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SAMMANFATTNING 
Romer har historiskt blivit marginaliserade och inte åtnjutit samma rättigheter som majoritetsbe-
folkningen. I en svensk kontext har romer historiskt sätt bland annat fått utstå diskriminering i form 
av registrering, tvångssterilisering, fördrivning och särbehandling i skolan. Denna uppsats har som 
syfte att undersöka romers framställning i den svenska nyhetstidningen Dagens Nyheter under åren 
2010 och 2014. Studien använder sig av en innehållsanalys med både kvalitativa och kvantitativa 
inslag för att kunna besvara de valda frågeställningarna. Undersökningen använder sig av teorin 
över andrafiering som behandlar hur majoritetssamhället definierar ”den andre”. Teorin över diskur-
siv diskriminering används också för att identifiera diskriminering i nyhetstexter samt hur minorite-
ter blir försummade i mediaframställningen. Resultatet i denna studie visar på att innehållet i Da-
gens Nyheter främst kretsar kring hur stater och myndigheter misslyckats i sin behandling av romer, 
diskriminering, social status, positiva framgångar för romer och tiggeri. Innehållet har till stor del 
ett konfliktfokus där artikelns innehåll kretsar runt en konflikt om romska frågor. Romer får väldigt 
sällan höras eller beskriva sina egna intressen i Dagens Nyheter. Istället är det politiker och myn-
digheter som oftast får höras i romska frågor. Majoriteten av artiklarna har inget fördomsfullt inne-
håll riktat mot romer och Dagens Nyheter är till största del objektiv i sin rapportering. Slutsatsen 
som kan dras är att en nyhetstidning som Dagens Nyheter har stor makt i framställningen eftersom 
det oftast är den enda framställningen majoritetssamhället får av romer. Dagens Nyheter vill främst 
framhålla romers utsatta situation i samhället genom orättvisa beslut och diskriminering. Dock kan 
detta skapa en bild av gruppen som passiva och olycksaliga offer.  

ABSTRACT 
Historically Roma have been marginalized and not benefited from the same rights as the majority 
population. In a Swedish context the Roma population has historically endured discrimination 
through registrations, forced sterilization, displacement and differential treatment in school. The 
main purpose of this thesis is to investigate the portrayal of Roma during the years 2010 and 2014 
in the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter. The thesis uses a content analysis with both quali-
tative and quantitative elements in order to answer the given questions. This research uses the theo-
ry of othering that explores how the majority population defines ”the others”. The theoretical an-
choring also uses the theory of discursive discrimination in order to identify discrimination in news 
articles and investigate how minorities are neglected in media. The result of this thesis shows that 
the content in Dagens Nyheter mainly focuses on failures of the state in its treatment of Roma, di-
scrimination, social status, positive success for Roma and begging. The majority of the content is 
conflict oriented and the articles are mainly about a conflict regarding Roma issues. Roma are sel-
dom given space to discuss their interests through direct interviews. Instead politicians and authori-
ties are heard in questions regarding Roma. The majority of the articles express no prejudice to-
wards Roma and Dagens Nyheter is mostly objective. The conclusion is that a newspaper as Dagens 
Nyheter has great power in its portrayal of Roma because it is often the only description of the 
group given to the majority society. The main purpose for Dagens Nyheter is to promote the vulne-
rable situation of Roma though unfair decision targeting them. However this one-sided reporting 
can create an passive image of the group as unfortunate victims.  
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1. Inledning 

Minoriteter världen över har en lång historia bakom sig av förtryck och diskriminering där staten 
och majoritetssamhället försummat utsatta gruppers behov och intressen. Majoritetssamhället behål-
ler den rådande hierarkin i samhället genom medierepresentationen av minoriteter. Ofta är represen-
tationen de får mycket liten eller näst intill obefintlig. Av den lilla andel som minoriteter får synas i 
media framställs de ofta genom stereotypiska bilder som gruppen inte identifierar sig med (Caspi & 
Elias, 2010, s. 73–76). 

Flera internationella och nationella organisationer och myndigheter har inkluderat minoriteters rät-
tigheter i sina agendor. Men trots detta är minoriteter fortfarande en utsatt grupp i samhället. Sedan 
1950 har Europarådet och FN uppmärksammat minoritetsfrågor som rör demokrati och fred, samt 
vikten av att ta tillvara på minoritetsspråk och minoritetskulturer (SOU 2017:60, s. 46). FN:s gene-
ralförsamling har tagit fram en deklaration om minoriteters rättigheter för medlemsländer att följa. 
Det är inte juridiskt bindande men fungerar som en guide för att stärka minoriteternas rättigheter 
inom länderna. Deklarationen menar att åtgärder måste genomföras för att höja tryggheten för utsat-
ta grupper. Detta bland annat genom att skapa rum för utvecklande av minoriteters kultur, identitet 
och språk (Prop. 2017/18:199, s. 14). Sverige arbetar för att inkludera och ge utrymme för minorite-
ter. Tidigare år har flera kommuner i Sverige fokuserat på att öka inkluderingen genom att utöka 
minoritetsspråkens utrymme i det offentliga rummet (SOU 2017:60, s. 15). Regeringen har även i 
mars 2018 lämnat in en proposition för att stärka minoriteternas rättigheter i Sverige. Förslag såsom 
rätten att prata sitt minoritetsspråk på förskola samt inom äldreomsorgen har lagts fram. Ett gene-
rellt större fokus på den kulturella identiteten genomsyrar propositionen (Prop. 2017/18:199, s. 1). 

I Sverige finns det fem erkända etniska minoritetsgrupper: samer, romer, tornedalingar, judar och 
sverigefinnar. Dessa folkgrupper har funnits i Sverige under en väldigt lång period och har länge 
fått utstå trakasserier och utsatthet i samhället (SOU 2017:60, s. 45). Trots Sveriges försök till en 
mer inkluderande minoritetspolitik så finns det mycket kvar att förbättra. Majoritetssamhällets kän-
nedom om Sveriges fem etniska minoriteter är idag väldigt låg. Många vet ej vad minoriteterna har 
för plats i Sverige samt hur det har sett ut historiskt (SOU 2017:60, s. 15). År 2011 tog regeringen 
fram en strategi som skulle förbättra romers inkludering i det svenska samhället. Den handlar om att 
romer ska ha mer tillgång till sina rättigheter på nationell, regional och lokal nivå. Regeringen med-
ger att romers exkludering i samhället idag kommer från tidigare förtryck i det svenska samhället. 
Romer har fått utstå diskriminering inom flera sektorer i samhället, såsom i skolan, arbetet och 
sjukvården (Ds 2014:8, s. 11–12). 

”Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet” är en bok framtagen av rege-
ringen som beskriver de olika förtryck som romer har tvingats genomlida på grund av sin etnicitet. 
Detta är ett erkännande av regeringen där staten menar att de har misslyckats med att ge romer den 
tillgång till det svenska samhället som de alltid varit berättigade till. Okunskapen om de övergrepp 
och diskriminering staten har utsatt romer för är stor bland den svenska befolkningen. Från rasbio-
login där romers kroppsdelar och attribut mättes för att se om de skulle kunna anpassa sig till det 
svenska samhället (Ds 2014:8, s. 54), till en systematiskt kartläggning av romer genomförd av den 
svenska staten (Ds 2014:8, s. 23). 

Denna uppsats kommer att fokusera på romer och hur svensk media har porträtterat denna folk-
grupp, samt i vilka sammanhang det har skett. Media är ett redskap för att nå ut till samhället och 
skapa en känsla av inkludering. Genom media konstrueras och påverkas relationer vilket gör att 
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dessa kan både upprätthållas eller försämras. Även om media är ett verktyg för att skapa opinion, 
kan det likaså bygga upp en känsla av exkludering, vilket ofta påverkar minoritetsgrupper då dessa 
grupper ofta får en negativ framställning i media. Detta gör att okunskapen breder ut sig och skapar 
felaktiga bilder av de utsatta grupperna (Georgiou & Silverstone, 2005, s. 434). Ur romers exklude-
ring i Sverige har fördomar och stereotyper vuxit fram som än idag florerar i det svenska samhället 
(Ds 2014:8, s. 11–12). Ofta ges inte samma utrymme i media och litteratur till romer utan det är ofta 
skrivet ur ett icke-romskt perspektiv. Dock ger vitboken romer möjligheten att komma till tals och i 
intervjuer berättar de själva om det förtryck de har levt under i hela sina liv (Ds 2014:8 s.17). Denna 
uppsats kommer undersöka hur romer har blivit representerade i svensk media genom att titta på 
olika artiklar och se hur de framställer romer, samt granska vilka felaktiga bilder och stereotyper av 
romer som tas upp i media. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka framställningen av romer i den svenska nyhetsrapporteringen 
inför riksdagsval med speciellt fokus på Dagens Nyheter. Frågeställningarna är följande:  

1. I vilka sammanhang framställs romer i Dagens Nyheter under de valda åren 2010 och 2014? 
2. Går det att identifiera några fördomsfulla framställningar av romer i Dagens Nyheter under de 
valda åren? 
3. Från vilket perspektiv beskrivs romers intressen och behov i Dagens Nyheter under åren 2010 
och 2014?  

1.2 Disposition  

Första kapitlet i denna studie har som syfte att väcka intresse genom att skildra romers situation i 
samhället. Detta för att skapa en inblick i problematiken som presenteras i uppsatsen. Kapitlet fort-
sätter sedan att presentera uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare följer kapitel två som syftar 
till att ge en nödvändig historisk och samtida bakgrundsbild över romers situation i Sverige och Eu-
ropa. Kapitlet beskriver den komplexa relationen mellan romer, staten och majoritetssamhället. 
Denna bakgrund är nödvändig för att sätta undersökningen i kontext och få en översiktsbild över det 
konstanta förtrycket som drabbar romer. I kapitel tre beskrivs tidigare forskning inom ämnet. Kapit-
let är uppdelat i ett avsnitt kring generell forskning över minoriteters mediarepresentation, samt ett 
avsnitt där fokuset ligger enbart på romer och deras representation i media. Forskningen som pre-
senteras i uppsatsen är viktig att inkludera då det ger en bild av hur media tidigare har representerat 
romer. Kapitel fyra syftar till att presentera uppsatsens teoretiska förankring. Inledningsvis tar kapit-
let upp teorin över andrafiering och fortsätter sedan till diskursiv diskriminering. Dessa teorier val-
des för att undersöka varför romer beskrivs på ett visst sätt i media samt hur det gynnar och miss-
gynnar olika grupper i samhället. Vidare följer kapitel fem som diskuterar vilken metod som ska 
användas och varför just den passar för uppsatsens syfte. Kapitlet tar även upp hur urvalet har gått 
till och fortsätter sedan att kritiskt granska den valda metoden. Vikten av metoden som väljs väger 
tungt för vilka slutsatser som kan dras från resultatet. I kapitel sex följer en redovisning av den in-
samlade empiriska datan i bearbetad form som besvarar uppsatsens frågeställning. Jämförelser och 
analytiska reflektioner dras utifrån materialet och kopplingar till teorierna samt tidigare forskning 
görs. Vidare följer kapitel sju där det förs en reflekterande diskussion kring empirin, teorin, uppsat-
sens frågeställningar samt tidigare forskning. 

!2



2. Bakgrund  

Historiskt har etniska minoriteter varit marginaliserade i samhället och i många länder åtnjuter inte 
etniska minoriteter samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. Den största minoritetsbefolk-
ningen i Europa är romer och populationen beräknas vara 10-12 miljoner. Den romska populationen 
är transnationell vilket betyder att den överskrider landsgränser och har ingen tydlig nationell kopp-
ling. Vidare är befolkningen heterogen och har en omfångsrik mångfald (Townsend, 2014, s. 4).  

Den nuvarande forskningen visar att den romska befolkningen härstammar från Indien och emigre-
rade till Europa under 1200-talet. Forskningen visar att befolkningen var utbredd över hela Europa 
vid 1500-1600-talet. Ur ett historiskt perspektiv har romer fått utstå förföljelse och exkludering 
inom Europa. Fördomsfulla anklagelser om kriminalitet, spionage och trollkonst var vanligt före-
kommande. Under 1500-talet började försöken från europeiska länder att kontrollera romers rörel-
semöjligheter. Länder som Danmark, Frankrike, Italien, Norge, Sverige och England införde lagar 
som gjorde det olagligt för romer att korsa deras gränser, med dödsstraff som möjlig bestraffning 
(Townsend, 2014, s. 4). I Sverige var det olagligt för romer att korsa Sveriges gränser mellan åren 
1914-1950 vilket betydde att romer inte fick lämna eller komma till Sverige (Montesino & Ohlsson 
Al Fakir, 2015, s. 308). Även i Rumänien har romer blivit fråntagna sina rättigheter då de användes 
som slavar fram till 1864 (Townsend, 2014, s. 4).  

Även i nutida historia har romer förtryckts med andra världskriget som det tydligaste exemplet. 
Tanken om romer som rasbiologiskt underordnade ledde till massmordet av 250 000–500 000 ro-
mer. Folkmordet på romer under andra världskriget förnekades av många stater och det var inte för-
rän 1982 som Tyskland erkände förintelsen av romer (Townsend, 2014, s. 4–5). Likaså i Sverige 
blev romer illa behandlade under andra världskriget. De negativa attityderna mot romer ökade under 
kriget trots att den romska befolkningen endast representerade 0,125 procent av den totala befolk-
ningen (Kotljarchuk, 2017, s. 464). De ökade attityderna ledde till en olaglig registrering av romer 
1942 (Kotljarchuk, 2017, s. 469–470). Detta var inte enda exemplet på en registering av romer, fler-
talet har genomförts under 1900-talet av bland annat polisen, kommunala tjänstemän och myndig-
heter. Enligt regeringens vitbok har denna kartläggning byggt upp negativa föreställningar om ro-
mer och spelat roll för fördomarna om gruppen (Ds 2014:8, s. 95). Det senaste olagliga registret 
över romer uppdagades av Dagens Nyheter 2013. DN avslöjade Skånepolisen hade olagligt registre-
rat 4029 personer med romsk härkomst, där över 1000 var barn (Kotljarchuk, 2017, s. 457). 

Det vetenskapliga området för rasbiologi var en accepterad vetenskap och den nordiska rasen an-
sågs överlägsen. Under andra världskriget ansåg forskarna att den romska befolkningen undermine-
rade nationens hälsa och beskrev romerna som ”ett kriminellt och biologiskt hot” (Kotljarchuk, 
2017, s. 461–462). Rasbiologin var även framstående i Sverige med bildandet 1922 av statens insti-
tut för rasbiologi. En statlig utredning beskrev romer som en ”landsplåga” som landet behövde be-
frias från (Ds 2014:8, s. 110). Detta synsätt ledde till omfattande statligt styrda tvångssteriliserings-
program mellan åren 1934 och 1974. Åtgärden var inte enbart riktad mot romer men många romer 
drabbades (Ds 2014:8, s. 97). Åtgärden skedde oftast med samtycke men studier har visat att på-
tryckningar och övertalningar från myndigheter och institutioner var vanliga (Ds 2014:8, s. 116). 
Vidare skedde även omhändertaganden av romska barn av statliga myndigheter under förevänd-
ningen av rasförbättring (Pikkarainen et al., 2015, s. 304–305).  

!3



Romer har historiskt blivit diskriminerande när det gäller tillgången till bostäder då romer har för-
vägrats bostad och fördrivits från platser (Ds 2014:8, s. 167). Fördrivningen av romer var en accep-
terad åtgärd under första hälften av 1900-talet. Denna behandling påverkade romers chans till ut-
bildning och arbete och i längden förklarar det romers missgynnade status i samhället (Ds 2014:8, s. 
201). Romer diskriminerades även under 1900-talet när det gäller utbildning då de ofta särbehand-
lades och kränktes i skolan. Under första hälften av 1900-talet var de helt utestängda från skolan. 
Andra hälften av 1900-talet fick de tillgång men placerades i andra klasser och särbehandlades (Ds 
2014:8, s. 244–245). Slutligen skedde det en omfattande diskriminering som påverkade romers möj-
lighet till arbete. De utestängdes från arbetsmarknaden genom regleringar och bemötes med skepsis. 
Ett motiv till utestängandet av romer var att de inte ansågs vara en del av samhället. Att bli ute-
stängd från arbete gör att en utesluts från delaktighet i samhället, konsumtionsmöjligheterna be-
gränsas och egenmakten minskas (Ds 2014:8, s. 283–284).  

Den romska befolkningen i Sverige består av 50 000 personer. Denna grupp anses vara en av de 
mest utsatta grupperna i det svenska samhället och får ofta utstå diskriminering från staten och ma-
joritetssamhället (Alex & Lehti, 2013, s. 709). Först vid 1952 blev den romska populationen erkänd 
som svenska medborgare (Montesino & Ohlsson Al Fakir, 2015, s. 308–310). Romer erkändes som 
en nationell minoritet 1999. Genom att erkännas som minoritet ska staten skydda dessa grupper från 
diskriminering och stärka möjligheterna för stöd och inflytande, men detta implementerades inte 
fullt ut (Montesino & Ohlsson Al Fakir, 2015, s. 312).  

Utvidgningarna av EU 2004 och 2007 ledde till att EU omfattades av fler länder från Central- och 
Östeuropa, däribland Rumänien och Bulgarien. Denna utvidgning ledde till att medborgare från 
dessa länder har rätt att röra sig fritt inom unionen. Detta skapade en ökning av antalet romer som 
sökte sig utanför de central- och östeuropeiska gränserna för att arbeta (Åberg, 2015, s. 296). Dessa 
romer flyr från sina hemländer på grund av fattigdom och förföljelse (Montesino & Ohlsson Al Fa-
kir, 2015, s. 309). Många Romer fann sig i en situation där de inte fick arbete och var tvungna att 
tjäna sitt levebröd genom tiggeri. Frågan om det romska tiggeriet var ett nytt fenomen i Västeuropa 
då förekomsten av tiggare var obefintlig i slutet av 90-talet och steg kraftigt efter utvidgningen. Det 
skapades en debatt i Sverige om vem som har ansvaret för de romska tiggarna (Åberg, 2015, s. 
296).  

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning om media. Första avsnittet har ett bredare fokus och 
diskuterar den mediala framställningen av minoritetsgrupper. Den andra delen väljer att fokusera 
specifikt på den mediala framställningen av romer. Avsnittet beskriver de stereotypiska framställ-
ningarna, orsakerna till dessa samt vilka konsekvenser dessa framställningar får för minoriteter.  

3.1 Medias framställning av minoritetsgrupper  
  
Det har publicerats flertalet forskningsartiklar och böcker som uppmärksammar och problematiserar 
hur minoritetsgrupper framställs i media. I Cottles bok om etniska minoriteters framställning förkla-
rar han faran med medias makt. Cottle menar att de flesta vita läsare som generellt har en bättre so-
cioekonomisk status endast får sin bild av minoriteter från media och har liten kontakt med minori-
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teter i sitt vardagliga liv. Denna bild som oftast bygger på fördomar skapar även den polariserade 
bilden av vi och dem (Cottle, 2000, s. 36–37). 

Forskarna Georgiou och Silverstone publicerade en artikel där de diskuterar och undersöker minori-
teters uteslutande ur mediadiskursen och deras framställning i media. Materialet samlades in genom 
en workshop där forskare och representanter för minoritetsmedier deltog från hela Europa samt Pa-
lestina (Georgiou & Silverstone, 2005 s. 435). Minoritetsmedia definieras som när minoriteter får ta 
del av diskursen, bli representerade och att nyheterna i media reflekterar gruppens intressen och be-
hov (Caspi & Elias, 2010, s. 64). En slutsats av undersökningen beskriver hur minoriteters fram-
ställning i media påverkas till stor del av vilken status gruppen har i samhället, då intressen och be-
hov från minoriteters sida ofta bortprioriteras. Media skapar ramar där majoritetssamhället inklude-
ras och minoriteter exkluderas genom en obefintlig eller låg representation. När de väl får ta plats 
och synas i media är det många gånger genom en stereotypisk bild av gruppen som inte stämmer 
överens med deras egna syn på dem själva (Georgiou & Silverstone, 2005, s. 435). Amerikas ur-
sprungsbefolkning får sällan representation i media och när de väl syns blir de porträtterade som 
hästridande och fjäderklädda figurer. Ursprungsbefolkningen i Amerika framställs endast som ett 
fattigt och outbildat folk, media bidrar då till den ensida bilden av gruppen som endast socioekono-
misk utsatta (Covarrubias, Fryberg, Leavitt & Perez, 2015, s. 40). 

Den vetenskapliga artikeln av Covarrubias, Friberg, Leavitt och Perezhar har som syfte att undersö-
ka hur kvalité och kvantitet av representation i media har för inverkan på självförståelse och identi-
tet, med fokus på ursprungsbefolkningen i Amerika. Massmedia finns överallt i vårat samhälle och 
visar upp olika sociala representationer och idéer om olika grupper av människor. Med media har 
grupper blivit tilldelade egenskaper och på så sätt identifieras dem med påtvingade attribut som för-
klarar hur de är som personer. Dessa attribut och påtvingade identiteter reflekterar majoritetssam-
hällets stereotyper och fördomar. Dessa stereotyper kan variera mycket beroende på vilken grupp 
det handlar om. Vita människor boende i medelklassområden får ofta mer varierad och positiv re-
presentation i media än etniska minoriteter som bor i arbetarklassområden. Minoriteter får negativa 
attributer påtvingade samt en mycket lägre representation i media (Covarrubias, Fryberg, Leavitt & 
Perez, 2015, s. 40). Genom en innehållsanalys dras slutsatsen att en minoritetsgrupp påverkas starkt 
av den påtvingade identiteten och de negativa stereotypiseringarna. De väljer att hellre identifiera 
sig med den bilden som representeras i media av deras grupp, än ingen alls. Unga afrikanska ameri-
kaner, latino-amerikaner och ursprungsbefolkningen i Amerika är ofta borträknade från positiva bil-
der som ”den duktiga studenten”. Vilket resulterar i att många inte strävar efter att bli duktiga i sko-
lan endast för att kunna passa in i ramen för den stereotyp de har blivit tilldelade. Detta för att känna 
gemenskap med sin etniska grupp (Covarrubias, Fryberg, Leavitt & Perez, 2015, s. 45–47).    

Caspi och Elias (2010, s. 62), argumenterar för att medias framställning av minoriteter har en bety-
dande påverkan på majoritetssamhällets fördomar och stereotyper gentemot minoriteter. Artikeln 
har som syfte att undersöka hur palestinier och immigranter från forna Sovjetunionen som nu lever i 
Israel representeras i media och hur minoritetsmedia ser ut i regionen. I artikeln anser forskarna att 
den negativa bild som sprids och som stereotypiserar minoriteter i media försvårar integrationspro-
cessen för invandrande och utsatta grupper då en negativ framställning av grupper påverkar majori-
tetssamhällets fördomar (Caspi & Elias, 2010, s. 64). Forskarna undersökte flera olika tidningar och 
radioprogram som var riktade mot minoriteter men även tidningar som drevs av minoriteter själva. 
Undersökningen granskade om det var med fokus på minoritetsgruppernas intressen eller med mo-
tiv att föra över majoritetens intressen på grupperna. Slutsatsen från undersökningen var att nyhe-
terna många gånger var vinklade för att majoritetsbefolkningen skulle känna kulturell och politisk 
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inflytande över minoriteterna. Palestinierna var avbildade som motbjudande och aggressiva för att 
tydliggöra deras låga position i samhället vilket upprätthåller hierarki. Även migranter från forna 
Sovjetunionen framställdes på ett humoristiskt sätt med avsikt att förödmjuka och bibehålla infly-
tande och makt över gruppen (Caspi & Elias, 2010, s. 73–76). 

3.2 Medias framställning av romer  

Detta avsnitt väljer att specifikt fokusera på forskningen om framställningen av romer i media. Över 
hela Europa har den romska befolkningen fått utstå motstånd och fördomar i den mediala framställ-
ningen (Staiculescu & Gherasim, 2013, s. 952). Nedan presenteras forskning som genomförts om 
framställningen av romer i media. 

Flertalet studier har genomförts om den mediala framställningen av romer. Staiculescu och Ghera-
sim undersökte artiklar från främst USA och Storbritannien mellan åren 2002 och 2012 för att un-
dersöka hur den mediala bilden speglar och skapar de rådande stereotypiska förställningarna om 
romer. I deras studie analyseras artiklarnas tendens att skapa en relation mellan romer och krimina-
litet (Staiculescu & Gherasim, 2013, s. 947). De drar slutsatsen att media bidrar till att förstärka 
allmänhetens stereotyper och fördomar om romer. Detta bidrar i sin tur till att legitimera lösningar 
som förespråkar en radikal eliminering av orsaken till problemet, detta kan förklara utvecklingen av 
den ökade debatten över invandring och utvisningspolitik (Staiculescu & Gherasim, 2013, s. 953–
954). Författarna argumenterar även att beskrivningen av romer som kriminella endast är en ursäkt 
för att dölja främlingsfientlighet (Staiculescu & Gherasim, 2013, s. 951). 

Popescu och Duminica granskade hur romer reflekteras i rumänsk media under 2011. Majoriteten 
av artiklarna kunde kategoriseras under följande ämnen: våld, stöld, konflikt med staten/majoritets-
samhället och program som avsåg att förbättra levnadsförhållandena för de rumänska romerna (Po-
pescu & Duminica, 2014, s. 955). Undersökningen framhåller att romernas problem med fattigdom 
och arbetslöshet knappt nämns av media. Författarna förklarar att artiklar om romernas utsatthet 
bortses eftersom de inte fångar läsarens uppmärksamhet och därmed inte säljer i samma mån (Pope-
scu & Duminica, 2014, s. 956). Vidare är många av artiklarna inte direkt negativa mot romer men 
de framställs fortfarande i stereotypiska ordalag (Popescu & Duminica, 2014, s. 958).

Boomgaarden, Kluknavská, Kroon och Vliegenthart genomförde en undersökning 2016 över fem 
Europeiska länders mediaframställning av romer mellan åren 2010–2012. Undersökningen drog 
slutsatsen att romer både beskrivs som offer och förövare (Boomgaarden et al., 2016, s. 375). Ex-
empelvis beskrevs romer oftast i samband med kriminalitet eller diskriminering (Boomgaarden et 
al., 2016, s. 384). Den extrema högern hade en 47 procent större tendens att beskriva romer som 
förövare jämfört med majoritetsmedia. I kontrast hade myndigheter en större tendens att beskriva 
romer som offer (Boomgaarden et al., 2016, s. 386). Slutligen kunde ingen skillnad identifieras mel-
lan framställningen av romer i Västeuropa och i Östeuropa utan i lika mån beskrevs romer som ett 
hot mot samhället (Boomgaarden et al., 2016, s. 388–389). Denna kategorisering leder till upprätt-
hållandet av status quo med ojämlikhet och etnisk hierarki (Boomgaarden et al., 2016, s. 376). 
Tremlett kompletterar denna studie genom att visa att framställningen av romer får långgående ef-
fekter. Författaren menar att det krävs en förändring av framställningen av romer som passiva offer. 
Tremlett menar att romer befinner sig i fattigdom och är utsatta för rasism som motiverar medias 
framställning av gruppen som offer och utsatta. Dock får det konsekvenser om dessa framställning-
ar är de enda som finns om gruppen. Det skapar istället bilden av gruppen som passiva offer och 
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skapar rasistiska idéer om dem som olycksaliga ”parasiter”. Detta rättfärdigar sedan den negativa 
behandlingen som romer får utstå till vardags (Tremlett, 2017, s. 734–736).  

Bernáth och Messing identifierade orsaker och konsekvenser av mediaframställningen av romer i 
Ungern under åren 1993, 1997, 2000, 2010–2011 och 2014–2015. De drog slutsatsen att nyhetsrap-
portering över romer har ökat sedan 90-talet. Men det har inte skett några stora förändringar av 
framställningen under de undersökta åren. De dominerande stereotyperna var att romer framställdes 
i samband med fattigdom, kriminalitet och romsk kultur. En välbehövd aspekt som belyser den so-
ciala och ekonomiska utsattheten saknas i mediaframställningen (Bernáth & Messing, 2017, s. 655). 
Romer får sällan utrymme att göra sin röst hörd i media utan syns bara utifrån de stereotypiska rol-
lerna. Under åren 2014–2015 var det endast 18 procent av artiklarna som genomförde direktinter-
vjuer med romer. Vidare i 2015 var det endast 11 procent av artiklarna där romer inte enbart be-
skrevs utifrån sin etnicitet (Bernáth & Messing, 2017, s. 656–657). De menar att genom att utesluta 
romer från mediadiskursen eller framställa de negativt så utesluts de även från majoritetssamhället 
(Bernáth & Messing, 2017, s. 650–651). Denna skeva mediabild beror främst på romers svaga ställ-
ning som baseras på historiska fördomar. Denna framställning kommer inte förändras förrän minori-
teten som stort får en starkare plats och inkluderas i samhället (Bernáth & Messing, 2017, s. 664). 

Både artikeln av Popescu och Dominica och artikeln av Ergul beskriver att anledningen till dessa 
negativa föreställningar är medias konkurrenskraftiga marknad där journalister använder romer för 
att attrahera uppmärksamhet med sensationsreportage (Popescu & Duminica, 2014, s. 958)(Ergul, 
2017, s. 240). Ergul framhåller att media har en unik plattform med stor publik och möjligheten att 
sprida kunskap om minoriteters utsatta situation. Dessvärre leder journalisters bristande kunskap om 
minoriteter till medias misslyckande med att bidra med nyanserad analys av minoriteters situation 
(Ergul, 2017, s. 240–241). Ett motstånd mot denna bristfälliga framställning och som leder till stör-
re romsk representation är det som nämndes i förra avsnittet: minoritetsmedia. Ungerska romer ut-
manade majoritetsmedias framställning av gruppen genom exempelvis journaler om romers politis-
ka position, etnisk diskriminering och utsatthet (Bernáth & Messing, 2017, s. 659–660).  

4. Teoretisk förankring  

Detta kapitel introducerar och förklarar de teorier som senare kommer tillämpas på det insamlade 
materialet. Första avsnittet tar upp teorin om andrafiering och de vanligaste framställningarna av 
grupper utanför majoritetssamhället. Det andra avsnittet beskriver teorin diskursiv diskriminering 
som identifierar diskriminering i nyhetstexter.  

4.1 Andrafiering 
 
Andrafiering beskriver hur grupper framställer sin egna identitet och människor i andra kulturer och 
områden. Historiskt har västvärlden ofta kategoriserat andra folkgrupper och benämner sig själva 
som normen och andra kulturer som de abnorma ”andra”. Detta skapar en maktrelation där ”den 
andre” kategoriseras som mindervärdig och underordnad idealet av ”vi”. Denna representation av 
”den andre” började redan under koloniseringen genom mötet med den inhemska befolkningen. 
Dessa individer ansågs sakna civilisation och deras kläder, hus och annorlunda tro användes som 
exempel (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 28–29). Även om globaliseringen har skapat större möj-
ligheter att möta ”den andre” finns det fortfarande starka stereotypiska föreställningar (Meth, Willi-
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ams, Willis, 2014, s. 33). Alla kategorier förutom den sista är baserade på teorin över andrafiering 
och vanliga framställningar av ”den andre”. Teorin över andrafiering identifierar tre vanliga fram-
ställningar av ”den andre” som presenteras nedan. Dessa kan kopplas till vanliga fördomar om ro-
mer. Den sista kategorin är enbart baserad på tidigare forskning men kan med fördel kopplas till 
andrafiering och framställningen av ”den andre”.  

”Den andre” med stark koppling till naturen. Den första framställning fokuserar på ”den andres” 
relation med naturen. Denna romantiserande bild av ”den andre” ser på gruppen som orörd av den 
moderna världen (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 33–34). Denna kategori har tillämpats på romer 
och kan idag ses som den stereotypiska framställningen av gruppen som resande och icke-bofast. 
Gruppen ses då som ”lösdrivande” med en primitiv livsstil. Detta resande förklaras ofta utifrån ett 
biologiskt perspektiv genom att de anses födda till att vara kringresande. Då och nu är nomadismen 
en reaktion på den ekonomiska situationen och förföljelsen men det är inget som den stereotypiska 
framställningen tar i beaktning (Townsend, 2014, s. 4). 

”Den andre” som ett farligt hot. Denna framställning framhåller ”den andre” som farlig och ett hot 
mot livsstilen i Väst. I dagens globaliserade värld presenteras ”den andre” som ett hot mot Väst på 
grund av överbefolkning, politisk instabilitet, hälsorisker, krig och terrorism. Media bidrar till att 
beskriva vissa grupper och platser som farliga och okontrollerbara (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 
38–41). Tremlett påvisar att romer ofta fastnar i stereotypiska bilder, där de ofta framställs som oci-
viliserade, kriminella och icke-anpassningsbara i det moderna samhället (Tremlett, 2017, s. 720).  

”Den andre” som fattig och behov av hjälp. I denna framställning baseras fattigdom på hur Globala 
Nord anser hur livet ska levas. ”Den andre” skildras som passiv och oförmögen att förändra sitt liv, 
utan hjälp från Västvärlden. De beskrivs som en passiv mottagare av Västvärldens generositet 
(Meth, Williams, Willis, 2014, s. 34–35). Tremlett identifierade denna kategori som en av de vanli-
gaste stereotypiska framställningarna av romer i sin undersökning. Gruppen framställdes då som 
passiva och fattiga offer (Tremlett, 2017, s. 734). Romerna beskrivs då som offer av den rasism som 
de historiskt har fått utstå men oförmögna att förändra sin situation (Tremlett, 2017, s. 720).  

Utnyttjare av systemet. Denna stereotypiska föreställning baseras på undersökningen av Boomgaar-
den, Kluknavská, Kroon och Vliegenthart där de undersökte stereotypiska framställningar av romer 
i media i Nederländerna, Tyskland, Slovakien och Tjeckien. Där identifierade de att romer fram-
ställdes som förövare och utnyttjare av systemet. Romer framställs då som att leva på bekostnad av 
samhället och dess medborgare. De anses utnyttja välfärden och får fördelaktig behandling från 
myndigheterna (Boomgaarden, Kluknavská, Kroon & Vliegenthart, 2016, s. 381). 

4.2 Diskursiv diskriminering   

Michael Foucault beskriver maktrelationer mellan människor och hur dessa påverkar grupper och 
individer samt deras syn och uppfattningar om varandra. Även miljön som omger individer och 
grupper påverkar intrycket av andra, som exempelvis normer, regler och den historiska kontexter 
(Andersson, 2013). Kristina Boréus har utvecklat en analysmetod utifrån Michel Foucault tidigare 
forskning. Diskursiv diskriminering handlar om att upptäcka diskriminering i nyhetstexter där utsat-
ta grupper i samhället blir försummade i den mediala framställningen. Dessa minoriteter blir kate-
goriserade och andrafierade av media vilket då skapar ett ”vi och dom” klimat. Det innebär att indi-
vider anses vara en representant för sin grupp och blir automatisk en av ”de andra” och blir därför 
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ofta uteslutna ur diskursen. Teorin skiljer mellan fyra varianter av diskursiv diskriminering som alla 
visar på ett försummande av grupper eller individer (Brune, 2010, s. 49–50). 

Utestängande ur diskursen 
Genom kategorisering och andrafiering hålls minoriteter från diskursen då de inte ingår i ”vi”-ge-
menskapen. Även om nyhetsartiklarna berör ”den andre” blir de uteslutna från att vara delaktiga i 
frågor som rör deras behov och intressen. Det finns olika typer av uteslutande från diskursen där 
den mest betydande är när grupper och individer blir helt exkluderade. När det kommer till nyhets-
journalistik får minoriteter ta mer plats i diskussioner då journalister gärna har med olika åsikter. 
Dock får ”den andre” endast ge utlopp för känslor och reaktioner och inte ge några egna analyser av 
situationerna. Det som presenteras i media måste förhålla sig till ramarna för den sanning som har 
konstruerats av samhället (Brune, 2010, s. 50). 

Missgynnande och negativ framställning av ”den andre”    
De negativa framställningarna av ”den andre” kan genomföras på flera olika sätt. Att beskriva grup-
per med direkt negativt laddade ord är vanligt förekommande i samhället, dock inte lika vanligt i 
medier som vill framstå som professionella och seriösa. Beteckningar och ord som kan ha en neutral 
bakgrund men som senare blivit negativt laddade kan användas på missgynnande sätt inom media. 
När dessa ord ständigt blir kopplade negativt klassas det som diskriminering av teorin då dessa eti-
ketter bygger på en ofullständig grund riktat mot en grupp eller individ (Brune, 2010 s. 50). 

Diskriminerande objektifiering 
Denna typ av diskriminering handlar om att individerna som beskrivs i media inte får beskriva sig 
själva, utan framställs av personer som är opåverkade av ”den andres” känslor, tankar, önskningar 
och analyser. När detta blir ett återkommande fenomen inom nyhetsrapporteringen blir denna objek-
tifiering diskriminerande (Brune, 2010, s. 51). 

Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar negativ särbehandling 
Det syns sällan några direkta förslag eller uppmaningar som har en diskriminerande grund inom 
majoritetsmedia då journalister ska utgå från en neutral grund. Nyhetsmedier kan dock kontextuali-
sera sitt material så att det gynnar och missgynnar olika grupper genom andras åsikter. Normalise-
ringen av diskriminerande beteende mot olika minoriteter kan förekomma i flera olika kontexter 
inom nyhetsmedia (Brune, 2010 s. 51).     

4.3 Centrala begrepp 

Fördom: En fördom har sin grund i okunskap och bygger på vad majoritetssamhället tror är san-
ningen om en grupp. Detta baseras många gånger på starkt ingrodda tankar och idéer som ofta är 
svåra att ändra (Fördom, 2018).  
  
Etnisk stereotyp: En etnisk stereotyp är när generaliseringar används för att beskriva en etnisk grupp 
och dess kultur. Dessa föreställningar är allmänna och förenklade samt grundade i fördomar. Detta 
begrepp nämns ofta i samband med särbehandling och rasism (Etnisk stereotyp, 2018). 

Etnisk minoritet: En etnisk minoritet är en grupp som är socialt underordnad majoritetssamhället. 
Detta medför ofta att den etniska minoriteten generellt har mindre makt, delaktighet och tillgång till 
samhället i den politiska, sociala och ekonomiska kontexten (Etnisk minoritet, 2018). 
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Diskriminering: Diskriminering handlar om att behandla individer eller grupper annorlunda på 
grund utav hudfärg, etnicitet, kön, sexuell läggning och religion (Diskriminering, 2018). Ett exem-
pel på en svensk statlig myndighet som arbetar emot diskriminering är diskrimineringsombudsman-
nen (DO) (Diskrimineringsombudsmannen, 2017).       

5. Metod  

Nedan följer en beskrivning och förklaring till val av metod för att besvara frågeställningarna. Vida-
re följer motivering till urvalet och beskrivning av genomförandet. Avslutningsvis ges en reflektion 
över de källkritiska överväganden.  

5.1 Innehållsanalys  

En innehållsanalys är en metod för analys av texter och dokument där det sker en reflektion om me-
ningen och innehållet i texterna. Det finns både kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser. Den-
na studie genomförs med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Precis som 
Hjerm, Lindgren och Nilsson nämner går det att vinna mycket genom att kombinera de två meto-
derna och att det är svårt att särskilja dessa åt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 185). Den kvan-
titativa metoden bygger på att forskaren räknar förekomsten av olika teman/tecken i texterna. Den 
kvantitativa metoden vilar på antagandet att förekomsten av ett visst tema/ord kan leda till slutsatser 
om texternas budskap. Fördelen med metoden är att den är systematisk och möjliggör statistisk be-
räkning. Det andra ansatsen är kvalitativ och då beaktas både det latenta och manifesta innehållet 
(Bryman, 2011, s. 282–283). Detta är en grov åtskillnad mellan de två metoderna men i verklighe-
ten är det svårt att skilja de två metoderna åt. Denna undersökning bygger på båda metoderna och 
får därmed fördelarna från båda tillvägagångssätten. Undersökningen får fördelarna med en syste-
matiskt och statistisk beräkning och har också möjlighet att beakta både det latenta och manifesta 
innehållet. Vi valde i denna studie att använda oss av båda ansatserna eftersom den bland annat un-
dersöker kvantitativt frekvens mellan olika kategorier med hjälp av statistiska redovisningar och 
samtidigt genomförs en mer kvalitativ bedömning över hur romer framställs i nyhetstidningen. 

Denna undersökning använder sig av en styrd deduktiv metod vid framtagningen av kategorier och 
vid kodning. De kategorier och teman som används i kodningsschemat är baserade på tidigare 
forskning och teori. Deduktiv teori bygger på att just använda kunskap som redan finns på området. 
Just på att man använder kunskapen som redan finns på området. Förhållandet mellan teori och 
praktik är nära sammankopplat (Bryman, 2011, s. 26). De teman som tidigare framkommit i under-
sökningar om framställningen av romer i media tas i beaktning och undersöks ytterligare. Denna 
tidigare forskning används för att få en överslagsbild. Motsatsen är den induktiva metoden där det 
inte konstrueras teman innan genomgången av texterna, utan texten får styra vilka kategorier som 
uppkommer (Bryman, 2011, s. 27–28). Vid induktiv metod ska forskaren gå in med ett öppet sinne 
men i praktiken går det att ifrågasätta om detta ens är möjligt, då all tolkning i viss mån är subjektiv. 

Denna undersökning inspireras av etnografisk innehållsanalys vid kodning och framtagning av ka-
tegorier. Denna analys har ett mer rekursivt och reflexivt förlopp då begreppsbildning, datainsam-
ling, kodning och analys sker konstant och kontinuerligt. Undersökningen började inledningsvis 
med kategorier som är baserade på tidigare forskning om hur romer framställs i media. Men under 
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analysens gång tillåter denna undersökning att nya begrepp, variabler och kategorier framkommer 
som sedan inkluderas. Detta ger fördelen att nya kategorier inte bortses från och de redan befintliga 
utvecklas och förbättras. Denna flexibilitet leder inte till att förloppet blir godtyckligt utan analysen 
förblir systematiskt. Fördelen blir att analysen förblir flexibel och inte rigid (Bryman, 2011, s. 505).  

Kodningen är ett av de viktigaste stegen vid en innehållsanalys. Kodningsschemat och kodnings-
manualen är de två huvudsakliga delarna vid kodningen. På kodningsschemat återfinns all informa-
tion som rör en viss artikel. Artikeln analyseras utifrån teman för att sedan sammanställas i kod-
ningsschemat. Kodningsmanualen beskriver hur kodningen ska ske och sammanföras i kodnings-
schemat. I manualen beskrivs de olika kategorierna och hur de ska tillämpas (Bryman, 2011, s. 291–
292). I slutet på denna undersökning följer det sammanställda resultatet från kodningsschemat. 
Denna kodningsfas följs av en tematisering där det kodade materialet sammanställs och bearbetas. 
De enskilda koderna sammanställs för att hitta övergripande tematiska strukturer (Hjerm, Lindgren 
& Nilsson, 2014, s. 63–64). Sedan följer en summering där slutsatserna sammanställs (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014, s. 73). Vår kvalitativa analys följer en växelverkan mellan kodning, te-
matisering och summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 64). 

5.2 Urval av nyhetstidning och artiklar 

Studiens baseras på artiklar publicerade i Dagens Nyheter om den romska befolkningen under tids-
perioden 1 januari - 30 september under åren 2010 och 2014. Åren valdes med ett bekvämlighetsur-
val eftersom de valda åren medförde ett bekvämt antal artiklar att undersöka. Ett bekvämlighetsur-
val används med fördel på studier som denna med begränsad tid och budget (Bryman, 2011, s. 194–
196). Tidsperioden valdes även med hänsyn till syftet på undersökningen då vi ville undersöka hur 
romer framställs inför Riksdagsval. Tiggeriet och romernas situation var inte den viktigaste frågan 
inför riksdagsvalen 2014 och 2010 men frågan debatterades mycket inför valen. De två olika åren 
valdes för att kunna göra en komparativ analys och identifiera en förändring i hur romer framställ-
des inför olika riksdagsval. Valet gjordes även att inkludera nyheter utomlands eftersom händelser 
utanför Sveriges gränser kan i viss mån påverka attityden till romer på hemmaplan. Det tidningen 
väljer att ta med påverkar läsarna på Dagens Nyheter eftersom det är den bilden som finns tillgäng-
lig om romer. Därför valdes artiklar från åren 2010 och 2014 med början i januari och fram till sista 
september, då valet anses avslutat. Denna period valdes även med hänsyn till antalet artiklar som 
ansågs möjliga att analyseras under forskningens tidsperiod. 

Retriever Mediearkivet användes med sökorden: romer och romsk. Artiklar där romer endast nämns 
valdes bort och analysen baseras på artiklar där artikeln har ett fullständigt fokus på romer. Detta 
resulterade i en analys av 157 artiklar. Det vanligaste är att välja en eller två medier och analysera 
dessa (Bryman, 2011, s. 286). I urvalet valdes en rikstäckande nyhetstidning för en vidare analys. 
Denna valdes eftersom den är den fjärde största nyhetstidningen i Sverige och kan därmed anses ha 
en väldigt stor makt när det gäller framställningen av romer. Hur denna stormakt inom media fram-
ställer romer påverkar både allmänheten och andra mediers val av framställning. Nedan följer en 
beskrivning av nyhetstidningen.  

Dagens Nyheter är en oberoende liberal nyhetstidning. Den står fri från partier och ekonomiska 
maktsfärer. Tidningen  grundades 1864 och är ett dotterbolag till Bonnier AB. Historiskt har tid-
ningen haft liberala åsikter och har argumenterat för politisk frihet, utvidgad rösträtt och frihandel. 
Mellan åren 1946-1959 kom DN att bli betydande för den allmänna opinionsbildningen i politiska 
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frågor. Under efterkrigstiden har DN:s ställning som ledande opinionsorgan inte varit hotat (Dagens 
Nyheter, 2018). Dagens Nyheters papperstidning når 1,3 miljoner människor dagligen (Dagens Ny-
heter, 2008).  

5.3 Källkritiska överväganden  

Den största begränsningen med undersökningen är avgränsningen. Hänsyn behövdes tas till utbudet 
av artiklar när nyhetsartiklarna valdes. Detta ledde till valet att endast undersöka en nyhetstidning. 
Initialt var målet att ta med två eller fler nyhetstidningar för analys. Dock begränsades vi av den 
tidsmässiga faktorn vilket ledde till begränsningen av undersökningen att endast analysera en ny-
hetstidning. Detta begränsar studiens möjligheter till att generalisera sitt resultat. Eftersom under-
sökningen baseras på endast en nyhetstidning över en begränsad tidsperiod går det inte att generali-
sera resultatet till andra nyhetstidningar eller allmänna attityder i samhället. Studien kan därmed 
inte dra slutsatser om materialet är representativt för alla nyhetstidningar. Hade studien genomförts 
över fler nyhetstidningar hade det gått att dra större slutsatser om medias roll i formningen av bilden 
av romer. Denna undersökning kan då endast ge större kunskap om Dagens Nyheters framställning 
under åren 2010 och 2014. Det optimala hade varit att analysera flera nyhetstidningar för att kunna 
generalisera och dra bredare slutsatser om medias roll i framställning av romer. Hade författarna 
gjort en annan avgränsning och endast analyserat ett år men flera nyhetstidningar hade resultatet 
kunnat generaliseras i större mån för det redovisade året. Dock är studiens styrka mängden artiklar 
som analyseras vilket ger en gedigen bild över Dagens Nyheters framställning av romer under de 
valda åren. 

Resultatet begränsas ytterligare av valet av nyhetstidning då Dagens Nyheter kan anses påverkas av 
sin politiska prägel. När en tidning tar ett politiskt ställningstagande kan detta påverka hur problem 
beskrivs, orsaker till problem, hur problem ska åtgärdas och hur grupper framställs. I en neokonser-
vativ eller socialistisk tidning hade detta givetvis framställts på annat sätt. Hade fler tidningar med 
olika politiska åsikter tagits med i undersökningen hade en komparativ undersökning mellan de oli-
ka politiska färgerna kunnat ske. Det blir även problematiskt vid sökningen av artiklar på grund av 
tidningens politiska färg. Exempelvis kan artiklar ha missats då tidningar med olika politiska färger 
använder sig av olika politiska diskurser och beskriver fenomen och grupper på olika sätt. Exem-
pelvis kan DN ha valt att inte benämna alla tiggare som romer och därmed förlorades artiklar som 
handlar om det fenomenet. Samtidigt kan inte undersökningen anta att alla tiggare är romer och 
därmed kan inte artiklarna inkluderas i undersökningen, utan endast då DN tydligt visar att de tig-
gande EU-migranterna var romer.  

Bryman beskriver att en innehållsanalys kännetecknas av samma problem som med all samhällsve-
tenskaplig data nämligen om slutsatserna är objektiva eller har styrts av forskarens personliga tolk-
ning (Bryman, 2011, s. 501). Vid användningen av styrd deduktion är det inte nödvändigt att alla 
kategorierna till kodningen väljs ut i förväg utan forskaren kan tillåta nya kategorier att tillkomma. 
Vid användningen denna metod kan fördelen med att processen inte blir rigid också skapa nackde-
len att processen blir en produkt av forskarens egna värderingar då kategorierna kan väljas godtyck-
ligt (Bryman, 2011, s. 297). Denna svaghet har tagits i beaktning i undersökningen och har försökts 
undvikas genom att tillämpa kategorierna systematiskt och konsekvent, även då nya kategorier till-
kommer. Vidare kan undersökningar som använder sig av innehållsanalys lätt beskriva sitt urval och 
kodningsschema vilket förstärker reliabiliteten (Bryman, 2011, s. 296). Studien förstärks därmed 
ytterligare genom en utförlig beskrivning av urval och ett bifogat kodningsschema.  
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Valet av metod får konsekvenser för vilka slutsatser som kan dras från studien. En nackdel med en 
innehållsanalys är att det är svårt att svara på varför-frågor. De delar i analysen som försöker svara 
på varför-frågor kommer vara spekulationer (Bryman, 2011, s. 297). Detta har tagits i beaktning och 
de ställen där en förklaring ges till ett fenomen styrks det med bevis från datan. Vidare finns det ett 
källkritiskt övervägande när det gäller valet av tidsperioden. När en undersöker politiskt laddade 
begrepp som invandring och tiggeri kan det ske en förändring av betydelsen av begreppen. Proble-
met kan då bli att begrepp 2010 kan få en annan betydelse 2014. Det undersökningen har gjort är att 
kontrollera om det skett några utvecklingar av centrala begrepp genom att jämföra begreppen mel-
lan de två åren och kontrollera om det skett en förändring.  

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet i bearbetad form. Materialet är baserat på 157 
artiklar publicerade i Dagens Nyheter. Under januari-september 2010 analyserade 71 artiklar och 
under januari-september 2014 analyserades 86 artiklar (se bilaga). Artiklarna har ett fullständigt fo-
kus på romer och artiklar som enbart nämner romer har likt tidigare nämnts sållats bort. Syftet med 
kapitlet är att presentera hur framställningen av romer har sett ut i Dagens Nyheter under den valda 
perioden. Kapitlet presenterar diskriminerande och fördomsfulla framställningar av romer samt 
kompletteras med en teoretiska förankring 

6.1 Innehåll  

Följande avsnitt presenterar artiklarna och i vilket sammanhang romer berörs. Flera kategorier kun-
de tillämpas på samma artikel då artikeln kunde ha flerfaldigt fokus. Svaret på frågan ”Vad handlar 
artikeln om?” kunde kategoriseras under sju teman (se bilaga). Dessa teman är baserade på tidigare 
forskning och är följande: kriminalitet, tiggeri, misslyckande av staten, social status, diskriminering, 
positiva framgångar för romer och romsk kultur. Först presenteras de vanligast förekommande ka-
tegorierna samt vilka viktiga händelser som påverkade förekomsten av en viss kategori. Jämförelser 
mellan de två åren sker löpande och endel överlappning sker mellan åren, detta för att kunna göra 
en rikare analys som tidigt visar på skillnader mellan åren.  

6.1.1 Innehållsanalys 2010  

Som det går att se i figur 6:1 var den vanligast förekommande kategorin 2010 ”misslyckande av sta-
ten”. Denna kategori är baserad på tidigare forskning av Boomgaarden, Kluknavská, Kroon och 
Vliegenthart (2016, s. 381). En artikel som kategoriseras under temat ”misslyckande av staten” fo-
kuserar på ett dåligt politiskt engagemang, orättvisa beslut, otillräcklig integration och orättvisa la-
gar riktade mot romer. Artikeln framställer detta som ett misslyckande av staten, myndigheten och/
eller politikerna. Detta tema förekom i 43 artiklar under 2010 vilket motsvarar 44 procent. 34 av 
dessa artiklar berörde händelser utanför Sveriges gränser och 8 artiklar behandlade romska frågor 
innanför Sveriges gränser.  

Majoriteten av artiklarna i denna kategori handlar om Frankrikes exkludering av rumänska och bul-
gariska romer. Som det går att se i figur 6:2 genererade Europas avvisningar av romer, framförallt i 
Frankrike, ett stort antal artiklar under augusti och september. Detta resulterade i den höga andelen 
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”misslyckande av staten” som kan ses i figur 6:1. Startskottet för Frankrikes avvisningar och riv-
ningar av romska läger kom i slutet på sommaren 2010. Dagens Nyheter nämner Frankrikes be-
handling av romer första gången 30 juli då Frankrikes president Nicolas Sarkozy kungjorde ett be-
slut att 300 läger för romer skulle rivas. Allt började med en romsk man som blev ihjälskjuten vid 
en poliskontroll vilket skapade en motreaktion då ett femtiotal romer attackerade en polisstation. 
Sarkozy kallade då till ett krismöte där regeringen beslutade om rivningarna av romska läger. Den 
franska presidenten kallade detta för ”kriget mot brottsligheten” och menade att lägren var en källa 
till ”smuggling, prostitution och ungdomsbrottslighet” (Hall, 2010b, s. 20). En forskningsartikel av 
Breazu och Machin (2018, s. 3) beskriver ytterligare hur det politiska läget såg ut i Frankrike. Den 
franska regeringen gav en ekonomisk ersättning till romska migranter som frivilligt lämnade Frank-
rike, 200 euro till vuxna och 100 euro till barn. De som valde att inte ta ersättningen utan valde att 
stanna i landet blev under de kommande månaderna tvångsförflyttade till deras hemländer. Detta 
skedde oftast brutalt och franska staten använde bulldozers och hundar för att tvinga invånarna i 
lägren att lämna.  

Många av artiklarna i samband med kategorin ”misslyckande av staten” tar upp kritik mot Frankri-
kes behandling av romer. Denna kritik kommer framförallt från Europeiska Unionen och andra in-
ternationella människorättsorganisationer. Nicolas Sarkozy fick utstå kritik inom Frankrikes gränser 
och även inom sitt eget parti tog vissa avstånd från hans beslut om tvångsförflyttningar. EU-kom-
missionen menade att Frankrikes agerande strider mot EU:s regler om fri rörlighet och de förmåner 
invånare i unionen har rätt till (Hedström, 2010e, s. 25). Även svenska politiker uttalade sig negativt 
i Dagens Nyheter till Frankrikes förflyttningar men fick samtidigt utstå kritik för sina egna utvis-
ningar av romer. I flertalet artiklar i Dagens Nyheter beskrivs Sarkozys utspel som ett sätt att få po-
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litiskt stöd. Forskningsartikeln av Breazu och Machin (2018, s. 3) påvisar att Sarkozy stod inför ut-
maningen med dåliga opinionssiffror och valde att använda en anti-invandrings retorik för att försö-
ka återfå sitt stöd från röstarna. Den franska policyn med tvångsförflyttningar fick många långtgå-
ende konsekvenser, bland annat skapade de ökad fientlighet mot romer från majoritetsbefolkningen.  

Italien följde Frankrikes fotspår med liknande förflyttningar och rivningar av läger. Dagens Nyheter 
uppmärksammade detta med flera reportage över Italiens behandling av Romer. Dagens Nyheter 
intervjuade Nicolae Gelu som var en av de boende i de italienska lägren: ”Det går inte att föra nå-
gon dialog med kommunen och polisen. De kommer hit ofta, även civilklädda. Polisen hotar oss 
och säger att om vi inte ger oss i väg självmant så kommer de att ta våra barn ifrån oss” (Loewe, 
2010, s. 22). Frankrikes och Italiens utspel mot romer skapade en debatt i DN om EU:s otydliga 
regler om fri rörlighet, minoriteters rättigheter och EU:s misslyckande att stoppa Frankrikes och Ita-
liens behandling av romer. 

Artiklarna som berör ”misslyckande av staten” i Sverige handlar främst om Sveriges utvisningar av 
romer. Under våren 2010 utvisade stockholmspolisen 50 romer som tiggde på gatorna i Stockholm 
trots att de hade varit i landet kortare än tre månader, vilket är tiden man får vistas utan uppehålls-
tillstånd som EU-medborgare. Polisen hävdade 2010 att det var organiserad brottslighet men kunde 
inte styrka sitt påstående. Tiggeri är inte olagligt i Sverige men det användes som argument för kri-
minellt beteende av polisen 2010 i de undersökta artiklarna. I Dagens Nyheter 4 september försva-
rade migrationsministern Tobias Billström utvisningarna och menade att tiggeri utgjorde ett hot mot 
den allmänna ordningen, säkerheten och att den ”fria rörligheten inom EU inte skapats för att män-
niskor ska kunna resa runt och tigga” (Persson, 2010b, s. 9).  

”Diskriminering” utgör 20 procent av antalet artiklar 2010, se figur 6:1. Artiklar som kategoriseras 
under ”diskriminering” är också baserade på tidigare forskning och beskriver fientlighet, fördomar 
och diskriminering utfört av flertalet aktörer som drabbar romer (Boomgaarden, Kluknavská, Kroon 
& Vliegenthart, 2016, s. 381). Artiklar som kategoriseras under detta tema beskriver att handlingen 
är genomförd på grund av diskriminering. Artiklarna som behandlar diskriminering i Sverige bely-
ser romers nuvarande situation men också enskilda fall då de blivit kränkta av företag och rättsliga 
myndigheter. DN beskriver ett exempel då en romsk familj blev diskriminerad då de blev orättvist 
dömda i en rättegång och anledningen beskriver DN som ”hovrätten lät sig påverkas av mediernas 
nidbild av familjen” (Zaremba, 2010, s. 6). Ungefär hälften av artiklarna i kategorin ”diskrimine-
ring” handlar om diskriminerande handlingar utanför Sveriges gränser. Främst behandlar artiklarna 
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diskriminering inom EU som uppmärksammades i samband med den ökade hetsen mot romer. Ett 
exempel på den ökade hetsen som ledde till diskrimineringar uttrycktes av den italiensk borgmästa-
re i Dagens Nyheter i januari ”Jag vill utrota alla zigenarbarn som stjäl från våra åldringar” och be-
nämnde romer som ”en armé av ondska” (Kuick, 2010, s. 4). Den ökade hetsen kan också ses från 
den ungerska Jobbiks kandidaten som intervjuades av DN 25 april. Jobbik är ett högerpopulistisk 
parti från Ungern som är känt för sin antiromska profil. Representanten för Jobbiks profilfråga var 
precis som Sarkozys ”kampen mot zigenarbrottsligheten”. Han uttrycker att romerna utgör ett hot 
”Inte alla zigenare är brottslingar, säger han, även om erfarenheten säger att vissa brottsformer 
knyts till zigenare” (Hedström, 2010a, s. 20).  

Kategorin ”social status” är också baserad på tidigare forskning och utgör 18 procent av artiklarna, 
se figur 6:1. Artiklarna i kategorin handlar om romers nuvarande sociala status och som oftast vill 
informera läsaren om romers utbildnings-, levnads- och arbetsmöjligheter (Boomgaarden, Kluknav-
ská, Kroon & Vliegenthart, 2016, s. 381). Nästintill alla artiklar handlar om social status utanför 
Sveriges gränser. Detta har uppmärksammats i samband med Frankrikes och övriga EU-länders ut-
visningar av romer. Flertalet artiklar tog upp den dåvarande situationen för romer i Bulgarien och 
Rumänien och hur EU-länders avvisningar har påverkat den romska befolkningen.  

Under 2010 var det få artiklar som handlade om tiggeri jämfört med 2014. Kategorin ”tiggeri” be-
nämns som en person/grupp som ber om ekonomiskt stöd utan någon motprestation (Polisen, 2018). 
Under 2010 var alla artiklar i kategorin ”tiggeri” om Sveriges tiggare och främst i samband med 
utvisningar av tiggande romer. Många politiker och myndigheter under 2010 ställde sig negativa till 
tiggeri. Exempelvis uttalade sig socialborgarrådet i Stockholm Ulf Kristersson (nuvarande partile-
daren för Moderaterna): ”Formellt är allt vi kan erbjuda att hjälpa dem tillbaka till hemlandet. Den 
som kan försörja sig har all rätt att stanna, men tiggeri duger inte som försörjning” (Tottmar, 2010, 
s. 16). Flertalet artiklar behandlar frågan om den bristande lagstiftningen gällande hur och när ut-
visningar får ske. Även i Sveriges fall refereras det till EU-medborgares rätt till fri rörlighet och rät-
tigheten att få vistas i ett land i tre månader utan uppehållstillstånd. 

En av kategorierna 2010 med minst utfall är ”positiva framgångar för romer”. Denna kategori hand-
lar om artiklar som beskriver positiva framgångshistorier eller när en händelse har lett till en positiv 
förändring för romer. Majoriteten handlar om upprättelse för romer då de fick skadestånd efter att 
blivit utsatta för diskriminering. De två kategorierna som utgör den minsta procentsatsen är ”krimi-
nalitet” och ”kultur” och utgör den minsta procentsatsen. ”Kriminalitet” är baserad på tidigare 
forskning och handlar om att romer beskrivs i samband med kriminella aktiviteter, såsom stöd och 
våld och utgör 2 procent under de båda åren (Boomgaarden, Kluknavská, Kroon & Vliegenthart, 
2016, s. 381). Under 2010 och 2014 handlade majoriteten av artiklarna om kriminellt beteende ut-
anför Sveriges gränser. Exempelvis gjordes ett reportage i DN 11 juni 2010 då en mur hade byggts 
runt romska bosättningar i Slovakien. Majoritetsbefolkningen och borgmästaren i staden anklagade 
romer för stölder: ”Det är inte som på zoo, att några stängs inne. Muren byggdes för att skydda 
egendom, frukten som stjäls. Men det hindrar ingen från att röra sig fritt i samhället” (Hall, 2010a, 
s. 24). Den enda artikel under båda åren som nämner kriminalitet i Sverige handlar om avhysningar 
av romer på grund av att de anklagades för kriminellt beteende ”Polisen har fått in 17 anmälningar 
som gäller nedskräpning, stölder och misshandel” (Rothenborg, 2014, s. 4). Den kategori med minst 
utfall var kategorin ”kultur” som utgör 2 procent vardera under de båda åren. Artiklar med detta fo-
kus handlar om romers kultur och budskapet är ofta neutralt eller positivt laddat. Artiklarna under 
åren 2010 och 2014 hade samma fokus och inriktade sig på romsk musik, bokrecensioner och be-
skrivningar av romsk kultur och levnadssätt.  
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6.1.2 Innehållsanalys 2014 

Initialt går det att se i figur 6:3 jämfört med 6:1 att ”misslyckande av staten” 2014 är avsevärt mind-
re procentuellt än under 2010. Detta beror på att 2010 gavs ett stort mediautrymme till behandlingen 
av romer i Frankrike. 2010 handlade nästintill alla artiklar inom kategorin om endast ett fall av 
misslyckande, nämligen avhysningarna av romer i Europa. Som det går att se i figur 6:4 hade 2014  
en jämnare fördelning av artiklar och innehållet var bredare. Artiklarna 2014 tar upp flera exempel 
på misslyckande med ett större fokus på händelser innanför Sveriges gränser. Under 2010 hade en-
dast 20 procent av artiklarna med kategorin ”misslyckande av staten” sitt fokus på händelser innan-
för Sveriges gränser. Detta ökade markant vid 2014 då närmre 60 procent av artiklarna handlade om 
händelser innanför Sveriges gränser. Detta kan bero på att frågan om romer förflyttades från en frå-
ga utomlands till en fråga innanför landets gränser. Debatten förflyttades och gruppens utsatthet 
blev mer uppmärksammad. Det skedde även en förändring när det gäller innehållet då fokuset 2010 
var på avhysningar och tvångsvräkningar av Romer. Detta förändrades vid 2014 då endast två artik-
lar handlade om avhysningar och då i Sverige.  

Det nya fokuset på misslyckande innanför Sveriges gränser berodde framförallt på svenska statens 
misslyckande i samband med registreringen av romer som uppdagades i slutet på 2013. Genom 
historien har det funnits flertalet register över romer men det som behandlas i Dagens Nyheter 2014 
gällde det olagliga registret genomfört av Skånepolisen. Registret innehöll 4741 romer, däribland 
fler än 1000 var under 15 år. Dagens Nyheter följde händelseutvecklingen när det gällde de rättsliga 
åtgärderna mot registret. I en artikel 21 februari rapporterade DN om Diskrimineringsombudsman-
nens beslut att registret använde etnisk profilering (Delin, 2014b, s. 17). De registrerade fick sedan 
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rätt till skadestånd på 5000 kr från svenska staten. Dock ansågs detta vara ytterligare ett misstag av 
staten då skadeståndet ansågs vara för litet i proportion till brottet. DN visar i en artikel från 29 sep-
tember 2014 att registret fick konsekvenser för tilliten mellan romer och polisen. Detta nämns i en 
artikel som betonar att få eller inga romer anmäler hatbrott. Enligt Thomas Bull från Malmöpolisen 
är mörkertalet stort när det gäller hatbrott mot romer eftersom ”man vill inte anmäla av rädsla för att 
hamna i polisens register, inte heller när man själv är offer” (TT, 2014, s. 10).  

Utanför Sveriges gränser låg fokuset på rumänska statens misslyckande att inte ta ansvaret för ro-
merna i deras land. EU lanserade en europeisk plan som skulle hjälpa Europas romer genom att 
medlemsländerna kunde söka medel från EU:s strukturfond. Rumänien fick kritik för att landet inte 
använde de pengar som var avsedda för att hjälpa rumänska romer att integreras. Anledningen var 
enligt Dagens Nyheters rapportering oviljan från politikerna att hjälpa romerna: ”Den politiska vil-
jan att satsa på romer saknas. Tvärtom vet kommunpolitiker att de riskerar en valförlust om skatte-
medel används till att delfinansiera en satsning på romer” (Hökenberg, 2014c, s. 8). 

Den kategori med störst utfall 2014 var ”diskriminering”, se figur 6:3. Under 2010 var det 50 pro-
cent som handlade om diskriminering innanför Sveriges gränser. Under 2014 ökade detta och 75 
procent av artiklarna kategoriserade som ”diskriminering” handlade om oförrätter innanför Sveriges 
gränser. Som nämnts innan kan detta bero på att romers utsatthet i Sverige blev mer uppmärksam-
mat och debatten om landets egna utsatta blev ett större ämne. Dessa artiklar från 2014 handlade 
framförallt om diskriminering från butiker, företag, restauranger och hotell där romer blivit nekade 
service på grund av deras etnicitet. Ett exempel är Diana Nyman, en romsk kvinna, som blev inbju-
den av regeringen 2014 att prata om diskriminering mot romer men blev själv diskriminerad på ho-
tellet som regeringen bokat åt henne. Hon blev nekad att äta frukost på hotellet och fick uttala sig i 
DN: ”Jag kände mig jättekränkt. Det var massor av gäster inne i frukostrummet som inte förstod att 
jag diskriminerades, utan det verkade mer som att jag försökt snylta mig in” (Delin, 2014c, s. 10). 
Det näst största fokuset i kategorin ”diskriminering” är historiska diskrimineringar av romer och 
handlar framförallt om vitboken. Boken utgavs av regeringen under 2014 och undersöker statens 
förtryck under 1900-talet. Ytterligare en betydande andel artiklar inom kategorin behandlar registre-
ringen av romer. I dessa artiklar beskrivs Skånepolisens register som en diskriminerande handling 
mot romer. I början argumenterade Skånepolisen för att registret bara registrerade kriminella men 
polisens koppling var mellan etnicitet och kriminalitet och därmed genomfördes registret på för-
domsfull grund. Även de registrerades unga ålder talar emot polisens påstående om att de registre-
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rade var kriminella. Dagens Nyheter nämner exemplet med Sara Håkansson som var registrerad 
men endast två år gammal (Delin, 2014a, s. 9).  

Kategorin ”social status” var betydligt mindre under 2014, från 18 procent av artiklarna 2010 till 7 
procent 2014. I båda åren var det största fokuset i artiklarna den sociala statusen för romer i Rumä-
nien. Året 2010 rapporterades det om situationen i Rumänien på grund av avhysningarna i fram-
förallt Frankrike. Detta hade förändrats vid 2014 då artiklarna om den sociala statusen i Rumänien 
var en effekt av det ökade fokuset på tiggeri i Sverige. Två tredjedelar av artiklarna 2014 fokuserade 
på Rumäniens romer. Ett exempel är reportagen om den rumänska staden Ferentari där prostitutio-
nen, droghandeln, arbetslösheten var hög och 9 av 10 levde i fattigdom:  

Gettot i Ferentari är ett av alla romska bostadsområden i Rumänien som likt en isolerad ö, lämnats helt åt sitt 
öde utan någon som helst kontakt med samhället […] Till Livelizor gränd i Ferentari kommer politikerna bara 
före val. De har gömt, eller glömt bort platsen. (Hökenberg, 2014a, s. 6).  

Resterande tredjedel handlar om social status i Sverige och då om tiggares status och den historiska 
statusen som beskrivs i vitboken.  

Som det går att se i figur 6:1 och 6:3 ökade antalet artiklar som handlade om tiggeri, från 6 procent 
2010 till 16 procent 2014. Det kan bero på att det förekom en större debatt i samhället om tiggande 
romer vid 2014. Alla artiklarna i båda åren handlade om tiggande romer i Sverige. Majoriteten var 
nyhetsartiklar 2014 men nästan hälften var opinionsbildande artiklar i form av ledare, debattartiklar 
och insändare. Hälften av alla artiklar om tiggeri tar upp den stora debatten 2014, om tiggeriet skul-
le förbjudas. Många av artiklarna tar just upp den etiska frågan som majoritetssamhället brottades 
med: ”För vi i Sverige har länge levt rika i en värld full av fattigdom, men det är först när den 
kommer nära som den blir besvärlig och försvarlig. […] Hur slösar man obekymrat vidare av sitt 
överflöd när någon tigger om enkronor utanför min Icabutik” (Karlsten, 2014, s. 12). Politiskt för-
sökte svenska regeringen att få bukt med tiggeriet genom att samarbeta med rumänska regeringen. 
Dock ville inte Rumänien samarbeta och DN beskrev dispyten som ett ”ordkrig”. Rumäniens am-
bassadör i Sverige skrev en debattartikel i DN om att bland annat förbjuda tiggeri vilket skapade 
många motreaktioner i tidningen.  

Det skedde även en förändring 2014 då det började diskuteras om tiggeriet eventuellt skulle vara 
organiserat. Exempelvis använde Sverigedemokraterna slogan ”Stoppa det organiserade tiggeriet” i 
sina kampanjer under valåret 2014. Dock nämndes partiet endast två gånger i samband med tiggeri, 
detta i samband med kampanjen. Sverigedemokraterna var inte de enda som ville stoppa tiggeriet. 
Precis som 2010 när en politiker gjorde negativa uttalanden över tiggeri hände det återigen 2014 när 
en av Moderaternas riksdagsledamöter gjorde ett utspel i en debattartikel i DN och ville förbjuda 
tiggeriet:  

Att som en av insatserna förbjuda gatutiggeriet är inte att förbjuda fattigdom, utan att det är att ta bort en av de 
värsta riskerna för att fattigdom permanentas. Det är också en insats som ligger väl i arbetslinjens anda och 
som jag tror är nödvändig för bevara och öka människors tolerans och öppenhet för personer som behöver 
komma hit och verka i vårt land. Min slutsats blir därför att gatutiggeriet måste förbjudas. (Magnusson, 2014, 
s. 6).  

Slutsatsen som kan dras från Dagens Nyheters artiklar under åren är att det troligtvis fanns en ökad 
debatt om tiggeri. Majoritetssamhället och politiker brottades med de etiska frågorna när fattigdo-
men blev synligare. Det fördes en debatt i Dagens Nyheter om tiggeri skulle förbjudas eller om det-
ta bara var ett sätt att förbjuda synlig fattigdom.  
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Ytterligare en kategori som utgjorde en större procentsats vid 2014 var ”positiva framgångar för 
romer”, från 6 procent 2010 till 19 procent 2014. Precis som 2010 var det upprättelse för romer som 
fick synas mest och kategorin blev mer framstående på grund av två stora händelser under 2014. 
Den första händelsen är justitiekanslerns beslut om skadestånd till de romer som blivit registrerade 
av Skånepolisen. I många artiklar beskrivs skadeståndet som en positiv framgång för romer samti-
digt som den nämns som ett ”skambud” då beloppet anses för litet för brottet. Den andra händelsen 
tar upp upprättelsen romer får i samband med statens vitbok som nämnts flertalet gånger. Det ses 
som ett sorts erkännande för historiska oförrätter som drabbade romer. Ola Larsmo beskriver boken 
som en stor framgång och menar att ”En bok löser inte några problem, men det är av mycket, myc-
ket stor principiell betydelse att en demokratisk stat lyser in i sitt eget mörker” (Larsmo, 2014, s. 9). 
Artiklarna 2014 har ett kompletterande fokus som 2010 inte har. Detta är att inte alla positiva för-
ändringar har sin grund i upprättelse från diskriminering. Bland annat uppmärksammande DN att en 
romsk politiker kom in i EU-parlamentet och att en rom fick pris för sitt arbete med att främja ro-
mers rättigheter.  

6.2 Det konfliktorienterade utrymmet   

Detta avsnitt visar på när romer får höras, i vilket kontext och vem som för deras talan. Detta avsnitt 
svarar på frågorna ”får romer själva höras?” och ”vilka bidrar med kompletterande åsikter?” (se bi-
laga). Svaret på kompletterande åsikter kunde kodas under fem kategorier: politiker/statlig myndig-
het, mellanstatliga organisationer, sakkunnig, gemene man och icke-statliga organisationer. Vidare 
följer ett avsnitt som svarar på frågan ”har artikeln ett tydligt konfliktfokus?” (se bilaga) och analy-
serar vilka konflikter som är framstående. 

6.2.1 Romers utrymme 

Romer kan i viss mån anses bli utestängda från diskursen och får endast uttala sig i en bråkdel av 
alla artiklar som tar upp deras intressen. Åren 2010 och 2014 fick likartat resultat när det kommer 
till romers representation i diskursen. Som figur 6:5 visar fick romer väldigt sällan föra sin egna ta-
lan under de båda åren, utan det var främst icke-romer som fick höras. I 77,5 procent av artiklarna 
2010 respektive 74,5 procent 2014 fick romer inte höras. Som det går att se i den teoretiska förank-
ringen kan detta kopplas till diskursiv diskriminering och diskriminerande objektifiering. Diskursiv 
diskriminering menar att minoriteter blir utestängda från diskursen och inte får beskriva sina centra-
la intressen. Detta gör att minoriteter hålls ifrån diskursen eftersom de inte ingår i ”vi”-gemenska-
pen. Vidare benämner teorin diskriminerande objektifiering som att minoriteter inte får beskriva sig 
själva utan andra för deras talan (Brune, 2010, s. 50–51). 

Att romer får mindre utrymme i frågor som berör deras intressen och behov styrker teorin att grup-
pen blir diskursivt diskriminerade genom objektifiering. Dagens Nyheter objektifierar aldrig romer 
men genom att utestänga gruppen från den mediala diskursen skapas indirekt bilden av gruppen 
som objekt och inte som egna människor eftersom det är en utomstående part som för deras talan. I 
stora händelser under de redovisade åren går det se att romer sällan eller aldrig får bidra med sina 
egna upplevelser och uttrycka sina egna tankar. År 2010 fick romer höras i endast 16 av 71 artiklar. 
I majoriteten av artiklarna, 11 stycken, fick de höras i samband med Europas avvisningar av romer. 
Bland annat intervjuade DN en rom som blev påverkad av Frankrikes ”krig mot brottsligheten”. 
Personen uttalade sig anonymt i DN 18 augusti i samband med en protestaktion: ”Vi är inga brotts-
lingar, sade en talesman för gruppen, vi är handelsmän som reser omkring på marknaderna, vi beta-
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lar skatt. Allt vi begär är en plats där vi kan slå oss ned i två veckor under värdiga 
förhållanden” (Hedström, 2010c, s. 24). De övriga artiklarna 2010 handlade framförallt om politiska 
förändringar, beslut som oroar romer och social status för romer i europeiska länder. 

2014 fick romer höras mest i samband med registreringen av romer, exempelvis fick Adam Szoppe 
uttala sig om registreringen och skadeståndet 9 maj: ”Det är väll bra att de har gett ett erkännande 
att det har blivit fel. Men det finns inget pris på en heder eller på att bli kränkt. Min fru var arg och 
tycker det var skandalöst att barn - vi har en dotter som är tre - kan registreras hur som helst och 
sedan kan man komma undan med 5000 kr” (Delin, Kihlström, Orrenius, Törnmalm, 2014, s. 8).  

Teorin över diskriminerande objektifiering, som tidigare förklarats, menar att majoritetsgruppen får 
beskriva ”den andres” känslor och intressen istället för att den egna minoritetsgruppen får komma 
till tals. Denna studie visar att under båda åren fick icke-romer höras i högre grad i frågor som gäll-
de romer själva, som det går att se i figur 6:5. Under de båda åren fick icke-romer höras en eller fle-
ra gånger i 55 procent av artiklarna 2010 och i 47,5 procent av artiklarna 2014. Det kan jämföras 
med att romer endast fick höras 22,5 procent 2010 och 25,5 procent 2014. Detta kan tyda på att 
icke-romers åsikter värderas mer när det gäller frågor om romer. Den största kategorin av komplet-
terande åsikter av icke-romer gjordes framförallt av politiker och statliga myndigheter. Under 2010 
och 2014 var det 38 procent respektive 37 procent av alla artiklar med romsk fokus som politiker 
och statliga myndigheter fick uttala sig i. Då politiker ofta får uttala sig i romska frågor kan slutsat-
sen dras att frågan om romer ofta är politisk laddad. Det handlar ofta om tiggeri, politiska beslut och 
upprättelser som kan anses vara politiska frågor. 
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Mellanstatliga organisationer som fick uttala sig var framförallt representanter från EU-parlamentet 
och EU-kommissionen, dessa utgjorde 17 procent 2010 respektive 6 procent 2014 av alla undersök-
ta artiklar med romsk fokus. De kategorier som fick litet utrymme i alla undersökta artiklar var 
bland annat sakkunniga (5,5 procent 2010 respektive 3,5 procent 2014). Kompletterande åsikter ka-
tegoriserades som sakkunniga när DN valde att ta in denna åsikt på grund av att hen ansågs ha sär-
skild kunskap i ämnet, detta kunde exempelvis vara forskare och advokater. Därefter följde gemene 
man (4 procent 2010 respektive 7 procent 2014) som var när allmänheten fick uttala sig angående 
frågor gällande romer. Ytterligare en aktör som fick yttra sig var icke-statliga organisationer (10 
procent 2010 respektive 4,5 procent 2014). Icke-statliga organisationer var ideella organisationer 
som jobbade för romers rättigheter. Dessa tre kategorier fick litet utrymme under de undersökta 
åren. 

Romer kan i viss mån anses bli utestängda från diskursen och bli utsatta för diskriminerande objek-
tifiering när de endast får uttala sig i en bråkdel av alla artiklar som tar upp deras intressen. Romer 
får sällan höras i frågor som berör deras intressen och behov. Det syns tydligt att de utestängs från 
diskursen eftersom de inte får komma till tals i mer än 70 procent av artiklarna under de båda åren. 
Istället blir det icke-romer som får höras mer i artiklar som behandlar romers intressen.  

6.2.2 Konfliktorienterat innehåll  

Detta avsnitt undersöker om artiklarnas innehåll kretsar kring en konflikt, bråk eller oenighet. Artik-
lar kodas med konfliktfokus då den antyder och/eller framställer en konflikt, bråk eller oenighet 
mellan romer, staten, politiker och majoritetssamhället. I vissa fall kunde samma artikel kodas med 
flera konflikter då artikeln kunde ha flerfaldigt konfliktfokus.  

Som det går att se i figur 6:6 var det 55 artiklar 2010 i Dagens Nyheter som hade ett konfliktoriente-
rat innehåll och 16 artiklar som saknade konfliktfokus. Artiklar med konfliktfokus utgjorde 77 pro-
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cent av alla artiklar 2010. Av dessa 55 artiklar med konfliktfokus handlade 44 artiklar om romer i 
konflikt med politiker/myndigheter/majoritetssamhället/företag. Den vanligast förekommande kon-
flikten var mellan romer och politiker/myndigheter. Dessa var främst i samband med avvisningarna 
av romer i Sverige, Italien och framförallt i Frankrike. Vidare hade 14 av dessa 55 artiklar ett kon-
fliktfokus mellan icke-romer. Dessa skedde främst 2010 mellan Frankrike och stater/EU-kommis-
sionen/EU-parlamentet som kritiserade deras behandling av romer. 

Under 2014 var det en mindre andel artiklar som hade ett konfliktfokus jämfört med 2010. Som fi-
gur 6:7 visar var det 60 procent av artiklarna 2014 som hade ett konfliktfokus, vilket motsvarar 52 
artiklar. Av dessa 52 artiklar beskrev 37 stycken en konflikt mellan romer och icke-romer. Precis 
som 2010 var den vanligaste konflikten mellan romer och politiker/statliga myndigheter. Däri var 
konflikten mellan romer och statliga myndigheter i samband med registreringen av romer den van-
ligast förekommande konflikten. Den näst vanligaste konflikten var mellan romer och företag då 
företag hade nekat romer sina tjänster. Vidare beskrev 19 stycken av artiklarna 2014 en konflikt 
mellan endast icke-romer angående romska frågor. Den vanligaste konflikten mellan icke-romer var 
mellan Sverige/EU och Rumänien, då Sverige och EU var väldigt kritiska till Rumäniens ovilja att 
hjälpa landets romer.  

Teorin om diskursiv diskriminering menar att minoriteter oftare får ta plats i diskussioner när det 
finns krockande åsikter som skapar ett mer intressant innehåll för journalisten. Detta kan ses i det 
empiriska materialet då de i få fall får höras och när de hörs sker det i artiklar med ett konfliktfokus 
mellan romer och icke-romer. 2010 fick romer i större mån höras i samband med artiklar som är 
konfliktorienterande. Romer får höras i 16 av totalt 71 artiklar 2010, i 13 av dessa har artikeln ett 
konfliktfokus mellan romer och icke-romer. Exempelvis får romer höras i samband med diskrimine-
ring av företag, rivningar i Italien, mur som byggdes i Slovakien, det ungerska högerpopulistiska 
partiet Jobbiks frammarsch och konflikter i Sverige. Ett flertal av artiklarna tar upp konflikten mel-
lan romer och de franska myndigheterna i samband med rivningarna av romska läger. En av dessa 
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artiklar är ett nyhetsreportage över några av romerna som blev tvångsförflyttade från sina bostäder. 
Dana är en romsk kvinna som fick uttrycka sina känslor och tankar: ”Jag vill ha ett arbete, säger 
hon, jag vill att flickorna ska gå i skolan, och att vi får papper och bostad, så att vi kan leva som 
normala människor. Det är allt jag vill” (Hedström, 2010d, s. 8). I endast 3 av artiklarna 2010 fick 
romer höras när det inte var ett konfliktfokus på artikeln. Ett exempel på en artikel som saknar kon-
fliktfokus är en artikel som syftar till att sprida kunskap om romers situation i Ungern. Tioåriga Ro-
bert Pákó får tala om sina drömmar och blir tillfrågad vad han vill göra i framtiden, vad han är rädd 
för och vad han tycker är godhet. På sista frågan svarade han: ”kärleken mellan människor” (Hed-
ström, 2010b, s. 28).  

Även under 2014 fick romer ett begränsat utrymme och fick komma till tals i endast 22 av artiklar-
na. 15 av dessa 22 artiklar hade ett konfliktfokus och romer fick höras i samband med anmälningar 
om diskriminering, registreringen av romer och Rumäniens behandling av romer. Ett exempel är vid 
konflikten mellan staten och romer i samband med registreringen då Marcello Demeter fick uttala 
sitt missnöje: ”Skadestånd är bra, men det viktiga är att registret är olagligt. Vad hjälper pengar i 
fickan om det kommer ett nytt register i morgon, med mina barn och barnbarn?” (Delin, 2014a). 
Romer fick i högre grad höras i artiklar 2014 som inte beskrev en konflikt, jämfört med 2010. Ro-
mer fick höras i 22 av 86 artiklar 2014 och 7 av dessa beskrev inte en konflikt mellan romer och 
icke-romer. En av dessa artiklar var en nyhetsartikel om den romska politiker Soraya Post som blev 
invald i Europaparlamentet: ”Romer över hela Europa känner mig. De har väntat på det här: ’När 
Soraya kommer in blir det förändring’, säger de” (Orrenius, 2014, s. 11). Att romer själva får ut-
trycka sina känslor och behov är viktigt för att gruppen ska humaniseras, inte ses som passiva ob-
jekt och att man ska förstå att det handlar om människor.  

6.3 Fördomar   

I artiklarna från Dagens Nyheters förmedlas en fördom nästintill alltid av någon som gör eller har 
gjort ett uttalande i media. Dessa fördomar kan då beskrivas genom artikeln eller uttryckas i form 
av ett citat. De fördomar som redovisas är nutida fördomar som uttrycks från en icke-rom. En väl-
digt liten andel av de identifierade fördomarna uttrycks av en författare på DN och då sker det alltid 
i form av debattartiklar som är oberoende liberala. Istället uttrycks majoriteten av fördomarna av 
någon som citeras av DN:s journalister, exempelvis en politiker eller gemene som får komma till 
tals. DN tar ofta indirekt eller direkt avstånd från dessa fördomar och framställer oftast romer på ett 
objektivt sätt utan synliga fördomar.  

Majoriteten av artiklarna under de båda åren innehöll ingen fördom, i 104 av 157 artiklar uttrycktes 
ingen fördom. Under 2010 var det 41 procent av artiklarna som innehöll en eller flera tydligt ut-
tryckta fördomar. Fördomsfulla uttalanden minskade till 2014 då endast 28 procent av artiklarna 
uttryckte en eller flera fördomar. Teorin över diskursiv diskriminering menar att medier sällan ger 
utrymme för tydliga fördomar eftersom de vill framstå som professionella och objektiva i sin rap-
portering (Brune, 2010, s. 50). Detta kan vara förklaringen till det mindre antalet artiklar som tyd-
ligt uttrycker en fördom i DN. De fördomar som ändå uttrycks skapar precis som det nämns i teorin 
över diskursiv diskriminering en negativ framställning av romer som missgynnar gruppen. Dessa 
framställningar stämmer inte överens med den egna gruppens bild av sig själva utan missgynnar 
gruppen i längden. De fördomsfulla bilderna är ett sätt för ”vi”-gruppen att framställa ”den andre” 
och samtidigt formar identiteten hos ”den andre”. Dessa fördomsfulla bilder kategoriserar ofta ”den 
andre” som mindervärdig och underordnad (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 28–29). Under de båda 
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redovisade åren var majoriteten av de som uttryckte fördomarna politiker eller representanter för 
statliga myndigheter. 

Teorin över andrafiering identifierar de vanligast förekommande framställningarna av ”den andre”. 
Den första är bilden av ”den andre” är som ett farligt hot mot Väst och dess livsstil (Meth, Williams, 
Willis, 2014, s. 38–41). I denna undersökning stämmer empirin överens med teorins första fram-
ställning av ”den andre”. Tidigare forskning visar att romer ofta blir beskrivna som kriminella, oci-
viliserade och icke-anpassningsbara i samhället (Tremlett, 2017, s. 720). Under de båda redovisade 
åren var denna framställning vanligast förekommande. Under 2010 representerade kategorin ”romer 
som ett farligt hot” 57,5 procent av alla fördomar. 2014 representerade denna kategori av 34,5 pro-
cent av alla identifierade fördomar  

Första exemplet över fördomen ”farligt hot” kommer från franska regeringen och deras kritiserade 
behandling av romer då de rättfärdigade sina utvisningar genom att påstå att kriminalitet var utbredd 
i romska läger och en plats för ”smuggling, prostitution och ungdomsbrottslighet” (Hall, 2010b, s. 
20). Italien var ett av de få EU-länder som stöttade Nicolas Sarkozys hårda behandling av romer 
och följde deras exempel med rivningar av läger. Partiledaren och grundare för det främlingsfientli-
ga Lega Nord i Italien Umberto Bossis intervjuades av DN och uttryckte fördomen ”farligt hot”: 
”Sarkozy gör rätt i att utvisa romer. De står bakom de flesta av alla inbrott. Det är klart de är inga 
djävlar, men för oss som jobbar är det inte kul att komma hem och hitta sin lägenhet helt oigenkänn-
lig” (Loewe, 2010, s. 22). Ytterligare exempel är, som nämnts tidigare, då borgmästaren för Trevisis 
kallade romer för kriminella och refererade till gruppen som ”en armé av ondska” (Kuick, 2010, s. 
4). Som nämnts tidigare uttryckte även en företrädare för Jobbik denna fördom då han refererade till 
romer som brottslingar och ville bekämpa ”zigenarbrottsligheten” (Hedström, 2010a, s. 20).  

Även nordiska länder motiverade sina utvisningar genom att referera till romer som ”ett farligt hot”. 
En dansk minister menar att utvisningarna berodde på att Danmark måste ”utvisa romerna för att 
hindra att fler kommer och stör den allmänna ordningen” (TT-Ritzau, 2010, s 8). Sverige kritiserade 
Danmarks utvisningar av romer, dock utvisade Sverige själv romer och migrationsministern Tobias 
Billström beskrev romer som ”ett farligt hot”. Han uttryckte att den fria rörligheten inom EU inte 
skapats ”för att människor ska kunna röra sig över gränserna med oärliga avsikter” och fortsatte 
med att de romer som utvisats på grund av tiggeri ”inte kommer att försörja sig på ett ärligt 
sätt” (Stenberg, 2010, s. 13). Den svenska polisen uttryckte denna fördom genom att motivera sina 
beslut om avvisningar ”med stöd i en lagparagraf som säger att den som inte försörjer sig på ett är-
ligt sätt kan utvisas”. Artikeln uttryckte dock att det egentligen handlade om att polisen försökte 
skydda allmänheten mot det som ansågs vara farligt (Persson, 2010a, s. 17).  

Även under 2014 var kategorin ”romer som ett farligt hot” vanligast förekommande bland de identi-
fierade fördomarna, dock förekom fördomarna endast hälften så många gånger som 2010. Fördo-
marna gjordes framförallt i samband med debatten om tiggeri och enstaka i samband med det roms-
ka registret. Ett socialdemokratiskt socialråd uttryckte denna fördom i sin blogg då han menade att 
han hört att tiggeriet ”rörde sig om något organiserat. Kanske ligor, eller maffian” (Karlsten, 2014, 
s. 12). Ytterligare en artikel av DN refererar till tiggeriet som kriminellt då Sverigedemokraterna 
hade en kampanj där deras budskap, enligt författaren av artikeln, var att de tiggande romerna ”är 
sammansvetsade ligor. Ett organiserat hot utifrån” (Helmerson, 2014, s. 4). Denna fördom uttrycks 
även i samband med de tillfälliga bostäderna som uppkom i samband med den romska invandring-
en. Författaren av en debattartikel försvarade avhysningen av romerna genom att beskriva romerna 
som ett hot mot staden de uppehöll sig i:  
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Att människor som bor i närheten av dessa bosättningar känner ett obehag över att ha tillfälliga och okända 
grannar på mark som inte är tänkt att bebos är inte svårt att förstå. Inte heller att dessa läger orsakar miljöris-
ker och sanitära problem. Därför är det inte så konstigt att både kommuner och enskilda vänder sig till Krono-
fogden för avhysning. (Dagens Nyheter, 2014, s. 4).  

Dagens Nyheter publicerade en insändare från en privatperson som menade att om många romer 
bosätter sig i Sverige skulle det ”medföra en invasion av romer och en lavinartad tillväxt av kåkstä-
der liknande brasilianska favelor kring våra storstäder” (Graneborg, 2014, s. 25). 

Kategorin ”utnyttjare av staten” är inte baserad på teorin över andrafiering men är baserad på tidiga-
re forskning över vanliga framställningar av romer i media. Denna kategori inkluderades i under-
sökningen eftersom det var en av de vanligaste förekommande fördomarna. Fördomen syftar till att 
romer lever på bekostnad av samhället och medborgarna, utnyttjar välfärden och/eller får fördelak-
tig behandling från myndigheterna (Boomgaarden, Kluknavská, Kroon & Vliegenthart, 2016, s. 
381). Denna kategori går att koppla till andrafiering då denna framställning kategoriserar romer som 
mindervärdiga och underordnade, precis som de övriga kategorierna över andrafiering. Under 2010 
uttrycktes denna fördom i sex olika artiklar. Tre av dessa togs upp i samband med tiggeri. Exempel-
vis argumenterade migrationsminister Tobias Billström att romer utnyttjade EU:s system och att den 
”fria rörligheten inom EU inte skapats för att människor ska kunna resa runt och tigga” (Persson, 
2010b, s. 9). Detta antydes även från Danmarks sida i samband med avvisningarna då romer be-
skrevs som utnyttjare av samhället utan att bidra och att ”en del av dem är heller inte intresserade av 
att arbeta” (Berggren, 2010a, s. 4).  

I artiklarna under 2014 innehöll 8 stycken artiklar fördomen ”utnyttjare av staten”. Majoriteten kom 
i samband med den rådande debatten om tiggeriet. Två fördomar uttrycks av rumänska politiker i 
samband med ordkriget mellan Rumänien och Sverige. Rumäniens ambassadör Raduta Matache 
skrev en debattartikel i DN där hon menade att tiggare lever på bekostnad av samhället och med-
borgarna: ”De romer som är medborgare i ett EU-land och därmed är europeiska medborgare, har 
rätt till allt vad detta innebär, även att slå sig ner i ett annat EU-land förutsatt att de har ett arbete 
och inte ligger samhället till last” (Matache, 2014, s. 6). Ytterligare en rumänsk politiker vid namn 
Damian Draghici som var rumänska premiärministerns rådgivare i romska frågor kommer till tals i 
samband med tiggarna. Han beskriver på ett fördomsfullt sätt att hans egna etniska grupp var en ut-
nyttjare av samhället:  

Vet du var jag först blev diskriminerad? I mitt hem, av mina föräldrar som sa att det var dåligt att vara rom och 
att vi romer är korkade. Det var mitt eget ansvar att ta mig ur den känslan och jag lyckades. Folk har ett val om 
de vill tigga eller om de vill göra något annat. Om jag betalar skatt och sköter mig kan jag förvänta mig att min 
skatt ska säkerställa mina rättigheter, men om jag inte gör det kan jag inte ligga i solen på min tjocka mage och 
sippa mojito och tro att staten ska göra allt för mig. (Hökenberg, 2014b, s. 14).  

Även en svensk politiker uttrycker denna fördom i samband med tiggeri. Lennart Holmlund som är 
en socialdemokratisk politiker publicerade på sin blogg rykten om att romer kopplas till ”lyxbilar, 
snatterier och fejkade funktionsnedsättning” i ett sätt att lura folk på pengar. Enda exemplet på för-
domar utanför Sveriges gränser kommer från CSU som är ett konservativt kristdemokratiskt parti i 
Tyskland som menade att de romska migranterna från Bulgarien och Rumänien endast kommer till 
landet för att ”komma i åtnjutande av social- och barnbidragen” (Lewenhagen, 2014, s. 17).  

Teorin över andrafiering identifierar framställningen av ”den andre” som fattig och behov av hjälp 
som en av de vanligaste framställningarna. Denna kategori  beskriver ”den andre” som oförmögen 
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att förbättra sitt liv utan hjälp från gruppen ”vi” (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 34–35). Dock i 
denna studie uttrycktes sällan fördomen av romer som fattiga och behov av hjälp utan detta var den 
minst förekommande fördomen. Den uttrycktes sällan direkt i artiklarna, men kan anses uttryckas 
indirekt genom ämnet på artikeln. Många av artiklarna under de redovisade åren handlar just om 
romer som tiggande, socialt utsatta, diskriminerade och dåligt behandlade av staten. DN:s författare 
skildrar verkligheten men detta får konsekvenser när det är den enda bilden som finns om gruppen. 
Det leder till att stereotypen reproduceras när medier inte ger en mer nyanserad bild. Under 2010 
och 2014 uttrycktes denna fördom sällan direkt utan berördes endast tre gånger. En av dessa är från 
en debattartikel som beskriver en del tiggande romer som passiva, fattiga och behov av hjälp från 
”vi”-gruppen:  

Att hemlösa säljer Situation Stockholm och att smäktande fiolspelare i tunnelbanan förväntar sig en slant är 
accepterat. Men att bara stå med mössan i hand signalerar en passiv förväntan om hjälp från omgivningen som 
står i strid med tanken på att vi alla är jämlika och självständiga medborgare. (Berggren, 2010b, s. 4).  

Den sista identifierbara fördomen som är baserad på teorin över andrafiering är ”den andre” med 
stark koppling till naturen. Denna bilden framställer ”den andre” med en stark relation till naturen 
och orörd av det moderna samhället (Meth, Williams, Willis, 2014, s. 33–34). Tidigare forskning av 
Townsend (2014, s. 4) visar även på att denna fördom är vanligt förkommande då romer framställs 
som kringresande av deras natur, lösdrivande och med en primitiv livsstil. Denna fördom uttrycks 
aldrig direkt i artiklarna som undersökts i denna studie. Dock handlar en stor majoritet av artiklarna 
om resande tiggare och resande romer som bor i tillfälliga läger. Även om detta inte direkt uttrycker 
en fördom kan det indirekt bidra till skapandet av majoritetsbefolkningens syn på romer som resan-
de.  

En stor andel av fördomarna som uttrycktes kunde inte identifieras och kodades som ”icke identifi-
erbara fördomar”. Under 2010 utgjorde denna kategori 18 procent, under 2014 34 procent. Det be-
skrevs tydligt i artikeln att personens åsikter/handling var baserat på fördomar men artikeln specifi-
cerade aldrig vilken fördom. Fördomarna under de två åren uttrycktes av myndigheter, politiker, 
företag och gemene man. En stor del av artiklarna under 2010 och 2014 handlade om företag som 
diskriminerade romer. Det uttrycktes att diskrimineringen var baserad på fördomar från den anställ-
de men fördomarna preciserades aldrig. Ett exempel är från en artikel 2010 om en DO-anmälan där 
en romsk familj stämde SAS för diskriminering. Enligt artikeln fick inte familjen hjälp på grund av 
fördomar från den anställde som sa till familjen: ”Jag har sett er jävla zigenarsläkt och vet vad ni 
går för” (TT, 2010, s. 15). Ytterligare en stor andel icke identifierbara fördomar kom från gemene 
man under de båda åren. I bland annat en artikel från 2014 beskriver en romsk man att han berättade 
att han var rom på den skolan han arbetade på och hur det förändrade en kollegas beteende gente-
mot honom: ”Reaktionen var nästan lika stark som om jag sagt att jag var en självmordsbombare. 
Efter den här händelsen började en annan lärare göra allt för att upptäcka brister i min undervisning. 
Jag kände mig påhoppad” (Lerner, 2014, s. 26).  

Teorin över diskursiv diskriminering tar upp att nyhetsmedier kan framställa sitt material så att det 
gynnar eller missgynnar vissa grupper genom andras åsikter (Brune, 2010, s. 51). Dagens Nyheter 
väljer oftast att inkludera individer som går emot diskriminerande beteende riktat mot romer. Till 
exempel i artiklarna som behandlade Frankrikes utvisningar av romer valde DN ofta att framställa 
landets behandling av romer som felaktigt, detta kan ses då ”misslyckande av staten” var den vanli-
gaste kategorin under 2010. Att just denna kategori var så framstående under de båda åren betyder 
att DN väljer att uppmärksamma orättvisa beslut riktade mot romer och kritiserar politiker och sta-
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ter. En kan argumentera att DN:s uppmärksammande gynnar den romska gruppen genom att försöka 
uppmärksamma romernas förtryck. Det lilla antalet fördomsfulla uttalanden mot romer beror på att 
DN oftast inte ger utrymme till politiker/partier/individer som starkt motsätter sig romer. Exempel-
vis nämns Sverigedemokraterna i endast fyra artiklar 2014. Det lilla antalet tydligt uttalade fördo-
mar från individer ifrågasätts oftast av DN eller så tar tidningen med motargument till fördomen. 
Tidningen ifrågasätter ofta uttalanden från människor med negativa fördomar, exempelvis Sarkozys 
starkt fördomsfulla uttalanden under 2010.  

6. Diskussion  

Som det går att se från den teoretiska förankringen innehar nyhetsmedia en stor makt i samhället 
genom sin rapportering över viktiga händelser. Syftet med undersökningen var att se hur romer 
framställs i den svenska nyhetsrapporteringen inför riksdagsvalen 2010 och 2014. 

Frågeställningen ”i vilka sammanhang framställs romer i Dagens Nyheter under åren 2010 och 
2014?” visar på att i majoriteten av artiklarna framställs romer i samband med misslyckande av sta-
ten och diskriminering. Under 2010 var det i samband med Europas avvisningar av romer, främst av 
Frankrike. Denna händelse skapade en ökning i antalet artiklar under augusti och september 2010, 
då avvisningarna påbörjades i början på augusti. Under 2014 var antalet artiklar jämnt fördelat un-
der året och handlade främst om vitboken, registreringen av romer och tiggeri. Denna förändring 
kan bero på att DN försöker belysa romers situation i Sverige i större mån genom att rapportera om 
viktiga händelser för romer i Sverige. 

Frågeställningen ”från vilket perspektiv beskrivs romers intressen och behov i Dagens Nyheter un-
der åren 2010 och 2014?” besvaras i undersökningen och visar på att romer sällan hörs i direktinter-
vjuer i Dagens Nyheter under de två undersökta åren. De som istället fick höras var icke-romer, 
framförallt politiker och statliga myndigheter. I tidigare forskning går det att se en undersökning 
med likartat resultat där romer fick begränsat utrymme. Messing och Bernáth visade på att romer 
sällan fick höras i direktintervjuer i Ungern, i endast 18 procent av artiklarna (Bernáth & Messing, 
2017, s. 656–657). Detta liknar resultatet i denna undersökning där romer fick höras i endast 22,5 
procent och 25,5 procent under de båda åren. I teorin över diskursiv diskriminering kan detta ses 
som ett utestängande från diskursen då de inte får vara delaktiga i frågor som rör deras behov och 
intressen. Teorin menar att minoriteter främst får synas när det finns ett konfliktfokus med krockan-
de åsikter. I denna undersökning fick romer främst höras när artikeln hade just ett konfliktfokus. 
Enligt teorin över diskursiv diskriminering beror detta på att journalister tar med minoriteter i dis-
kursen när de vill ha krockande åsikter som för journalisten skapar ett intressantare material. Ytter-
ligare tidigare forskning har visat att framställningen av minoriteter i media påverkas av vilken sta-
tus gruppen har i samhället. Detta kan leda till att deras intressen och behov bortprioriteras. I denna 
undersökning får romer sällan uttrycka sina egna intressen och behov och har i stor mån blivit bort-
prioriterade av DN. Detta kan bero på gruppens ställning i samhället. Som det går att se från bak-
grunds-kapitlet har romer historiskt haft en låg status i det svenska samhället. Gruppen har blivit 
exkluderade från arbete, utbildning, bostäder, blivit registrerade och tvångssteriliserade.  

I tidigare forskning är det flertalet undersökningar som visar att romer ofta framställs i samband 
med kriminalitet och som förövare. I en undersökningen från 2016 över flera europeiska länders 
medier får romer oftast höras i samband med kriminalitet (förövare) och diskriminering (offer) 
(Boomgaarden, Kluknavská, Kroon & Vliegenthart, 2016, s. 384). Även i undersökningen av Mes-
sing och Bernáth var det vanligast att romer framställdes i samband med fattigdom, kriminalitet och 
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kultur. I en annan studie över rumänsk media som nämns i tidigare forskning saknas perspektivet 
om romers utsatthet, fattigdom och problem och istället framställs gruppen i samband med våld, 
stöld och konflikt (Popescu & Duminica, 2014, s. 956). Till skillnad från tidigare forskning fram-
ställer DN romer oftast som offer och sällan som förövare. De gestaltades ofta som diskriminerade 
och kategorin kriminalitet var den minst förekommande kategorin. Slutsatsen är att DN:s rapporte-
ring av romer som offer skiljer sig från tidigare forskning i andra europeiska länder. DN väljer istäl-
let att framställa romer i samband med deras sociala och ekonomiska utsatthet, det perspektiv som 
saknas i flertalet tidigare studier. När tidningar väljer att ofta framställa en grupp på ett visst sätt så 
normaliseras denna framställning och enligt teorin över diskursiv diskriminering kan det leda till att 
majoritetssamhället anser att denna framställning av gruppen är korrekt.  

Frågeställningen ”går det att identifiera några fördomsfulla framställningar av romer i Dagens Ny-
heter under de valda åren?” besvarades i resultatet. Det visade på att den vanligast förekommande 
fördomen i denna undersökningen var ”den andre som ett farligt hot” som var en av de fördomar  
som identifierades i teorin över andrafiering. De som uttryckte majoriteten av fördomarna var poli-
tiker från olika europeiska länder. De två övriga fördomarna som teorin över andrafiering identifie-
rade uppkom sällan i Dagens Nyheters artiklar om romer. Dock kunde kategorin ”utnyttjare av sta-
ten” identifieras, som var baserad på tidigare forskning om fördomsfulla framställningar av romer. 
Denna kategori kompletterar teorin över andrafiering och bidrog till bredare kunskap om fördoms-
fulla framställningar. Teorin över diskursiv  diskriminering menar att dessa fördomar som framställs 
av media skapar en missgynnande och negativ framställning av minoriteter. 

Som undersökningen visar innehöll majoriteten av artiklarna inga fördomar. DN tog ofta indirekt 
eller direkt avstånd från de fördomsfulla framställningarna. Men artiklarnas innehåll kan också bi-
dra till att skapa stereotypiska fördomar. DN valde under åren 2010 och 2014 ofta att belysa romers 
utsatta situation med ämnen som ”misslyckande av staten”, ”diskriminering”, ”social status” och 
”tiggeri” men dessa kategorier framställer också romer som socialt utsatta, diskriminerande och fat-
tiga. Precis som det har visat sig i tidigare forskning av Tremlett får DN:s val av ämnen långgående 
konsekvenser. Tremlett menar att romer befinner sig just nu i stark fattigdom och lider av daglig 
rasism. Därmed kan framställningarna av romer som fattiga och utsatta vara nödvändiga för att 
förmedla deras utsatta situation. Dock får det konsekvenser när dessa framställningar är de enda 
som finns om gruppen. Dessa framställningar skapar då bilden av gruppen som passiva offer och 
skapar rasistiska idéer om dem som olycksaliga offer. Detta påverkar i sin tur hur romer behandlas i 
den riktiga världen. Författaren menar att det krävs en förändring i framställningen av romer som 
passiva offer som konstant drabbas av fattigdom och diskriminering (Tremlett, 2017, s. 734–736). 
Vikten av medias framställning av minoriteter belyses ytterligare i Cottles bok. Cottle (2000, s. 36–
37) menar att vita läsare med stark socioekonomisk status endast får sin bild av minoriteter genom 
media vilket ofta ger en begränsad bild av gruppen. Denna framställning kan då bidra till att skapa 
stereotypiska föreställningar.  

Dagens Nyheter är en tidning som är oberoende partipolitiskt men är tydligt liberal. Tidningens po-
litiska prägel påverkar innehållet i tidningen men också hur de väljer att framställa vissa grupper. 
Detta kan påverka människors åsikter angående romer och i längden kan DN ge politisk vägledning 
till gemene man. Den grupp som bidrar mest med kompletterande åsikter är politiker med olika po-
litiska färger. Det går att anta att romska frågor oftast är politiskt laddade. Denna studie kan inte 
tydligt visa på att DN:s framställning skulle kunna påverka riksdagsvalen i någon mån. Dock kan en 
tidning som når 1,3 miljoner människor med enbart sin papperstidning anses påverka läsarens bild 
av romer.  
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Begränsningen i denna undersökning är avgränsningen då studien endast undersöker en nyhetstid-
ning under avgränsad tid. Denna begränsning kan tas i beaktning inför fortsatt forskning. Vid en 
vidare forskning går det att undersöka fler nyhetstidningar under de valda åren. Detta gör att det 
med större säkerhet går att generalisera resultatet över medias framställning av romer. Ytterligare ett 
förslag till vidare forskning är att undersöka hur nyhetstidningars politiska färg påverkar framställ-
ningen av romer, om tidningens politiska ställningstagande påverkar, i vilket sammanhang romer 
framställs, vilka fördomar som kan identifieras och om romer får delta i direktintervjuer. Vidare går 
det att i framtida forskning undersöka hur romer kommer framställas inför valet 2018 och se om det 
skedde en förändring i tidningarnas ämnesval i samband med romer.   
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Bilaga 

2010 2014

Vad handlar artikeln om? 

Kriminalitet 2 3

Tiggeri 7 19

Misslyckande av staten 43 31

Social status 17 9

Diskriminering 19 34

Positiva framgångar för Romer 7 23

Romsk kultur 2 3

Vad är syftet med artikeln? 

Underhållningssyfte 2 6

Opinionsbildningssyfte 18 30

Kunskapsspridningssyfte 8 17

Nyhetsrapportering 46 45

Uttrycks några fördomar?

Romer som ett farligt hot 19 10

Fattig och behov av hjälp 2 1

Romer som icke bofasta 0 0

Utnyttjare av systemet 6 8

Icke identifierbar fördom 6 10

Antal artiklar utan fördomar 42 62

Har artikeln ett tydligt konfliktfokus? 

Ja 55 52

Nej 16 34

Vilka bidrar med kompletterande åsikter? 

Politiker/statlig myndighet  27 32

Mellanstatliga organisationer 12 5

Sakkunnig 4 3

Gemene man 3 6

Icke-statliga organisationer 7 4
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Får Romer själva höras?

Ja 16 22

Nej 55 64

Totalt antal artiklar 71 86

Varav notiser 9 13
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