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Alla nyheter som människor kan ta del av är på något sätt vinklade och skildras ur ett eller flera perspektiv. Det 

språk som journalisterna använder skapar beskrivningar av verkligheten och ger den innebörd samt  

mening och beroende på journalistikens representationer skapas det utrymme för skillnader, identiteter och 

gemenskap i medietexter. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur romer som tigger framställs i sex utvalda artiklar i Dagens 

Nyheter (morgontidning) och Aftonbladet (kvällstidning) för att se om framställningarna kan kopplas till den 

österländska kulturen och begreppet ”De Andra” samt se om det finns några skillnader mellan de sex  

artiklarna. Vi valde Aftonbladet och Dagens Nyheter eftersom kvällstidningar är lösnummerförsålda och lockar 

till köp genom tabloidisering och sensationsjournalistik, det till skillnad från morgontidningarna som har ett 

annat ekonomiskt läge och är beroende av prenumerationer och satsar på en nyanserad nyhetsrapportering. För 

att utföra vår studie tog vi hjälp av teorierna kulturell rasism, stigma och dagordningsteorin samt har vi använt 

oss av en kritisk diskursanalys som metod. 

Resultatet visar bland annat att framställningarna av de romska tiggarna kan genomgående i de sex artiklarna 

kopplas till beskrivningen av den österländska kulturen och begreppet ”De Andra” samt att de romska  

tiggarna i flertalet av de utvalda artiklarna framställs som ett problem och ställs i kontrast till ”det svenska”.  

Sökord: Romer, tiggare, tiggeri, ”De Andra”, österländsk kultur, medierepresentationer, framställning,  

Dagens Nyheter, Aftonbladet, kulturell rasism, stigma, dagordningsteorin, kritisk diskursanalys 
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All news which are being exposed to society, are being portrayed from many angles. The language being used by 

journalists are used to create and describe reality, the content and meaning of the journalists’ representation leaves 

room for differences, identities and collaboration through the use of media texts.  

The purpose of this essay is to examine how the begging romani people in Sweden are being portrayed in six 

articles from Dagens Nyheter and Aftonbladet, to conclude if there are any words or descriptions that are linked 

to the oriental culture and the concept of “The Others”. We also want to see if there are any differences between 

the six articles. The reason behind choosing a morning newspaper and an evening paper to compare is because 

there are a lot of differences between the two. The evening paper can be purchased daily and is  

appealing towards the consumer through their sensational journalism and their tabloids. The morning paper has 

a different economic stage where they are reliant on their consumers to subscribe to their paper, where their 

strong point of view is nuanced news reports. In order to implement the essay we used the theories of cultural 

racism, stigma and agenda-setting and the method of critical discourse analysis. 

The outcome highlights shows that the newspapers representation of the romani beggars, throughout in the six 

articles, can be connected to the description “The Others” and the oriental culture. The result also shows that 

the romani beggars in several articles are being portrayed as a problem and in contrast to “The Swedish”. 

Keywords: Romani people, beggars, begging, ”The Others”, oriental culture, media presentations, portraying, 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, cultural racism, stigma, agenda-setting, critical discourse analysis 
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