomen, men tenderar att vara osynliga i neutrala och positiva sammanhang (ibid., s. 41). 

2. Exkludering 

Begreppet delas upp i två underkategorier; exkludering av röster och osynliggörande. Exkludering 

av röster innebär en form av utestängning som med hjälp av språkliga medel kan ha direkta 

påtagliga negativa konsekvenser när en grupp utestängs från en diskussion om sådant som är av vikt 

för dem (Boréus 2005:28). Från olika positioner i samhället gör man olika värderingar och 

verklighetsbedömningar och därför kan det som är viktigast från en position helt försvinna ur 

debatten om inte alla kan vara med och påverka dess förutsättningar. Det är inte lika uppenbart 

varför osynliggörande är en form av negativ särbehandling som vad gäller utestängning av röster 

(ibid., s. 31). Medieforskare har hävdat att grupper som tillskrivs lågt värde i ett samhälle är 

underrepresenterade i massmedierna och att bli sedd och kunna spegla sig i sin omgivning är en 

bekräftelse som alla behöver. Att bli förnekad detta medan andra blir sedda och bekräftade är 

negativ särbehandling. All synlighet är därmed inte sagt positiv. ”Invandrare” som associeras med 

olika problem är ett exempel på detta. Problemet där ligger i att synliggörandet är så ensidigt då 

gruppens vanliga och varierade erfarenheter och levnadsomständigheter fortfarande är 

osynliggjorda (ibid., s.32). 

3. Objektifiering  

Det tredje begreppet i apparaten är objektifiering som refererar till objektifierande av människor och 

hur man behandlar vissa människor som ting istället för som individer. Objektifiering är 

diskriminerande då det finns en asymmetrisk maktrelation inblandad då den ena parten har 

möjlighet at objektifiera den andra parten och gör detta på ett sätt som blir till den andres nackdel 

(Boréus 2005:132) 
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4. Förslag som pekar mot icke-språklig negativ särbehandling 

Detta begrepp refererar till att innehåll i texter normaliseras och det är när det beskrivs just i 

neutrala termer och som den naturliga och enda lösningen på problemet som det blir en form av 

ogynnsam behandling för de som representeras. Begreppet handlar om förslag till sådan behandling 

som är särskild för vissa grupper och som är till nackdel för gruppens medlemmar på psykiska, 

fysiska eller sociala sätt (Boréus 2006:134). 

Då Boréus begreppsapparat som ovan beskrivits syftar till att åskådliggöra 

diskrimineringsmekanismer i text följer här en presentation av diskursteori i relation till denna då de 

båda fokuserar på text, språk och aspekter om makt, undanträngda och mindre synliga aspekter samt 

den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen.  

4.4 Diskurs
Begreppet diskurs innebär att texter är inbäddade i olika situationer, institutioner och dolda 

strukturer i samhället. När man lyfter frågor som behandlar varför medierna ser ut på ett visst sätt, 

ur vems perspektiv verkligheten beskrivs, om det som rapporteras i nyheterna kan tänkas 

representera en ideologi med en viss agenda osv. bedrivs ideologikritik, och där kan 

diskursanalysen användas som ett verktyg för att utveckla denna kritik genom vetenskapliga studier 

och för att uppnå en djupare förståelse för texten bör man därför analytiskt fånga upp undanträngda 

och mindre synliga aspekter (Berglez 2010:266). Ideologi handlar också om makt; om olika 

gruppers strävan och vilja att nå ut med sina budskap, att påverka så många som möjligt och att få 

så många som möjligt att ställa sig bakom den aktuella ideologin så att densamma blir dominerande 

i samhället (ibid., s. 268). Teorin pekar på vikten av att uppmärksamma den omedvetna produktion 

av just ideologi där människor ”faller offer” för en ideologisk makt som de inte själva är medvetna 

om och de är heller inte medvetna om att deras handlingar är med och reproducerar ideologin 

(ibid.). 

I kritisk diskursanalys hävdas att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper, exempelvis mellan sociala klasser, mellan kvinnor och 

män, mellan etniska minoriteter och majoriteten. Dessa effekter betraktas som ideologiska effekter. 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att kartlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen -  inklusive de sociala relationer 
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som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Berglez 

2010:69). I denna studie har diskursteorin applicerats sammankopplad med Boréus begreppsapparat 

som både utgör teori och metod med syfte att kunna besvara frågeställningen om det finns 

diskrimineringsmeanismer i utvalda artiklar. De presenterade teoretiska utgångspunkterna kommer 

att ligga till grund för utförandet av studiens analysdel där stort fokus kommer att läggas på just 

diskursiv diskriminering, representation och stereotypisering. Mot denna bakgrund och med 

avstamp i dessa teorier kan eventuella diskrimineringsmekanismer och fördomsmönster i den 

mediala debatten analyseras och studeras och vidare sättas i relation till den tidigare forskning som 

tagits upp.  

5. Metod
I detta avsnitt följer först en presentation av den tematiska analysen följt av van Dijks kritiska 

diskursanalys och en sammanfattad version av Boréus begreppsapparat. Vidare redogörs för val av 

empiriskt material, operationalisering av metoder samt reflektioner kring studiens giltighet och 

tillförlitlighet.    

Då den första frågeställningen i studien syftar till att ta reda på om det finns specifika teman som 

romer kopplas samman med och hur dessa i så fall ser ut, lämpar den tematiska analysen sig väl då 

den möjliggjort att ett större antal artiklar har kunnat behandlas för att kunna besvara 

problemställningen. Därutöver hjälper det tematiska nätverket till att skapa ordning och gör det 

enklare att upptäcka samband och mönster i undersökningar av nyhetsmediers innehåll (Sterling 

2001:286). Att vidare inför den andra frågeställningen välja att kombinera den med van Dijks 

kritiska diskursanalys grundar sig syftet att uppnå en djupare analys av textinnehållet i artiklarna 

vilket den tematisk analysen i denna studie inte ämnar att göra. Orsaken av valet av van Dijks 

metod som väger tyngst här grundar sig i tidigare forskning som genom hans modell av den kritiska 

diskursanalysen har lyft fram problem i relation till framställning av etnicitet och rasism i 

nyhetstexter vilket går i linje med den här studiens syfte. 

5.1 Tematisk analys
Den tematiska innehållsanalysen innebär att man strukturerar upp innehållets helhet i olika delar 

som tillsammans sedan formar en god översiktsbild av textens innehålls och budskap. I denna studie 
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behandlas flera olika nyhetstexter och den tematiska nätverket hjälper då till att skapa ordning och 

gör det enklare att upptäcka samband och mönster och lämpar sig väl för undersökningar av 

nyhetsmediers innehåll (Sterling 2001:286). Den tematiska analysen är således endast ett verktyg 

för att identifiera, analysera och åskådliggöra mönster i det insamlade materialet (Braun & Clarke 

2009:6). Denna metod tenderar att ge en mindre detaljerad beskrivning av helheten i materialet och 

den kommer därav att kombineras med van Dijks kritiska diskursanalys. Denna tematiska analys 

kommer endast att fokusera på analys på en semantisk nivå varigenom teman blir identifierade 

genom explicita eller ytliga betydelser i materialet och den kommer inte att lägga fokus på 

efterforskande av djupare implicita budskap. Den analytiska processen innebär en progression från 

beskrivning av materialet där uppgifterna har organiserats för att visa på ett mönster med ett 

semantiskt innehåll, sammanfattande eller tolkande, vilket syftar till att teoretisera betydelsen i de 

mönster man hittar för att kunna uppfatta bredare betydelser och implikationer i texten (Braun & 

Clarke 2006:13) För att summera syftar den tematiska analysen till att hitta upprepade mönster som 

är av mening och betydelse för studien (ibid.).  

  

5.2 van Dijks kritiska diskursanalys 
När människor tar del av nyheter tar man till sig innehållet olika beroende på att vi har unika 

bakgrunder, erfarenheter och förförståelse vilket i sin tur påverkar hur vi tolkar texter. Likaså har de 

som producerar texterna vi tar till oss olika bakgrunder och intressen vilket styr och påverkar 

innehållet. Därför pekar van Dijk på vikten av att uppmärksamma att produktionen och 

konsumtionen av nyhetsdiskurser är inbäddade i mer övergripande språk- och samhällsstrukturer 

eftersom en nyhetstext därav inte är en slumpmässig kombination av tecken utan en strukturell 

företeelse där ord och satser är strukturerade så att ett språk framträder, vilket i sin tur möjliggör 

mening så att vi som läsare förstår texten (Berglez 2010:273). Enligt van Dijk reflekterar vi sällan 

över varför nyhetsartiklar har en viss struktur men om denna struktur skulle se helt annorlunda ut 

skulle meningsskapandet störas eller brytas. Han menar att det finns en etablerad meningsrelation 

mellan producenterna av texter och konsulterna och denna är baserad på sociokognition, men även 

på sociokultur och odlandet av en gemensam värld av kollektiva förståelser av verkligheten som 

hela tiden bekräftas eller omförhandlas (ibid., s. 274). 
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5.2.1 Analys på makro- och mikrostrukturell nivå
Den makrostrukturella analysnivån innefattar en tematisk och schematisk struktur. Den tematiska 

strukturen innefattar den hierarkiska organisering av ämnen eller händelser som blir föremål för den 

verklighetsbeskrivning som nyhetsartikeln förmedlar. Rubrik och ingress är oftast det som hamnar 

överst i denna struktur där rapporteringens huvudsakliga händelse och mest relevanta inslag 

presenteras. Den tematiska strukturen syftar på så sätt till att överskåda den hierarkiska 

konstruktionen av den aktuella händelsen. Den schematiska strukturen behandlar artikelns 

regelstyrda konventioner som kan innefatta rubrik, ingress, och den historiska bakgrund som har till 

syfte att placera in den aktuella händelsen i relation till något i det förgångna och de källor som 

kommer till tals (Berglez 2000:204). 

På den mikrostrukturella nivån i analysen läggs fokus på koherens, implikationer och stilmässiga 

faktorer. Koherensen innefattar analys av hur textens olika partier får en sammanhängande mening 

samt textens uppbyggnad och semantiska struktur. Vidare analyseras lokal och global koherens där 

den globala koherensen syftar till textens huvudsakliga och alltomfattande mening och den lokala 

behandlar de enskilda textpartiernas inbördes relationer. Den lokala koherensen innefattar även 

frånvarande information, dvs. de luckor som vi som tolkare själva får fylla i och som inte existerar 

explicit i texten. Genom att läsaren förstår och skapar en sammanhängande mening trotts att det 

saknas information indikerar närvaron av en textuellt underliggande koherens som läsaren är 

införstådd med (Berglez 2000:214). Den närvarande informationen benämner van Dijk som det 

semantiska isberget, med vilket han refererar till att texters sammantagna mening delvis konstrueras 

utifrån det empiriskt observerbara, men också genom den aktive tolkarens ”meningsarbete” och 

förförståelse. Vidare läggs även fokus på politisk/historiska kontextualiseringar som syftar till att 

problematisera det dominerande perspektivet (Berglez 2000:215). Det även vara av vikt att 

analysera de närvarande implikationerna som i nyhetstexter kan bestå av ”överflödig” information; 

att man exempelvis väljer att beskriva någon som tillhör ett visst parti fast det inte har någon 

egentlig mening i det aktuella nyhetsinnehållet. Vidare analyseras också den lexikala stilen som 

innefattas av ett innehåll som skulle kunna ha kommunicerats på ett annat sätt och fokus läggs här 

även på de ordval som presenteras i texten; de ord som uttalas, förmedlas eller tillskrivs en aktör 

eller källa. Valet att använda ett specifikt ord för att beteckna någonting utgör här den analytiska 

utgångspunkten och kan rymma ideologiska och sociokulturella implikationer (Berglez 

2000:205-206). 
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5.3 Boréus begreppsapparat
För att kunna avgöra om former av diskrimineringsmekanismer kan åskådliggöras i valda 

nyhetsartiklar kommer Boréus begreppsapparat att kombineras med van Dijks kritiska 

diskursanalys. Nedan följer ett kort förtydligande av beståndsdelarna i apparaten.  

1.Nedvärdering  

2. Exkludering 

3. Objektifiering 

4. Förslag som pekar mot icke-språklig negativ diskriminering 

I analysen kommer fokus att ligga på, utöver elementen i van Dijks modell, sökande efter 

nedsättande benämningar som rör just grupptillhörigheten och beskrivningar som verkar på ett 

nedvärderande sätt. Även eventuella egenskaper som romer tillskrivs samt associativa mönster som 

verkar nedvärderande kommer att  eftersökas (1). Vidare kommer studien behandla osynliggörande 

av romer i nyhetsmedier och implicita aspekter av exkludering där gruppen utestängs från att själva 

uttrycka sina åsikter (2).  Den tredje delen i begreppsapparaten syftar till att åskådliggöra 

diskriminering genom objektifiering då en asymmetrisk maktrelation är inblandad; hur man 

behandlar viss människor som ting snarare än människor (3). Slutligen kommer analysen att 

fokusera på innehåll i texter som normaliserats och beskrivs i neutrala termer och som leder till en 

form av ogynnsam behandling för de som representeras (4).  

6. Val av empiriskt material
Valet av de två tidningarna vars artiklar analyserats i studien grundar sig på de båda tidningarnas 

höga antal upplagor då Dagens Nyheter, som befinner sig inom ramen för elitpress, innehar en 

läsarkrets av papperstidningen på 793 100 och har cirka 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka 

(http://info.dn.se/info/om-oss/) och Aftonbladet, som ligger inom ramen för populärpress, har en 

sammantagen daglig räckvidd på 3 582 000 i papperstidning, webbsajt och mobilsajt (http://

www.aftonbladet.se/siffror/). Med dessa statistiska siffror avser studien behandla ett nyhetsutbud 

med stor räckvidd och högt antal läsare med förhoppning att utifrån frågeställningarna kunna 

analysera nyhetsrapportering som kan sättas i en större kontext och säga något om hur 

representationen av romer ser ut i nyhetsrapportering som många i Sverige tar del av.  
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6.1 Val av material för den tematiska analysen
Ett antagande grundat på misstankar om att romer inte alltid benämns som just romer har gjorts och 

sökorden EU-migranter och EU-medborgare har därför lagts till. De sökträffar som endast bestått 

av korta notiser har uteslutits från studien och vidare har inte heller artiklar behandlats för analys 

där ordet EU-migranter eller EU-medborgare endast nämnts i andra sammanhang och där det 

huvudsakliga temat inte handlat om romer. I resultatet av sökningarna på EU-migranter och EU-

medborgare har artiklar funnits där textens innehåll inte explicit benämner romer men där det 

framkommit information som implicit antyder att det talas om romer så som i fall där Rumänien 

nämns i samband med tiggare, tiggeri eller tiggarläger. Dessa har således tagits med eftersom de är 

av vikt för studien.  

6.1.2 Figur 1. Utfall av sökningar

Tabellen visar resultatet av antalet sökträffar på orden; romer, EU-migranter och EU-medborgare samt antal 
analyserade artiklar som utgör materialet för studiens första frågeställning.
Av de 88 artiklar som utifrån uppsatta kriterier träffat sökningen återfanns 11 artiklar som återkom i i fler än 
ett av sökorden och dessa har därför räknats bort från det totala antalet som då slutar på 77.

6.2 Val av material för den kritiska diskursanalysen
Materialet som ligger till grund för diskursanalysen består av tre artiklar där en artikel representerar 

ett huvudtema. Dessa har valts ut genom ett målinriktat och strategiskt urval vilket innebär att 

artiklarna som behandlats är utvalda med direkt hänvisning till den andra forskningsfrågan som 

formulerats (Bryman 2011:350). Tanken var från början att endast behandla artiklar som går under 

sektionen nyheter då andra kategorier som debattartiklar och ledarsidor skiljer sig genremässigt från 

nyhetsartiklar och medvetet driver en argumentationslinje (Berglez 2010:277). Dock kom denna idé 

att revideras under arbetets gång efter att ha tagit del av en större mängd material och efter att 

insikter erhållits om att detta på ett negativt sätt skulle kunna leda till viss begränsning för studien 

då genrer som dessa kan rymma (omedvetna) organiseringar och struktureringar av den sociala 

SÖKORD DAGENS NYHETER AFTONBLADET

Romer 74 varav 27 st. analyserade 40 varav 19 st. analyserade

EU-migranter 49 varav 20 st. analyserade 0

EU-medborgare 32 varav 15 st. analyserade 9 varav 7 st. analyserade

Antal artiklar 62 26
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verkligheten (Berglez 2000:207). Därav har inga kriterier satts upp för vilken sektion artiklarna 

måste tillhöra för att bli behandlade i analysen. Det målinriktade och strategiska urvalet motiveras 

med att ett slumpmässigt urval hade kunnat ge ett innehållslöst material då korta notiser eller 

nyhetsrapporteringar hade kunnat utgöra en del av materialet vilket i sin tur hade gjort det svårare 

att komma mer på djupet i den kritiska diskursanalysen. Valet har därför gjorts att genom det 

strategiska urvalet analysera artiklar som tillhandahåller ett mer omfattande textinnehåll och som på 

bästa sätt kan täcka in det som huvudtemat omfattar och som artikeln i fråga ska representera. Dessa 

artiklar föll slutligen samtliga inom ramen för opinion och är således inte rena nyhetsartiklar. Att 

den kritiska diskursanalysen endast täcker in artiklar som driver argumentationslinjer på ett tydligt 

sätt och inte utger sig för att hållas objektivt neutrala påverkar resultatet av analysen genom de 

subjektiva utgångspunkter som återfinns i de tre utvalda artiklarna. Dock är resonemangen som förs 

i dessa tre artiklarna inte på något sätt unika då argumentationslinjen i artiklarna som innefattar de 

organisatoriska temana är mycket lik den som drivs i de tre utvalda. I ett tidigt stadie slogs fast att 

den kritiska diskursanalysen skulle bestå av sammantaget sex artiklar vilket senare kom att 

revideras till tre. Motiveringen till detta val är grundat på den kritiska diskursanalysens omfattning 

och viljan att så utförligt som möjligt utföra analysens alla olika nivåer och beståndsdelar och 

alternativet att analysera ett större antal artiklar men på en mindre detaljrik nivå uteslöts. 

6.3 Operationalisering av den tematiska analysen
Då den tematiska analysen i denna studie endast fungerat som ett verktyg för att utröna om det finns 

specifika teman som romer kopplas samman med har endast två av de tre analysnivåerna behandlats 

här; organisatoriska teman, som är de grundläggande temana i en grupp med en gemensam rubrik, 

samt globala teman som är de mest abstrakta och som beskriver texten mer i sin helhet och 

representerar ett övergripande tema (Braun & Clarke 2009:22-23). En textnära och mer detaljerad 

analys har istället utförts på de tre utvalda artiklarna genom diskursanalysen och kommer därför inte 

behandlas här. Det insamlade materialet bestående av de 77 artiklarna som träffat sökningen romer, 

EU-migranter och EU-medborgare har lästs om flertalet gånger för att plocka ut ord eller meningar 

som identifierats som intressanta, återkommande eller på annat sätt av vikt för studien. Därefter har 

materialet kodats (tolkats) utifrån de mest grundläggande och elementära innehållet i texten och har 

vidare organiserats in i meningsfulla grupperingar (Braun & Clarke 2006:18). Efter att ha tolkat 

materialets innehåll och skapat en lista över meningsfulla meningssatser eller ord har dessa 

analyserats med syfte att hitta gemensamma mönster och strukturer som i relation till varandra 
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bildar ett huvudtema. För att kunna utgöra ett huvudtema, ett globalt tema, har kriteriet satts upp att 

minst fem artiklar måste behandla samma tema och de händelser som endast uppkommit i enstaka 

fall har således inte uppfyllt kriteriet för att kunna utgöra ett huvudtema (Braun & Clarke 2009:20).  

De händelser som relaterar till varandra och som följt gemensamma mönster har vidare skapat 

organiserande teman som underbygger de tre globala teman som framtagits. De meningsbärande 

enheterna, de teman som tagits fram, har kondenserats och grupperats in i enheter som återspeglar 

de centrala huvudteman som funnits i materialet. 

6.4 Operationalisering av den kritiska diskursanalysen
Den kritiska diskursanalysen kommer att utföras i enlighet med Peter Berglez analysschema som 

står som förslag på hur man kan gå tillväga när man utför van Dijks modell av den kritiska 

diskusanalysen (Berglez 2000:207). Schemats första steg innebär en redogörelse för rapporteringens 

huvudsakliga innehåll och kartläggning av bilder och bildtexter tillhörande artikeln med syfte att 

sätta in läsaren i händelsen som rapporteras. I steg två behandlas nyhetstextens tematiska- och 

schematiska struktur som innefattar analysen på den makrostrukturella nivån. Steg tre kommer att 

behandla den mikrostrukturella analysnivån där lokal koherens och frånvarande- samt närvarande 

implikationer uppmärksammas och i det fjärde steget läggs fokus på historisk/politiska 

kontextualiseringar. Jag kommer även att ställa artiklarna i relation till presenterade teorier om 

presuppositioner, stereotypisering och representation och Boréus begreppsapparat appliceras 

löpande genom analysen och kommer att konkretiseras och exemplifieras i fall där 

diskrimineringsmekanismer kan åskådliggöras i artiklarna. 

7. Giltighet och tillförlitlighet
Inom forskning ställs höga krav på att underbygga sina påståenden och slutsatser då dessa ska 

underbyggas med argument som stödjer dem och det krävs också att argumenten är giltiga och 

tillförlitliga. Argumenten är giltiga om de är relevanta för studien och tillförlitlighet nås när 

uppgifterna som anges är riktiga (Ekström & Larsson 2010:14). I denna studie består argumenten av 

den empiriska data som samlats in, dvs. de artiklar som har analyserats samt de vetenskapliga 

teorier som presenterats (ibid.). Materialet har samlats in utifrån uppsatta frågeställningar och håller 

därför hög giltighet då de är av relevans för studien (ibid., s. 15). Tillförlitligheten i studien håller en 

god kvalité då den är utförd på ett korrekt sätt men dock kan resultatet av analysen komma att 

påverkas av författarens egen förförståelse då analysdelen innefattar tolkningar av materialet som 
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således skulle kunna se olika ut beroende på vem som utför dem (ibid., s. 16). Enligt Winther 

Jørgensen & Philips kan det som författare vara svårt att hålla sig helt objektiv till de diskurser som 

analyseras och man måste därför sätta sina egna kunskaper och sig själv ”inom parentes” så att ens 

värderingar inte överskuggar analysen (Winther Jørgensen & Philips 2000:28). Ytterligare en aspekt 

som kan komma att påverka studiens tillförlitlighet är det strategiska urvalet av de tre artiklar som 

behandlats i diskursanalysen som utgörs av opinionsartiklar där den argumentativa linjen är 

framträdande i samtliga. Som tidigare nämnts är dessa dock inte unika i sina resonemang då 

liknande argumentationslinjer drivs i flertalet artiklar som underbygger de tre huvudteman som 

framtagits. Till skillnad från en studie av kvantitativ karaktär har de kvalitativa svårare att uppnå 

hög replikerbarhet. I denna studie har genom den tematiska analysen ett större antal artiklar 

analyserats vilket genererar i viss replikerbarhet angående den första frågeställningen. Det görs 

dock inga anspråk på att studien är statistiskt representativ i förhållande till all svensk 

medierapportering om romer, men att den kan sättas in i en större kontext och säga något om den 

medierapportering om romer som många i Sverige tar del av (Ekström & Larsson 2010:18).   

8. Analys/Resultatredovisning
I detta avsnitt kommer först den tematiska analysen och resultatet av denna att presenteras med 

syfte att besvara studiens första frågeställning; vilka är de övergripande temana som romer kopplas 

samman med i artiklar publicerade av Aftonbladet och Dagens Nyheter under perioden första 

januari till den 30 april 2015? Källor till de artiklar som format de organisatoriska temana återfinns 

i bilaga 1. Vidare kommer den kritiska diskursanalysen av de tre valda artiklarna i kombination med 

Boréus begreppsapparat att presenteras samt resultaten av dessa som syftar till att besvara studiens 

andra frågeställning; hur ser representationen av romer ut och hur kan eventuella 

diskrimineringsmekanismer åskådliggöras? Artiklarna som här analyserats återfinns i sin helhet i 

bilaga 2. 

8.1 Analys och resultat av den tematiska analysen

Globalt tema 1. Rumäniens ansvar 

I artiklarna framkommer information som problematiserar tiggeriet som visat sig få stort utrymme i 

artiklarna och där romer ofta nämns. Övervägande samstämmer resonemangen att problemet med 

tiggeriet i grund och botten bör lösas på deras hemmaplan. En artikel från Aftonbladet talar tydligt 
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för detta organiserade tema vars rubrik lyder; Lösningen finns inte här i Sverige och en annan från 

Dagens Nyheter; Problemet måste lösas i Bukarest. I flera av artiklarna tas eventuella lösningar upp 

i fråga om huruvida vi i Sverige skulle kunna bidra till att lösa problemen genom exempelvis att 

Sveriges sträcker ut en hand till samarbete med Rumänien för att inkludering av romer ska 

realiseras i praktiken i deras hemland. En rubrik ur Dagens Nyheter kan stå som exempel för detta; 

Samarbete ska ge tiggare bättre liv på hemmaplan. Detta kan ses som ett avståndstagande av ansvar 

gentemot de romer som befinner sig innanför Sveriges gränser då flertalet artiklar lägger fokus på 

att representera Rumänien som en bristfällig stat som måste ta ansvar för sina medborgare. Vad vi i 

Sverige kan göra för att förbättra situationen för de romer som befinner sig på plats här tas sällan 

upp. Detta organiserade tema kan exemplifieras genom Dagens Nyheters rubrik; Fyra konkreta 

förslag för Rumänien - istället för missriktad svensk…solidaritet.  

Globalt tema 2. Romer - ett problem för allmänheten 

Här är återigen tiggeriet uppmärksammat i näst intill samtliga artiklar men fokus ligger mer på den 

påverkan och de problem som tiggeriet och tiggarlägren skapar för den svenska allmänheten. 

Problem av mer moralisk karaktär åskådliggörs i flertalet artiklar som behandlar hur vi ska hantera 

och bemöta tiggeriet vilket kan relateras till att Sverige inte är vana vid att människor i utsatta 

situationer, i så stor utsträckning som nu, ber om pengar på gatan och att vi har svårt att bemöta och 

hantera detta. I DN’s artikel Tiggeri, ekonomi och moral, som även behandlas i diskursanalysen, 

avspeglas tydligt delar i detta organiserande tema som behandlar problematiken kring romer och 

tiggeri; moralisk som fysisk. Relaterat till föregående aspekter ses även avhysningar som ett tema 

som tar stor plats i nyhetsrapporteringen och de ”kåkstäder” som befaras växa fram är utifrån 

artiklarna för många mycket upprörande. Ett exempel som understödjer detta organiserande tema är 

Aftonbladets rubrik; Våga ta debatten om kåkstäder och DN’s; Staket ska hålla hemlösa borta. 

Globalt tema 3. Det goda Sverige 

Genomgående i dessa artiklar är diskriminering mot romer uppmärksammad och resonemang kring 

problemlösningar av tiggeriet och tiggarnas situation. Sverige framställs här som ett föregångsland 

av solidarisk karaktär som uppmärksammar romers rättigheter och belyser vikten av att åtgärda 

problemen och förbättra romernas situation i samhället. I DN’s artikel Kan vi ge tiggarna jobb? förs 

ett resonemang kring möjligheten att kunna ge tiggare en chans till arbete i Sverige och en vilja att 

lösa problemen kan utrönas. Det goda Sverige vill här agera problemlösare för att i nästa skede näst 
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intill presentera åtgärden som omöjlig att genomföra då resonemanget landar i en problematik som 

innebär att fler romer skulle komma hit för att det skulle finnas arbetsmöjligheter här, vilket i sin tur 

skulle leda till att vi ändå kommer ha tiggande romer på gatorna som väntar på arbetstillfällen. 

Solidariska insatser av privatpersoner framkommer även i materialet och bidrar också till att befästa 

bilden om det goda Sverige där vi värnar om våra medmänniskor. I följande tematiska nätverk visas 

samtliga av de organisatoriska temana och de globala temana, dvs. de huvudteman samt de teman 

som underbygger dessa.  

8.1.2 Figur 2. Presentation av tematiskt nätverk

Det tematiska nätverket visar samtliga av de organisatoriska teman som framtagits samt de globala teman, dvs. de 
huvudteman samt de teman som underbygger dessa. De globala temana är placerade överst och de organisatoriska 
nedanför. 

8.2 Analys och resultat av den kritiska diskursanalysen

I följande avsnitt kommer en redogörelse för analys och resultat av den kritiska diskursanalysen 

som ämnar besvara studiens andra frågeställning; hur ser representationen av romer ut och hur kan 

eventuella diskrimineringsmekanismer åskådliggöras? Analysen och resultaten kommer att 

behandlas under de rubriker som innefattar de tre framtagna teman där en artikel representerar ett 

huvudtema. Boréus bergeppsapparat kommer att appliceras löpande på materialet inom både den 

makro- och mikrostrukturella analysnivån.   
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8.2.1 Rumäniens ansvar
Plötsligt blev det tydligt varför romerna kommer (Aftonbladet, publicerad: 2015-01-24) 

Analys på makrostrukturell nivå 

Artikeln behandlar Rumäniens socialminister Rovana Plumbs sverigebesök då en reporter från 

Sveriges Radios redaktion i Bukarest ställer henne frågan om vad regeringen i Bukarest gör för att 

motverka fördomar mot romer. Frågan resulterar i ett svar som hänvisar till att hon inte förstår vad 

reportern menade med fördomar och sammanfattar korts sitt svar till att det inte förekommer 

diskriminering av romer i Rumänien. Vidare följer argument som tyder på det motsatta och exempel 

på den hjälp som Sverige har erbjudit Rumänien. Bilden tillhörande artikeln föreställer en 

debattliknande situation där Rumäniens socialminister Rovans Plumb tillsammans med de svenska 

ministrarna Annika Strandhäll och Åsa Regnér står uppradade. Alla ministrarna ser mycket 

sammanbitna och seriösa ut och som bildtexten understryker utstrålar den tryckt stämning. 

I den tematiska strukturen är nyhetens huvudhändelse central vilken utgår ifrån uttalandet av den 

rumänska socialministern som menar att det inte finns någon diskriminering av romer i Rumänien. 

Huvudtemat i artikeln, som även återspeglas i rubriken, innefattar att de problem för romer som 

befinner sig i Sverige i själva verket ligger i Rumänien. Det nyhetsdiskursiva hanterandet av 

händelsen organiseras huvudsakligen kring två underordnade teman som 1.) behandlar Sveriges 

erbjudna hjälp till Rumänien, och 2.) som innefattar argument som motstrider socialministerns 

uttalande. Dessa två underordnade teman knyts samman genom informationen som implicit delges 

av rubriken; nämligen att vi nu förstår varför romerna kommer hit. 

I nyhetstextens schematiska struktur är det följaktligen av stor vikt att analysera rubrik och ingress 

då dessa framhäver vad eller vilka textpartier som anses vara av primär betydelse (Berglez 

2000:211) Rubriken Plötsligt blev det tydligt varför romerna kommer står överst i den tematiska 

hierarkin och förmedlar en form av implicit budskap då man här antyder att man nu förstår varför 

romerna inte kan stanna i Rumänien. Underrubriken som lyder ”Rumänske socialministern: Det 

finns ingen diskriminering av romer” korresponderar tydligt med ingressen som följer efter denna 

som på ett dramatiskt sätt förmedlar Plumbs kroppsspråk och uttalande; ”…Leendet försvann och 

hon lade armarna i kors som man gör när man hamnar i ett trängt läge och sade: - Det finns ingen 
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diskriminering i Rumänien.” Här sätts läsaren i ett tidigt stadie ner i opposition till socialministern 

och Rumänien då påståendet att det inte förekommer diskriminering i Rumänien kan tolkas som 

provocerande med tanke på den situation som många romer befinner sig i även här i Sverige och 

som vidare fått stort medieutrymme. Utifrån Brunes teori om kulturellt- och nationellt 

identitetsskapande kan en parallell dras till detta exempel där läsaren i ett tidigt stadie blir varse om 

fastställandet av vilka som tillhör ”vi” och vilka som tillhör ”de andra” (Brune 2000:19). 

I nyhetstexten kan presenterade sekundära händelser utläsas som hör till den historiska bakgrunden 

som är knutna till den aktuella då det delges att Sverige under längre tid har erbjudit hjälp till 

Rumänien för att romerna ska ”slippa tigga i Europas gathörn”. I relation till huvudtemat 

återkopplas nyhetsinnehållet till en plan för inkludering av romer och deras rättigheter från EU som 

lanserades 2012 följt av statistik som tyder på att romer fortfarande diskrimineras och att situationen 

är allvarlig. Vidare kan Mellins uttalande att; ”Det förefaller som att det var då och där orsaken till 

problemet blottlades, varför det sitter tusentals rumänska romer i gathörn över hela Sverige och 

tigger mitt i vintern” kopplas till just tidpunkten för socialministers uttalande medan hon senare 

annonserar att problemet blottlades för länge sedan. Här återkopplas återigen innehållet till den 

historiska bakgrunden genom att hon implicit refererar till den problematik som ligger till grund för 

diskriminering av romer genom historien och receptionen av denna information kan således skilja 

sig beroende på förförståelsen som läsaren av nyhetsinnehållet har (Byman 2011:262-263). 

Nyhetsberättandets aktörer består i artikeln främst av artikelns författare, Lena Mellin, politisk 

kommentator på Aftonbladet, samt ett mycket kort citat från Rumäniens socialminister Rovana 

Plumb. Socialministern, som är en del av händelsen men som inte ägnas något större utrymme i 

artikeln och inte heller reportern som varit med på plats då situationen ägt rum. Förekomsten av 

aktörer är därmed i princip begränsad till Mellin och det är även hennes argument och reflektioner 

läsaren får ta del av. Det är också Mellin som i nyhetstexten drar de huvudsakliga slutsatserna. Inga 

romer kommer själva till tals.  

Analys på mikrostrukturell nivå 

Frånvarande implikationer i fråga om koherens kan här enklast exemplifieras genom rubriken som 

åberopar ett implicit budskap; att vi förstår varför romerna väljer att komma till Sverige. Förståelsen 

av denna rubrik baseras följaktligen på läsarens förförståelse och kunskap om att romer som 

befinner sig i svåra situationer kommer till Sverige för att söka bättre möjligheter till försörjning än 
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de som finns i deras hemland. Närvarande implikationer som framkommer i nyhetens textinnehåll 

exemplifieras genom beskrivningar av romers levnadsförhållanden; ”De sitter på nödtorftiga 

underlag av plastsäckar och trasor, skyler sig så gott det går med kartonger, klädda i avlagda kläder 

medan blötsnön vräker ner.” Detta kan ses som överflödig information då man redan introducerat 

aspekten om tiggeriet som innefattar svåra levnadsförhållanden för de som livnär sig på det. Att 

detaljerat beskriva romer på detta sätt kan istället bidra till att reproducera den negativa stereotypa 

bilden av romer i Sverige men det skulle även kunna försvaras med att just en sådan visualisering 

skulle kunna skapa empati och medkänsla hos läsaren.  

I artikeln framkommer flera tecken på en lexikal stil som ämnar dramatisera händelsen och 

innefattar flertalet värdeladdade ord och meningsbyggnader som syftar till att skapa känsla och 

väcka intresse. Att socialministern ”stelnade till” när hon fick frågan av reporten och att Rumänien 

”inte lyckas att ta hand om” sina invånare är exempel på detta. Ordval som ”livhanke” används i ett 

stycke där Mellin menar att levnadssituationen för romer i Rumänien kräver en flykt till ett land där 

tiggeri är lagligt. Valet av just detta ord skulle kunna bytas ut mot något annat men skapar återigen 

en känsla som skulle kunna öka förståelsen för att situationen är allvarlig och kritisk.  

Representationen av romer kan här problematiseras i och med att de blir osynliggjorda i en debatt 

som är av stor vikt för dem då den enda beskrivning av romer som förekommer i artikeln är 

kopplade till tiggeri och hemlöshet. Beskrivningen ”De sitter på nödtorftiga underlag av plastsäckar 

och trasor, skyler sig så gott det går med kartonger, klädda i avlagda kläder medan blötsnön vräker 

ner.” ger oss som läsare en bild som härigenom reproduceras och kan befästas utan att vi reflekterar 

över det. Detta hör samman med de associativa mönster som vi som läsare tar till oss, rent 

historiskt, och utifrån tidigare medierapportering och innehållet i texten tenderar att bli 

normaliserat. För att återkoppla till Schneeweis studie, som tagits upp i avsnittet om tidigare 

forskning, kan man i en och samma tidningsartikel identifiera aspekter som verkar  på ett 

fördomsfullt sätt mot romer samtidigt som man beklagar det och vill göra något för att bidra till 

förändring (Schneeweis 2012:685). 

8.2.2 Romer - ett problem för allmänheten
Tiggeri, ekonomi och moral  (Dagens Nyheter, Publicerad: 2015-01-04)  
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Analys på makrostrukturell nivå 

Artikeln behandlar olika aspekter av tiggeriet som kan komma att orsaka moraliska problem för 

medborgarna i fråga om hur de ska bemöta och förhålla sig till tiggeriet i Sverige. Lars Calmfors, 

som är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och fristående kolumnist i 

Dagens Nyheter, driver genom artikeln resonemanget att nationalekonomiska förhållningssätt inte 

kan ge entydiga svar eller lösningar på problemen men att den kan vara till hjälp. Bilden tillhörande 

artikeln förställer en person som håller ut en utsträckt öppen hand där det ligger ett fåtal mynt på en 

plats som ser ut att vara en tunnelbanegång. I bakgrunden ser man en en person springa förbi och 

bortom denna person en annan som även den skyndar med hastiga steg. Den konnotativa  3

betydelsen av bilden korresponderar med artikelns huvudsakliga budskap då den kan avspegla och 

uppmärksamma den normaliserade situation som medborgare och tiggare dagligen möter i relation 

till tiggeriet.  

I nyhetens tematiska struktur utläses ett huvudtema som behandlar problematiken av tiggeriet och 

hur de svenska medborgarna ställs inför moraliska val i form av att ge eller inte ge till tiggare samt 

andra förhållningssätt gentemot tiggeriet. Det nyhetsdiskursiva hanterandet av händelsen 

organiseras i underordnade teman som huvudsakligen består av att 1.) problemet bör lösas på plats i 

Rumänien och hur dilemmat i problemet kan tänkas lösas politiskt och ekonomiskt. samt 2.) 

reflektioner kring hur man som medborgare kan bemöta och hantera tiggeriet ur moraliska aspekter 

och genom olika förhållningssätt. I nyhetstextens schematiska struktur befinner sig artikelns rubrik 

högst upp, som går hand i hand med det som angivits som artikelns huvudtema, och ingressen, där 

den problematik och de motstridiga känslor som tiggare väcker introduceras; ”Åsynen av tiggare 

väcker motstridiga känslor. Inte heller ett nationalekonomiskt förhållningssätt ger entydiga svar, 

men det kan vara till hjälp.”.  Även här kan sekundära händelser utläsas som kopplas till den 

historiska bakgrunden som är knuten till den aktuella då Calmfors i ingressen delger läsaren om ett 

uttalande från dåvarande stadsminister Göran Persson som varnade för att människor från 

Östeuropa skulle komma hit och ”dra nytta” av Sveriges sociala välfärdssystem och går vidare med 

att deklarera att så inte blivit fallet utan att fattiga och diskriminerade människor, mest från 

Rumänien, kommit hit för att vädja till vår privata givmildhet. Även uttalanden som att ”farhågor 

 Konnotation innebär den medbetydelse som tar form utefter våra associationer och genom tolkningen av det 3

vi ser (Carlsson & Koppfeldt 2008:16).  
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om social turism" ventilerades inför EU:s utvidgning 2004” hänvisar till en historisk bakgrund och 

som här tas upp med koppling till artikelns huvudsakliga tema.  

Nyhetsberättandets aktörer består här främst av kolumnisten Lars Calmfors och hans egen röst 

följer en tydlig röd tråd genom hela artikeln. Här framför han sina egna personliga reflektioner 

kring bemötandet av tiggeri samt förslag på eventuella politiska och ekonomiska lösningar. Andra 

aktörer som förkommer, men som får litet utrymme i texten, är Lotta Edholm och Erik Scheller från 

Folkpartiet samt det korta citatet från Göran Persson. Calmfors är den som själv knyter ihop säcken 

med citatet ”Gatutiggeriet är ett exempel på hur integrationen i Europa och globaliseringen innebär 

nya utmaningar som kräver ställningstaganden av oss både som enskilda individer som 

samhällsmedborgare.”. Några romer kommer inte till tals och de är till synes exkluderade från att 

själva uttrycka sig i nyhetsdebatten. Romer blir dock här synliggjorda då artikeln talar om romer 

men i ett sammanhang av negativ karaktär; tiggeriet. Associationerna som läsare tenderar att göra, 

beroende på erfarenheter av tidigare nyhetsrapportering, kan lätt kopplas samman till just problem 

kring romer som uppmärksammats av media vilket göra att synliggörandet tenderar att bli ensidigt 

(Boréus 2005:32).  

Analys på mikrostrukturell nivå          

De frånvarande implikationer i nyhetstexten i fråga om koherens kan visas genom exemplet att 

”farhågor om social turism” ventilerades inför EU:s utvidgning 2004”.  Begreppet ”Social turism” 

presenteras i direkt anslutning till ingressen men dess innebörd förklaras inte tydligt i texten men är 

följt av Göran Perssons citat om att östeuropeiska migranter skulle komma hit och utnyttja Sveriges 

välfärdssystem vilket går i linje med begreppets betydelse. Beroende på läsarens förförståelse kan 

begreppet förstås som just det som Persson delger, eller så kan betydelsen av begreppet fyllas i 

utifrån läsarens egen tolkning. Beträffande närvarande implikationer kan detta här exemplifieras då 

Calmfors menar att man kan välja att inte ge ”därför att tiggeri strider mot uppfattningen om att 

människor främst bör försörja sig genom arbete” vilket kan uppfattas som något som, beroende på 

förförståelse och erfarenheter hos läsaren, ligger i linje med den generella samhällsideologin. Det 

dominerande perspektivet utgår från Calmfors själv, som till synes för talan åt det svenska 

samhället, då han menar att; ”De flesta av oss har problem med hur vi ska förhålla oss. Det gäller 

både vårt handlande som enskilda individer och hur samhället ska agera.”. Det dominerande 

perspektivet hade med största sannolikhet sett annorlunda ut om det hade varit en annan person med 

annan politisk och historisk bakgrund som hade författat artikeln. Som Boréus beskriver kan det 

som är viktigast från en position helt försvinna i debatten om inte alla kan vara med och påverka 
�27



dess föreutsättningar då man från olika positioner i samhället gör olika värderingar och 

verklighetsbedlmningar (Boréus 2005:30). Artikeln är helt styrd utifrån Calmfors perspektiv vilket 

gör att problemformuleringen är ytterst subjektiv och att andra sätt att formulera problemen helt och 

hållet utestängs. 

Beträffande den lexikala stilen är innehållet, liksom i föregående artikel, känsloladdat och till viss 

del dramatiskt med exempel som att tiggeriet kan ge upphov till motstridiga känslor och att 

befolkningen inte vill se tiggeri på nära håll. I listan där Calmfors presenterar sina egna olika sätt att 

hantera och bemöta tiggeriet beskriver han tiggare som inte utgör en aktiv handling för att själva 

”tjäna ihop” sina pengar, som passiva. Vidare benämner han återigen vissa av denna grupp 

människor som passiva och att det kan kännas mer okej att ge till dem för att de ser ut att vara i 

särskild nöd. I linje med van Dijks teori om den nya rasismen undviks här explicita uttalanden som 

verkar direkt rasistiskt utan man väljer istället att använda sig av negativa ord, i detta fallet ordet 

tiggare, istället för att explicit skriva romer. Utifrån tidigare mediala sammanhang som läsarna tagit 

del av som eventuellt skulle kunna handla om romer som tigger kan dessa personer i sin tur väva in 

informationen om tiggare och sammankopplar den således med romer eftersom det kan vara en del 

av deras förförståelse inom ämnet som behandlas (van Dijk 2000:39-40). 

Calmfors resonerar i artikeln kring konsekvenser av att ge, eller inte ge, till tiggare och menar att ju 

högre den förväntade inkomsten är av att tigga i Sverige i förhållande till att stanna kvar i 

hemlandet, desto fler tiggare antas komma hit och att de som ger till tiggare troligtvis bidrar till att 

låsa fast dem i en underordnad position. Vidare slår han fast i artikelns slut att det endast är i 

hemländerna som de grundläggande orsakerna till tiggeriet kan angripas och ser detta som den enda 

lösningen. De lösningar på problemen som Calmfors presenterar och de normaliserade uttalandena 

om att ”Åsynen av tiggare väcker motstridiga känslor” samt att ”de flesta av oss har problem med 

hur vi ska förhålla oss” kan verka på ett negativt sätt och landa i en ogynnsam behandling för romer 

och kan bli till nackdel för gruppens medlemmar på psykiska, fysiska eller sociala sätt (Boréus 

2006: 416) då människor exempelvis skulle kunna välja att sluta ge pengar och istället invänta att 

Rumänien ska ta ansvar för sina medborgare. Romers situation i Sverige skulle således kunna 

komma att förvärras ytterligare om den svenska allmänheten gång på gång blir upplysta om de 

problem som tiggare och tiggeriet kan skapa i form av moraliska problem eller negativ påverkan på 

stadens gator och marker.  
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8.2.3 Tema 3. Det goda Sverige
Historisk chans att göra rätt (Aftonbladet, publicerad: 2015-03-07) 

Analys på makrostrukturell nivå 

Artikeln behandlar i stort romernas levnadssituation i Sverige och den problematik som i samband 

med denna kan uppstå. Resonemang kring problemet med tiggarläger tas upp och vidare kopplas 

den nuvarande situationen in i den historiska kontexten av romers situation i Europa och tidigare 

debatter om ”Zigenarplågan” och ”Tattarplågan” som utifrån författaren Malin Krutmeijers 

perspektiv relateras till dagens pågående debatt om romer. Tillhörande artikeln finns två bilder 

varav den ena är tagen i nutid och visar två personer; en man och en kvinna, som tillsammans hjälps 

åt att bära flera stora svarta sopsäckar på en trottoar. Kvinnan har lång kjol, kofta och huvudsjal, 

yttre attribut som kan uppfattas som stereotypa för romska kvinnor, och mannen bär en vintrig 

jacka, mössa och halsduk. Bredvid trottoaren står ett par poliser och två civilklädda människor och 

iakttar dem. Bildtexten förmedlar att EU-migranter har avhysts från en tillfällig sovplats i centrala 

Stockholm och att statens handfallenhet bäddar för att romerna diskrimineras ännu en gång. Den 

andra bilden föreställer en romsk familj som går på en landsväg med ryggen mot kameran efter att 

ha blivit avhysta från sitt tältläger utanför Stockholm 1951. Bilderna korresponderar med varandra 

genom att visa på likheterna i levnadssituationen för romer då som nu och stärker textens centrala 

budskap. 

I nyhetstextens tematiska struktur genomsyras huvudtemat i artikeln av den historiska parallell som 

kopplas till romers levnadssituation idag; att dagens situation på många sätt påminner om den 

diskriminering som romer genom historien utsatts för. Det nyhetsdiskursiva hanterandet av 

händelsen organiseras huvudsakligen kring subordinerade teman som 1.) behandlar problem med 

romers bosättningar i Sverige och situationen för romer i Rumänien, och 2.) som behandlar 

Krutmeijers egna reflektionen och resonemang kring huvudtemat. I den schematiska strukturen står 

artikelns rubrik överst som är av ett intresseväckande slag och antyder att vi faktiskt har en chans att 

göra rätt; att åtgärda problemen.Vidare i ingressen inleder Krutmeijer med att presentera vad 

artikeln kommer att behandla; ”Malin Krutmeijer om romerna: Inget har hänt sedan tragiska 

debatten om zigenarplågan”. Detta avstamp refererar omedelbart till romers historia och utsatthet 

för diskriminering under en lång tid vilket hör samman med nyhetsdiskursen sociokognitiva 

berättarkonventioner. Dessa kan utgöras av rubriker och ingress, det vill säga det som summerar 
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nyheten, av historisk bakgrund, vilken relaterar den aktuella händelsen till något i det förgångna 

(Berglez 2000:275). Aktörerna som framkommer i nyhetstexten är övervägande Krutmeijer själv 

vars röst löper genom artikeln, men även kortare citat från kommunalrådet Carina Nilson (S) 

förekommer samt underbyggande information från Rola Brentlin och Faktumredaktören Aaron 

Israelson med hänvisning till boken Vi kallar dem tiggare. Återigen blir här romer representerade i 

sin frånvaro genom att de själva inte kommer till tals. 

Analys på mikrostrukturell nivå 

De frånvarande implikationer som identifierats i materialet kan visas på följande sätt; ”Samtidigt är 

ju romska läger inte så främmande, lika lite som reaktionerna på dem.”. Genom antydan att romska 

tiggarläger och reaktionerna på dem inte är så främmande får tolkaren själv fylla i de luckors om 

detta citat lämnar; exempelvis att romer och deras bosättningar är utbredda i Sverige och att de 

genererat i starka reaktioner från den svenska allmänheten. Ett annat exempel visas även i följande 

citat; ”De har velat ta en chans när EU slog upp ett lufthål, trots att de knappast reser förstaklass 

Europa runt och jobbar med it.”. Här använder Krutmeijer sig av metaforen lufthål som refererar till 

öppnandet av gränser inom Europa vilket förutsätter att läsaren är införstådd med den textuellt 

underliggande koherensen. Ett exempel på närvarande implikationer i textens innehåll kan 

exemplifieras i ett stycke där Krutmeijer behandlar frågan om hur mycket Sverige ska hjälpa till; 

”… Är det bästa i stället att låta det vara så jobbigt som möjligt för dem att vara här, bjussa på 

bussbiljetten hem och hoppas att de sticker frivilligt?”. Här får läsaren endast ta del av toppen på 

isberget men om denne istället har tidigare kunskap och har följt debatten, inkluderas även vidare 

de upprepade verkställda avhysningar, motverkande av tiggeri och betalda bussbiljetter för tiggare 

hem som en lösning på problemen.  

Beträffande den lexikala stilen skriver Krutmeijer att; ”romerna nu försöker få del av åtminstone lite 

grann av välståndet i en rik del av Europa, där romer har kämpat länge och framgångsrikt för att 

inte längre betraktas som paria” där paria hänvisar till personer som man inte vill ha något samröre 

med och användandet av detta ord kan leda till att man på nytt befäster romers låga ställning i 

samhällshierarkin även då syftet med texten ämnar att verka i motsatt mening. När Krutmeijer 

citerar kommunalrådet Carina Nilsson kan vi se implicit uttryckt diskriminering då Nilsson 

förtydligar problemen kring tiggarlägren och menar att ”kör man bort dom så bygger de kanske bara 

ett nytt läger någon annanstans”. Detta kan tolkas som att romer i högsta grad inte är välkomna och 
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att de beskrivs som ett problem som är svårt att få bukt med. Vidare menar Nilsson att det även 

handlar om att romerna själva måste tänka på hur de ska bo vilket explicit signalerar att romerna i 

själva verket skulle ha ett val att bosätta sig någon annanstans än just i tiggarläger. Här tenderar 

romer som grupp att tillskrivas negativa egenskaper som historiskt sett skulle kunna kopplas till att 

romer tillhör kategorin resande folk och en form av negativ generalisering förekommer som snarare 

är antydd än tydligt uttalad (Boréus 2005:36). Efter att ha delgivit läsaren faktuell information om 

diskriminering som förekommit i historien mot romer tar Krutmeijer upp exempel på att fattigdom 

än idag bestraffas; ”Nu höjs återigen röster för att romer måste köras bort. Deras levnadssätt är 

främmande här, folk blir arga och illa berörda av lägren. Tiggare utanför entrén är dåligt för 

butikerna.”. Innebörden presenteras i all välmening och syftar till att uppmärksamma 

diskrimineringen av romer som förekommer än idag men kan även bidra till att reproducera 

fördomar och stereotyper om romer då de representeras på ett nedvärderande sätt som gör att vi som 

läsare befäster de egenskaper som de tillskrivs i vårt sätt att associera dem till endast vissa teman.  

9. Slutsatser & Diskussion
De centrala slutsatser som kan dras utifrån den tematiska analysen vars syfte varit att besvara 

studiens första frågeställning om vilka som är de övergripande temana som romer kopplas samman 

med i artiklar publicerade av Aftonbladet och Dagens Nyheter, är att tiggeriet är en debatt som fått 

mycket utrymme där romer ofta nämns samt att diskriminering av romer är uppmärksammad i 

Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsrapportering. Analysen har visat att fokus flyttas från att 

Sverige har ett ansvar för de romer som befinner sig inom landet till att det är Rumäniens ansvar 

och deras problem att lösa. I relation till detta kan fastställas att det går att utröna en ideologisk bild 

av ”det goda Sverige” - ett föregångsland - som belyser den pågående diskriminering som romer 

dagligen utsätts för såväl i Sverige som i deras hemländer. Ur den kritiska diskursanalysen, som 

ämnat besvara studiens andra frågeställning, hur representationen av romer ser ut och hur eventuella 

diskrimineringsmekanismer kan åskådliggöras, framkommer det att romer talas om men att de inte 

själva kommer till tals i artiklarna och att de näst intill uteslutande omtalas i negativa sammanhang 

och konfliktrelaterade situationer - moraliska som fysiska -  så som tiggeri, tiggarläger och 

diskriminering av romer. Detta kan kopplas till Boréus begrepp om nedvärdering och exkludering 

samt till van Dijks idéer om att etniska minoriteter oftast representeras som aktiva agenter när de 

gjort någonting av negativ karaktär och att de när saker och ting sker för eller emot dem, är 

placerade i en passiv roll (Machin & Mayr 2012:105). 
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Denna studie visar att diskriminering av romer uppmärksammas i nyhetsrapporteringen men på ett 

sätt som representerar romer som just diskriminerande och lågt stående i samhällshierarkin och 

vidare tenderar den stereotypiserade bilden av dem att befästas och reproduceras genom de negativa 

teman som de kopplas samman med.  Paralleller kan utifrån studien dras till van Dijks New(s) 

Rasism (2000) men jag väljer här att benämna det som diskursiv diskriminering, snarare än 

diskursiv rasism, då nyhetsrapporteringen utger sig för att vara demokratisk och respektabel ur den 

aspekt att diskriminering mot romer uppmärksammas men att det kan synliggöras 

diskrimineringsmekanismer även i artiklar vars syfte till synes verkar till romernas fördel. Detta kan 

diskuteras i relation till  det tredje framtagna huvudtemat som den tematiska analysen genererat; 

nämligen att det goda Sverige ställer sig på de svagas sida och belyser och uppmärksammar romers 

situation och hårda levnadsförhållanden. Intressant är här dock att den information som sprids till 

allmänheten i all välmening, som kan tänkas vilja skapa sympatier med denna minoritetsgrupp, 

även verkar på ett diskriminerande sätt. Svensk media skulle troligtvis aldrig måla upp romer som 

ett folk som stjäl andras barn, benämna dem som ”tattare” eller andra högst nedvärderande 

samlingsord men den till synes blygsamma fördomsfulla tonen skiner ändå igenom. För den 

svenska allmänheten kan den mediala debatten om romer ses som korrekt och medveten där 

problemen tas upp och lösningar presenteras, men under ytan bubblar ändå en form av fördomsfulla 

mönster som hänger med och är starkt sammankopplade till just minoritetsgruppen romer vilket 

utifrån denna studie ses som högst oroande gällande den bild av romer som genom medierna sprids 

och reproduceras. Ylva Brunes teori om att det finns rutinmässiga tekniker i nyhetsrapporteringen 

som bidrar till att befästa och skapa gränser mellan ”vi” och ”invandrarna” vilket gör att medier 

reproducerar en bild av invandraren som en tankekonstruktion som är frikopplad från verkliga 

människor stämmer väl in på studiens resultat om att romer oftast kopplas samman med tiggeri och 

samlingsnamnet för denna grupp är idag tiggare snarare än ”tattare” eller ”zigenare” men blir än 

idag tilldelade egenskaper som är grundade i den historiska kontexten så som att de är ett resande 

folk som bor i tältläger. Att diskrimineringsmekanismer förekommer i sättet att representera romer 

kan härmed konstateras då resultatet av analysen tyder just på att nyhetsrapporteringen tillskriver 

romer egenskaper som till stor del har sin grund i den historiska kontexten och som vidare tenderar 

att verka på ett fördomsfullt- och diskriminerande sätt. Romer blir synliggjorda men samtidigt 

exkluderade från den mediala debatten och läsarens associationsmönster kan i sin tur komma att 

styras av den bild som medierna försörjer offentligheten med, samt inkluderas och blir en del av den 

massmediala ideologin som stödjer mediernas etablerade maktsystem. 
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Grundat på antalet artiklar som behandlats genom den kritiska diskursanalysen gör jag inte anspråk 

på att studien är representativ i förhållande till all svensk medierapportering om romer och en studie 

av större omfattning står därav som förslag till fortsatt forskning. En sådan skulle kunna vila på ett 

större empiriskt material som i högre grad skulle kunna säga mer om den påverkan som 

representationen av romer i svensk nyhetsrapportering har på den massmediala ideologin och 

samhällets bild av denna grupp men även de konsekvenser som den får för romerna själva. 

�33



10. Käll- och litteraturförteckning
Tryckta källor 

Berglez, Peter, Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010).  Metoder i    
 kommunikationsvetenskap . 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Berglez, Peter, Ekström, Mats & Larsson, Larsåke Metoder i kommunikationsvetenskap . 1 uppl.  
 (2000). Lund: Studentlitteratur 

Boréus, Kristina (2005).  Diskriminering med ord . 1. uppl. Umeå: Boréa Bokförlag 

Brune, Ylva (2004). Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och 
 rasistiskt våld . Diss. Göteborg : Univ., 2004  

Brune, Ylva (2000). Stereotyper i förvandling: svensk nyhetsjournalistik om invandrare och  
 flyktingar . Stockholm: Utrikesdep., Regeringskansliet  

Bryman, Alan (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder . 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
  
Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008).  Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och  
 livsstilsmedia . 1. uppl. Malmö: Liber 

Downing, John Derek Hall & Husband, Charles (2005).  Representing race: racisms, ethnicities and 
 media . London: SAGE 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010).  Metoder i kommunikationsvetenskap . 2. uppl.  
 Lund: Studentlitteratur 

Ellefson, Merja (2007).  Staten är vår herde god: representationer av annorlundahet och ordning i 
 fyra svenska trettiotalstidningar . Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007 

Hall, Stuart (red.) (1997).  Representation: cultural representations and signifying practices .  
 London: Sage 
  
Hultén, Gunilla (2009). Journalistik och mångfald . 1. uppl. Lund: Studentlitteratur  

Hultén, Gunilla (2006). Främmande sidor: främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska  
 dagstidningar efter 1945 . Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006  

Machin, David & Mayr, Andrea (2012).  How to do critical discourse analysis: a multimodal  
 introduction . London: Sage 

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2010:55 Romers rätt- en strategi för romer i Sverige.  
 Stockholm: Fritzes offentliga Publikationer 

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2004:48 Kategorisering och integration: om föreställda  
 identiteter i politik, forskning, media och vardag : rapport från Integrationspolitiska  
 maktutredningen . Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 

�34



Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias (2005).  Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria . 3.  
 uppl. Stockholm: Dialogo 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod . Lund: 
 Studentlitteratur 

Elektroniska källor 

Astride-Sterling Jennifer Thematic networks: an analytic tool for qualitative research Qualitative 
 Research 2001:385           
 DOI: 10.1177/146879410100100307        
  

Boréus Kristina Diskursiv diskriminering: en typologi, Statsvetenskaplig Tidskrift 2005, årg. 107 nr 
 2 s 119-139            
 http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/st/article/viewFile/1918/1501 (Hämtad 2015-04-18). 

Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3:2, ss. 77-101         

  http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised_-_final.pdf (Hämtad   
 2015-03-23).

Europarådet 2012 Human rights of Roma and Travellers in Europe, Council of Europe Publications  
 ISBN 978-92-871-7200-6 

Okely Judith 2014 Recycled (mis)representations: Gypsies, Travellers or Roma treated as objects, 
 rarely subjects. People, Place and Policy (2014): 8/1, pp. 65-85    
 DOI: 10.3351/ppp.0008.0001.0006 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004) Diskriminering av romer i Sverige - Rapport från 
 DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk  
 diskriminering av Romer         
 http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/romarapportensv05.pdf  
 (Hämtad 2015-03-20). 

Raluca B. Roman, Trans-national migration and the issue of ‘ethnic’ solidarity: Finnish          
        Roma elite and Eastern European Roma migrants in Finland. Ethnicities 2014, Vol.                 
        14(6) 793–810      
        DOI: 10.1177/1468796814542179 

Schneeweis, Adina (2012) If they really wanted to, they would: The press discourse of integration of 
 the European Roma, 1990-2006. International Communication Gazette, 74(7), ss. 683-685        
 DOI: 10.1177/1748048512458561        
   

Statens Offentliga Utredningar, SOU 2007:102 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i 
 Sverige: en översikt, rapport nr 1 från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige,  

�35

http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/st/article/viewFile/1918/1501
http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised_-_final.pdf
http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/romarapportensv05.pdf


 Stockholm: Fritzes offentliga publikationer        
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/62/79/355d7eaa.pdf (Hämtad 2015-04-27) 

Van Dijk, Teun A (2000) ”New(s) Racism: A discourse Analytical Approach”, in Cottle, S. (ed.)  
 Ethnic Minorities and the Media, Buckingham/Philadelphia: Open University Press                  
 http://www.discourses.org/OldArticles/New%28s%29%20racism%20-%20A%20discourse
%20analytical%20approach.pdf (Hämtad 2015-03-07) 

Andrahandscitat 

Polite Oivvio ”För ny journalistisk strategi” i Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik 
 om invandrare, flyktingar och rasism, Brune, Ylva (red.) (1998). Stockholm: Carlsson 

Hämtad statistik 

http://www.aftonbladet.se/siffror/ (Hämtad 2015-05-15) 

http://info.dn.se/info/om-oss/ (Hämtad 2015-05-15) 

10. Bilagor
Bilaga 1. 

Tema 1. Rumäniens ansvar 

Mellin, Lena Plötsligt blev det tydligt varför romerna kommer, Aftonbladet, publicerat i print  
2015-01-24.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0573492015012483BAA56B0729F9271122CD1536694D30&serviceId=2   
(Hämtad 2015-05-24)  
 
Mellin, Lena Lösningen finns inte här i Sverige, Aftonbladet, publicerat i print 2015-04-03.   https://
web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=057349201504031F42F472332BEAE3FB8FBC2D3A74BB83&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Kärnman, Jens Samarbete ska ge tiggare bättre liv på hemmaplan, Dagens Nyheter, publicerat i 
print 2015-01-24.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915201501246DC43AD1DC6FDD75F6F5F6E18CF93410&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Stenberg, Ewa Problemet måste lösas i Bukarest Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-01-24 
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05091520150124ADC9F08FEC2FDAF58E4A91ABD911831C&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24) 
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Klerfors, Rickard Fyra konkreta förslag för Rumänien - istället för missriktad svensk…solidaritet  
Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-04-16.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915201504167E8D0FB17E2D520D54AC827ACBABBA28&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Tema 2. Romer - ett problem för allmänheten 

Calmfors, Lars Tiggeri, ekonomi och moral  Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-01-04.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0509152015010474A64046803673B12C63EBA3FD197DF0&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

 
Wegerup, Jennifer Våga ta debatten om kåkstäder Aftonbladet publicerat i print 2015-02-25.
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05734920150225660F5918D0FF00D63C5B3761AE7921D8&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Sektion Ledare Även nöden har en lag Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-03-22.
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05091520150322D376494EDB4FAF8928DBECC27E0914F8&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Iragorri, Juan José Staket ska hålla hemlösa borta Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-03-24.
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915201503243EC6484CC100E3BD895D4A1E2BEA0D0F&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Tobé, Tomas, Ask, Beatrice "Vi föreslår att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” Dagens 
Nyheter, publicerat i print 2015-04-30. 
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0509152015043075A68D8AEF99CF639437685E1630E135&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Tema 3. Det goda Sverige

Krutmeijer, Malin En historisk chans att göra rätt Aftonbladet, publicerat i print 2015-03-07.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0573492015030752F777DFF6D8448184F8B85B37080163&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)  

Calmfors, Lars Kan vi ge tiggarna jobb? Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-01-07.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05091520150107F55C3CFAE64FDD0440576571CA652E86&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)
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TT Sektion: Nyheter Mer hotfullt och hoppfullt för romer Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-02-07. 
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0509152015020710EC21B56689D1C5F672B39913E853E6&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Dragic, Marijana Tillsammans är vi starkare Dagens Nyheter, publicerat i print 2015-04-18.
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05091520150418A8638DB58643E86B0178455E0D891AC7&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Pettersson Karin|Lindberg, Anders Fattigdomen gör att romerna flyr Aftonbladet. Publicerat i print 
2015-03-31.  
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05734920150331374F59AF3535BB01F9F609278E2ECBE5&serviceId=2 
(Hämtad 2015-05-24)

Bilaga 2.  
På följande sidor hittas bilagorna av de tre artiklar i tryckt ursprungsformat som den kritiska 

diskursanalysen behandlat.  

�38

https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152015020710EC21B56689D1C5F672B39913E853E6&serviceId=2
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150418A8638DB58643E86B0178455E0D891AC7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920150331374F59AF3535BB01F9F609278E2ECBE5&serviceId=2


Den här bilden ska finnas dold på dokumen
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste
met.

Hälsar
Björne

18 Aftonbladet
Lördag 24 januari 2015
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Lena Mellin
Politisk kommentator n lena.mellin@aftonbladet.se

TRYCKT STÄMNING När socialminister Rovana Plumb från Rumänien, till vänster, fick frågan om hon hunnit hälsa på sina tiggande landsmän svarade hon 
att besöket i Sverige var väldigt kort. Bara ett par kvarter från henne satt romska tiggare i snön. Till höger ministrarna Annika Strandhäll och Åsa Regnér.

Plötsligt blev det tydligt 
varför romerna kommer
Rumänske socialministern: Det finns ingen diskriminering av romer
Socialminister Rovana Plumbs 
kroppsspråk förändrades i en 
hast. Leendet försvann och hon 
lade armarna i kors som man 
gör när man hamnar i ett trängt 
läge och sade: 

– Det finns ingen diskrimine-
ring i Rumänien.

Det var en reporter från Sveri-
ges radios rumänska redaktion 
som ställde frågan, den som fick 
den rumänska ministern att  
stelna till. Han ville kort veta vad 
regeringen i Bukarest gjorde för 
att motarbeta fördomar mot  
romer. Eftersom ministern valde 
att svara med att det inte före-
kommer diskriminering så ställ-
de han om frågan. Då fick han 
svaret att hon inte visste vad han 
menade med fördomar.

Det förefaller som att det var då 
och där orsaken till problemet 

blottlades, varför det sitter  
tusentals rumänska romer i gat-
hörn över hela Sverige och  
tigger mitt i vintern. 
De sitter på nödtorftiga under-

lag av plastsäckar och trasor, 
skyler sig så gott det går med 
kartonger, klädda i avlagda klä-
der medan blötsnön vräker ner.

Eller rättare sagt har orsaken 
blottlagts för länge sedan. Men 
den visade sig bara på nytt  
genom Rovana Plumb som bara 
upprepade det hennes chef, pre-
miärminister Victor Ponta och 
många andra, redan sagt. 

Rovana Plumb, minister för  
arbete, familj, socialt skydd och 
arbete, var i Stockholm på inbju-
dan av sina svenska kolleger,  
socialförsäkringsminister 
Annika  Strandhäll (S) och Åsa 
Regnér (S), ansvarig för social-
tjänsten.

Sverige har under en längre tid 
erbjudit hjälp till Rumänien för 
att landets romer i högre grad 
ska inkluderas i samhället och 
slippa tigga i Europas gathörn. 
Bland annat har Sverige erbjudit 
hjälp att söka, ta om hand och 
använda pengar ur EU:s struk-
turfonder.

Det har gått sådär. Samtalen 
bröt samman i höstas men nu 
har länderna träffats igen och 
siktar på att skriva under en 
avsikts förklaring om samarbete 
under våren.

Att arbetet går trögt är inget 
att förvånas över när Rumäniens 
högsta politiker vägrar inse  
roten till det onda, en system-
atisk diskriminering av romer. 
Trots en plan för inkludering 
som lanserad 2012.

Enligt EU:s byrå för grundläg-
gande rättigheter ser det ut så 

här och någon annan förklaring 
än diskriminering finns inte.

n En av sju unga romer  
i Rumänien har aldrig, upprepar 
aldrig, gått i skolan.

n 30 procent av  
romerna i landet kan 
varken läsa  
eller skriva.

n Färre än 30 pro-
cent har jobb.

n 84 procent saknar 
antingen el, avlopp  
eller rinnande vatten 
där de bor.

n Risken att 
tvingas gå hung-
rig är fem gång-
er så hög bland 
romer som 
andra ru-
mäner.

Till det kan läggas rapporter 
om folkfördrivningar och murar 
kring områden där det bor 
många romer. För att nämna 
några exempel.

I Rumänien är det förbjudet 
att tigga. Alltså åker de i 
stället till andra länder för 
att klara sin och familjens 
livhanke. Vi kan tycka illa 
om det. Men mest illa borde 

Rumänien själva anse att 
det är. Därför att de 

faktiskt inte lyck-
as ta hand om  
sina egna invå-
nare.
Fattigdom är 
inget brott. 
Men det är  
diskriminering.

n Samtalen mellan  
Sverige och Rumänien 
handlade också om att 
ta till vara det arbete 
som ideella organisatio-
ner gör för att hjälpa  
socialt utsatta EU-med-
borgare. 

Behovet av ökad sam-
ordning mellan dem, 
kommunerna och staten 
underströks.

Regeringen ska inom 
kort tillsätta en nationell 
samord nare.

ARBETET 
GRANSKAS
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Antalet EU-migranter 
i Sverige ökar.
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Tiggeri, ekonomi och moral

Farhågor om ”social turism” 
ventilerades inför EU:s 
utvidgning 2004. Dåvarande 
statsministern Göran Persson 
varnade för att migranter 
från Östeuropa skulle komma 

hit för att utnyttja vårt sociala väl-
färdssystem. Det har knappast skett. 
I stället har fattiga och diskriminerade 
människor, mest romer från Rumäni-
en, kommit för att vädja till vår privata 
givmildhet. Tiggare har blivit ett vanligt 
inslag i den svenska gatubilden.

Tiggeri kan ge upphov till motstri-
diga känslor. Å ena sidan vill vi helst 
inte se fattigdom på nära håll. Å andra 
sidan ger tiggeri oss möjlighet att utföra 
”goda gärningar”, vilket kan kännas 
bra.

De flesta av oss har problem med 
hur vi ska förhålla oss. Det gäller både 
vårt handlande som enskilda individer 
och hur samhället ska agera. Själv har 
jag helt inkonsekvent valt alla möjliga 
förhållningssätt:
Att inte ge därför att tiggeri strider mot 

uppfattningen att människor främst 
bör försörja sig genom arbete.
Att inte ge till ”passiva” tiggare utan 

bara till sådana som utför en aktiv 
”motprestation”, typ musicerande i 
tunnelbanan.
 Att ge pengar till just ”passiva” tiggare

därför att de ser ut att vara i särskild 
nöd.
Att i stället för pengar ge gåvor in 

natura, till exempel mat eller kläder, 
för att veta att det jag ger kommer till 
nytta.

Kan nationalekonomisk analys vara 
till hjälp? Det är främst två – ganska 
självklara – överväganden som kan 
göras.

För det första  tror ekonomer på avta-
gande marginalnytta. Det betyder att 
en krona till mer konsumtion är mer 
värdefull om jag har en låg i stället för 
en hög inkomst. Vi lär visserligen våra 

studenter att det egentligen inte går att 
göra sådana lyckojämförelser mellan in-
divider. Men det är ändå rimligt att tro 
att 20 kronor från mig till en  rumänsk 
tiggare adderar mer till hennes välbe-
finnande än vad jag går miste om.  

För det andra beror omfattningen 
av en aktivitet i allmänhet på dess för-
väntade nytta. Ju högre den förväntade 
inkomsten är av att tigga i Sverige i 
förhållande till att stanna i hemlandet, 
desto fler tiggare kan antas komma 
hit. När vi ger till tiggare bidrar vi 
förmodligen till att ”låsa fast” dem i en 
underordnad situation. Även om min 
enskilda gåva förstås är för liten för att 
påverka benägenheten att komma till 
Sverige, blir det en sådan effekt när 
många agerar på detta sätt.

Hur kan dilemmat hanteras?  En väg är 
att var och en av oss ställer frågan hur 
mycket vi kan komma att ge till tiggare 
på gatan under det närmaste året och 
sedan, i stället för att göra det, skickar 
beloppet till svenska eller internatio-
nella organisationer som hjälper romer 
på plats i Rumänien. Det skulle minska 
drivkrafterna att resa hit och tigga under 
svåra förhållanden samtidigt som barn 
och äldre lämnas kvar i en besvärlig 
situation i hemlandet. Stöd i hemlandet 
kan också nå de allra mest utsatta (som 
inte har kraft att komma). Mitt alternativ 
borde av dessa skäl vara bättre.

En fråga är förstås om det går att 
hålla fast vid ett sådant förhållnings-
sätt när vi nästa gång möter tiggare på 
gatan. Förmodligen inte. Många av oss 
skulle fortsätta att ge, fast mindre än 
tidigare. Men då har ju det goda upp-
nåtts att vi totalt sett ger mer. Samtidigt 
har drivkrafterna att komma till Sverige 
för att tigga blivit svagare, eftersom 
skillnaden i förväntad inkomst mellan 
att göra det och att stanna i Rumänien 
blivit mindre.  

Eventuella lösningar på samhällsnivå 
innefattar egentligen samma övervä-

Åsynen av tiggare väck-
er motstridiga känslor. 
Inte heller ett national-
ekonomiskt förhåll-
ningssätt ger entydiga 
svar, men det kan vara 
till hjälp.

Ekonomer 
tror på 
avtagande 
marginal-
nytta. En 
krona till 
mer kon-
sumtion är 
mer värde-
full om jag 
har en låg 
i stället 
för en hög 
inkomst.

ganden. Jag utgår då från att det inte är 
någon bra lösning att förbjuda vare sig 
tiggeri eller gåvor till tiggare. Förslagen 
löser inte det grundläggande fattig-
domsproblemet men innebär starka 
frihetsinskränkningar.

Det är inte helt klart vilka skyldig-
heter socialtjänsten har att hjälpa 
tillfälliga EU-migranter som tigger. 
Många kommuner ordnar härbärgen 
och ger basal hjälp med mat och kläder. 
Detta är också vad medmänskligheten 
kräver. Samtidigt ökar sådana åtgär-
der den förväntade nyttan av att tigga 
i Sverige och kan därför leda till att det 
kommer fler tiggare. Men det är svårt 
att tro på någon stor sådan effekt. Det 
finns förmodligen starka balanserande 
”marknadskrafter”. Eftersom vår pri-
vata givmildhet trots allt är begränsad, 
innebär fler tiggare mindre gåvor till 
var och en. Det utgör en naturlig broms 
på inflödet av tiggare.

För ett år sedan  föreslog Lotta Edholm 
och Erik Scheller från Folkpartiet i DN 
(21/1) att Rumänien borde betala sina 
medborgares socialtjänstkostnader 
i Sverige. Förslaget fick mycket kritik. 
Men det vore enligt min mening bra om 
en sådan princip kunde etableras inom 
EU. Inte därför att ett land som Sverige 
behöver det för att få råd utan därför 
att det skulle stärka hemländernas 
motiv att åtgärda sina diskriminerings- 
och fattigdomsproblem, till exempel 
genom att fullt ut utnyttja existerande 
EU-stöd. Dessa kunde dessutom göras 
mer generösa. Det är bara i hemländer-
na som de grundläggande orsakerna 
till tiggeriet kan angripas.

Gatutiggeriet är ett exempel på hur 
integrationen i Europa och globalise-
ringen innebär nya utmaningar som 
kräver ställningstaganden av oss både 
som enskilda individer och som sam-
hällsmedborgare. Något att tänka på 
när ett nytt år nu har börjat.
lars.calmfors@iies.su.se

 Foto:  Peter Hoelstad 

 är 
professor i inter-
nationell ekonomi 
vid Stockholms 
universitet och fri-
stående kolumnist 
i Dagens Nyheter.

Kolumnen. Lars Calmfors
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■ … jubileumstalare

Dagens Barack Obama
Presidenten talar till minne av den 
”blodiga söndagen” 1965 då polisen 
stoppade medborgarrättsrörelsens 
fredliga marsch i Alabama. Foto: AP

Årets Hasselbladspristagare, 
den lycklige mottagaren av ”en 
guldmedalj, ett diplom och en mil-
jon kronor” som stiftelsen så lako-
niskt uttrycker saken, är den tyske 
fotografen Wolfgang Tillmans. 

För några sedan ställde han ut 
på Moderna museet, förra året 
syntes han både på Berlin-
biennalen, Manifesta i 
Petersburg, och framför 
allt på Arkitekturbienna-
len i Venedig med den fi-
rade filminstallationen 
Book for archi-
tects. 

Tillmans, 
född 1968, 

slog igenom på 
1990-talet och 
fick år 2000 
Turnerpriset. 

Karaktäristiskt för hans konstnär-
skap är att vare sig motivkrets 
 eller estetik går att ringa in: han 
överraskar ständigt. 

Han skapar även hela foto-
installationer, ungefär som en 
 tidskrift eller bok i flera dimensio-
ner.

En fotograf av det konceptuella 
slaget, med blick för både blom-
mor och politik. Som Frans Josef 
Petersson skrev i recensionen 
från Moderna museet 2012, är 
hans verk ”ett svar på vår tids digi-
tala bildproduktion, där en cirkula-
tion i olika medier blir en del av 
bildskapandets förutsättningar”.

Ulrika Stahre

Bildskapande 
som tar priset

V arje dag när jag promene-
rar med min hund i Pil-
dammsparken i Malmö går 
jag förbi ett läger där EU-
migranter slagit sig ner. 
Lägret består av runt fem-

ton konstruktioner av lastpallar och pre-
senningar, och några små tält. De som 
bor där är ytterst diskreta. Jag ser näs-
tan aldrig någon av dem, men tidiga 
morgnar känner jag ibland en doft av 
rök. Någon eldar, kokar kanske kaffe.

De sägs vara romer, och även om de 
alltså inte gör mycket väsen av sig, så 
kunde deras läger lika gärna ha varit ett 
flygande tefat som landat i ”Malmöbor-
nas vardagsrum” som kommunalrådet 
Carina Nilsson (S) nyligen kallade Pil-
dammsparken (Sydsvenskan 16 feb). Så 
mycket sticker det ut.

Samtidigt är ju romska läger inte så 
främmande, lika lite som reak-
tionerna på dem. Historien 
upprepar sig i ny version, och 
det riskerar att bli ödesdigert.

Carina Nilsson har fått mäng-
der av klagomål och ”signaler” 
om att lägret expanderar. Kom-
munen ska vidta åtgärder. Men 
än är lägret kvar, antagligen för 
att kommunen inte vet var man 
ska göra av dem som bor där. 
Kör man bort dem, bygger de kanske ba-
ra ett nytt läger någon annanstans. Det 
pratas om sovplatser på härbärgen men 
det är tydligen svårt. ”Det handlar ju 
även om att de själva måste tänka på hur 
de ska bo”, säger Carina Nilsson.

De har i alla fall tveklöst tänkt på hur 
de ska leva. Idén med EU:s fria rörlighet 
var knappast att just Europas fattigaste 
minoritet skulle börja flytta mellan län-

der – men det gör de. De läm-
nar hemländer som behandlat 
dem som skit i många genera-
tioner.

De flesta som tigger på gator-
na och bor i läger i Sverige är 
romer från Rumänien och Bul-
garien, berättar Rola Brentlin 
och Faktum-redaktören Aa-
ron Israelson i den informati-

va lilla pocketboken Vi kallar dem tig-
gare. Enligt deras research kring romer 
i Rumänien har knappt hälften av de 
romska männen där en försörjning, 
kvinnorna bara 27 procent. Var 
fjärde vuxen är analfabet. De allra 

DÅ En romsk familj vandrar bort efter att 
ha vräkts från ett tältläger utanför Stock-
holm 1951. Foto: TT

I DAG EU-migranter avhyses från en tillfällig sovplats i centrala Stockholm. Statens hand-
fallenhet bäddar för att romerna diskrimineras än en gång, skriver Malin Krutmeijer.

Historisk chans     att göra rätt
Malin Krutmeijer om romerna: 
Inget har hänt sedan tragiska 
debatten om ”zigenarplågan” 

När Thommy Berggren 
iscensatte Becketts  
I väntan på Godot för någ-
ra år sedan, så blev det en 
föreställning i synkoperad 
jazztakt. Vi fick en Beck-
ett på gott humör med 
slapsticks och små sång- 
och dansnummer, mellan 
vilka livets allvar korta 
stunder kunde bryta  ige-
nom, som en svart sol-
stråle i det konstgjorda 
ljuset kring världens mest 

berömda teaterträd.
Världens mest berömda 

teatersoptunnor finns i 
Slutspel; det är där Nagg 
och Nell sitter, benlösa ef-
ter cykelolyckan, längtan-
de efter praliner eller går-
dagen. Det är ett par 
mycket svenska sopkärl 
som har placerats i det 
förfallna, mörka rummet. 

Gröna, fyrkantiga och  
i plast. På scenen finns 
också mycket skräp, ett 
gökur sätts upp, vid  
väggen vilar en vit liten 
barnkista. Becketts scen-
anvisningar talar om ett 
kalt rum, en mer abstrakt 
plats än detta efter kata-
strofen-rummet.

När ridån går upp håller 

också Hamm upp ett  
paraply, en blinkning till 
Lyckliga dagar och en  
påminnelse om att Beck-
etts värld är sig lik pjäser-
na igenom. Så mycket 
jazz får vi dock inte, där-
emot en bred repertoar av 
uttryck, i huvudsak av  
Peter Anderssons 
Hamm, huvudrollen  

i denna Kung Lear-liknan-
de historia, den Shake-
spearepjäs i vilket ordet 
’ingenting’ förekommer 
oftare än i något annat av 
hans dramer. ”– Vi börjar 
väl inte betyda någon-
ting?”, utbrister Hamm vid 
något tillfälle förskräckt.

Nej, någon mening söker 
Becketts figurer inte  
efter. Tvärtom är det  
meningsskapandet i sig 

TEATER
» Slutspel
av Samuel Beckett
Övers. Göran O Eriksson  
& Lill-Inger Eriksson
Regi: Thommy Berggren
Scenografi: Anna Asp & Torulf Wetterrot
I rollerna: Peter Andersson, Lars Lind,  
Ingvar Hirdwall, Anita Ekström
Scen: Stockholms stadsteater,  
Klarascenen
Speltid: 1 tim 50 min

Meningslöshetens triumf

”Historien 
upprepar sig 
i ny version, 
och det ris-
kerar att bli 
ödesdigert”
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Foto: WOLFGANG TILLMANS

Wolfgang Tillmans.
Foto: TT



Den här bilden ska finnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

5Aftonbladet
Lördag 7 mars 2015

DOKUMENTÄRFILM Offentli-
ga institutioner, tänker jag, är 
nödvändiga för människor som 
stötts ut ur samhällsgemenska-
pen. De galna, missbrukarna, de 
kriminella, udda ensamma och 
hemlösa. Den lågmälda och ly-
hörda filmen Winter Buoy av Fri-
da Kempff följer en grupp sjuk-
sköterskor i Toronto i ett stödpro-
gram för utsatta gravida kvinnor 
som har allt emot sig.

De flesta är drogberoende, fö-
re detta prostituerade som ändå 
vill ta hand om sitt väntade barn. 
Ändra sina liv, bli vanliga mam-
mor. Ibland måste de också läm-
na sina destruktiva män.

De kämpar. Ibland misslyckas 
de. De tålmodiga, envisa sköter-
skorna är med även då. Lyssnar, 
fixar mat, skjutsar till möten med 
jurister, sitter med på BB vid sis-
ta kramen före adoptionen, för-
dömer ingen. Människokärlek i 
praktiken.

En annan märkvärdigt värman-
de, vemodig och aha-upplysan-
de film är Pervert park av Frida 
och Lasse Barkfors. Här bjuds 
man in till en annan sorts utstöt-
ta: dömda sexbrottslingar, frigiv-

na, vissa med fotboja, av polisen 
och staten i evighet fördömda, 
registrerade och sökbara på nät-
listor och appar. I trailerparken 
Florida Justice Transitions som 
ligger på lagenligt avstånd från 
skolor, daghem och andra för-
bjudna platser har förövarna ska-
pat en egen fristad.

Många hatare trakasserar 
dem, de har svårt att få och be-
hålla jobb, men de har grupptera-
pi, de grillar, de umgås. Filmen 
ger också unika inblickar i flera 
av dessa förövares personliga 
tragik, deras skuldkänslor och 
överlevnadsstrategier. 

Pia Bergström

Närkontakt 
med utstötta

Historisk chans     att göra rätt

Anita Ekström och Ingvar Hirdwall i ”Slut-
spel”. 

som punkteras. I stället 
jazz, eller som här, en rad 
miniscener; Hamm och 
Clov spelar teater för var-
andra, fördriver tiden, vilket 
är tillvarons enda ljuspunk-
ter och som har den för-
tjänsten att de får tiden att 
gå. På så vis kommer slutet 
lite närmre, även om det 
dröjer, trots att så mycket 
redan är slut: förvåningen 
om att det finns en loppa 
kvar, eller en råtta, förvisso 

i princip död, men ändå. När 
en pojke  (kanske) skymtar 
vid horisonten, är oron för 
att slutet ska dröja påtag-
lig: ”– En av lare!”

Ensemblen lyckas prata 
fram världen enligt Beckett  
i ett rytmiskt och vackert 
samspel. Ingvar Hirdwalls 
omisskännliga mumlande 
som Nagg i sopkärlet fram-
kallar tillsammans med 
Anita Ekströms nostalgis-

ka Nell blixtsnabbt minnet 
av ett ljuvt förflutet. Lars 
Linds Clov hasar motvilligt 
resignerat omkring den 
domderande Hamm, Peter 
Andersson som i despera-
tion växlar mellan att vara 
irriterad, bevekande och 
förtvivlad.  
Meningslöst, 
naturligtvis,  
utom för  
pub liken.

Claes Wahlin

flesta bor i läger, ofta utan el och rinnan-
de vatten. Staten vräker dem med jämna 
mellanrum utan att erbjuda nya bostä-
der. Andra gånger bygger kommuner fy-
siska murar mellan den respektabla be-
folkningen och romernas boplatser. Dis-
krimineringen och utstötningen har en 
lång historia: fram till 1856, då det för-
bjöds, levde många rumänska romer till 
och med som slavar.

Nu försöker de få del av åtminstone li-
te grand av välståndet i en rik del av Eu-
ropa, där romer har kämpat länge och 
framgångsrikt för att inte längre betrak-
tas som paria. Det är deras rätt och det 
är en bra sak att inte vara inlåst bakom en 
nationsgräns.

 
Knäckfrågan för det svenska samhället 
är hur mycket man ska hjälpa. Ska vi dra 
in dem i den svenska välfärdsstaten på 
allvar och erbjuda språkundervisning, 
dagisplatser, socialbidrag, arbetspraktik-
platser, jobb och bostäder? EU-medbor-
gare har egentligen bara rätt att vistas i 
Sverige i tre månader, om de inte får ett 
jobb. Är det bästa i stället att låta det va-
ra så jobbigt som möjligt för dem att va-
ra här, bjussa på bussbiljetten hem och 
hoppas att de sticker frivilligt?

Den enorma tragiken är att debatten 
låter så lik den som för inte så förfärligt 
länge sedan rörde ”zigenarplågan” och 
”tattarplågan”. Den statligt sanktionera-
de rasbiologin från 1900-talets första 
hälft är naturligtvis borta i dag (den må 
leva kvar i fördomsform hos en del männ-
iskor). Det är en central skillnad, men 
även om motiven för åtgärder delvis ser 
annorlunda ut, blir effekterna ändå i si-
na stycken desamma. Mycket i hur romer 
klassas som problem känns igen. Jag tän-
ker här på statens ångestladdade ambi-
valens som historiskt så lätt slagit över i 
utstötning och repression. 

Regeringens vitbok från förra året om 
övergrepp och kränkningar av romer un-
der 1900-talet går igenom statens och 

kommunernas diskussioner, lagförslag 
och argument. 

Kring sekelskiftet talade riksdagen om 
”tattarnas” levnadssätt som en samhälls-
fara. Vuxengenerationen bedömdes för-
lorad, men att fosterhemsplacera barnen 
kunde vara en lösning för fram-
tiden. Det ekade över hundra 
år när Sundsvalls kommun så 
sent som i december förra året 
hotade att tvångsomhänderta 
en nyfödd flicka för att hennes 
rumänska mamma bodde un-
der fattiga förhållanden i en 
husvagn (SVT 29 dec 2014). 

”Det är ju ändå otrevligt med 
dylika kringflackande perso-
ner, och i allmänhet är nog deras påhäls-
ningar mindre önskvärda”, rapportera-
de ett polisdistrikt när Fattigvårdlagstift-
ningskommittén på 20-talet gjorde en in-
ventering av ”zigenare” och ”tattare”. Det 
kunde ha sagts i dag.

Man insåg att man inte kunde utvisa 
eller utrota – man skrev faktiskt så – ro-
mer som var svenska medborgare, men 
införde ett inreseförbud 1914, som upp-
hävdes först 1954. Och man kunde kan-
ske hindra dem från att permanenta si-
na läger. Flera kommuner gjorde det på 
eget bevåg, genom att exempelvis åläg-
ga markägare böter om de lät romer an-
vända deras mark.

 Nu höjs återigen röster för att romer 
måste köras bort. Deras levnadssätt är 

främmande här, folk blir arga och illa be-
rörda av lägren. Tiggare utanför entrén 
är dåligt för butikerna. 

Kommunerna våndas men vet ännu in-
te riktigt hur de ska kunna genomföra ut-
rymning av läger. Förslag har kommit om 
tillfälliga bostäder som friggebodar och 
liknande. På 50-talet, när statens attityd 
gentemot romer mildrades något och 
blev mer integrationsinriktad, föreslogs 
på samma sätt arbetarbaracker. Andra 
länder inför nu tiggeriförbud och låter 
helt sonika polisen riva lägren. 

Så bestraffas fattigdom, än i dag. 
Det är inte konstigt om människor ge-

nom tiderna har ansett sig ha sanktion 
uppifrån för att diskriminera, förtrycka 
och ge öppet uttryck för avsky mot ro-
mer. Det värsta är att det inte är konstigt 

om de fortfarande anser det. 
Makthavarnas signaler är i dag 
handfallenhet, i värsta fall popu-
listisk fientlighet. 

Varje frisk morgon när jag går 
mot lägret i Pildammsparken är 
jag livrädd för att någon ska ha 
bränt ner det och de som bor där 
kommit till skada. Varje dag 
fruktar jag en ny nyhetsrapport 

om att tiggare trakasserats eller miss-
handlats. Jag är rädd att våldet ska trap-
pas upp, det har hänt förut och det hän-
der i Europa hela tiden.

Romerna som bor under presenning-
ar i Sverige i dag är ett vittnesbörd om en 
lång historia av utstötning och över-
grepp. De har velat ta en chans när EU 
slog upp ett lufthål, trots att de knappast 
reser förstaklass Europa runt och jobbar 
med it. 

Jag vet inte heller exakt vad vi ska gö-
ra, men det måste bli något 
helt annat än det som histori-
en föreslår. Vi har också fått 
en ny chans. Låt oss hjälpa till 
att vidga lufthålet.

Malin Krutmeijer

SERIE Första halvan av Julia Han-
sens Det växer (Kolik förlag) är en 
pedagogisk provkarta på hur en 
ung kvinnas vardag kan se ut när 
hon högst oplanerat blir gravid. Hon 
lever i ständig pengaknipa, hennes 
pojkvän verkar snäll men lite tafatt, 
hennes storasyster styr upp, vän-
nerna stöttar.

Aborten betyder också kontakt 
med vården och samtal Julia inte 
vill ha. Det är förståelse, men ändå 
något som skär när ”ärtan” kommer 
på tal. I bokens andra del blir Julia 
gravid igen, och här någonstans blir 

det intressant på 
riktigt. För nu slår 
skulden och skam-
men till, och nu 
kommer också djä-
vulens utsända: 
svärföräldrarna. Med 
en kombination av 

(generationsbetingad?) extrem öp-
penhet kring sex och samlevnad 
och en traditionell syn på könen gör 
de Julias och pojkvännen Manuels 
liv mer komplicerat.

För när både aborten och ansvaret 
för preventivmedel faller på kvin-
nan, när hon förväntas förstöra sin 
kropp med hormonpreparat, när 
han kan backa ut – eller, som några 
unga män på en fest, rent av ta sig 
rätten att argumentera mot abort – 
då är Det växer en nödvändig bok.

Fortfarande, eller igen.
Den nya moralism som vuxit sig 

stark under senare år består inte 
bara av kristet abortmotstånd. Den 
består av hundratals små steg mot 
disciplinering av kvinnokroppen, av 
ökad kontroll av kvinnlig sexualitet 
samtidigt som preventivmedel för 
män blivit en icke-fråga.

Julia Hansen bygger delvis sin 
serie roman på typer – feministiska 
systern, antifeministiska svärför-
äldrarna – men skapar också ett 
lugn genom flera karaktärer som 
representerar en normalitet, en 
stadga i vänskapens namn. 

Som debattinlägg om abort och 
preventivmedel har boken redan 
väckt uppmärksamhet. Som serie-
album står den sig fint i den per-
sonliga traditionen där den också 
blir ett tidsdokument: över den tim-
anställda, bostadslösa och fattiga 
generationen. En generation som 
inte kan överväga barn över huvud 
taget, trots tidigare generationers 
kamp för föräldrapenning och 
 dagis.

Det som växer är inte bara det lil-
la fostret, det är också medveten-
heten om orättvisor. 
Sjuttiotal, jag önskar 
dig inte välkommen 
tillbaka men du tycks 
vara här.

Ulrika Stahre

Ruta från ”Det växer” av Julia Hansen.

Bildande 
om abort

LÄS MER
l Den mörka och okända historien  
– vitbok om övergrepp och kränkning-
ar av romer under 1900-talet
l Vi kallar dem tiggare, Rola Brentlin 
och Aaron Israelson, Hydra förlag
l Den dag jag blir fri. En bok om 
 Katarina Taikon, Lawen Mohtadi, 
 Natur & Kultur
l Katitzi & Katitzi och Swing, Katari-
na Taikon, (nyutgåva) Natur & Kultur

”Andra  
länder inför 
nu tiggeriför-
bud och  låter  
polisen riva 
lägren”
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”Winter Buoy”.

”Pervert 
park”.


