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1 Inledning 

 

Sedan 2007 har Helsingfors och en del andra städer i Finland sett en ökande mängd romer 

ursprungligen från Rumänien och Bulgarien tigga på sina trottoarer och torg. I rapporteringen 

och diskussionen kring det här för Finland nygamla fenomenet, tiggeriet, har det dels synts 

fördomar mot romerna som folkslag dels tankar om att tiggeri inte hör hemma i välfärdslandet 

Finland. Det jag är intresserad är hur medierapporteringen kring fenomenet romska tiggare ser 

ut. 

Den här avhandlingen ska inte handla om romer i Finland, inte heller om tiggeri i Finland. 

Den ska handla om medierepresentationen av en specifik grupp, tiggarna, inom en etnisk 

minoritet med många sociala problem. Frågan om de tiggande romerna handlar både om 

etnicitet och om ett socialpolitiskt problem, fattigdom i sin mest konkreta form. De romska 

tiggarna möter utslagning och diskriminering i hela Europa då de i desperat behov av inkomst 

söker sig till olika länder och städer för att tigga och ingen vet hur man ska tackla problemet 

och huruvida lösningen finns på EU-nivå eller i de enskilda länderna och städerna. I Finland 

har man på olika sätt försökt bli kvitt de romska tiggarna sedan de först började dyka upp, 

exempelvis har man diskuterat ett tiggeriförbud. Den enda konsensus som verkar råda idag är 

att de romska tiggarna utgör ett problem i Finland. 

Otaliga spaltmeter har skrivits om de romska tiggarna, också av finlandssvenska 

Hufvudstadsbladet (Hbl) vars representation av tiggarna är det som analyseras i den här 

avhandlingen. Många huvudstadsbor ser romska tiggare dagligen, speciellt sommartid, men 

har inte någon sorts kontakt med dem. Den mesta information allmänheten har om de romska 

tiggarna får den genom medierna. Studier i hur medierna skriver om de romska tiggarna är 

viktig för att medierna spelar en stor roll i allmänhetens attityder kring och kunskap om olika 

fenomen i samhället. Speciellt stort är mediernas inflytande när det gäller etniska minoriteter, 

i det här fallet de tiggande romerna från Östeuropa. Forskning visar att medierna tenderar att 

rapportera om etniska minoriteter på stereotypa vis och att representationen ibland är rent 

diskriminerande och till och med rasistisk. I centrum ligger en stereotyp indelning i vi och de. 

Metoden i den analys jag utför bygger på principerna för kritisk diskursanalys. 

Analysmodellen är en modell jag utarbetat efter inspiration av van Dijk, som studerat rasism i 

medierna utförligt och som också skriver mycket om hur medierna delar upp aktörerna i vi 

och de. Kritisk diskursanalys erbjuder inga färdiga analysmodeller så den här avhandlingen är 
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också en studie i hur den analys jag utför kan användas för att granska just det här. Kritisk 

diskursanalys utgår från att språk inte bara formas av utan också formar verkligheten samt att 

det går att läsa ut mycket om exempelvis maktförhållanden och tänkesätt i språket. En central 

tanke inom all diskursforskning är att språk förutom att vara en del av den sociala världen 

också kan utöva makt (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52). Utgångspunkten är 

konstruktivistisk, det vill säga språk är med och formar verkligheten som människor upplever 

den. 

Jag vill ta reda på hur Hbl skriver om romerna med utgångspunkten att de är både en etnisk 

minoritet i Finland och i hela Europa samt att de är socialt utslagna. Jag kommer inte i den här 

avhandlingen att kunna säga något om de östeuropeiska romerna som etnisk minoritet i 

Finland, eller om finländarnas attityd gentemot dem. Det jag ska granska och det jag kan säga 

något om är Hufvudstadsbladets porträttering av de östeuropeiska romerna och i 

förlängningen hur Hufvudstadsbladet bidrar till allmänhetens bild av och föreställningar om 

romerna som tigger på gatorna. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet är att kritiskt granska hur medier konstruerar representationer av etniska minoriteter 

genom det använda språket. I analysen granskas den finlandssvenska dagstidningen 

Hufvudstadsbladets representation av de östeuropeiska romska tiggarna som befinner sig i 

Finland. Analysen bygger på den teori som kritisk diskursanalys utgår ifrån, som möjliggör 

granskandet av de betydelser som språket skapar. 

Jag ämnar att förutom representationen av romska tiggare diskutera också de följder som 

Hbl:s representation av romerna har. Utgångspunkten är att det språk, i en väldigt bred 

bemärkelse, som används kring romska tiggare också bestämmer hur skillnaderna mellan 

majoritetsbefolkningen och romska tiggarna skapas, vilka identiteter olika aktörer i samhället 

ges i sammanhanget och hur relationen mellan aktörerna ser ut. 

De två forskningsfrågorna är: 

1. Hurdana representationer skapas det i Hufvudstadsbladet av de östeuropeiska romska 

tiggarna och genom vilka diskurser? 

2. På vilka vis medverkar språket till att skapa skillnader mellan de östeuropeiska romska 

tiggarna och majoritetsbefolkningen? 
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2 Kritisk diskursanalys som teoretisk referensram 

 

Den teoretiska stommen i min avhandling utgörs delvis av kritisk diskursanalys, delvis sådan 

teori och forskning som finns kring etnicitet och rasism i medierna. I det här kapitlet ska jag 

gå igenom den teori som kritisk diskursanalys bär med sig och som är relevant i den här 

avhandlingen. I det följande kapitlet redogör jag för teori och tidigare forskning kring rasism 

och etnicitet i medierna, något som är viktigt för att förstå rapporteringen kring romska 

tiggare. 

Till en början finns det skäl att betona att kritisk diskursanalys är något annat än kritiska 

diskursstudier, CDS, som är en disciplin där van Dijk är det mest kända namnet. Många av de 

begrepp och synsätt som presenteras, exempelvis rörande makt och kritik härstammar från 

kritisk diskursanalys. Vid utarbetandet av en mer konkret metod som används i analysen 

inspirerades jag ändå av de metoder som skapats för kritiska diskursstudier. Orsaken till att 

jag inte använt CDS som den huvudsakliga teoretiska referensramen är att jag anser att det är 

alltför svårt att greppa många begrepp och synsätt som används. Exempelvis betonas 

kognition, det vill säga kunskap och inlärning starkt i CDS och det är en värld jag helst 

lämnar åt psykologer och behaviorister att studera (se Pietikäinen 2000: 81). Däremot 

kommer en del av van Dijks synsätt och principer nog att förekomma i teorigenomgången, 

inte minst för att han är ett så viktigt namn i studiet av rasism och etnicitet i medierna. Man 

kan se mitt tillvägagångssätt som ännu ett experiment bland många andra när det gäller 

användandet av kritisk diskursanalys för forskning. CDA ger utrymme för en stor uppsjö olika 

metoder och jag har valt att utföra analysen på det här viset. Metoden kommer att utvärderas 

senare i avhandlingen. Jag kommer i avhandlingen att använda begreppet kritisk 

diskursanalys synonymt med den vedertagna förkortningen för begreppet, CDA. 

Kritisk diskursanalys utgår från två saker: 

1. En kritisk synvinkel på sådant som sociala problem och orättvisor. 

2. Språk är en del av den sociala verkligheten och har en förmåga att påverka den. 

Kritisk diskursanalys är mer ett tänkesätt än en konkret metod för utförande av studier. Kritisk 

diskursanalys utgår från att diskurs, det vill säga ett visst sätt att använda språk, både bestäms 

av den sociala verkligheten och bestämmer hur den sociala verkligheten ser ut (Pietikäinen 

2000: 69). Ordet kritisk är viktigt i sammanhanget, då det enligt van Dijk är viktigt att just 
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vara kritisk och ställa sig på de svagas sida för att försvara deras intressen, inte de starkares 

(1993: 253). Kritisk diskursanalys innebär dels kritik av språk, konventioner, formuleringar 

och konstruktioner, dels en uppfattning om att språket formar världen och skapar sanningar 

samt uppfattningar om världen samtidigt som språket formats av världen och de ideologier 

och den maktkamp som förekommer. 

Begreppet diskurs är till en början viktigt att definiera, om än det används på olika sätt av 

olika forskare. Diskurs kan i korthet förstås som ett sätt att tala om och förstå ett visst 

fenomen i världen men är också en del av fenomenet och världen. Enklare sagt så är diskurs 

helt enkelt de strukturer och mönster vi följer när vi pratar eller skriver eller på annat sätt 

agerar i en specifik kontext (Jørgensen & Phillips 2004: 7). Diskurs är ett bestämt sätt att se 

på världen (Börjesson & Palmblad 2007: 13). Diskurser har flera olika funktioner, bland annat 

så konstruerar de sociala relationer samtidigt som de upprätthåller befintliga sociala relationer 

(Bergström & Boréus 2005: 321). Innebörden av olika fenomen i samhället skapas genom det 

sätt vi talar om dem (Boréus 2011: 138). Diskurser har alltså makten att också konstruera 

världen (Pietikäinen 2000:66) Varje fenomen omges av flera olika diskurser som kämpar för 

att få bestämma innebörden av just det fenomenet och det finns konkurrerande sätt att tala om 

världen och olika fenomen (Burr 2003: 65; Börjesson & Palmblad 2007: 13). 

Begreppet diskurs har täta kopplingar till begreppet socialkonstruktivism. 

Socialkonstruktivister hävdar dels att samhället formar människors medvetande, dels att 

människorna är med och skapar sociala fenomen (Tuchman 1978: 182). Burr hävdar att social 

konstruktion i det större sammanhanget syftar på språkets förmåga att bestämma vad vi kan 

tänka och säga men också vad vi kan göra (2003: 63). Varje språk ger en uppsättning val för 

hur man kan kombinera ord och till exempel beskriva ett skeende och det är det här valet som 

visar ur vilket perspektiv skribenten beskriver världen (Boréus 2011: 142). En journalist har 

alltid makten att välja sina ord, sin vinkling, välja utseende på artikeln och välja retorik i 

artikeln med mera (Raittila 2002: 108). Då man utför kritisk diskursanalys på medietexter 

måste man utgå ifrån att medierna både speglar verkligheten och bidrar till att skapa en 

verklighet genom sina tolkningar och därmed kan de både bidra till och motarbeta sådant som 

fördomar och rasism (Haavisto 2007: 10). 

Kritisk diskursanalys som jag använder det i avhandlingen fokuserar på tre huvudteman: 

makt, ideologi och kritik (Wodak & Meyer 2009: 1). Inom den kritiska diskursanalysen 

poängterar man språkets betydelse för makten i samhället, språket är ett betydelsefullt sätt att 
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utöva makt (Bergström & Boréus 2005: 348). Wodak & Meyer skriver att  metoden handlar 

om att kritiskt analysera och undersöka social ojämlikhet, det vill säga orättvisa, som det 

uttrycks, konstitueras och legitimeras genom språkbruk eller i diskursen (2009: 10). Kritisk 

diskursanalys intresserar sig för på vilka vis språket används för att uttrycka och manipulera 

makt (Weiss & Wodak 2003: 15). Med metoden försöker man hitta de språkliga medel som 

de privilegierade i samhället använder för att upprätthålla eller till och med förvärra 

ojämlikheter i samhället (Wodak & Meyer 2009: 32). 

Den kritiska diskursanalysen granskar makt både på makronivå och mikronivå, eftersom 

närheten till texten tillåter att forskaren kommer närmare in på maktrelationer mellan också 

enskilda personer som exempelvis förekommer i en text samtidigt (Bergström & Boréus 

2005: 356). Diskursanalys lämpar sig väl för att granska sådant som ligger oss alla nära och 

som är bekant, men som just på grund av det är svårt att greppa (Valtonen 1998: 117). Därför 

är det här en given metod då man vill analysera sådant som anses självklart i samhället 

(Valtonen 1998: 117). Inom samhällskritiken är det vanligt att man arbetar för sociala och 

politiska förändringar, något metoden kan hjälpa en i (Bergström & Boréus 2005: 322). Också 

för van Dijk är det viktigt att en person som studerar diskurser också håller i minnet den 

sociala rättvisan och arbetar för ökad sådan (Pietikäinen 2000: 81). Begreppet kritik i 

sammanhanget CDA definierar Fairclough som att utvärdera vad som existerar, vad som kan 

existera och vad som borde existera enligt den nuvarande uppsättningen värderingar (2010:7). 

Kritiken handlar mycket om att hitta det som kan tänkas vara ”fel” i samhället vid en given 

tidpunkt och detta ”fel” eller orättvisa visar sig i texter, talat språk och bilder. Även van Dijk 

anser att en text kan var orättvis och att diskurser och social kommunikation kan vara 

oöverensstämmande med exempelvis mänskliga rättigheter (2009: 63). När man utför kritisk 

diskursanalys nöjer man sig alltså inte med att konstatera hur diskurserna ser ut, utan man 

försöker också visa på vilka sätt diskursen är orättvis. 

Enligt Weiss och Wodak bygger uppfattningen om kritisk diskursanalys på flera olika 

teoretiska och metodologiska angreppssätt. Det finns inte ett specifikt sätt att använda sig av 

kritisk diskursanalys i sin forskning. Bland annat måste en forskare som använder sig av 

metoden förlita sig på teorier från andra samhällsområden i sin forskning. Bristen på en 

specifik teori och metod för genomförandet av kritiska diskursanalyser kunde ses som en 

brist, men är enligt Weiss och Wodak en av forskningsdisciplinens styrkor. Eftersom kritisk 

diskursanalys ganska långt kan definieras av den som sysslar med metoden möjliggörs en 

öppen debatt och kontinuerlig finslipning. (Weiss & Wodak 2003: 6, 12-13) 
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Trots att det förekommer flera åsikter om vad kritisk diskursanalys egentligen är så håller de 

flesta som använder metoden i sin forskning med om en del grundläggande saker som utgör 

utgångspunkten i studierna där metoden används.  En del av dem ska jag nu presentera. De är 

intresset för det verkliga språket, alltså exempelvis sådan text och sådant prat som redan finns, 

ett intresse för kontexten i vilket språket används och intresse för vilken betydelse kontexten 

har, ett fokus på större enheter än enstaka ord eller meningar, ett utvidgande av studerandet av 

språket till sådant som inte endast gäller grammatik utan också studiet av gärningar och 

interaktion,  utvidgandet av studerandet av språket till sådant som inte enbart gäller språk eller 

ord utan också andra aspekter av kommunikationen (som visuella element, bilder och gester), 

en analys av olika fenomen som förekommer när språk skapas och det sker en interaktion 

mellan människor, exempelvis makrostrukturer, argumentering, retorik, mentala modeller, 

signaler och teman. Kritiska diskursanalytiker har allstå mycket gemensamt trots att den 

konkreta forskningsmetoden kan se mycket olika ut beroende på studie där CDA används. 

(Wodak & Meyer 2009: 2). 

Van Dijk är som redan nämndes lite av ett specialfall och arbetar med en utvidgad metod då 

han analyserar texter och talar också hellre om kritiska diskursstudier. Van Dijk menar att 

man måste arbeta inom triangeln diskurs, kognition och samhälle (2009: 64). Med kognition 

avses minne, kunskap, ideologi med mera. Van Dijk menar att alla diskursstudier måste 

utföras med dels en lingvistisk analys och dels med hjälp av övriga samhällsteorier från 

exempelvis kulturforskning eller filosofin för att kunna ge ny kunskap (2009: 65). Vad van 

Dijk menar, som jag tolkar honom, är att man måste närma sig en text ur flera perspektiv. 

Kontexten i sammanhanget är något som existerar på flera nivåer, både lokalt, globalt och 

inom varje medlem i den tilltänkta publiken (van Dijk 2009: 66).Van Dijk arbetar i en cirkel, 

relaterar hela tiden texten till kontexten. Viktigt i van Dijks arbetssätt är relationen mellan det 

explicita och det implicita, det som sägs och det som inte sägs (2009: 70). Speciellt i fallet 

rasism i medierna är det av största betydelse att försöka hitta det som inte sägs rakt ut. Ingen 

vill erkänna rasism i dagens Finland, utan alla förnekar hela tiden att det ena eller det andra är 

rasism (Lehtonen 2009: 111). När man ”letar efter” rasism och stereotypa framställningar om 

etniska minoriteter i medierna kommer man alltså i de flesta fall inte att hitta sådant utskrivet, 

utan mellan raderna. En del av van Dijks principer kommer jag att bära med mig i analysen, 

andra är sådana som inte är relevanta för den här studien. 

Analys av språket spelar en stor roll inom CDA. Enligt Fairclough kan ändå enbart en 

lingvistisk analys inte säga så mycket om förhållandet mellan samhälle och text, utan 
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forskaren måste applicera en tvärvetenskaplig syn på sitt material (Jørgensen & Phillips 2004: 

72). CDA är en väldigt samhällsinriktad forskningsmetod, då syftet inte är att studera enskilda 

texter eller individer eller ens enskilda diskurser utan syftet är att studera relationerna mellan 

olika entiteter i samhället, som just diskurser, texter, människor, ideologier etcetera 

(Fairclough 2010: 3). En analys av endast text är inte kritisk diskursanalys, så är inte heller 

endast diffust kommenterande av diskursen eller en deskriptiv analys av ett fenomen 

(Fairclough 2010: 10-11). 

Kritisk diskursanalys ska inte förväxlas med diskursanalys (Bergström & Boréus 2005:321). 

Kritisk diskursanalys skiljer sig från de andra diskursanalytiska inriktningarna genom att man 

i större grad utgår från texten i sig. Texten ses som en manifestation av en diskurs och 

relateras till andra sociala praktiker (Boréus 2011: 147). Sociala praktiker är dels konkreta och 

individuella, men också institutionaliserade och förankrade i den sociala verkligheten 

(Jørgensen & Phillips 2004: 25). En analys av den sociala praktiken kan hjälpa en att förstå 

varför diskurserna som omger ett visst ämne ser ut som de gör, samtidigt som diskurserna är 

med och skapar den sociala praktiken (Pietikäinen 2000: 71). Det som gör en kritisk 

diskursanalys kritisk är det att det analyserade språket och det man hittar i analysen relateras 

till en högre nivå, ideologier (Valtonen 1998: 113). Allt det som analyseras i språket relateras 

alltså till samhället och till kulturella betydelser (Valtonen 1998: 113). Med andra ord kan 

man säga att kritisk diskursanalys handlar om att arbeta på tre olika nivåer samtidigt: det 

sagda, diskursen och den sociala praktiken. Precis som Pietikäinen (2000: 71) skriver så är 

gränserna mellan de här nivåerna inte alltid klara och tydliga, så inte heller i den studie jag 

utför. Däremot strävar jag i analysen efter att ha med alla tre nivåer. 

Det intressanta när man arbetar så pass nära texten som man gör i kritisk diskursanalys är att 

man då kan se antingen ett tydligt mönster eller upptäcka spänningar i texten. Det här hör till 

begreppet ideologi, som per definition innefattar en spänning (van Dijk 2000: 95). Det är inte 

självklart att en läsare tolkar texten som skribenten menade att den skulle tolkas, men om så 

sker så tillhör läsaren och skribenten samma grupp, de har en liknande identitet och liknande 

ideologi (Fiske 2009: 217-218). Då man analyserar en text som en helhet, som van Dijk 

förespråkar, kommer man eventuellt att se att texten innehåller motstridiga syner på sådant 

som rasism och etnicitet, att det inte går att säga att en text är eller inte är rasistisk (Downing 

& Husband 2005: 46). Det finns ofta alltså också inne i en text ord, meningar eller 

antydningar etcetera som är rasistiska eller anti-rasistiska. Att då säga något entydigt om en 

enskild text kan vara svårt. Van Dijks centrala tes är ändå att det är kommunikationen som 
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helhet som är det avgörande, inte en enskild sats eller ens en enskild text. Det här 

överensstämmer med exempelvis Faircloughs syn på CDA som något där man studerar 

samhället som en helhet, inte enskilda entiteter, se ovan. När man då analyserar diskurserna, 

med vilken konkret metod man än gör det, försöker man komma åt det underförstådda som 

inte sägs rakt ut men som finns där (Boréus 2011: 138). 

Analyserar man texter måste man ta i beaktande det faktum att en text ändå alltid produceras 

av en person och texten kanske inte alls är ett exempel på något annat än just den personens 

subjektiva åsikt. En text kan tolkas på ett visst sätt men det som man tolkar in i texten beror 

kanske inte alltid på skribentens ideologi, utan kan också bero på exempelvis utrymmesbrist 

(Boréus 2011: 143). Om skribenten haft en avsikt med formuleringen eller inte är ändå 

irrelevant ur en kritisk diskursanalytisk synvinkel, slutresultatet är det samma. Gör man 

dessutom samma analys på ett urval texter så försvinner snart betydelsen av vad någon 

enskild person haft för avsikt och fram träder istället en helhetsbild. 

Ett begrepp som hänger tätt samman med metoden i min avhandling, kritisk diskursanalys, är 

framing. Då handlar det om att försöka se vad som får vara med inom ramen och vad som inte 

får vara med, samt hur ramen ser ut (Downing & Husband 2005: 36). Om exempelvis alla 

artiklar om etniska minoriteter ramas in som en historia om brott så är det inom den ramen 

som de etniska minoriteterna finns och som allmänheten använder som referens när de 

relaterar till etniska minoriteter (Downing & Husband 2005: 36). Ramarna är de principer 

som används av olika aktörer i samhället för att organisera och strukturera den sociala världen 

genom olika symboler (Reese 2001: 11). Ramarna är också hållbara, de används under långa 

tider (Reese 2001: 12). Ovanstående ligger väldigt nära också det som man i kritisk 

diskursanalys och speciellt i diskursanalys försöker hitta, alltså sättet på vilket man talar om 

olika fenomen. Det handlar också om vem som får vara med, alltså vem som ryms inom 

ramen (Downing & Husband 2005: 37). Om etniska minoriteter inte syns i medierna så finns 

det ingen bild av dem som kan kritiseras eller ifrågasättas eller relateras till (Downing & 

Husband 2005: 37). Hur medierna ramar in fenomen har stor betydelse för hur samhället ser 

på saker (Tankard Jr. 2001: 97). Mycket av makten i hur medierna ramar in saker och ting 

ligger i det att publiken sällan inser att fenomenet ifråga de facto har ramats in på ett eller 

annat sätt (Tankard Jr. 2001: 97). Medierna kan då påverka debatten utan att allmänheten 

inser att debatten är begränsad (Tankard Jr. 2001: 97). Begreppet ram har mycket gemensamt 

med begreppet diskurs, som också innebär att det finns en version av verkligheten, men någon 

annanstans kanske en annan version. 
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Även om CDA ofta används just när man granskar rättvisan i rapporteringen kring etniska 

minoriteter så är det inte alla forskare som använder just den metoden och det förekommer 

också kritik mot metoden. Haavisto som jag kommer att referera till i olika sammanhang 

skriver att hon dels använt kvantitativ innehållsanalys och dels närläsning som metod då hon 

studerat rasism och etnicitet i medierna i Finland (2011: 56-60). Hon skriver att närläsning 

kan jämföras med kritisk diskursanalys, men motiverar varför hon inte valt den senare som sin 

metod. Haavisto kritiserar exempelvis bristen på en konkret metod inom kritisk diskursanalys 

och säger att hon hellre konstruerade sina egna analytiska verktyg utan hänsyn till det som 

kritiska diskursanalytiker föreslagit. Haavisto erkänner att hon också kunde ha valt kritisk 

diskursanalys enligt modell av till exempel van Dijk för att göra sin analys, men att hon ville 

utveckla sin egen metod utgående från den teori hon kände till om ämnet etnicitet och rasism i 

medierna (2011: 59). 
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3 Etniska minoriteter i medierna 

 

För att kunna analysera rapporteringen om de romska tiggarna som etnisk minoritet i Hbl 

behövs det också en bakgrund för att förstå hur medierna tenderar att rapportera om etniska 

minoriteter. När man använder sig av kritisk diskursanalys är teori och metod aldrig åtskiljda 

utan relateras hela tiden till varandra. Det här kommer senast att bli tydligt i analyskapitlet. 

Ändå presenterar jag nu en genomgång av de centrala drag som tidigare studier kommit fram 

till att är typiskt i rapporteringen kring ärenden som berör etniska minoriteter. 

Allra först kan jag notera att den specifika grupp vars representation analyseras i den här 

avhandlingen är romska tiggare. Jag har valt att kalla de romska tiggarna en etnisk minoritet, 

trots att man kan argumentera för att de romska tiggarna endast är en grupp inom en etnisk 

minoritet i Finland, romer. Hur man definierar en etnisk minoritet är inget som är slaget i sten 

och jag anser att de östeuropeiska romska tiggarna i Finland är en grupp som kan kallas en 

etnisk minoritet. Jag hävdar att det finns fördelar med att i en analys som den här kategorisera 

gruppen romska tiggare som en etnisk minoritet. Senare i texten ska jag redogöra för varför 

jag har valt just den här gruppen och varför jag kategoriserar den på det här sättet. 

Det är alltså inte romer överlag, inte är det heller tiggare, utan specifikt romska tiggare och 

dessutom de romska tiggare som kommer från östeuropeiska länder och som finns i Finland 

vars representation som analyseras. I alla de analyserade artiklarna i den här avhandlingen har 

de romska tiggarna i Finland kommit hit från andra länder, ofta Bulgarien och Rumänien 

ursprungligen. De här romska tiggarna är en ny befolkningsgrupp i Finland. Romer har det 

funnits i århundraden men inte romska tiggare på det vis som det fanns 2007, 2008 och 2010 

och fortfarande finns. I ett skilt kapitel ska jag titta närmare på de romska tiggarnas historia. 

Det här kapitlet ska ändå handla om medierapporteringen kring etniska minoriteter överlag 

och jag kommer att presentera centrala tankar och teser och forskningsresultat som har med 

analysen i den här avhandlingen att göra. Genom att förstå det som tidigare forskning visat 

om rapporteringen kring etniska minoriteter kan resultaten i analysen tolkas. 

Centrala begrepp i den här teorigenomgången och i hela avhandlingen är rasism, 

diskriminering och identitet. Det allra centralaste och det som de allra flesta som forskar i 

etniska minoriteters representation i medierna är överens om är nämligen att rapporteringen 

om etniska minoriteter är rasistisk och diskriminerande, felvriden. Begreppen förekommer 
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alltså frekvent. Därför har jag valt att i det här skedet definiera begreppen så som de används i 

den här avhandlingen. 

Rasism definieras som en föreställning om en individ eller en grupp personer baserad på 

etnicitet, religion eller kulturella karaktärsdrag antingen i kombination med ekonomisk 

ojämlikhet eller en ojämlik maktfördelning eller inte (Haavisto 2011:46). I den här 

avhandlingen är rasism alltså sådan föreställning om en etnisk minoritet som baserar sig på 

olikheten i den etniska minoriteten jämfört med majoritetsbefolkningen. 

Diskriminering definieras i den här avhandlingen som att särskilja på individer eller grupper 

av personer och behandla dem, tilltala dem eller tala om dem på annat sätt än någon annan 

individ eller grupp utgående från grundläggande egenskaper som etnicitet, religion eller 

kultur. 

Identitet är det som definierar en individ eller en grupp individer. Identitet är det som gör en 

person eller en grupp personer till det de är. Identitet hänger starkt samman med begreppet 

identifiera sig. En individ kan identifiera sig med en grupp, det vill säga känna samhörighet 

med en grupp genom vissa gemensamma identitetsdrag. För att kunna bestämma vem man 

själv är eller vilken grupp man tillhör måste man också definiera vem man inte är och vilka 

som inte hör till gruppen. Identitet är inte något statiskt utan det konstrueras och förändras i en 

process. 

3.1. Etniska minoriteter i finländska medier 
 

Jag ska börja med att inledningsvis redogöra för hur de finländska medierna, till vilka Hbl 

som är den tidning vars rapportering granskas hör, tenderar att skriva om etniska minoriteter. 

Med finländska medier avser jag både de som har finska som språk och de som har svenska 

som språk. Med finlandssvenska medier avses medier som har svenska som språk och ges ut i 

Finland, men finlandssvenska medier är också finländska medier. En genomgång av de 

finländska mediernas rapportering kring etniska minoriteter får utgöra avstamp in i en bredare 

diskussion om rasism, etnicitet och identitet i medierna. 

Finland har en komplex historia av kulturell och språklig mångfald. Förutom det svenska 

språket, som vid sidan av finskan är ett nationalspråk i Finland har också samerna och 

romerna samt de som använder sig av teckenspråk en lagstadgad ställning som språkminoritet 

i Finland (Haavisto 2011: 22; Nordberg 2007: 54). I Finland finns ändå ingen stark tradition 
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av minoritetsmedier, något som kan tänkas bero på att det först under senare årtionden börjat 

ske invandring i större grad. Minoritetsmedier har svårt att hitta sin publik, de har små 

påverkningsmöjligheter i samhället och språket utgör en barriär till största delen av 

befolkningen (Haavisto 2011: 23). Då det fattas minoritetsmedier är det majoritetsmedierna 

som övervakar också minoriteternas intressen, rapporterar om frågor som rör etniska 

minoriteter och positionerar de olika folkgrupperna i relation till varandra. I Finland är det 

mer än i länder med starkare minoritetsmedier de vedertagna mediehusen som får uppdraget 

att positionera människor (Haavisto 2011: 23). 

Bevakningen av etniska minoriteter i Finland och den politik och det förhållningssätt med 

vilket samhället tar sig an dem har ökat sedan 2007 (Kivikuru 2007: 19). Kivikuru hävdar att 

de finländska medierna allt mer fått upp ögonen för invandrare och personer med olika 

etniska bakgrunder (2007: 24). De finländska medierna har insett att invandrarna är här för att 

stanna och har tvingats börja skriva om etnicitet som ett tema (Kivikuru 2007: 24). Det beror 

mycket på det förändrade politiska klimatet inom politiken, till exempel med 

Sannfinländarnas framfart, men också på grund av att Finland 2007 fick sin första minister 

med ansvar för invandrarfrågor, en institution vars beslut och förda politik medierna nu lätt 

kunde kritisera och ifrågasätta (Kivikuru 2007: 19). Också den ekonomiska recessionen 2008 

kan vara en orsak till att attityderna kring invandrare och etniska minoriteter hårdnade i slutet 

av 00-talet (Haavisto & Kivikuru 2009: 87). Det var plötsligt en svaghet att vara politiskt 

korrekt och dalta med invandrare (Haavisto & Kivikuru 2009: 87). 

Att bevakningen av etniska minoriteter ökat säger ändå inte så mycket om vem det är som 

syns i medierna. Haavisto skriver att det är skillnad på synlighet och röst och det att en 

befolkningsgrupp syns i medierna inte automatiskt betyder att de har en röst (2011: 62). Det 

här är något jag ska återkomma till. Vanligt är att det är en myndighetsperson som uttalar sig, 

alltså en person som representerar majoritetsbefolkningen, inte personer som representerar 

någon etnisk minoritet (Pietikäinen 2002: 23). Raittila skriver ändå att medierna i Finland 

numera oftare än ännu under början av 2000-talet låter personer som representerar en etnisk 

minoritet komma till tals i artiklar om dem (2009: 71). Samtidigt låter medierna också allt 

fler, också personer från små politiska grupperingar, komma till tals med sin invandrarkritiska 

syn (Raittila 2009: 71). Det kan alltså sägas att det pågår en utveckling mot att flera 

minoritetsrepresentanter ska få  vara med och kommentera frågor som rör minoritetsfrågor, 

samtidigt som allt flera också får komma till tals med kritiska synpunkter kring minoriteter 

och invandrare. 



13 
 

Konsensus verkar vara den att språkbruket kring etniska minoriteter blev betydligt hårdare 

under slutet av 00-talet, dels på grund av Sannfinländarnas frammarsch i politiken och det 

språkbruk som politikerna därför började använda och som medierna och folket tog efter, dels 

på grund av att invandring och etniska minoriteter på grund av Sannfinländarnas frammarsch 

blev ett mer hett politiskt tema som alla förväntades ha en åsikt om (Keskinen 2009: 33). Till 

och med dåvarande statsminister Matti Vanhanen drogs med i den hetsiga debatten om 

personer som kommer från andra länder till Finland och sade 2009 att man ska utreda om det 

finns några speciella orsaker till den ökade mängden asylsökande i Finland i jämförelse med 

de andra nordiska länderna och vad det är som lockar asylsökande till Finland (Keskinen 

2009: 37). Ändå poängterade Vanhanen att det inte finns någon rasism i Finland. 

De flesta finländska forskare verkar vara överens om att det i Finland är betydligt vanligare att 

de finlandssvenska medierna, till vilka Hbl hör, tar minoriteters parti i sina ledare och också 

på annat sätt i sin bevakning av samhället på nyhetssidorna (Kivikuru 2007: 19; Haavisto 

2011: 188; Sandlund 2002: 25). Det här hänger samman med att de finlandssvenska medierna 

redan per definition i många fall skriver om och för en minoritet, finlandssvenskarna. Överlag 

kan man i de finländska medierna notera en spegling av det förhållningssätt som också 

politiker stöder, nämligen att vi nog behöver invandrare men att vi inte tar emot vem som 

helst på grund av humanitära skäl (Haavisto 2007: 11). 

Typiska drag i den finländska medierapporteringen kring etniska minoriteter är ett fokus på 

hur många representanter för olika etniska minoriteter det finns i Finland samt vilka problem 

de olika etniska minoriteterna orsakar (Pietikäinen 2002: 22). I de fall där medierna försöker 

betona de positiva sidorna av etniska minoriteter och personer som representerar en etnisk 

minoritet slår det ofta över. En vanlig diskurs när medierna i Finland skriver om etniska 

minoriteter är också att de lyfts upp på en piedestal (Haavisto 2011: 184). Då lyfter 

journalisten fram de finländska drag som återfinns hos personen som har en annan etnisk 

bakgrund samtidigt som allt det som personen har gemensamt med andra finländare betonas 

(Haavisto 2011: 184). Problemet med det här är att journalisten då riskerar att begränsa de 

etniska minoriteternas synlighet i medierna. Om bara de personer med en annan etnisk 

bakgrund än majoritetsbefolkningen som mest liknar oss ges utrymme i medierna blir bilden 

av minoriteten väldigt begränsad (Haavisto 2011: 184). 

Haavisto kunde i sin studie av finländska medietexter om etniska minoriteter åren 1999-2007 

se att minoritetsaktörerna positionerades i fyra större grupper: viktiga främlingar, väsentliga 
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potentiella vi-medlemmar, oviktiga främlingar och oväsentliga potentiella vi-medlemmar 

(2011: 189). Enligt Haavisto kan man se ett mönster i positioneringen i medierna då 

minoritetsaktörer med röst och synlighet presenteras som att de är väldigt lika oss, medan 

minoritetsaktörer som saknar röst ofta betonas vara väldigt olika oss (2011: 190). Haavistos 

studie visar också att invandrare inkluderas så länge de kan bidra till välfärden i samhället 

(2011: 183). 

En relevant fråga i sammanhanget är varför medierna är så stereotypiska i sin rapportering om 

samhälleliga skeenden trots att man redan blivit medveten om att de etniska minoriteterna 

borde få mer synlighet och att rasism inte bör förekomma. En tänkbar orsak kan vara att 

journalisterna ofta arbetar enligt en sträng deadline och att de därför ofta faller tillbaka i 

gamla invanda mönster för berättandet av en viss historia (Haavisto 2011: 199). Trots att 

medierna idag ofta har fina riktlinjer och målsättningar för hur rapporteringen ska inkludera 

också de etniska minoriteterna i samhället så ser verkligheten ofta annorlunda ut (Haavisto 

2011: 199). Det här hänger samman med det faktum att man ofta kan tänka sig att det räcker 

att ha ett visst ideal, eller ett visst icke-rasistiskt tankesätt i arbetet, men det betyder i 

praktiken ingenting om rapporteringen ändå är skev eller rasistisk (Kivikuru 2002: 38-41). 

3.2 Den nya rasismen – hur medierna upprätthåller diskriminerande praxis 
 

Medierna har stor betydelse för allmänhetens syn på etniska minoriteter (Keskinen m.fl 2009: 

17). Centralt här är tanken om att medierna både speglar verkligheten och bidrar till att skapa 

en verklighet genom sina tolkningar och att de därmed både kan bidra till och motarbeta 

sådant som fördomar och rasism (Haavisto 2007: 10). Medierna skapar en verklighet för sin 

publik. Medierna sätter agendan, de skapar dagens samtalsämnen. Medierna påverkar vilka 

frågor som tas upp till diskussion, inom vilka ramar diskussionen förs samt vilka ord och 

uttryck som används. De flesta medieforskare är idag överens om att medierna inte 

bestämmer vad folk ska tycka utan snarare vad folk ska tycka något om (Vikkelsø Slot 2004: 

164). Medierna kan i längden skapa problem som inte finns och öka känsligheten för vissa 

företeelser som kanske inte är så betydelsefulla som de verkar utifrån rapporteringen. 

Speciellt utsatta för mediernas makt att sätta agendan har etniska minoriteter ansetts vara. Det 

här beror på att den breda majoriteten inte alltid har en egen referensram kring minoriteterna, 

utan är tvungen att i stor grad förlita sig på mediernas rapportering (van Dijk 2000: 36). Vi ser 

oss själva i ljuset av mediernas framställningar och behandlar andra enligt de representationer 

vi presenteras. Förutom att bygga upp den sociala identiteten kan medierna också göra 
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publiken blind för sådana aspekter som inte är tillgängliga genom medierna (Nieminen & 

Pantti 2005: 124). Medierna kan på så vis skapa stereotypier (Nieminen & Pantti 2005: 124). 

Som konstaterades redan i samband med genomgången av rapporteringen kring etniska 

minoriteter i Finland förekommer det rikligt med problem i rapporteringen om etniska 

minoriteter. Etniska minoriteter framställs inte på samma sätt som majoritetsbefolkningen och 

rapporteringen är diskriminerande. Van Dijk menar att den rasism som tar sig uttryck i 

medierna är en ny rasism. När man granskar diskurser granskar man språk och det vore lätt att 

argumentera för att språk inte kan skada någon. Sanningen är ändå att text och tal spelar en 

stor roll i hur den moderna rasismen reproduceras och fortsätter att existera (van Dijk 2002: 

145) Den moderna rasismen som exempelvis kan upptäckas i medierna skiljer sig från äldre 

rasism, där exempelvis slaveri, segregering och apartheid var de uttrycksformer som rasismen 

antog (van Dijk  2000: 33). Den nya rasismen bygger på att den är demokratisk och det första 

som den nya rasismen gör är att förneka att det är fråga om rasism (van Dijk 2000: 34). Den 

nya rasismen handlar om på vilka sätt minoriteter är annorlunda än majoritetsbefolkningen, 

men inte nödvändigtvis biologiskt sämre än oss. Till exempel är de, enligt 

medierapporteringen, beroende av välfärdstjänster, de är drogberoende, de lever ofta i familjer 

med bara en förälder etcetera (van Dijk 2000: 34). Den nya rasismen är inte våldsam, men är 

däremot konstant närvarande i politiska debatter, lagar, film, på tv och i nyhetsrapporteringen 

i medierna (van Dijk 2000: 34). Den nya rasismen skapar också mer konkret rasism i form av 

exempelvis attityder och tankar hos majoritetsbefolkningen och diskriminering på 

arbetsmarknaden (van Dijk 2000: 35). Enkelt definierat är rasism en ojämlikhet baserad på ras 

eller etniskt ursprung (van Dijk 2000: 35). Centralt när man behandlar etnicitet och rasism är 

indelningen i vi och de. Det här är nämligen något som är typiskt för just rasism och 

diskriminering, att de med mera makt har tydliga åsikter om ”de andra” (van Dijk 2002: 146). 

Downing och Husband använder å sin sida termen institutionell rasism (2005: 11) för den 

rasism som ibland förekommer i medierna. De menar att institutionell rasism uppkommer om 

en institution, medierna i det här fallet, genom olika praktiker och strukturer som redan blivit 

rutin idkar diskriminering och att ingen i institutionen ens reflekterar över problemet för att 

det helt enkelt inte anses vara ett problem. Enda sättet att komma åt den institutionella 

rasismen är, enligt Downing och Husband att hitta de rasistiska ideologierna och det rastänk 

som ligger bakom praktikerna och strukturen (2005: 11). 
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Van Dijks utgångspunkt i analysen av rasism är att rasism inte är endast en ideologi, utan 

något som syns konkret också som social praktik i samhället, som exempelvis i 

diskriminerande diskurser (2000: 92). Samtidigt krävs ändå en analys på makronivå för att 

komma åt sådant som maktmissbruk och strukturer i samhället (van Dijk 2000: 92). Bakom en 

rasistisk syn ligger alltid en ideologi. Ideologi är i korthet ett system av delade uppfattningar 

om en viss sak, inte något individuellt trots att en enskild person nog kan ha åsikter baserade 

på ideologier (van Dijk 2000: 94). Betydelsen i en text och ett enskilt ord skapas då läsaren 

läser texten och tolkar den på ett eller annat sätt (Fiske 2009: 217). En ideologi är ett system 

av föreställningar som delas av medlemmar i en grupp (Fiske 2009: 218). Det kan också vara 

ett system av illusioner, sådant man tror men som inte är sant enligt exempelvis vetenskapliga 

mått mätt (Fiske 2009: 218). Ideologi är alltså en syn på en viss sak, men behöver inte alltid 

motsvara verkligheten. Ideologi är också något delat, det räcker inte att en person har en viss 

åsikt för att det ska vara en ideologi. Ideologi kan synas i en text, men först då en person 

tolkar texten som att den ger uttryck för en viss ideologi. Det som jag tolkar som rasism tolkas 

inte som rasism av alla läsare. 

Rasism kräver alltid en ideologisk bakgrund, men tar sig uttryck också i enskilda personers 

handlingar, åsikter och attityder. Rasism är alltså inte något enkelt, vardagligt men inte heller 

enbart något stort och abstrakt utan rasismen finns både på makro- och mikronivå. I praktiken 

syns rasismen som att minoritetsgrupper nekas jämlik tillgång till sådant som utbildning eller 

sjukvård och materiella samt kulturella resurser (van Dijk 1989: 203). Den här 

diskrimineringen och rasismen som sker i det dagliga livet baserar sig på gemensamma 

värderingar och uppfattningar i samhället, som används för att legitimera maktmissbruket 

(van Dijk 1989: 202). Rasism har alltså två dimensioner, den sociala, som innefattar rasismen 

som den tar sig uttryck på mikronivå och den kognitiva som innefattar de följder som den 

praktiska rasismen har för människors åsikter om minoriteter (van Dijk 2000: 36). På samma 

sätt har den rasism som förekommer i medietexter två dimensioner – rasismen som den tar sig 

uttryck i medierna och den inverkan som rasismen i medierna har på folks attityder, 

uppfattningar och åsikter (van Dijk 1993: 270). 

För att överhuvudtaget kunna tala om rasism i medierna så måste man först identifiera vad det 

betyder att tänka i raser, att dela upp människor i raser. Downing och Husband skriver att det 

att man tänker i raser innebär att man använder en människas ras som ett sätt att förklara en 

person, som om allting en människa gör eller säger kan reduceras till dennas ras (2005: 4). 

Det innebär också att man tenderar att förklara komplexa sociala förhållanden med hjälp av 
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endast någons ras. Haavisto definierar rasism som det som följer av att de som innehar en 

maktposition i samhället till följd av sin etnicitet, sin sexualitet eller sin kultur både medvetet 

och omedvetet skiljer sig själva från och nedvärderar grupper, personer eller institutioner som 

anses vara mindre dominanta i samhället på grund av sin etnicitet, sin kultur eller sin 

sexualitet (2011: 46). De dominanta grupperna, personerna eller institutionerna innehar ofta 

också ekonomiskt en dominant position över individer eller grupper som inte är dominanta 

(Haavisto 2011: 46). Pietikäinen hävdar att rasism ofta används om nästan all diskriminering 

men att begreppet i själva verket innebär att någon behandlas orättvist på grund av sin 

etnicitet (2002: 19). Men det är klart att begreppet används också utanför sin egentliga 

betydelse, ett exempel är begreppet åldersrasism. Det finns också flera olika nivåer eller typer 

av rasism. Som allra tydligast är rasismen när det är fråga om våld eller apartheid, men rasism 

kan också visa sig i vardagen som exempelvis svårigheter för mörkhyade att hitta anställning 

(Pietikäinen 2002: 19). 

Även Vikkelsø Slot använder begreppet ny rasism precis som van Dijk och menar att den till 

motsats från den klassiska rasismen oftast fungerar dolt och indirekt (2004: 164). Haavisto 

håller med om att rasism kan ta sig subtila uttryck i vårt dagliga prat, men tar avstånd från 

användningen av begreppet ny rasism eftersom hon anser många av karaktärsdragen i den nya 

rasismen i själva verket är bekanta sedan kolonialismens tidsperiod och väljer att istället tala 

om hur rasism idag har sina rötter i de mest varierande orsaker, exempelvis ekonomisk 

ojämlikhet (2011: 45). Det är idag ingen självklarhet att det är de etniska minoriteterna som är 

roten till rasismen, till exempel i Finland är invandringen främst koncentrerad till städerna, 

medan de rasistiska åsikterna främst visar sig bland de som bor på landbygden (Haavisto 

2011: 45). Raittila menar att det i Finland under slutet av 2000-talet uppstod två olika 

relationer till rasismen. Å ena sidan finns det medierna som strävar efter att vara politiskt 

korrekta och toleranta men samtidigt inte skriver om den rasism som förekommer i samhället, 

å andra sidan finns det internet och diverse diskussionsforum där olika extrema åsikter frodas 

(Raittila 2009: 72). Det förekommer alltså rikligt med främlingsfientliga åsikter i samhället, 

men medierna låter inte de här åsikterna komma fram. Raittila frågar följaktligen om det 

faktiskt är bättre att medierna tystar ner de här åsikterna istället för att skriva om dem (2009: 

72). 

Att definiera rasism på ett heltäckande sätt som alla kan vara överens om är, som synes ovan, 

oerhört svårt och har ännu inte gjorts. Därför är det också svårt att veta vad man ska leta efter 

då man analyserar texter och vill få syn på rasism. Van Dijk menar att det allra tydligaste 
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sättet som en rasistisk diskurs visar sig i text och tal är genom en negativ porträttering av dem 

och en positiv porträttering av oss (2000: 98). Det kan också visa sig genom att man undviker 

att berätta de positiva sidorna hos dem och de negativa sidorna hos oss (van Dijk 2000:98). 

Men också annat spelar in i om en text eller tal är rasistiskt. Det kan vara sådant som 

kontexten, settingen, aktörerna och deras roller etcetera (van Dijk 2000: 98-99). Van Dijk 

arbetar överlag med en utvidgad definition av rasism, då han fokuserar mycket på ideologi 

och kognition (se kapitlet om CDA). 

Downing och Husband (2005: 12) menar att etnicitet är den mest använda metoden för att 

kategorisera folk. Författarna skriver vidare att man ofta utgår ifrån att rasism är något illa 

medan det ofta är helt godkänt att man använder etnicitet för att kategorisera folk, främst då 

folk utgör en minoritet i ett visst land eller ett visst område (2005: 13). Det finns ändå en del 

risker med att konstant hänvisa till personers etnicitet när man talar om personer i 

minoritetsstatus, eftersom det kan leda till att personer med en annan etnisk bakgrund alltid 

refereras till som offer som måste skyddas eller hjälpas på något sätt (Downing & Husband 

2005: 13). Om vi konstant pratar om de etniska minoriteterna som de hjälplösa offren och om 

majoritetsbefolkningen som de onda så leder det till problem (Downing & Husband 2005: 

13). 

Ett vanligt fenomen i medierna, som också är en metod som ofta används för att försvara sig 

mot anklagelser om rasism är att helt enkelt inte skriva om rasism som förekommer i 

samhället. Tendensen att vägra se rasismen kan leda till den missvisande bild som många har 

om rasism om diskriminering idag, nämligen att sådant inte existerar (Haavisto 2011: 187). 

Ofta handlar det, när politiker och medierna behandlar rasism i Finland, om vad som inte är 

rasism och om att förneka att något som någon sagt eller gjort är rasistiskt (Rastas 2009: 47). 

De allt mer öppet invandrarkritiska politikerna och den retorik de använder har lett till ett allt 

färggrannare språkbruk, bland annat respektlösa formuleringar, när det gäller invandrare och 

etniska minoriteter (Rastas 2009: 48)
1
. Det sätt på vilket politiker pratar om invandring 

sprider sig också till medierna, även till opinionssidorna (Raittila 2009: 68). De flesta vill 

undvika att bli kallade rasister då det ordet har en så negativ klang (Rastas 2009: 48). Det 

finns ingen enhetlig definition på vad som är rasism, men rasism är förbjudet i lag och 

straffbart (Rastas 2009: 48). Ofta krävs det att en person haft som mål att gärningen eller 

                                                           
1
 Den som är intresserad av att läsa mer om det nya språkbruk bland politikerna som Sannfinländarnas snabba 

intåg i politiken orsakade kan exempelvis börja med att läsa Marianne Lydéns bok Jag är inte rasist. Jag vill bara 

ha främlingsfientliga röster utgiven 2012. 
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orden ska vara rasistiska för att en person ska kunna dömas för brott med rasistiska förtecken 

(Rastas 2009: 48). Det är ändå inte lätt att bevisa att en person menat att vara rasistisk, då det 

här ju handlar om en persons tankar och åsikter och då kräver att en person erkänner sina 

rasistiska tankar och åsikter (Rastas 2009: 52). Det är inte alltför sannolikt att en person 

erkänner en åsikt som av många anses vara förkastlig och dessutom är straffbar. Rasism 

påverkar hela samhället, men det är speciellt skadligt för dem som utsätts för rasism (Rastas 

2009: 56). Att fråga sig om en skribent i en medietext haft som avsikt att vara rasistisk är ändå 

inte relevant i min avhandling, utan här ska det endast handla om språket och de signaler som 

språket sänder. 

Den som försöker avslöja rasism i medierna gör ett politiskt ställningstagande, eftersom man 

då man gör det måste anta vissa saker som kanske inte överensstämmer med de 

grundläggande politiska värderingarna (Downing & Husband 2005: 8). Det man måste anta är 

att raser är en social konstruktion, att alla människor är lika värda, att rasism nödvändigtvis 

inte har ett samband med en extremistisk gruppering utan finns i det vardagliga livet, att 

rasistiska myter om hur en nation kommit till och hur nationen är unik i jämförelse med alla 

andra utgör en viktig del i nationens självförståelse, att rasism också kan visa sig utan att 

någon haft för avsikt att vara rasistisk och att alla, också offren för rasism, kan göra sig 

skyldiga till rasism (Downing & Husband 2005: 8-9). Temat rasism i medierna är alltså i hög 

grad politik och kanske just därför lämpligt att analysera med metoden kritisk diskursanalys, 

som ju förutsätter kritik av samhälleliga fenomen och orättvisor som många inte ens 

ifrågasätter. 

Avslutningsvis kan man konstatera att det ändå gäller, trots att vi vet att medierna spelar en 

stor roll i hur allmänheten ser på etniska minoriteter och i skapandet av rasism och fördomar 

om etniska minoriteter, att komma ihåg att det inte endast är mediernas ansvar att se till att 

etniska minoriteter behandlas rättvist och att det inte förekommer rasism (Raittila 2002: 107). 

Journalistiken är endast en arena där rasism och stereotypier kan förekomma eller motarbetas 

(Raittila 2002: 107). En del av åsikterna formas också på andra håll i samhället, exempelvis i 

hemmen och skolorna, men samtidigt är det ett faktum att många finländare hämtar en stor del 

av sin kunskap om etniska minoriteter från medierna där det dagligen kan förekomma texter 

eller inslag om etniska minoriteter (Raittila 2002: 107). 

3.3 Vi och de – hur medierna skapar skillnader mellan grupper i samhället 
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Kritisk diskursanalys passar väl för att granska identitetskonstruktioner, som är viktiga när det 

gäller framställningen av etniska minoriteter. Till begreppet identitetskonstruktion hör 

automatiskt makt, eftersom man alltid måste fråga sig vem det är som exempelvis 

marginaliserat en grupp (Bergström & Boréus 2005: 357). Kritisk diskursanalys passar också 

bra för att analysera etnicitet och nationalism, då dessa fenomen långt är konstruktioner och 

diskursanalys hjälper oss se hur vi konstruerar fenomen genom text och språk (Creutz m.fl 

2002: 209). Creutz-Kämppi skriver om polarisering, indelning i vi och de, som något som 

människor alltid gjort och fortsätter att göra för att det gör det enklare att förstå världen och 

att bygga upp en kollektiv identitet, exempelvis Europa (2007: 56-57). För att kunna förstå 

oss måste det finnas ett de. Identiteter är alltid konstruerade och för att kunna konstruera oss 

på ett vettigt sätt måste vi definiera också dem som inte hör till oss, alltså dom (Risse 2010: 

26). 

Ett sätt att se på kritisk diskursanalys är att tänka sig att det handlar om att studera 

gränsdragningar. När vi analyserar sociala kategorier, som är åtskilda genom gränsdragningar, 

analyserar vi också identiteterna hos de personer som hör till en viss social kategori. När vi då 

tillskriver någon en viss identitet så bestämmer vi också vad personen inte är. Det här 

tänkandet visar sig speciellt när det gäller problematiska identiteter, alltså personer som tillhör 

sociala kategorier som utgör ett problem i samhället. Det kan vara fråga om missbrukare, 

hemlösa eller liknande. Poängen är att man kunde ha dragit gränsen på ett annat sätt och det är 

det här som man som diskursanalytiker försöker hitta (Börjesson & Palmblad 2007: 8). 

Var och ens etnicitet är en del av ens identitet, som aldrig blir färdig utan måste konstrueras i 

det vardagliga livet (Downing & Husband 2005: 14; Mattsson 2011: 17).Etnicitet är inte 

något vi föds med och som sedan hänger med oss ända till döden (Downing & Husband 2005: 

14). Etnicitet är istället något som tar sig uttryck i vår kontakt med andra människor, eftersom 

det i sociala kontakter hela tiden sker en förhandling om vem som tillhör vi och vem som 

tillhör de (Downing & Husband 2005: 14-15). Identitet är inte heller något statiskt, utan 

ändrar konstant form och innehåll. Identiteten hos en person och hos en grupp befinner sig 

konstant i en process, skapas (Wodak m.fl 2009: 11). Var och en konstruerar sin identitet, sin 

kultur och sin etnicitet i relation till någon annan (Horsti 2005: 31). Men processen är inte 

alltid jämlik, så att var och en har lika stora möjligheter att skapa sin etnicitet och sin 

tillhörighet. Speciellt när det handlar om etnicitet och kultur så är det personen eller 

personerna som har mer makt som tar sig rätten att definiera vad jag eller vi är och vad du 

eller ni är (Horsti 2005: 31). 
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När man försöker definiera rasism  och granskar identiteskonstruktioner är det centralt att 

känna till hur maktförhållandena i samhället ser ut, vem det är som har rätt att definiera vad 

ord, uttryck och fenomen betyder och innebär (Rastas 2009: 55). Horsti (2009: 80) citerar 

filosofen Luc Boltanski som sagt att för att bli en av oss måste de på ett eller annat sätt 

förtjäna sig en plats i vårt samhälle. En strategi för att göra det är att avlägsna sådana tecken 

på olikhet som distanserar dem från oss och istället framhäva de saker som de har gemensamt 

med oss. Ska man förtjäna att bli en av oss finländare så gäller det exempelvis att lära sig bada 

bastu och förespråka jämställdhet (Horsti 2009: 80). Det finns alltså sådant som vi identifierar 

som typiskt för oss och sådant som vi identifierar som typiskt för dem. Här kommer också 

maktbegreppet in: vem är det som bestämmer vad som är det typiska? Det självklara svaret är 

att det är de som har mest makt. 

I Finland är det också personer i mer privilegierade lägen som tar sig rätten att definiera vad 

som är rasism och vad som inte är det, medan få frågar de som utsätts för rasismen vad de 

upplever som rasism (Rastas 2009: 55). Även medierna har mycket makt när det gäller både 

vem som bestämmer och definierar saker i samhället och medierna kan med sin makt 

kontrollera exempelvis hur mycket utrymme som ges åt personer som representerar en etnisk 

minoritet, men också när det gäller vilken verklighet som tillåts bli den sanna verkligheten. 

Medierna kan alltså påverka vad folk tror på (van Dijk 1993: 250). Medierna skapar mentala 

bilder genom sin rapportering om skeenden och företeelser som sedan blir till den allmänna 

kunskapen om saken (van Dijk 1993: 258). Den diskurs som dominerar i rapporteringen och 

diskussionen om exempelvis etniska minoriteter kan bli till vår sanning om dem. Medierna 

har ännu enklare att skapa en felaktig sanning om etniska minoriteter eftersom det sällan 

tillåts att representanter för etniska minoriteter uttrycker sig i medierna. De får alltså ingen 

chans att komma med motargument (van Dijk 1993: 265). 

För att en grupp ska kunna känna sig som en enskild grupp och dess medlemmar ska kunna ha 

en identitet som skiljer sig från den identitet som medlemmar av andra grupper upplever sig 

ha måste det finnas tydliga upplevda gränser mellan den aktuella gruppen och andra grupper i 

samhället (Risse 2010: 26). Viktigt för en upplevd känsla av kollektiv identitet i en grupp, 

exempelvis en nation, är att det finns en skillnad, något som särskiljer gruppen från en annan 

grupp, exempelvis en annan nation (Risse 2010: 27). Den här upplevda skillnaden kan också 

innefatta en nedvärdering av den andra gruppen, så att de där andra är sämre på sätt eller 

annat, men det är inte nödvändigt för att en identitet ska kunna bildas (Risse 2010: 27). 

Däremot är det just det som sker hos en person eller en grupp som har rasistiska åsikter (Risse 
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2010: 27). Yuval-Davis skriver å sin sida att begreppet identitet hänger tätt samman med 

begreppet tillhörighet, som i sin tur hänger tätt samman med begreppen exklusion och 

inklusion (2010: 266). Den som innefattas, inkluderas i gruppen tillhör oss och den som inte 

innefattas utan exkluderas tillhör dom. 

Mattsson skriver att identiteten skapas både av likheter och skillnader (2011: 18). Det är 

exempelvis möjligt för personer att beskriva andra personer genom att betona hur olika de 

andra är jämfört med dem själva, eller genom att betona likheterna (Mattsson 2011: 18).  

Mattsson skriver vidare om hur viktigt det är för konstruerandet av jaget eller oss att vi också 

har dom att relatera oss till (2011: 19). Begreppet ”othering” översätter Mattsson till 

annorlundagörande och menar då den gränsdragning som sker mellan oss och dem och som 

ofta innefattar att de andra beskrivs som på ett eller annat sätt sämre än oss, som beskrivs som 

överlägsna (2011: 19). Etnicitet och identitet är alltså enligt Mattsson något som är socialt 

konstruerat. Burr definierar socialkonstruktivism som en syn på verkligheten som att den 

konstrueras tillsammans, ser olika ut i olika kulturer och tidsperioder och förändras när 

människor samverkar (2003: 2-5). Slutsatsen är alltså att det inte finns något sådant som 

identiteten rom, eller identiteten finlandssvensk, på riktigt och för alltid, utan att identiteterna 

formas och omformas av människor. 
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4 De romska tiggarna i Finland 

 

I det här kapitlet ska jag motivera varför jag har valt just de östeuropeiska romska tiggarna i 

Finland som etnisk minoritet att granska i min avhandling. Jag har valt att analysera 

representationen av de östeuropeiska romska tiggarna för att de romska tiggarna utgör en 

specifik grupp personer med sina egna särdrag som inte kan jämföras med de särdrag som 

utmärker den etniska minoriteten romer i Finland, inte heller någon annan etnisk minoritet. 

Det är specifikt det faktum att de östeuropeiska romska tiggarna tigger som jag tycker gör det 

intressant att analysera representationen av dem som ett exempel på hur medierna skriver om 

etniska minoriteter. De romska tiggarna är både representanter för en etnisk grupp, romerna 

och representanter för extrem fattigdom då de tvingas tigga för att försörja sig. Jag har valt att 

använda begreppet östeuropeiska romska tiggare, kortare romska tiggare, och syftar då på 

romer som i huvudsak ursprungligen kommer från Bulgarien eller Rumänien och som 

åtminstone i viss mån tigger för att försörja sig. Notera att Hbl ibland använder begreppet 

rumänska tiggare synonymt med begreppet romska tiggare. I de texter som finns med i det 

analyserade materialet är det ändå klart att rumänska tiggare alltid är synonymt med just 

romska tiggare. 

Nu när jag har definierat romska tiggare som begreppet används i den här avhandlingen och 

motiverat varför jag valt att analysera representationen av just romska tiggare ska jag 

redogöra för romernas historia i Finland och Europa. En historisk bakgrund behövs för att 

förstå varför de romska tiggarna är en så omdebatterad fråga i Finland och i Hbl vars texter 

jag ska analysera samt för att förstå varför jag varit intresserad av att analysera 

representationen av dem. Först är det viktigt att förstå att romerna är utstötta på två olika sätt. 

Dels utgör de en etnisk minoritet var de än befinner sig, dels är romerna utsatta på grund av 

att de är fattiga. Romerna utsätts alltså för en dubbel exklusion, de tillhör den etniska 

minoritet som länge varit den mest diskriminerade i Europa och de är ofta fattiga och på andra 

sätt utslagna (se Mäkinen & Pessi 2009: 10). 

Det finns mellan 10 och 12 miljoner romer i i så gott som hela EU och alla europeiska länder 

vilket gör romerna till den största etniska minoriteten i Europa (Europeiska kommissionens 

webbplats). Det är sannolikt att romerna ursprungligen kom till Europa från Indien 

(Cederberg 2010: 17). Forskare är idag relativt överens om att romerna, när de utvandrade 

från Indien på 1000-talet, gjorde det som soldater som slog följe med stora arméer på väg mot 

Europa. I Europa blev många romer under 1300-talet slavar, exempelvis i områden som idag 
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motsvaras av Rumänien och Moldavien (Cederberg 2010: 25). Ända in på 1860-talet var 

många romer slavar i Europa. Allmänheten var under många århundraden rädda för romerna, 

som troddes ha övernaturliga krafter och som också ansågs konstiga på grund av sin status 

som vandrande folkslag (Cederberg 2010: 32). När de europeiska staterna började grundas 

under 1500-talet var det bland annat romerna som fann sig statslösa. Flera försök gjordes i 

olika länder att assimilera romerna med den övriga befolkningen, exempelvis 

tvångsomhändertogs romernas barn för att de inte skulle växa upp med sina föräldrar och lära 

sig deras kultur och läror (Cederberg 2010: 34). Så sent som under 1970-talet 

tvångssteriliserades bland annat romer i Sverige (Cederberg 2010: 35). Under nazitiden 

mördades allt mellan tiotusentals och en och en halv miljon romer, enligt forskare som 

studerat Förintelsen (Cederberg 2010: 99). 

Sassen konstaterar att Europa har misslyckats när det gäller romerna i århundraden (2010: 

31). Allt arbete som gjorts för medborgerliga rättigheter och ett civiliserat samhälle i de 

europeiska länderna har aldrig gällt romerna, något som kan få konsekvenser i framtiden, 

varnar Sassen (2010: 31). Ett sätt som denna utslagning syns är det faktum att romerna 

utnyttjat den chans de har givits att röra sig över gränserna i och med den fria rörligheten i 

EU. Romerna har levt i fattigdom i så många länder så länge att de omedelbart utnyttjade 

chansen att söka sin lycka i rikare, och kanske trodde de mer inkluderande länder i Europa, 

när de fattigare länderna i öst blev medlemmar (Sassen 2010: 31). 

Romerna lever inte längre som nomader, utan i sina egna bosättningar, ofta i form av tältbyar 

långt utanför städer och utan en fungerande infrastruktur (Mikkola 2010: 269). Det här beror 

på att de fortfarande diskrimineras och förföljs och sällan ges chansen att skaffa sig bostäder, 

jobb eller utbildning som alla andra invånare i vilket europeiskt land det nu må gälla (Mikkola 

2010: 268). EU har under de senaste åren insett vidden av problemet och 2008 ordnades det 

första EU-toppmötet om romerna (Europeiska kommissionens webbplats). Trots upprepade 

försök från EU:s håll diskrimineras romerna fortfarande i så gott som alla europeiska länder. I 

vissa fall handlar det om en hetsjakt från mediernas håll, så som exempelvis i Storbritannien i 

januari 2004 då exempelvis The Sun berättade att tiotusentals romer bara väntade på att 

strömma in i landet när gränserna öppnades (Cederberg 2010: 119). Men det handlar också 

om konkret diskrimination i samhället. Exempelvis i Slovakien och Tjeckien får romska barn 

inte gå i skola med andra barn utan placeras i skolor som egentligen är menade för barn med 

inlärningssvårigheter (Cederberg 2010: 126, 136). De flesta europeiska länder har vid olika 

tillfällen försökt få romerna att dra iväg någon annanstans, ofta genom att förstöra romernas 
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bostäder eller läger utan att ge dem något alternativt boende (Cederberg 2010: 178). Romerna 

tvingas alltså konstant flytta runt, vilket leder till att de sociala problemen förvärras då de inte 

kan söka arbete, barnen inte kan gå i skola och de aldrig blir hemmastadda. Ett stort problem 

för romerna är också det faktum att många av dem saknar medborgarskap, trots att FN kräver 

att alla ska ha det (Cederberg 2010: 181-182). 

De tiggande romerna har ökat i antal i Finland och speciellt i de större städerna sedan januari 

2007, då Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar. Enligt uppskattning fanns det i juni 

2008 cirka 40-50 tiggare i Helsingfors, i juni 2010 var antalet över 200. I hela landet 

uppskattades i juni 2010 finnas kring 300 tiggare. Det är i synnerhet personer från Rumänien 

som tigger, men också personer från Bulgarien, Ungern, Lettland, Bosnien och Hercegovina 

och Slovakien. Endast ett fåtal finländska tiggare har observerats. (RP 330/2010 rd:4)  

Polisen har inte kunnat konstatera att tiggeriet handlar om organiserad brottslighet, trots att 

själva tiggeriet nog är organiserat (Mäkinen & Pessi 2009: 10). I juni 2012 skrev Hbl ändå om 

hur en av tidningens reportrar observerat sådant beteende hos romerna som kunde antyda att 

det handlar om organiserad brottslighet (Hbl.fi 6.8.2012). Polisen beslutade ändå att inte 

utreda det här desto mera. 

Det rör sig alltså om ett hundratal personer som sysslar med något som är helt lagligt i 

Finland. Ändå gav de romska tiggarna upphov till en massiv debatt och till och med 

lagstiftarna var snabba att reagera. Som en reaktion på de östeuropeiska romska tiggarna 

försökte man förbjuda tiggeri. Det är inte för tillfället brottsligt att tigga i Finland, i motsats 

till många andra västeuropeiska länder (Mäkinen & Pessi 2009: 16). En lag som förbjuder 

tiggeri skulle ha trätt i kraft våren 2011, men lagen urvattnades så att den endast förbjuder 

aggressivt tiggeri (Svenska Yles artikel den 21.10.2010). Enligt propositionen var de främsta 

motiveringar till att förbjuda aggressivt tiggeri en vilja att trygga den allmänna ordningen, 

förhindra organiserad brottslighet och trygga säkerheten i de läger som tiggarna gör upp. 

Även uppgörandet av läger på sådana platser som inte är avsedda för det skulle enligt 

propositionen förbjudas (RP 330/2010 rd:1). 

Kanske är en av orsakerna till att finländarna är så främmande inför tanken på tiggare på 

gatorna, och samtidigt en av orsakerna till att de romska tiggarna orsakat så stor debatt, det att 

man redan i Finland har trott sig vara förbi de tider då tiggeri så att säga behövs. Vi har så 

pass utvecklat socialskydd i dagens Finland att många kanske anser att tiggeri hör till en 

förgången tid. Dessutom har tiggeri sedan medeltiden setts som en problematisk levnadsform 



26 
 

(Mäkinen & Pessi 2009: 14). Nu då man blivit av med tiggeriet i Finland vill man inte ha 

tillbaka det. Globalt cirklar orsakerna till att man vill förbjuda tiggeri främst kring två teman. 

De är viljan att förebygga de brott som fattiga eventuellt kommer att göra sig skyldiga till och 

en önskan att skydda det övriga samhället mot det obehag och den rädsla som tiggare kan 

orsaka (Baker 2009: 221). Forskning visar ändå att det idag är mer sannolikt att en tiggare 

utsätts för brott än att en tiggare utför ett brott (Baker 2009: 239). 

En av de största frågorna i sammanhanget handlar om vem som anses ha ansvar för att lösa 

det så kallade tiggarproblemet. Flera politiker och vanliga medborgare har ansett att det är de 

romska tiggarnas hemländer som bär ansvaret för deras välbefinnande, medan andra anser att 

Finland är skyldigt att visa större solidaritet. Dåvarande Inrikesminister Anne Holmlund sade 

som svar på ett skriftligt spörsmål i riksdagen i maj 2011 att ”ansvaret för att undanröja 

problemen kring tiggeriet bör vila på de medlemsstater där diskriminering och kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna förekommer” (SS 345/2010 rd). 
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5 Studien 

 

När man arbetar med kritisk diskursanalys finns ingen färdigt utarbetad modell för hur 

analysen ska utföras utan det är upp till varje användare av metoden att utarbeta en 

analysmodell som passar den egna studien. Det betyder också att varje studie som utförs på ett 

nytt material samtidigt är en studie i hur metoden kan användas och hur väl olika 

analysmodeller passar olika material. Den studie jag utför kan också ses som ett test av 

metoden och analysmodellen och metoden kommer att utvärderas i sammanfattningen av 

analysen. När jag utarbetat en analysmetod har jag tagit i beaktande tidigare forskning kring 

det jag ska analysera, det vill säga etnicitet och rasism i medierna. Silverman (2005: 7) skriver 

att det aldrig lönar sig att återuppfinna hjulet, utan att hämta inspiration från det som andra 

tidigare gjort och använda en liknande metod  som andra forskare tidigare använt för att 

komma åt samma problematik. Van Dijk som utgör den främsta inspirationen i utarbetandet 

av konkret analysmodell är ett framträdande namn inom forskningen kring etnicitet och 

rasism i medierna. 

Det jag studerar är hur de romska tiggarna representeras i Hbl:s texter, som är ett resultat av 

journalistiska praktiker och som tar sig uttryck i det språk som används (se även Pietikäinen 

2000: 147).  Min utgångspunkt är det sagda i en vid bemärkelse. Det analyssätt jag ska 

använda är en metod jag själv delvis utarbetat efter inspiration av erfarna forskare som van 

Dijk, Fairclough, Wodak och Pietikäinen. Den huvudsakliga inspiratören är van Dijk, som i 

sin analys av texter använder en metod som framstår som väldigt tydlig och lättbegriplig. 

Däremot applicerar jag, som jag konstaterade i kapitlet om kritik diskursanalys som 

referensram, inte van Dijks övriga teser i min studie. Den konkreta analysmetoden bygger 

alltså till stor del på van Dijks arbete, medan den teori jag använder mig av är plockad 

huvudsakligen från övriga CDA-forskare enligt det som redogörs i kapitlet om CDA ovan. 

Jag har alltså bestämt mig för att använda ett tillvägagångssätt där utgångspunkten är texten. 

Jag inleder med en innehållsanalys och fortsätter sedan med en mer djupgående lingvistisk 

analys. Det som analyseras är huvudsakligen det samma som van Dijk analyserar när han 

studerar rasism, kombinerat på ett sätt som passar målet med min studie och forskningsfrågan. 

Orsaken till att jag i huvudsak valt att analysera det samma som van Dijk analyserar är enkel: 

jag anser att van Dijk presenterar den för mitt ändamål mest passande analysmetoden (se van 

Dijk 2000 samt van Dijk 1989). Teorin som används är ändå i huvudsak den samma som 



28 
 

CDA-forskare som Wodak och Fairclough använder, en teori som delvis skiljer sig från den 

teori van Dijk bygger sin analys på. Orsaken till att jag inte utnyttjar den teori som van Dijk 

bygger sina, som han kallar det, kritiska diskursstudier på är att jag anser att hans teorier i stor 

mån bygger på att utvärdera hur människor tänker och varför medan jag är mer intresserad av 

kombinationen språket och verkligheten, hur de korrelerar. Med andra ord försöker jag alltså 

kombinera en analysmetod med en teori på ett experimentellt sätt. 

Jag anser att eftersom det i fallet rasism och etniska minoriteter handlar om attityder är det 

inte lika relevant att studera fenomenet ur synvinkeln hur ofta utan hellre ur synvinkeln på 

vilket sätt. Det är just det här jag försöker hitta i min kritiska diskursanalys – tankesätt. Man 

kunde också studera etnicitet och rasism i medierna med en kvantitativ metod, men då vore 

resultatet mer sannolikt något i stil med ”hur ofta förekommer sådana teman, eller sådana ord” 

medan det jag är ute efter är ”hur ser etnicitet och rasism ut i medierna” och då specifikt i 

fallet romska tiggare. Van Dijk skriver också att inte spelar så stor roll för publiken hur ofta 

medierna skriver om en viss sak, utan att det viktiga är hur medierna skriver om saken (1989: 

208). Det är hur och vad som skrivs som är det viktiga att ta reda på. Det här betyder inte att 

jag inte kommer att räkna sådant som aktörer och teman, men då är det relevanta inte exakta 

antal utan helheten, balansen. 

Jag anser som van Dijk att forskning kan ha ett större mål än bara att få fram svar på hur det 

ligger till. Forskning kan också påverka samhället och får i min mening göra det. När det här 

är sagt kan det finnas skäl att i det här skedet notera min ställning som den som utfört 

analysen och skriver den här avhandlingen. Jag är inte någon utomstående, objektiv part i 

sammanhanget romers positionering i Hufvudstadsbladet. Tvärtom är jag på många vis en del 

i den sociala praktiken och kontexten. Jag är finlandssvensk i Finland, alltså tillhör jag 

målgruppen för Hbl:s texter. Jag är journalist och arbetar också som journalist, alltså är jag i 

teorin en del av den institution som skapat de texter jag analyserar. Jag läser Hbl och har gjort 

så i flera år, alltså är Hbl:s texter inget nytt för mig och jag har sannolikt läst de analyserade 

texterna redan då de publicerades utan att då veta att jag ska analysera dem i den här 

avhandlingen. Det här var bara några exempel på hur jag som forskare är en del av det som 

jag analyserar, diskursen kring romska tiggare. Det här är viktigt att notera. Att jag är en del 

av sammanhanget betyder ändå inte att en analys är omöjlig att utföra, det betyder bara att 

analysen kommer att utföras med de synvinklar, den förhandskunskap, de attityder och den 

kultur jag bär med mig. 
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Den analysmetod jag har valt ger mig möjlighet att handskas med ett relativt stort material. 

Jag kommer inte att djupanalysera alla texter, utan tre av dem. Såhär kommer analysen att 

byggas upp. Först analyseras alla texter mer ytligt enligt modell av van Dijk och principerna 

för CDA. I den här analysen kommer jag sannolikt att kunna se mönster och också kunna säga 

mycket om materialet och vad det betyder för forskningsfrågan. Därefter kommer jag att 

genomföra en mer djupgående analys på en liten del av materialet. Då kommer jag att 

analysera reportagen på djupet enligt modell av van Dijk och CDA. Den djupare analysen 

bygger på analys av språket, medan den inledande analysen av hela materialet mer handlar om 

att kartlägga gemensamheter och större mönster i materialet. 

Det är inte fråga om en kvantitativ och en kvalitativ analys av texterna om romska tiggare. 

Istället är det fråga om en och samma analys som utförs i flera steg. De olika stegen ger alla 

ett resultat som sedan i slutändan knyts samman. Jag fokuserar alltså delvis på olika saker i 

olika skeden av analysen, men alla skeden bidrar till det som kommer att kallas slutsatser. 

Också i tidigare forskning där metoden kritisk diskursanalys används har man experimenterat 

med att kombinera mera ytliga analyser med mera djupgående, se exempelvis Pietikäinen 

2000 och hennes diskussion kring metoden. 

Kritisk diskursanalys innebär ofta att man använder en väldigt subjektiv metod, då det mycket 

handlar om tolkning av språk. Att koppla ett visst språkbruk till en viss diskurs kräver att 

forskaren utför en subjektiv tolkning (Pietikäinen 2000: 157). Då dyker frågan om objektivitet 

upp. Wodak & Meyer skriver att det är omöjligt att försöka behandla sådant som validitet, 

reliabilitet och objektivitet på det traditionella sättet när det gäller kritisk diskursanalys 

eftersom metoden som sådan är så pass subjektiv (2009: 31). De skriver också vad gäller 

objektivitet att det är omöjligt att uppnå total sådan, eftersom varje teknik som används inom 

metoden också kunde granskas och man kunde hitta värderingar och ideologier hos den som 

utför studien som styr resultatet åt ett visst håll. Det gäller alltså att vara på sin vakt här. Här 

tror jag att ett väl underbyggt och motiverat tillvägagångssätt hjälper mig att visa att min 

studie har en relevans i vetenskapliga sammanhang. Det gäller också för mig att tydligt 

återkoppla till teorin och tidigare forskning, se kapitlet Etniska minoriteter i medierna ovan, 

samt illustrera det jag påstår om texterna med exempel. Lyckas man med transparensen får 

man också större trovärdighet, något som är viktigt att sträva efter. För ökad transparens 

gäller det att klargöra hur man gått till väga i alla steg i sin forskning (Svensson & Ahrne 

2011: 27). Bergström & Boréus föreslår att en forskare som utför kritisk diskursanalys låter de 

analyserade texterna få en framträdande roll i forskarens rapport, alltså att man plockar in 
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många citat från de analyserade texterna så att läsaren själv kan se texterna (Bergström & 

Boréus 2005: 353). Då kan läsaren också själv använda den metod som använts i studien för 

att tolka texterna. Det här överensstämmer med hur jag lägger upp analysen. 

Jag kommer inte i det här skedet att presentera mallen för hur analysen genomförs, utan de 

faktorer som analyseras kommer att presenteras och motiveras genom själva analysen. Först 

presenterar jag ändå materialet, sedan inleds analysen. 

5.1 Material 
 

I det här kapitlet presenterar jag materialet som analyserar i den här studien. Även det här är 

en del av analysen, men kan också kallas beskrivning av materialet. Också på den enskilda 

artikelns nivå kommer jag att börja med en beskrivning av artikeln. Hur det ser ut rent visuellt 

har ändå mindre relevans för läsarna än hur det skrivs om en viss sak (van Dijk 1989: 208). 

Materialet är insamlat av mig själv och taget från Hbl:s arkiv och KSF Medias arkiv, två arkiv 

som ser olika ut men i huvudsak innehåller samma texter. Med finns helheter från tre olika 

genrer: artiklar, reportage samt notiser. Jag utför inte någon specifik bildanalys på de bilder 

som finns i anslutning till de analyserade texterna, men bilderna ingår som en del av 

helhetsmaterialet och är i viss mån nödvändiga att redovisa för för att uppnå syftet med 

avhandlingen. I materialet har jag endast inkluderat texter som genom den nedan redovisade 

insamlingsmetoden klassats som texter om de östeuropeiska romska tiggarna i Finland. Texter 

om övriga romer i Finland inkluderas inte i materialet. Helheterna som inkluderats i materialet 

är i huvudsak plockade från inrikessidor, reportagesidor eller det som i Hbl kallas 

dagbokssidor. Helheter som publicerats på utrikessidorna är inte med i materialet. Med finns 

alltså inte texter som uttryckligen handlar om romska tiggare i andra länder. Jag har inte heller 

tagit med texter som jag ansett vara rena kulturtexter och inte heller opinionstexter. 

Tidsperioden är vald utgående från följande kriterier. Jag ville i analysen ha med texter som 

var publicerade under den tidsperiod då Hbl först började rapportera om romerna i bredare 

skala. Jag visste att året skulle vara antingen 2007 eller något år senare än 2007, då romerna 

först började anlända till Finland. Det visade sig att den här tidsperioden var 2008 och därför 

valde jag det året som utgångspunkt. År 2007 fanns det endast en helhet som berör de romska 

tiggarna och därför kunde det året inte utgöra en utgångspunkt. Dessutom ville jag ha med ett 

annat år lite senare, då det första dammet lagt sig kring romerna men då man kunde tänka sig 
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att det fortfarande finns mycket texter kring de romska tiggarna. Det året visade sig vara 2010, 

då också ett stort reportage publicerades om de romska tiggarna i Finland. Att jag sedan tog 

med reportaget från 2007 beror på att jag ville ha med flera reportage i materialet. Det kändes 

naturligt att ta med reportaget från 2007 och inte plocka ett reportage från något annat år, då 

2007 utgör en naturlig startpunkt för rapporteringen om romska tiggare, eftersom det som 

redan nämnt utgör året då de romska tiggarna fick fri rörlighet i EU och därmed också började 

anlända till Finland. 

Materialet består av 51 helheter totalt. Materialet härstammar från Hbl:s e-version av 

papperstidningen, huvudsakligen från åren 2008 och 2010 men med finns också ett reportage 

från 2007. E-versionen av Hbl är identisk till papperstidningen. Reportaget 2007 är den enda 

helheten jag hittade från det året som behandlar de östeuropeiska romska tiggarna. Jag 

använder ordet helhet för att beskriva det som jag analyserar. Helhet syftar i det här 

sammanhanget på både större text- och bildhelheter bestående av exempelvis längre artiklar, 

bilder, anslutande text, faktaruta och puff på första sidan och på artiklar eller notiser som står 

ensamma med eller utan bild. Ordet puff syftar i den här avhandlingen på den text och/eller 

bild med bildtext som förekommer på första sidan i tidningen som en sorts reklam för den text 

samt eventuella bilder och annat material som finns inne i tidningen. En helhet kan alltså vara 

exempelvis en text i reportagelängd med en puff på första sidan samt 3-4 bilder i anslutning 

till texten och 2 faktarutor. När ordet text används syftar jag i regel på just texten, som är 

något annat än bild. 

Hbl är en tidning som huvudsakligen skrivs i Helsingfors och utkommer sju dagar i veckan. 

Tidningen har ändå läsare i hela Svenskfinland och har en upplaga på cirka 43 000 år 2012 

(levikintarkastus.fi). Tidningen är politiskt obunden men med en liberal inriktning. År 2004 

övergick tidningen till tabloidformat och 2009 genomförde tidningen en layoutförnyelse som 

är värt att notera i sammanhanget. Förnyelsen innebar att en del avdelningar i tidningen fick 

nya namn, avdelningar bytte plats, tidningen fick nya färger med mera. Den här förnyelsen 

spelar ändå inte en betydande roll för slutresultaten i avhandlingen. När jag analyserar Hbl har 

jag utgångspunkten att tidningen följer de finländska Journalistreglerna. Det innebär att jag 

utgår från att tidningen exempelvis rapporterar sanningen, skiljer på fakta och fiktivt material, 

baserar rubriker och ingresser på det faktiska innehållet i texten och själv avgör vad som 

publiceras och inte publiceras (Journalistreglerna, Finlands journalistförbund). 
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Jag har samlat in artiklarna i september och oktober 2013. Materialet söktes upp via KSF 

Medias arkiv på webben. De sökresultat jag har fått via arkivet har jag sedan jämfört med 

resultaten som jag fått med samma sökord på Brages pressarkiv, som söker i Hbl:s e-tidning. 

KSF Medias arkiv visade sig ge något flera relevanta sökresultat och Brages pressarkiv 

användes således främst för att navigera  i e-tidningen. Sökordet har varit tigg*, då jag insåg 

att det är det som ger de flesta relevanta sökresultaten för min studie. Jag prövade också andra 

sökord som bulgar*, rumän* men de gav endast irrelevanta sökresultat eller samma 

sökresultat som med sökordet tigg*. Sökmetoden har alltså resulterat i ett urval helheter där 

bokstavskombinationen tigg förekommer i någon form. Jag har dessutom manuellt gått 

igenom Hbl under de månader som jag ansåg att avviker. Exempelvis gäller det här augusti 

2010, då sökordet tigg* inte gav en enda träff. Den manuella genomgången av Hbl augusti 

2010 visade ändå att det faktiskt inte finns en enda text om de romska tiggarna under den 

perioden. 

Alla helheter som de två arkiven gett mig har jag sedan bedömt. Urvalsprocessen har grundat 

sig på att jag har frågat om helheten handlar om de östeuropeiska romska tiggarna i Finland. 

Om svaret varit ja har helheten tagits med i materialet. Poängteras bör i det här läget att det 

under samma tidsperiod som helheterna är från skrevs också texter om övriga romer i Finland 

och Helsingfors, men de texterna finns alltså inte med. Det är uttryckligen helheter som 

handlar om de östeuropeiska romska tiggarna som finns med i materialet. När det gäller 

helheter som uttryckligen hör ihop har inte de enskilda delarna bedömts enskilt, utan då har 

huvudtexten fått avgöra om helheten tas med. Urvalet har alltså i viss mån skett genom en 

subjektiv bedömning av materialet. Bland de texter som föll bort i det skede när jag bedömde 

huruvida materialet ska vara med i analysen finns texter som exempelvis handlar om tiggeri 

som fenomen i världen, tiggare i Finland som inte i texten beskrivs som just romska tiggare 

eller romer i Finland där ämnet tiggeri tangeras men där texten egentligen beskriver något helt 

annat, som arbetslöshet bland romer eller romernas kultur eller dylikt. Att det behövdes en 

subjektiv bedömning av materialet för att sålla bort texter som inte hör hemma i analysen 

motiverar jag med att jag ville fokusera på den specifika etniska minoriteten romska tiggare. 

Jag hävdar att urvalsmetoden är lyckad och att den gav mig de mest relevanta helheterna för 

att analysen skulle kunna genomföras och avhandlingens syfte uppnås. 

Alla e-tidningar hittas inte i e-tidningsarkivet och således kan man inte säga något om 

placeringen av texterna eller aktörer i bilderna eller puff i dessa fall, då sådana uppgifter inte 

framgår i KSF Medias arkiv. Det här gäller tidningen den 25.6.2008 då en notis och en artikel 
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publicerades samt 22.6.2010 då en notis publicerades. Vad gäller de här helheterna så kan jag 

alltså endast uttala mig om textinnehållet inne i tidningen. När jag i analysen bedömer sådant 

som layout, bilder, storlek på helheterna eller annat som har att göra med mer visuella element 

så är det utifrån Hbl:s e-tidning som bedömningen görs. 

Materialet har kategoriserats som antingen reportage, notis eller artikel, som framgår nedan. 

När jag använder begreppet reportage så avser jag hela helheten kring ett reportage, som 

framgår ovan, om inte annat nämns. Den vanligaste texttypen är artikel. Kategoriseringarna 

har jag gjort utgående från den kunskap jag har som utbildad och arbetande journalist att 

avgöra texttypen. I vissa fall kunde man ändå gott diskutera kategoriseringen av en text. 

Exempelvis kan skillnaderna mellan notis och artikel diskuteras, då gränsdragningen inte är 

slagen i sten. Jag har ändå varit konsekvent i min kategorisering så att alla texter under en viss 

av mig bestämd storlek på Hbl:s sidor kallas notis. En del av reportagen kunde någon annan 

också välja att kategorisera som artiklar, men det kommer att framgå varför just de texterna 

kategoriserats som reportage. 

Jag vill i det här skedet notera att det under hösten 2010 diskuterades och skrevs mycket om 

den så kallade tiggararbetsgruppens resa till Rumänien där det ska ha förekommit supande 

och annat osakligt beteende. Exempelvis 27.11.2010 lyfter Hbl den skandalösa tjänsteresan 

som sin största nyhet. Jag har beslutat att lämna de texter som beskriver det här 

händelseförloppet utanför materialet. Jag anser inte att de här texterna har med 

forskningsfrågan i min avhandling att göra. I slutet av 2010 skriver Hbl också mycket om 

romer i ett läger i Fiskehamnen, men i de här texterna talas det mer generellt om romer som 

bosatt sig i husvagnar och tillfälliga boenden i Fiskehamnen, inte specifikt om tiggare, trots 

att en del av tiggarna också bodde i Fiskehamnen under den här tiden (se exempelvis 

artiklarna i materialet). De här texterna utelämnas från analysen just för att de handlar om 

romer mer generellt och det är inte det jag vill analysera i avhandlingen. 

Den inledande analysen bygger långt på att jag räknar. Först räknar jag antalet helheter per år 

och månad. Det här säger mig hur vanligt det varit att skriva om de romska tiggarna och när 

helheterna har publicerats. Jag kommer sedan att beskriva genre, utrymme, frekvens, rubriken 

och temana i helheterna, placering av helheten, aktörer i texten och bilden. Det är till stor del 

samma saker jag fokuserar på i den mer djupgående analysen av reportagen, men går då mera 

in i detaljer i de enskilda texterna. I den senare delen av analysen granskar jag dessutom vad 

det är som sägs, inte endast vem som säger något. Det är inte centralt för analysen att jämföra 
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åren med varandra, men jag har ändå valt att i vissa fall redogöra för resultaten per år. I fokus 

ligger i det här skedet av analysen åren 2008 och 2010, då reportaget som publicerades 2007 

analyseras mer ingående i den senare delen av analysen. 
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6 Den inledande analysen 

 

6.1 Antal per år och månad 
 

Allra först är det viktigt att få en helhetsbild av materialet. Jag ska inte lägga alltför stor fokus 

på den här biten av analysen, då det främst handlar om att kartlägga materialet. Att räkna hur 

många helheter det finns och hur många som publicerats per analyserad månad säger inte så 

mycket om hur romerna representeras, men det behövs för att förstå hur rapporteringen sett ut. 

Nedan framgår hur många helheter som publicerats under de olika månaderna i året. 

Texternas genre analyseras sedan i ett skilt stycke nedan. Det totala antalet helheter i 

materialet är 51. 

2007 totalt 1 helhet, publicerades i augusti, reportage 

Tabell 1 Antal helheter 2008 enligt månad 

Januari 0 Maj 5 September 0 

Februari 3 Juni 4 Oktober 0 

Mars 1 Juli 4 November 0 

April 2 Augusti 1 December 0 

Totalt 20 helheter 

Tabell 2 Antal helheter 2010 enligt månad 

Januari 1 Maj 4 September 1 

Februari 0 Juni 4 Oktober 7 

Mars 1 Juli 3 November 5 

April 3 Augusti 0 December 1 

Totalt 30 helheter 

År 2007 utgör ett specialfall då det det året endast finns ett reportage med i analysen. 

Reportaget publicerades i augusti, alltså slutet på sommaren. År 2008 publicerades de flesta 

helheterna i februari, april, maj, juni och juli. Det här var ett väntat resultat, då de romska 

tiggarna ofta blir flera till antalet under sommarmånaderna, något man kan läsa om också i 

texterna som analyserats för den här studien. Tiggarna är flera under våren och sommaren än 
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under vintern och tidigare forskning visar att medierna tenderar att rapportera om personer 

med annan etnisk bakgrund som redan befinner sig i landet. I januari, september, oktober, 

november och december finns inte en enda text och i mars finns bara en text. År 2010 

publicerades texterna mer utspritt över hela året, liksom det finns några flera texter under det 

här året än 2008. Rapporteringen har alltså varit livligare och flest är helheterna i april, maj, 

juni, juli, oktober och november. Den livliga rapporteringen under slutet av året beror på ett 

lagförslag som då debatterades om att förbjuda tiggeri. De enda månaderna då det inte finns 

en enda helhet är februari och augusti, varav det senare överraskade mig, då rapporteringen i 

april-juli är så regelbunden och omfattande. 

6.2 Frekvens 
 

Antalet helheter bör relateras både till antalet tidningsnummer per år och till antalet romska 

tiggare för att man ska få en bild av hur vanligt det är med texter om romska tiggare. Det 

totala antalet helheter är 51. År 2008 är helheterna 20, 2010 30. Från 2007 finns en helhet 

med i materialet. Hufvudstadsbladet är en sjudagars tidning och utkommer alla dagar med 

undantag för ett varierande antal helgdagar per år. Att det finns bara ett reportage från 2007 

överraskade mig. När jag inledde arbetet med avhandlingen tänkte jag mig att antalet texter 

2007 skulle vara stort, då det är det året som Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 

och de romska tiggarna först började röra sig också till Finland. 

Man kan diskutera huruvida frekvensen är tät eller ej. Det finns inget annat ämne som man på 

ett naturligt sätt kunde jämföra bevakningen av romska tiggare med. Frekvensen kan ändå 

relateras till antalet romska tiggare i Finland under den granskade tidsperioden. I kapitlet 

Romska tiggare i Finland och Europa skrev jag att det i juni 2008 fanns kring 50 tiggare i 

Helsingfors där Hbl har sitt säte, i juni 2010 över 200. Antalet texter är högre 2010 än 2008 

och man kan dra slutsatsen att antalet texter korrelerar med antalet tiggare i Finland. Däremot 

går det inte att säga någon sanning om huruvida antalet texter de facto motsvarar antalet 

tiggare. 

6.3 Genre 
 

I det här skedet är det klart hur många artiklar som publicerats och när samt vilken genre 

texterna tillhör. Det är viktigt att granska vilken genre texterna har, då det är relevant för 
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tolkningen av materialet. Först ska jag förklara vad jag avser när jag använder ordet genre, 

varför det är viktigt och på vilka grunder jag har kategoriserat texterna. 

Tidningstexter precis som annat språkbruk delas allmänt in i genrer för att kategorisera 

materialet. Genom att bestämma vilken genre en text har har vi enklare för att förstå just den 

texten i och med att det finns förutbestämda, socialt och kulturellt bestämda regler för hur en 

text i en viss genre ser ut. En text i en viss genre kan använda en diskurs på olika vis, men 

tack vare att texten ingår i en viss genre så vet läsarna att det alltid, oavsett 

diskursanvändning, är en viss typ av text de läser. En genre bestämmer alltså utformningen av 

texten men den bestämmer också hur läsaren tolkar texten. Allt det är ändå inlärt beteende och 

som sagt beroende av den social och kulturella verkligheten. Texter av en viss genre lämpar 

sig väl för vissa kontexter och ändamål och andra lämpar sig bättre i andra sammanhang och 

texten blir lätt förvirrande för läsaren om genren inte stämmer med budskapet. Läsaren förstår 

att texter som publiceras och läses under olika tidsperioder kan tolkas på samma sätt tack vare 

just genren, genren bildar ett regelverk för just den typen av texter och erbjuder en 

tolkningsram. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 79-92) 

I den här avhandlingen använder jag genre som ett ord för att beskriva de olika texttyper som 

finns i tidningen Hbl och jag har valt att analysera. Det här är ett ganska traditionellt sätt att 

använda genre när man talar om tidningstexter. En genre är notis, en är artikel och en är 

reportage. Att kategorisera helheterna enligt genre är nödvändigt för att helheterna är olika 

utformade beroende på genre och analysen måste anpassas enligt det. Att fråga sig vilken 

genre helheterna tillhör är också det en del av analysen. Det beror på att en text så starkt 

bestäms av den genre den tillhör. Textens genre kan beskrivas som textens paketering, hur 

den är inpackad. Genren berättar också för läsaren hur texten ska läsas och vad som kan 

förväntas av den. 

Ett reportage är en längre journalistisk berättelse, ofta med bilder och ofta med mindre, 

kortare texter i anslutning till huvudtexten som lyfter fram vissa detaljer som är viktiga för 

förståelsen av berättelsen. I ett reportage ingår en mer utförlig beskrivning av miljön och 

personerna som medverkar än i en text i en annan genre i en tidning. Ofta är reportagets ämne 

något som är aktuellt just när texten skrivs, men det måste inte vara det. Reportagen är tre till 

antalet. De publicerades 2007, 2008 och 2010. År 2007 är som bekant den enda helheten ett 

reportage. Att den enda helheten som publicerades 2007 är ett reportage är värt att notera som 

en avvikelse. Det är inte ovanligt att tidningar noterar fenomen eller utvecklingar med endast 
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ett reportage, men jag var förvånad över att inte hitta andra texter från 2007 om romska 

tiggare. Det här beror på att jag i början av arbetet antog att rapporteringen skulle vara som 

mest frekvent det året då de romska tiggarna började anlända till Finland, men som jag redan 

konstaterat så insåg jag strax att rapporteringen de facto kom igång först 2008. Att helheten 

som publicerades 2007 är ett reportage antyder ändå något om djupet man ville ge åt 

rapporteringen. 

Den största skillnaden mellan en artikel och en notis i den här avhandlingen är att notiser är 

kortare. I kategoriseringen av helheterna har jag särskiljt på artiklar och notiser genom en 

subjektiv bedömning av längden på texten. Notiser tenderar att endast ge en kort uppräkning 

av något nytt som hänt medan artiklar ger mer utrymme för citat, upprepning av äldre 

information, mellanrubriker, ingress och bilder. Alla artiklar har ändå inte bilder. Nedan 

framfår hur många reportage, artiklar och notiser som publicerades under de olika åren. 

2007 1 reportage 

Tabell 3 Antal helheter 2008 enligt genre 

Reportage Artiklar Notiser 

1 17 2 

 

Tabell 4 Antal helheter 2010 enligt genre 

Reportage Artiklar Notiser 

1 23 6 

 

Den största andelen texter både 2008 och 2010 utgör artiklarna. År 2008 publicerades 17 

artiklar och 2010 23 stycken. Notisernas antal 2008 är 2 och 2010 6. Både 2007, 2008 och 

2010 publicerades det ett reportage om de östeuropeiska romska tiggarna i Finland. Det är 

alltså vanligare att texter som handlar om romska tiggare är av lite längre art, inte endast en 

kort notis. Artiklar ger mer utrymme för sådant som bakgrund, citat och ingress samt bild, 

medan notiser ofta bara berättar det nyaste i något fenomen. En artikel tar också upp ett större 

utrymme än en notis, som lätt kan förbises av tidningsläsaren. Det kan konstateras att Hbl har 

valt att, när de skriver om de tiggande romerna, ge texterna ett större utrymme. 
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Vilken genre en text har hänger samman med hur mycket utrymme texten ges. Notiser har per 

definition mindre utrymme än artiklar och reportage. Följande steg är därför att titta på det 

utrymme helheterna ges och deras placering. 

6.4 Utrymme och placering 
 

Att granska hur mycket utrymme det ges åt helheterna om de romska tiggarna är väsentligt för 

att få reda på hur stor vikt det läggs på ärendet. Logiken är ganska enkel: en helhet som ges 

större utrymme har getts större prioritet. När de texter publicerades som analyseras i den här 

avhandlingen var Hbl i första hand en papperstidning och i en papperstidning är det lätt att 

bedöma hur stort utrymme helheter ges, till skillnad från exempelvis på en webbsida eller i en 

modernare läsplatteanpassad publikation. I det här skedet bör det igen noteras att Hbl 2009 

genomgick en layoutföryelse. Det innebar att sidorna lades om, en del avdelningar fick nya 

namn och andra grejer förändrades. Den här förnyelsen påverkar ändå inte analysen i den här 

avhandlingen, då jag anser att de förändringar som skedde inte har någon väsentlig betydelse 

för det jag försöker få svar på. 

Jag har också tittat på hur många av helheterna som har en puff, alltså en kort text på första 

sidan som fungerar som en sorts reklam för texten inne i tidningen. En puff kan antingen bestå 

av bara text, en text och en bild, text och flera bilder eller i vissa fall bara en bild och en 

hänvisning till sidan som huvudtexten finns på. Att en helhet i tidningen syns på första sidan i 

form av en puff innebär att redaktionen har valt att lyfta fram den helheten som en viktig del 

av dagens tidning. Första sidan på en tidning hjälper läsaren att förstå vad som finns i just det 

numret och ska också få läsaren att bli intresserad. Att en helhet puffas på första sidan innebär 

att redaktionen lägger en speciellt vikt vid den helheten jämfört med helheter som inte puffas 

på första sidan. Notera att en och samma helhet kan ha flera av de nedan listade egenskaperna 

och att summan i många fall inte alls motsvarar antalet helheter. 

Reportaget 2007 har flera bilder. Helheten innefattar en bildförsedd puff. Helheten står så gott 

som ensam på sidan inne i tidningen. En utförligare analys av det här reportaget hittas senare, 

så den här beskrivningen av utrymme och placering är i det här skedet tillräcklig. 

Tabell 5 Antal helheter 2008 enligt utrymme och placering 

Helhet på uppslag med andra texter 16 

Helhet ensam på sidan 2 (innefattar reportaget) 
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Helhet med textpuff 4 

Helhet med puff med bild 2 

Helhet med en bild inne i tidningen 9 

Helhet med flera bilder inne i tidningen 4 

 

Notera att tidningen den 25.6. 2008 saknas och att det därför är omöjligt att säga något om 

helheternas uppbyggnad den dagen. Den dagen publicerades det en notis och en artikel. De 

flesta av de 20 helheterna 2008 är placerade på ett uppslag på inrikessidorna med flera andra 

texter i varierande längd. Det är vanligare texter placeras så att flera finns på samma sida, än 

det är att helheter får stå ensamma. En helhet som står ensam på en sida inne i tidningen har 

getts en tyngd som innebär att ämnet anses så pass viktigt att helheten ska stå ensam.  Bara två 

av texterna är placerade ensamma på en sida, en av de här texterna är en artikel om 

tiggerilagsdebatten, den andra är ett reportage. Vad gäller notiserna så är den ena placerad på 

dagbokssidan, den andra är publicerad den 25.6.2008 då webbtidningen inte syns så det är 

omöjligt att veta var notisen placerades i tidningen. 

År 2008 har nio av de totalt 20 helheterna en bild i anslutning till sig inne i tidningen. Fyra av 

helheterna har mer än en bild i anslutning till sig inne i tidningen. En helhet som innefattar en 

eller flera bilder tar inte nödvändigtvis mera utrymme än en helhet utan bild, men en bild 

bidrar alltid med något till helheten. Intressant blir det också då man granskar vad som finns 

på bilderna, som jag gör nedan. Två av helheterna 2008 har också en bildförsedd puff på 

första sidan. Fyra artiklar har en puff som består endast av text. 

Tabell 6 Antal helheter 2010 enligt utrymme och placering 

Helhet på uppslag med mycket annat 25 (en av artiklarna finns på dagbokssidan) 

Helhet ensam på sidan 4 (innefattar också reportaget) 

Helhet med textpuff 2 

Helhet med puff med bild 7 

Helhet med en bild inne i tidningen 13 

Helhet med flera bilder inne i tidningen 7 

 

Notera att tidningen den 22.6.2010 saknas och att det är omöjligt att säga något om utrymme 

som ges åt notisen som publicerades den dagen. År 2010 står fyra av de totalt 30 helheterna 
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ensam på en sida. En av dem är ett långt reportage som sträcker sig över flera sidor. 25 

helheter finns på ett uppslag som också har många andra texter. Två av de 25 texterna är det 

huvudsakliga innehållet på det uppslaget. En av texterna är placerad bak i tidningen, på 

dagbokssidorna. Fördelningen ser ganska lika ut som 2008, de flesta helheter står tillsammans 

med andra helheter på uppslaget. Av de sex notiserna i materialet 2010 är en notis placerad på 

det första uppslaget medan fyra finns längre bak bland andra notiser. Ena notisen finns i en 

tidning som inte hittas på webben, så det är oklart var den är placerad. År 2010 är 13 av de 

totalt 30 helheterna också bildsatta med en bild, sju stycken har fler än en bild. Också här ser 

fördelningen ganska lika ut som 2008, en större del av helheterna har en bild än flera. Sju av 

helheterna har en puff med en bild, två av artiklarna har en puff utan bild. De två puffarna 

utan bild är ändå den största puffen. 

Som genomgången ovan visar är de flesta helheter under åren 2008 och 2010 artiklar. Det 

betyder att största delen av de helheter om romska tiggare som publicerades i Hbl under den 

granskade tidsperioden har mycket text. Alla reportagen i materialet har mycket bilder och det 

finns få notiser med i materialet. Också en stor del av artiklarna har en eller flera bilder. 

Intressant blir det senare, när det granskas vilka aktörer som finns på bilderna. De flesta 

artiklarna är också placerade på en sida tillsammans med andra artiklar och/eller notiser. 

6.5 Tema 
 

Tema i helheterna granskas för att få en bättre förståelse för vad helheterna fokuserar på. 

Tema är något annat än det som en enskild helhet handlar om. Jag använder ordet tema på 

samma sätt som exempelvis Haavisto använder det engelska ordet topic (2011: 63). Det 

innebär att tema i det här sammanhanget betyder något som visar sig när man granskar flera 

helheter, det vill säga det som är det gemensamma temat för flera helheter. Det är inte 

relevant att fråga sig vad alla enskilda texter har för fokus, utan snarare vilka teman som är de 

vanligaste och vilka teman som inte är så vanliga. Typiska teman i rapportering om etniska 

minoriteter är exempelvis de hot minoriteten utgör, sociala problem hos minoriteten, de 

politiska reaktionerna och aktionerna samt hur majoritetsbefolkningen reagerar på minoriteten 

(van Dijk 2000: 38). Tema ska också relateras till antal texter. Forskning har nämligen visat 

att medierna sällan skriver om etniska minoriteter såvida det inte gäller teman som har att 

göra med exempelvis kriminalitet eller annan olaglig verksamhet, eller annat konstigt 

beteende (se exempelvis van Dijk 1989: 218; van Dijk 2002: 152-153). Att avgöra vilket 



42 
 

språkbruk som hör ihop med vilket tema är en subjektiv bedömning. Det är ändå viktigt att 

texternas tema bestäms, då det har stor betydelse för slutsatserna i den här avhandlingen. 

Jag valde att inte på förhand bestämma några teman som texterna ska passa in i, utan utgå från 

texterna och kalla temana det som kändes naturligast enligt det mönster som bildades. Ett 

annat alternativ hade varit att först göra upp en lista på de teman som kan tänkas förekomma, 

exempelvis utgående från tidigare studier, men så har jag inte gjort för att inte begränsa 

möjligheterna att hitta teman. Nedan framgår helheternas teman under 2008 och 2010. 

Tabell 7 Antal helheter 2008 enligt tema 

Romernas boende och problem kring det 4 

Hur man kan hjälpa/hjälper tiggarna 4 

Brottslighet och problem 3 

Vår behandling av tiggarna 3 

Lagstiftningen kring tiggeri 3 

Kampanj uppmanar folk att sluta ge pengar 1 

Hur romer utnyttjar systemet 1 

Romernas liv i Finland 1 

 

År 2008 är de vanligaste temana bland artiklarna och notiserna romernas boende och problem 

kring just det samt hur man hjälper romerna, fyra respektive fyra av texterna har de temana. 

De näst vanligaste temana är brottslighet och andra problem kopplat till de tiggande romerna 

samt lagstiftningen kring tiggeri, samt vår behandling av de romska tiggarna, tre respektive tre 

respektive tre av texterna har de temana. Tre texter visade sig ha teman som ingen annan text 

har. En text handlar om en kampanj för att få folk att sluta ge pengar åt tiggarna. En text har 

temat romer som utnyttjar systemet. En av helheterna har temat romernas liv i Finland och det 

är reportaget som publicerades det här året. Reportagen analyseras i en skild del nedan, men 

temat noteras redan nu eftersom det är av betydelse i sammanhanget. 

Tabell 8 antal helheter 2010 enligt tema 

Romernas boende och problem kring det 9 

Attityder mot romerna 9 

Åtgärder för att få slut på tiggeriet 6 

Hur man kan hjälpa/hjälper tiggarna 3 

Omhändertagande av romers barn 1 

Brottslighet och problem 1 

Romernas liv i Finland 1 
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År 2010 finns det mer tydligt en del teman som är vanligare än de andra. De vanligaste 

temana är romernas boende och var och hur man tycker att de ska bo, nio texter har det temat, 

samt attityder mot romerna, likaså nio texter. Sex texter har temat åtgärder för att få slut på 

tiggeriet och tre har temat hur man kan hjälpa tiggarna. En text har temat problem som 

romerna orsakar och en har temat omhändertagande av romers barn. En helhet, reportaget har 

temat romernas liv i Finland. Den här texten är en av de tre reportage som analyseras nedan. 

Här framträder tydliga skillnader mellan de två i huvudsak granskade åren 2008 och 2010. År 

2008 var de vanligaste temana problem med romernas boende samt hur man kan hjälpa 

romerna, 2010 var de vanligaste temana romernas boende och problem kring det men också 

attityder mot romerna samt vilka åtgärder man kan ta till för att få slut på tiggeriet. År 2010 

finns också bara en text med temat brottslighet och problem orsakade av romerna, vilket är 

anmärkningsvärt. Det har alltså skett ett tydligt fokusskifte mellan de två granskade åren. 

Vilka teman som är de mest framträdande har betydelse för diskursen. Viktigt är också att 

fråga sig vilka teman som tystas ner. När fokus läggs på sådant som problem, attityder mot 

tiggarna, hur man kan bli av med tiggarna och byråkratin kring tiggeriet så förlorar man 

människorna, de romska tiggarna. När man kombinerar det faktum att temana är vad de är 

med det faktum att de romska tiggarna ges stor synlighet men lite röst (se underrubriken 

Aktörer i text och bild) så framträder en bild av en rapportering där fokus ligger på hur 

myndighetspersoner ser på de problem som romska tiggare har och skapar, istället för att 

fokus skulle ligga på de romska tiggarna. 

De vanligaste temana i rapporteringen kring romska tiggare i Hbl är typisk för hur 

rapporteringen om etniska minoriteter brukar se ut i Finland och i resten av världen. Vanliga 

teman är problem som minoriteten orsakar eller har, kriminalitet och avvikande beteende (se 

exempelvis Pietikäinen 2002: 22). Fokus ligger på de problem och hur man kan lösa 

problemet. År 2010 hade många av helheterna temat hur man kan få slut på tiggeriet, ett 

intressant tema som tål att titta närmare på. Jag tycker att det är intressant att det finns flera 

texter 2010 med temat hur man kan få slut på tiggeriet än hur man kan hjälpa romerna, sex 

texter respektive tre texter. Det var under 2010 mycket diskussion om vad man kunde göra för 

att få slut på tiggeriet, mindre tal om hur man kan hjälpa romerna. Man ville alltså förbjuda 

tiggeriet, med tanken att då blir man av med de romska tiggarna också, men frågan är då vad 

som händer med de romska tiggarna. Intressant är också tycker jag att de flesta texter är 

skrivna ur ett från ovan-perspektiv. Bara tre helheter i hela materialet har temat romernas liv i 

Finland, i resten av texterna ligger fokus på vad som borde göras, vad som görs och vad som 



44 
 

kan göras för att underlätta livet för romerna eller för att bli av med problemen som de romska 

tiggarna orsakar eller har. Undantaget utgörs av de helheter som jag senare kommer att 

analysera som reportage. Orsaken till att just de tre texterna har valts för en mer djupgående 

analys är just att temat i dem är så avvikande från resten av texterna. Temat i reportaget 2007, 

reportaget 2008 och reportaget 2010 är romernas liv i Helsingfors, berättat ur romernas 

synvinkel. 

6.6 Aktörer i text och bild 
 

I det här stycket ska jag granska aktörerna i helheterna. Senare, i den grundligare analysen av 

reportagen som finns med i materialet ska jag gå in på flera detaljer kring aktörerna, men i det 

här skedet ska jag endast räkna vem som får vara med på olika sätt i helheterna. Det här är av 

betydelse för att få veta vem som är med och vem som inte är med. När jag har granskat 

aktörerna i texterna har jag räknat vem som uttalar sig i texten och därmed bidrar med något, 

men inte personer eller myndigheter som endast nämns. En aktör är i den här avhandlingen en 

person som säger något, precis som van Dijk (1989: 214) också gör när han räknar aktörer i 

texter. Orsaken till att jag har definierat aktör på det här viset är för att jag är intresserad av 

vilka personer som får vara med när romska tiggare diskuteras i Hbl. Det är ett välkänt 

problem att minoritetsaktörer sällan får uttala sig ens i medietexter som berör minoriteten i 

fråga (se exempelvis Pietikäinen 2002: 23). Ett annat alternativ hade varit att granska 

deltagarna, som exempelvis Pietikäinen gjort i sin doktorsavhandling (2000: 189). Pietikäinen 

har då granskat alla deltagare i texterna och också dem som inte får uttala sig. Jag har för 

enkelhetens skull valt att endast räkna personer som uttalar sig som aktörer. 

Genom att granska vem som får uttala sig  granskar jag vem som ges makt. Den som tillåts 

uttala sig i ett visst ärende ges makt att dela med sig av sina åsikter och sin syn på saken 

(Pietikäinen 2000: 189). En granskning av aktörer visar också vilka personer som anses ha 

legitimitet att uttala sig i frågan och vilka som ges tillträde till att uttala sig. En granskning av 

aktörer visar också mycket om redaktionens arbetssätt och resurser. Givet är att det är enklare 

att intervjua en person på finska eller svenska, än en person som endast talar romani som 

många romska tiggare gör (i många fall har Hbl använt tolkar när de intervjuat romer i de 

helheter som är med i materialet). Enklare är det också att intervjua en myndighetsperson om 

man vill göra texten trovärdig, då en sådan ofta automatiskt har större makt i ett samhälle. 
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Jag har delat in aktörerna i romer och icke-romer och vidare har jag delat in de namngivna 

icke-romerna i myndighetsperson, hjälpare av något slag (i praktiken ofta aktivister eller 

församlingsarbetare) samt annan person, ofta är det då frågan om privatpersoner som uttalar 

exempelvis en åsikt om tiggarna. Myndighetsperson kan i sammanhanget syfta på politiker, 

tjänsteman, polis eller stadens anställda av någon typ. Hjälpare syftar på aktörer som i texten 

tydligt tar ställning för romerna, som i citat eller genom aktioner i texten visar sig vara 

engagerade för att försvara romernas intressen. Bland myndighetspersoner har jag räknat in 

också personer som exempelvis representerar diakonianstalten i Helsingfors eller är 

socialarbetare, om än de kanske själva skulle påstå att de representerar hjälparna. Annan 

person kan i sammanhanget vara lite olika personer som inte direkt är engagerade i debatten 

om romerna, men som på annat sätt engagerar sig för eller emot dem. 

Jag har också granskat aktörerna i bilderna. Här har jag kategoriserat aktörerna enligt 

namngiven rom, anonym rom, namngiven icke-rom och anonym icke-rom. På samma sätt 

som i texterna har de namngivna icke-romerna sedan klassats som myndighetsperson, hjälpare 

eller annan person. Med anonym versus namngiven avses om det i bildtexten står vem 

personen är, eller annars är tydligt i textens rubrik. Namngivna personer har räknats som 

enstaka personer, men bilder med flera anonyma personer har räknats som en enda enhet. 

Med anonym i motsats till namngiven avses om det i bildtexten står eller inte står vem 

personen är, eller annars är tydligt i texten. Namngivna personer har räknats som enstaka 

personer, men bilder med flera anonyma personer har räknats som en enda enhet. Notera att 

jag för de olika åren i tabellerna endast tagit med sådana typer av aktörer som faktiskt 

förekom. Därför har tabellerna inte samma mängd rader. 

I reportaget 2007 finns det i texterna tre namngivna romer och tre icke-romer, alla 

myndighetspersoner. På bilderna finns det fem namngivna romer och en bild med minst en 

anonym rom. 

Tabell 9 Aktörer i text 2008 

Namngivna romer 6   

Namngivna icke-

romer 

56 = Myndighetspersoner 

45 

Hjälpare 12 

Anonyma icke-romer 4   
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Tabell 10 Aktörer i bild 2008 

Namngivna romer 9   

Anonyma romer 8   

Namngivna icke-

romer 

6 = Myndighetsperson 3 Hjälpare 3 

Anonym icke-rom 1   

 

År 2008 finns det i texterna sex namngivna romer, på bilderna nio namngivna romer och åtta 

anonyma romer. I bilderna finns det också sex namngivna icke-romer, tre av dem är 

myndighetspersoner av något slag och tre är hjälpare. I texterna 2008 finns fyra anonyma 

icke-romer som uttalar sig, alla privatpersoner på ett diskussionstillfälle om romerna i 

Helsingfors. I texterna finns också 45 namngivna myndighetspersoner och 12 namngivna 

hjälpare alltså totalt 56 namngivna icke-romer. I materialet 2008 finns inga namngivna aktörer 

som kategoriserats som annan person. 

Tabell 11 Aktörer i text 2010 

Namngiven rom 15    

Namngiven 

icke-rom 

81 = Myndighetspersoner 

69 

Hjälpare 8 Annan person 4 

 

Tabell 12 Aktörer i bild 2010 

Namngiven rom 22    

Anonym rom 13    

Namngiven 

icke-rom 

14 = Myndighetsperson 

7 

Hjälpare 2 Annan person 5 

 

År 2010 finns det i texterna 15 namngivna romer, de flesta av dem i ett och samma reportage. 

På bild finns 22 namngivna romer och 13 anonyma romer. På bild finns också 14 namngivna 

icke-romer, varav 7 är myndighetspersoner och 2 är hjälpare och 5 är annan person. De 

namngivna icke-romerna i texterna är totalt 81 till antalet. 69 av dem är myndighetspersoner, 

8 är hjälpare och 4 är någon annan person, exempelvis demonstranter. 
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Genom att se på aktörerna i helheterna framträder ett tydligt mönster. De som syns på bild och 

de som det talas om i texten är romerna. De som uttalar sig är däremot icke-romer. Haavisto 

skriver (2011: 60) att synlighet inte alltid garanterar röst. I det här sammanhanget är det här 

väldigt sant. De tiggande romerna gavs mycket synlighet 2008 och 2010 både i form av att det 

skrevs om dem och att de syntes på bild, men deras röst hörs inte. Det här är typiskt för 

rapporteringen om etniska minoriteter (Pietikäinen 2002: 23). Noteras bör också att de allra 

flesta som uttalar sig i helheterna, 108 stycken, är myndighetspersoner. Det kan jämföras med 

de namngivna romerna som uttalar sig i texterna, som är 21 till antalet under 2008 och 2010. 

Det finns en tydlig obalans mellan att det är myndighetspersoner som pratar i texten medan 

romer, i många fall anonyma, syns på bild. Myndighetspersoner presenteras ofta endast i 

texten i form av namn och titel. 

Att etniska minoriteter inte hörs i medierna har motiverats exempelvid med brist på resurser, 

då det kan tänkas vara svårt att hitta intervjupersoner som representerar den etniska 

minoriteten man skriver om. Andra potentiella orsaker till att representanter för etniska 

minoriteter sällan får uttala sig i texter som rör just etniska minoriteter är bristen på en kanal 

för minoriteterna att nå ut till medierna via exempelvis pressmeddelanden och 

presskonferenser, brist på gemensamt språk och en brist på kontakt mellan pressen och 

minoriteten (van Dijk 1989: 215). Myndighetspersoner rankas också ofta som mer trovärdiga 

och samtidigt mera objektiva källor (van Dijk 1989: 215). Tydligt är alltså att de romska 

tiggarna sällan får uttala sig, istället är det myndighetspersoner som diskuterar dem. Däremot 

syns romerna ofta i bilderna i helheterna. Både 2008 och 2010 är antalet romer i bilderna 

mycket högre än antalet icke-romer. Själva fenomenet, tiggande romer, syns alltså på bilden 

istället för den som pratar om fenomenet. Speciellt 2008 är romerna på bild nästan lika ofta 

anonyma. Det förstärker det som redan bristen på romer som aktörer i texten skapar, en 

väldigt anonym massa romska tiggare som någon annan, ofta myndighetsperson, pratar om 

och tidningsläsaren i form av fotografier tittar på. 

6.7 Slutsatser av den inledande analysen 
 

Jag ska nu kort sammanfatta det här steget i analysen för att sedan gå över till en detaljerad 

analys av de tre utvalda reportagen i materialet. En sammanfattning av hela analysen hittas 

sedan längre ner i avhandlingen. 
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I det här skedet kan man notera att rapporteringen om de romska tiggarna i Hbl 2007, 2008 

och 2010 är väldigt problemfokuserad och myndighetsstyrd sett till de vanligaste temana och 

aktörerna i text och bild. Det är myndighetspersoner som talar om de romska tiggarna, ofta i 

form av problem som romerna har eller orsakar samt hur man kunde bli kvitt problemen. När 

det finns en eller flera bilder i en helhet så är det ofta romer på bilden, i många fall är de 

anonyma. De romska tiggarna får stor synlighet i form av att de syns i bilder och i form av att 

de är det myndighetspersonerna talar om, men de romska tiggarna har själva ingen eller 

väldigt liten röst. De myndighetspersoner som uttalar sig syns sällan på bild, utan presenteras 

endast i texten i form av namn och titel. Speciellt 2008 var rapporteringen som livligast under 

sommarmånaderna då också de romska tiggarna är som mest synliga på gatorna och på det 

viset kan man dra slutsatsen att rapporteringen blir livligare då det man rapporterar om blir 

synligare. Under 2010 diskuterades det mycket om tiggarna också under hösten, främst i form 

av det lagförslag som då debatterades med syftet att förbjuda tiggeri. Den vanligaste texttypen 

är artikel, vilket säger att Hbl, när de skriver om romska tiggare, skriver en ganska typisk text 

till längd sett, men med finns också tre större helheter, de tre reportagen som ska analyseras 

nedan, samt några notiser som är korta nyhetstexter som endast har med det allra viktigaste. 
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7 Detaljanalys av tre reportage 

 

Analysen fortsätter nu med en grundligare analys av tre helheter som jag kategoriserat som 

reportage enligt de kriterier som nämndes ovan. De här helheterna ät avvikelser i materialet 

och det är just därför de har valts. Helheterna skiljer sig från resten av materialet av flera 

orsaker. Dels är de längre texter med flera bilder samt anslutande texter eller faktarutor, dels 

har de alla ett gemensamt tema som skiljer dem från de andra texterna, dels bygger de alla i 

huvudsak på intervjuer med romska tiggare i Helsingfors. Det gemensamma temat i alla tre 

helheter som ska analyseras är de romska tiggarnas liv i Helsingfors ur romernas egna 

synvinkel. Det här är ett tema som inte finns i några andra texter, vars teman syns i 

genomgången ovan. De tre reportagen låter de romska tiggarnas röst höras på ett, sett till antal 

aktörer, helt annat sätt än de övriga texterna i materialet, något som kommer att framgå nedan. 

Den främsta orsaken till att jag valde de här tre reportagen som nyckeltexter att analysera 

grundligare är att de ger de romska tiggarna en röst. Jag ville ta reda på hur de romska 

tiggarna representeras i texter där tiggarna själva ges utrymme att agera som aktörer, det vill 

säga prata. Det jag är intresserad av är huruvida de här tre reportagen som sticker ut ur 

mängden genom de ovan listade olikheterna jämfört med resten av materialet gör någon 

skillnad för representationen av romerna. De här tre texterna ger romerna en röst och inte bara 

synlighet men jag är intresserad av att ta reda på vad det är som sägs samt hur det påverkar 

representationen av romerna. Noteras kan att ett av reportagen, Det oönskade folket, samma år 

som det publicerades fick ett pris av EU-kommissionen för att Jeanette Björkqvist som skrivit 

texten ” lyft fram EU:s strävan att motverka diskriminering och gynna mångfald” (hbl.fi den 

20.10.2010). 

Det krävs en strukturerad metod för att analysera de tre reportage jag har valt ut för en 

detaljerad analys eftersom allt jag annars säger lätt kan tolkas som endast en subjektiv 

värdering. Jag har därför utarbetat en modell för hur jag kommer att analysera de tre 

reportagen. Analysen kommer att forstskrida som följer: först ska jag titta på första sidan i de 

tre tidningarna där reportagen publicerats och frågar mig då hur puffen ser ut och vad det 

betyder för representationen av romerna. Då tittar jag både på bild, rubrik och puffens 

textinnehåll. Sedan tittar jag på hur helheten inne i tidningen ser ut med rubrik samt bilder och 

texternas längd, helt enkelt hur helheten är uppbyggd. Sedan är det dags för en analys av om 

och hur skillnader mellan vi och dom skapas i språket texten. Först analyserar jag vem som 

uttalar sig och vad som sägs. Därefter sammanfattar jag vad jag hittat i analysen av citaten. I 
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det skedet utvidgas analysen ytterligare för att innefatta också sådan text som inte är direkta 

citat, orsaken klarnar senare. Jag är alltså intresserad av vem som är vi och vem som är de och 

vad vi respektive de gör i helheterna. Analysen av de tre reportagen bygger alltså på samma 

princip som i den inledande analysen i kapitlet ovan, först studerar jag hur det ser ut och 

sedan studerar jag vad det är som kommuniceras, budskapet i helheterna. 

När jag närmar mig texten och går ner på detaljnivå i språket i de olika reportagen och 

opinionstexterna så är det viktigt att påpeka att jag inte strävar efter att göra en analys av det 

använda språket i sig. Det jag gör är en analys av hur språket används för att skapa de romska 

tiggarnas identitet och för att skapa skillnad mellan de romska tiggarna och övriga personer i 

texterna samt en analys av hur språket används i just kontexten romska tiggare och hur 

språkanvändningen hänger samman med fenomenet och de strukturer som omger det. Analys 

av det använda språket är bara en del i analysen jag utför för att besvara min forskningsfråga. 

(se även Pietikäinen 2000: 222, 225) 

Utgångspunkten är, precis som i hela avhandlingen, att språket alltid är resultatet av 

betydelser men också skapar betydelser. Språk innebär alltid att ett val har gjorts och det 

innebär alltid att något valts bort. Det val som görs säger något om verkligheten men skapar 

också en verklighet. 

För enkelhetens skull har jag valt att numrera reportagen så att det är klart i texten vilket 

reportage jag hänvisar till. 

Reportage 1 är det som publicerades 26.8.2007 med rubriken Dagslön 10 euro. 

Reportage 2 är det som publicerades 17.2.2008 med rubriken Farmor Moldovan tigger för 

att kunna bygga hus. 

Reportage 3 är det som publicerades 13.6.2010 med rubriken Det oönskade folket. 

I det här skedet är det värt att notera att jag har valt att kalla texterna just reportage för att de 

har gemensamma särdrag som gör att jag anser att de bör kallas reportage. Någon annan 

kanske skulle kalla de två första reportagen artiklar, medan det tredje mer tydligt är ett 

reportage. Det tredje reportaget är det enda som har en tydligt markör, ”Reportage” uppe i 

hörnet på uppslaget. Det tredje reportaget är också placerat i avdelningen ”Fokus” som Hbl 

införde i och med layoutreformen 2009. De två andra reportagen är placerade på 

inrikessidorna och har ingen tydlig markör. Jag motiverar klassificeringen som reportage på 
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följande sätt: helheterna skiljer sig alla från resten av texterna i och med att de är längre, de 

har flera bilder, de har alla en bildpuff på första sidan och de är alla djupare texter. Med 

djupare avser jag att texterna beskriver sådant som miljö, känslor, tankar, åsikter och inte 

enbart beskriver en nyhet, något som hänt. Alla de här faktorerna som de tre texterna har 

gemensamt och det som gör att de skiljer sig från resten av helheterna i materialet gör att det 

är befogat att den grundligare analysen utförs på de här texterna. Det är egentligen sekundärt 

huruvida man vill kalla dem reportage eller ej, analysen skulle se ut på samma sätt och 

motiveras på samma sätt om jag skulle kategorisera texterna som artiklar. 

7.1 Hur det ser ut – storlek, rubriker och bildval 
 

Jag ska börja med en analys av hur det ser ut. Vikten i analysen av de tre reportagen ligger på 

språket, men det är också viktigt att förstå hur helheterna presenteras rent visuellt eftersom det 

här är en viktig del i en tidnings budskap. Jag upprepar igen det som jag redan sagt flera 

gånger att det viktiga när man utför kritisk diskursanalys, också med den metod jag har valt, 

är inte hur det ser ut utan vad som sägs. Jag tror ändå att det som sägs, budskapet, också 

bestäms av sådant som rubrikval och bildsättning. Därför anser jag att det här bör inkluderas i 

analysen. En tidningstext kan ha mycket innehåll i sig självt, men om texten ackompanjeras 

av andra element så bidrar de också till budskapet som en helhet. I kapitlet ovan motiveras 

också behovet av en analys av sådant som en helhets storlek i en tidning. 

Som jag konstaterat så har de tre reportagen många likheter också rent visuellt, exempelvis 

har de alla en stor bildpuff på första sidan, de upptar ett helt eller flera uppslag, de har flera 

bilder och de har en stor huvudtext samt mindre anslutande texter eller faktarutor. Alla 

reportage visar också enbart romer på bilderna. I det här skedet av analysen kommer jag att gå 

lite mera in på innehållet i bilderna än vad jag gjorde i det inledande skedet då hela materialet 

analyserades ytligare. 

Reportage 1 har en stor bildförsedd puff på första sidan. Rubriken på första sidan är Tiggare 

en del av en EU-anpassad storstad och underrubriken Rumänska romer allt vanligare 

besökare på socialen i Helsingfors. Rubriken på puffen är ett konstaterande. Uttrycket EU-

anpassad storstad pekar på att fenomenet tiggare är en del av det som storstäder, underförstått 

Helsingfors, måste acceptera. I underrubriken får sen uttrycket rumänska romer fastställa att 

det handlar om en specifik typ av tiggare. Direkt i underrubriken i puffen dras det en gräns till 

tiggarna, då det fastställs att de är rumänska romer. Uttrycket placerar tiggarna i ett land långt 
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borta och gör dem till en del av en folkgrupp som inte är den folkgrupp som största delen av 

Hbl:s läsare tillhör. I underrubriken fastställs också att det handlar om Helsingfors. 

Rubrikkombinationen består av två påståenden varav det första är mer abstrakt men det andra 

bevisas i det sista citatet, sagt av en socialarbetare, i den anslutande texten i helheten. På 

bilden sitter en romsk tiggare, Florentin på knä. Florentin namnges i bildtexten, men han 

förekommer inte i texten och han har ingen roll i resten av reportaget, han har endast rollen 

som huvudperson i bilden på första sidan. Florentin sitter på knä på trottoaren medan andra 

människor rör sig runt honom. Puffen som helhet skickar läsaren rätt in i problematiken. På 

bild visas en romsk tiggare, i rubriken och underrubriken konstateras det att det som syns på 

bilden är realitet för Helsingfors och något staden och därmed dess invånare måste anpassa 

sig till. 

Reportage 2 har en stor bildförsedd puff med rubriken ”En del har hjärtan som stenar” och 

en bild på en romsk kvinna, samma kvinna som kommer att agera i texten. Citatet i rubriken 

är något som Virginia Moldovan, kvinnan på bilden säger. Moldovan sitter i samma ställning 

som Florentin i bilden i puffen till reportage 1, det vill säga på marken med händerna framför 

sig som om hon ber. Blicken är fäst någon annanstans, precis som för Florentin. Citatet i 

rubriken är markerat med citattecken för att göra det klart att det är Moldovan som påstår det, 

att en del, det vill säga en del av finländarna, har hjärtan som sten. Det här citatet upprepas 

sedan i pufftexten, men till det återkommer jag. Uttrycket hjärtan som sten är en metafor för 

att någon beter sig kallt. Det är alltså en anklagelse om att bemötandet i Finland varit kallt. 

Puffen till reportage 2 är den puff som ger det mest personliga intrycket, man förstår att det är 

Moldovan som kommer att vara huvudpersonen i texten. De övriga reportagens puffar är mera 

allmängiltiga, men den här puffen och egentligen hela reportaget är mer utformad som ett 

personporträtt, en människa berättar sin version av sanningen. 

Reportage 3 har en stor bildpuff men ingen egentlig rubrik, utan en text som inleds med 

meningen Europas fattigdom på Finlands bakgård. Bilden visar en romsk kvinna som håller i 

ett barn, de står mitt bland husvagnar. Från texten förstår man att den vuxna kvinnan är Oprea 

och att hon och barnet befinner sig i Finland. Uttrycket Europas fattigdom antyder att de här, 

romerna, är ett problem som härstammar från Europa. Här finns samma anspelning på något 

större än Helsingfors, större än Finland, det vill säga Europa eller EU som i puffrubriken till 

reportage 1. Det fastställs genast i puffen att det här, romska tiggare, är ett fenomen som inte 

hänger ihop med något större, det som finns utanför Finland. Ordet bakgård är i 

sammanhanget en metafor för något fult, något man inte bryr sig så mycket om. En bakgård 
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syns inte från gatan eller husets ingång och behöver inte se så bra ut. Att det sedan ser riktigt 

risigt ut på bilden med husvagnar på rad, vitvaror, stolar och bänkar om varandra och graffiti 

förstärker metaforen i texten. Också i den här puffen skapas det en konkret gräns till romerna 

på bilden, då det sägs att Oprea lämnade hemlandet Rumänien  och åkte ut i Europa. Med 

andra ord så är hon hemma i Rumänien, inte här. 

Efter att ha granskat hur första sidans puff ser ut är följande steg en granskning av hur det ser 

ut inne i tidningen. 

Reportage 1 har rubriken Dagslön 10 euro och underrubriken Rumänska romer hittade 

gatorna i Helsingfors samt dårraden Tiggande. Reportaget upptar ett helt uppslag med 

undantag för den översta balken där det finns några notiser som inte har något med romska 

tiggare att göra. Helheten innefattar också en anslutande text med rubriken Svårt få jobb där 

det är myndighetspersoner som talar om sysselsättningsläget för romerna och en faktaruta 

med rubriken Romer är fattigast av de fattigaste. Jag tycker att det är spännande att 

huvudtexten har rubriken Dagslön 10 euro och den anslutande texten har rubriken Svårt få 

jobb, då ordet dagslön i vardagligt språkbruk så tydligt är kopplat till just jobb. Det skapas på 

det viset en motsättning mellan det som de romska tiggarna gör, tigger, och det som oftare 

klassas som jobb. Det här ska vi återkomma till senare i analysen. 

Huvudtexten och den anslutande texten är ungefär lika långa. I reportaget figurerar flera 

namngivna romer, alla del av samma familj. Romerna i reportaget berättar om sin vardag i 

Finland och de drömmar de har om att hitta jobb. I den anslutande artikeln talar 

myndighetspersoner om varför romerna har svårt att hitta jobb i Finland, mer om det i den 

senare delen av analysen. Reportaget har tre bilder inne i tidningen, den största föreställer 

Julica som inte uttalar sig i texten och vars ansikte inte syns på bilden, de två mindre 

föreställer Adela samt Laurentio som uttalar sig i texten samt deras barn Mona-Lisa som inte 

uttalar sig i texten. Adela och Laurentio tittar rakt in i kameran. Den tredje bilden föreställer 

en eller flera anonyma romska kvinnor som delar ut blommor åt förbipasserande. 

Reportage 2 har rubriken Farmor Moldovan tigger för att kunna bygga hus, dårraden är romer 

och underrubriken Rumänerna i Helsingfors bor huvudsakligen utomhus. Reportaget upptar 

ett helt uppslag med undantag för notiser i övre balken och högra balken. I reportaget 

intervjuas romer i Helsingfors om vad de gör, varför och vad de har för tankar om framtiden. 

En anslutande text med rubriken  ”Fattigdomen är drivfjädern” ger tjänstemän och 

ambassadör en röst. Igen har det skapats en tydlig koppling mellan huvudtexten och den 
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anslutande texten genom rubrikerna, då den anslutande textens rubrik bekräftas av 

huvudtextens rubrik. 

På bilderna inne i tidningen syns kvinnor, bland annat samma kvinna som på första sidan, 

Moldovan. På den ena lilla bilden är Moldovan ensam i samma ställning på som första sidan, 

på den andra lilla bilden syns en talisman i detalj och på den stora bilden syns Moldovan med 

sin syster Maria. De sitter båda i en säng och ser dystra ut. Huvudtexten är betydligt längre än 

den anslutande texten. I den anslutande texten är det myndighetspersoner som uttalar sig om 

orsakerna till att de romska tiggarna söker sig till Helsingfors. I huvudtexten är det däremot 

bara Moldovan som pratar, reportaget känns som en personintervju med henne. 

Reportage 3 skiljer sig från de andra reportagen på det viset att det är längre, det upptar tre 

hela uppslag, det första uppslaget är en stor bild samt rubrik och ingress. Reportaget är 

publicerat i avdelningen fokus, som inte fanns ännu 2008. Avdelningen är till för fördjupande 

texter och här publiceras från 11.5.2009 framåt texter som tydligt har en annan karaktär än de 

övriga texterna på de olika avdelningarna i tidningen. Längden på texten kan relateras till året 

2010 som helhet, då det publicerades 30 helheter om romska tiggare. Det gavs mycket 

synlighet åt de romska tiggarna det här året. Den här texten är rent visuellt och också 

innehållsmässigt det allra mest reportagemässiga med sina många bilder och långa text som 

sträcker sig över flera uppslag. Här finns också flest aktörer. 

Det första uppslaget innehåller alltså av en stor rubrik Det oönskade folket samt en ingress. 

Rubriken är den starkaste bland alla rubriker som granskas i den här analysen och också 

inledningen till ingressen är väldigt provocerande: De är kriminella, de stör, de stjäl står det. 

Bakom texten finns en stor bild på en kvinna som håller i ett spädbarn. Kvinnan presenteras 

inte i det här skedet och det förblir oklart i hela reportaget vem hon är. De två följande 

uppslagen har sedan fyra bilder vardera, totalt har reportaget alltså nio bilder. De övriga 

bilderna är alla mindre än den första bilden. På alla bilder syns romer som gör olika saker, 

både kvinnor och män. Texten går över två uppslag och innefattar också två faktarutor, den 

ena är dock egentligen en låttext men den andra är en mer regelrätt faktaruta. 

7.2 Aktörer – vad säger de? 
 

I det här avsnittet ska jag analysera vilka aktörer som uttalar sig i de tre reportagen och vad de 

säger. Jag kommer att när jag anser det nödvändigt illustrera det jag påstår med citat från 

reportagen. Citaten är endast exempel och alla citat från reportagen finns inte med här nedan. 
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Alla reportage finns också som bilagor. Sedan ska jag under två underrubriker försöka 

sammanfatta det jag har hittat i min granskning av aktörer och vad som sägs. Därefter ska jag 

sammanfatta det som analysen som helhet gett mig och relatera det till den tidigare 

forskningen som presenterades i början av avhandlingen. 

Aktörerna i huvudtexten i reportage 1 är romerna Adela, Laurentio och Julica. Med i 

huvudtexten finns också en flicka, Mona-Lisa som jag dock inte räknat som en aktör, då hon 

inte uttalar sig eller gör något, hon bara nämns. I den anslutande texten finns det tre aktörer, 

alla myndighetspersoner. De namnges alla med för- och efternamn och en förklarande titel, 

Tom Åhlgren på Gloets arbetskraftsbyrå, Jari Mäkiniemi vid centrumpolisen, Valpuri Sorri, 

socialarbetare. På bild finns fem namngivna romer. Julica, Adela, Laurentio och Mona-Lisa 

finns på bild inne i tidningen och i bilden på första sidan finns Florentin som sedan inte alls 

nämns i texten. Florentin sitter på knä på bilden och tittar inte in i kameran. På uppslaget med 

reportaget finns också en bild med minst en anonym rom. 

Huvudtexten där Adela, Laurentio och Julica får uttala sig fokuserar på tre saker. Det är 

familjen, hur svårt det är att leva som rom i Finland och hemma i Rumänien och hur de tre 

romerna gör för att tjäna ihop sina pengar. Genast i ingressen betonas att det här är en familj, 

med orden mamma, pappa och farmor samt lilla Mona-Lisa. Alla citat används sedan för att 

beskriva hur svårt livet är för familjen och hur de gör för att få ihop de pengar de lever på. Det 

är en uppgivenhet som genomsyrar allting som de tre romerna säger. Upprepade gånger 

betonas svårigheterna som romerna mött i Finland samtidigt som det blir klart att de romska 

tiggarna inte heller har verktygen för att skapa sig något bättre. De romska tiggarna framställs 

i texten som väldigt hjälplösa, lurade och uppgivna. Adela säger att ”-En vän i Rumänien sade 

att det finns jobb i Finland. Men det stämde ju inte.” och Laurentio säger att ”-Det är klart att 

vi hoppas att det ska bli bättre nu med EU, men jag vet inte.”. Romerna talar också om hur de 

har så svårt att få ihop pengar i Finland. ”-Där (i Sverige, min anmärkning) kunde vi jobba 

som städare vid några tillfällen i alla fall.” I texten finns också konkreta exempel på hur 

romerna skramlar ihop pengar när de inte tigger ”-Vi är goda kunder hos några blomhandlare, 

så vi får rosor för 50 cent styck. Sedan vill vi helst ha två euro för dem men en euro duger 

också.” 

Antalet myndighetsaktörer i den anslutande texten är det samma som antalet romska aktörer i 

huvudtexten, tre. Med tanke på att myndighetspersoner i och med sin ställning ofta får en 

större tyngd i det de säger så uppstår det ändå en obalans. Texten handlar om varför det är så 
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svårt för romerna att få de där jobben som redan nämndes i den anslutande textens rubrik och 

puff. Texten är tydligt uppdelad i tre sektioner, där först personen från arbetskraftsbyrån får 

uttala sig, sedan polisen och sedan socialarbetaren. De talar alla om sina specialområden 

utifrån sin expertis. 

Ordvalen är väldigt abstrakta i den anslutande texten. Citaten upprepar alla vilka 

förutsättningar det finns för de romska tiggarna att klara sig i Finland och de är inte goda. ”-

Det är en djungel för de här personerna att klara systemet.” säger personen på 

arbetskraftsbyrån. Ordet djungel är en metafor som ska göra det enklare för läsaren att förstå 

”systemet” men satsen säger ingenting konkret om systemet. Med de här personerna skapas i 

sammanhanget en tydlig kontrast mellan oss och dem, då det blir tydligt att systemet bara är 

en djungel för dem, inte för oss. Socialarbetaren säger att ”-Det ryktet vill vi inte ha (att vi 

finansierar hemresor för romerna, min anmärkning). Men de här människorna blir allt 

vanligare besökare hos oss. Därför är det hög tid att lägga upp en strategi tillsammans med 

andra myndigheter.” Här finns igen uttrycket de här människorna som en tydlig 

gränsdragning mellan oss och dem. Dessutom säger socialarbetaren att det borde läggas upp 

en strategi tillsammans med andra myndigheter. Ordet strategi är väldigt abstrakt och likaså är 

ordet myndigheter. Polisen får uttala sig om lagligheten i att tigga ”- Det är okej att sitta med 

en skylt. Men det är olagligt att ta tag i folk och sträcka ut händerna framför ansiktet på dem.” 

Den anslutande texten har en annan säkerhet än huvudtexten, där mycket är osäkert och 

oklart. I den anslutande texten är det fakta som uppräknas. Relationen mellan de här två 

texterna är också sådan, att de bestyrker varandra. Det som romerna säger i huvudtexten om 

att det är svårt att få jobb och de är fattiga och inte vet vad de ska göra i livet bestyrks av 

myndighetspersonerna i den anslutande texten som säger att det visst är svårt för romer att få 

jobb i Finland. 

I puffen finns två citat, ett av en av romerna som också uttalar sig i texten och ett av en 

anställd på arbetskraftsbyrån. Citatet av personen på arbetskraftsbyrån är det samma som 

finns inne i texten ”-Men reglerna är en djungel. Och arbetsgivarnas attityder gör det svårt.” 

Här talas det om regler och attityder, båda väldigt abstrakta ord. Däremot är romen Adela 

mycket konkret i sitt citat ”-Efter att ha kört hem har vi 100 euro kvar per person. Det räcker i 

två månader.” Det är väldigt konkret gällande både summa och hur länge pengarna räcker. 

Aktörerna i reportage 2 är fyra till antalet i texten. På bild finns dessutom en till namngiven 

rom, Maria, som ändå inte uttalar sig. Huvudtexten har en enda aktör, det är Virginia 



57 
 

Moldovan. Här ges alltså stort utrymme åt en romsk tiggare att uttala sig.  I den anslutande 

texten finns tre aktörer, alla myndighetspersoner. Aktörerna i den anslutande texten är Sarita 

Friman, generalsekreterare för delegationen för romska frågor vid social- och 

hälsovårdsministeriet, Gunnar Jansson, tidigare ordförande för delegationen för romska 

ärenden i Finland och Lucian Fãtu, Rumäniens ambassadör i Helsingfors. 

Reportaget målar en bild av Moldovan som en kvinna som vill göra rätt för sig och som inte 

litar på att någon annan ska fixa ett bättre liv åt henne. Hon framställs som en delvis lurad 

kvinna, som egentligen inte skulle vara här men som hamnat här av olika orsaker. Det uppstår 

en blandad bild av vad som egentligen hänt och vad Moldovan egentligen kan göra. 

Moldovan säger exempelvis att ”- Vi kom hit med en ung man. Han sa att i Finland kan man 

plocka också tomater och jordgubbar. I lön får man härbärge och 600 euro per månad.” och ”- 

De (ambassaden, min anmärkning) sa att vi ska få hjälp av den finska socialen eller Röda 

Korset,, men jag vet inte vad det där Röda Korset är för något.” I puffen finns ett citat. Det är 

Moldovan som säger att ”- Finland är bra för finländarna, men en del av er har hjärtan som 

stenar.” Här skapar orden finländare och er en gräns mellan det som Moldovan är, icke-

finländare, och finländare. Huvudtexten inne i tidningen är en enda längre intervju med 

Moldovan, där hon ges utrymme att berätta om sitt liv, sig själv och hurdant det är att vara 

romsk tiggare i Helsingfors. 

I den anslutande texten är det de tre myndighetspersonerna som talar byråkrati. Det handlar 

väldigt mycket om EU, den abstrakta institutionen som i den här texten utmålas som något 

som finns utanför Finland. Det finns därmed en obalans mellan huvudtexten där en rom 

uttalar sig och den anslutande texten där tre myndighetspersoner uttalar sig. Då 

myndighetspersoner redan per automatik har större tyngd i sina ord än andra personer, för att 

inte tala om romerna, så uppstår det en tydlig brist på jämvikt tack vare uppställningen. Här är 

den stora frågan varför romerna kan tänkas vilja komma till Finland samt vad man kan göra 

för att se till att romerna inte kommer till Finland. Det är väldigt abstrakt. Friman säger att ”- 

Mycket lite har blivit bättre trots EU-stöd till projekt för att förbättra situationen.” om läget i 

Rumänien och menar då att det är brist på åtgärder i Rumänien som driver de romska tiggarna 

till Finland. Också de andra myndighetspersonerna är överens om att problemet ligger i 

Rumänien samt delvis i EU, som inte lägger tillräckligt stor press på Rumänien att se till att 

romerna i landet får ett drägligare liv. ”- Jag är djupt bekymrad över det sätt EU övervakar 

eller snarare låter bli att övervaka att de villkor som ställs för ett EU-medlemskap faktiskt 

uppfylls.” säger Jansson. Det som Fãtu säger skapar ytterligare en gräns, den mellan rumäner 
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och romer från Rumänien. ”- Säkert är en del av dem rumäner, men om de alla är det eller om 

de är romer har jag ingen aning om. Ingen av dem har någonsin vänt sig till ambassaden för 

att be om råd och hjälp så vi vet ingenting om dem.” I det sista citatet skapas det ytterligare en 

gräns till romerna, den mellan rumäner och romer. Alla romer är inte rumäner, men genom att 

uttrycka på det här viset säger man att ingen av romerna är rumäner. 

Reportage 3 är som sagt den längsta texten i hela materialet, precis som reportaget har flest 

bilder av alla helheter. Här finns också mer citat än i någon annan helhet. Det här reportaget 

består av text plus två faktarutor, varav den ena egentligen inte innehåller någon fakta utan en 

låttext. Det här reportaget är också den text som på det mesta sättet beskriver stämning, miljö 

och också känslor. Trots att det här reportaget är så långt ska jag behandla det likvärdigt med 

de andra reportagen. En ännu utförligare analys av det här reportaget återfinns i min 

kandidatavhandling Aktiva tiggare, passiva myndigheter. Den analys som utförs här är ändå 

en helt ny analys. 

Reportaget har åtta aktörer i texten och 14 namngivna romer på bilderna. Av aktörerna i 

texten är fem romer, en hjälpare (en aktivist) och två myndighetspersoner. Romerna i texten 

är Mona-Lisa, Oprea, Prince, Julica och Teresa. Den ena av myndighetspersonerna 

representerar Amnesty, så kategoriseringen av icke-romerna i texten kan förstås diskuteras. 

Jag anser ändå att Amnesty i sammanhanget representerar en institution av sådan karaktär att 

den i relation till tiggarna utgör något som kan jämföras med myndighet. Strukturen är den 

samma som i de övriga reportagen. Det vill säga, romerna talar om sig själva och sitt läge 

medan de andra aktörerna talar om byråkrati och politik. Här finns också en faktaruta Alltid 

ett utsatt folk som upprepar samma fakta som reportagen 2007 och 2008, det vill säga 

romernas historia i världen och Europa. 

Oprea, en av de romska kvinnorna i reportaget säger ”-Just nu kan jag inte gå till jobbet. Jag 

måste vara med babyn.”.  Uttrycket gå till jobbet kommenteras sedan i det följande stycket i 

texten, då skribenten till texten skriver att ”De säger så. Att de går till jobbet.”, en kommentar 

som antyder att det finns en skillnad här, att romerna talar om jobb men att majoriteten kanske 

inte skulle säga så. Citatet av Oprea är väldigt konkret, precis som det som Teresa säger ”- 

Två euro på fem timmar. Vi skulle samla pengar och skicka hem dem men alla pengar går till 

mat. Nu kan vi inte ens åka någonstans för vi har inte pengar till bensin.” Däremot säger 

Valeriu Nicolae, chefsförespråkare i Europakoalitionen för politik för romer att ”Vi är 

halvvägs igenom decenniet för romsk integration (2005-2015) men hittills har EU:s satsning 
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haft dålig genomslagskraft. Romerna är den mest hatade och diskriminerade gruppen i EU.” 

Det är väldigt abstrakt, han talar om decenniet för romsk integration men det betyder 

ingenting. Aktivisten Keiju Oksanen rör sig någonstans mitt emellan de två. Han talar om 

romernas situation på ett konkret sätt, genom exempel på vad de behöver, men han 

representerar också en utomstående person, en som talar om romerna som de ”- Som om 

utedass var en så stor lyx att det skulle locka ännu fler till Finland. Nu talar vi om människor 

som redan är här. Det minsta vi kunde göra är att se till att de kan gå på toaletten, duscha 

ibland, träffa läkare om de behöver och ens få ströjobb där de får lön så de inte behöver tigga 

och samla flaskor. Lämnar vi dem helt åt sitt öde riskerar flera hamna in i kriminella kretsar 

på riktigt.” Frank Johansson på Amnesty Finland talar också om abstrakta saker utanför 

Finlands gränser ”- Vi ville ha ett Europa utan gränser. Men vi vill tydligen inte att 

rörelsefriheten ska gälla dem som har det dåligt ställt. Istället för att tala om att det 

halvfärdiga Europa borde byggas klart så vill vi kriminalisera dem som är fattiga. Det är 

omänskligt.” I följande citat säger han bland annat att ”- De har laglig rätt att vara här.” Det 

handlar alltså mycket om policy, EU och vad som är lagligt. 

Det är enkelt att sammanfatta vem som säger något och vad som sägs i de tre reportagen som 

analyserats i den här delen av analysen. Det vill säga: de romska tiggarna uttalar sig om 

ärenden som rör dem själva, deras behov och deras liv på ett konkret sätt, ofta är de lurade 

och aningen hjälplösa medan icke-romerna, i de allra flesta fall myndighetspersoner uttalar sig 

om abstrakta saker som exempelvis EU-policy, lagar och sysselsättningsläget i Finland. De 

romska tiggarna uttalar sig i de här tre reportagen, men antalet romska aktörer är det samma 

som antalet andra aktörer i de tre texterna. Man kan ändå fråga sig om det trots det uppstår en 

obalans. Myndighetspersoner talar ofta med en helt annan auktoritet än personer som inte 

representerar en myndighet, speciellt om de som myndighetspersonerna uttalar sig kring 

representerar en etnisk minoritet, vilket ju är fallet i de här texterna. Det som sägs har 

betydelse för hur romerna representeras. I det här skedet av analysen kan jag dra två slutsatser 

kring hur skillnaderna mellan vi, majoritetsbefolkningen och dom, romska tiggarna, skapas i 

de tre reportagen. De två olika sätten är genom 1) inkomsten/arbetet och 2) nationalism. I 

följande två stycken ska jag förklara vad det är jag menar med det här. Jag kommer när det är 

nödvändigt att inte endast ta med direkta citat utan också sådant som finns i texten utanför 

citaten. 

7.4 Arbete – vad är det? 
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De tre reportagen skapar en skillnad mellan oss, majoritetsbefolkningen, och dom, de romska 

tiggarna, genom inkomsten. Arbetet används i de tre reportagen som en tydlig skiljelinje 

mellan vi och dom, vad vi eller dom gör för att sin lön skiljer sig väsentligt från varandra. 

Hänvisningar till arbete är rikliga i de tre reportagen, både i huvudtexterna och de anslutande 

texterna. För romerna är tiggandet arbetet, medan det riktiga jobbet (Laurentio, reportage 1) 

som det ofta hänvisas till är något annat, ofta sådant som kallas enkla jobb. ”Ett jobb är ett 

jobb” säger romen Moldovan (reportage 2) medan romen Oprea säger att ”Just nu kan jag inte 

gå till jobbet”. Speciellt i reportage 1 skapas det en tydlig motsättning mellan det som omtalas 

som vår arbetsmarknad (Åhlgren) och de här personerna (Åhlgren). Genom alla reportagen 

skönjer man en önskan hos romerna att hitta ett annat jobb åt sig, de vill inte tigga. Däremot 

pratar myndighetspersonerna om det jobb som romerna gör som deras enda alternativ. 

Exempelvis i den anslutande texten i reportage 1 utmålas en svart bild av bristen på alternativ 

och i reportage 3 säger Johansson att ”de försöker få ett uppehälle genom att tigga, sälja 

blommor och göra annat och fast det är små inkomster så får de mer här än i exempelvis 

Rumänien”. 

Det hänvisas också mycket till den lön romerna får och vad de behöver för att överleva. I alla 

reportage nämns väldigt konkreta summor för exempelvis hur mycket romerna tjänar på en 

dag, hur mycket de skulle vilja tjäna, vad de behöver för att överleva och hur mycket de vill 

samla ihop före de åker till sina hemländer. I reportage 1 i huvudtexten står det att ”en bra dag 

tjänar de 15, en dålig dag 5 men i snitt 10 euro per person”, i reportage 2 nämns att ”minst 

500 euro ska familjen Moldovan ha skrapat ihop för att styra mot Rumänien” och i reportage 

3 nämns att Prince fått ”5,65 euro för returflaskorna”. Det är väldigt specifika summor och 

sådant som alla kan relatera till, samt förstå vad det innebär. Däremot talar 

myndighetspersonerna endast i abstrakta ord. Friman säger i reportage 1 att ”fattigdomen är 

drivfjädern”, ett uttalande som också används som rubrik, men ordet fattigdom säger 

ingenting om hur mycket pengar någon har. Johansson säger i reportage 3 att ”det är små 

inkomster” som romerna får in, ett uttryck som inte heller det säger något om hurdana 

summor det är frågan om rent konkret. 

Att arbetet och det som romerna får i lön framträder som den starka skiljelinjen mellan 

romerna och det som är oss kan tolkas som att just det här är en viktig sak i diskursen kring 

romerna. De romska tiggarna porträtteras som fattiga, de har inte samma lön som 

majoritetsbefolkningen och de har inte samma möjligheter att få samma jobb som 

majoritetsbefolkningen. Det betonas att utgångsläget är väldigt annorlunda för de romska 
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tiggarna gällande inkomster och att det är svårt för dem att komma loss från det. 

Sysselsättning, lön och fattigdom är sociala frågor och speciellt fattigdom faller under 

socialpolitikens regi. Det här stämmer överens med det som jag konstaterade redan i 

inledningen, det vill säga att romerna är både etniskt och socialt exkluderade. Det betonas 

starkt att de är fattiga, alltså inte som majoritetsbefolkningen, som har riktiga jobb. Det här 

kan också anknytas till van Dijks teser om ny rasism (se ex. 2000: 34) och en betoning av de 

sätt som de etniska minoriteterna är annorlunda jämfört med majoritetsbefolkningen. Det som 

saknas i de tre reportagen är en lösning på läget. Verkligheten är den att vi i Europa har ett 

tiotal miljoner romer, en del av dem så utslagna att enda alternativet är att tigga, och då är det 

lätt att ifrågasätta betoningen på bristen på arbetsförmåga hos de tiotal eller hundratal romer 

som befinner sig i Finland. Det jag kritiserar är det faktum att fokus så starkt ligger på 

arbetsförmåga, när det handlar om människor som är så fattiga och utslagna att de tvingas 

tigga för att kunna köpa mat. 

7.5 Hem – var är det? 
 

Alla tre reportage har också det gemensamt, att det betonas att romerna kommit till Finland 

från ett annat land, att de är tillfälligt här för att skaffa sig en inkomst och att de snart åker 

hem. Samtidigt betonas det att ansvaret för romerna och problemen kring dem inte kan lösas i 

Finland. På det viset skapar man en tydlig barriär mellan romerna och majoritetsbefolkningen, 

dem och oss, en barriär som handlar om nationalitet och hemland. Nationalism är inte det 

samma som rasism, men rasism bygger på en betoning av den etnicitet som särskiljer någon 

person eller grupp. Det betonas i reportagen att romerna kommer från ett annat land, att de 

inte är finländska medborgare och ofta att roten till problemet och också lösningen finns i det 

andra landet, inte här. Ofta betonas det att romerna kommit till Finland för att problemen i 

hemländerna är stora, att romerna får röra sig fritt i och med EU-reglerna, men att romerna 

bara tillfälligt är i Finland och snart återvänder till hemländerna. 

Ordvalen i reportagen är ofta sådana att det framställs som om de par hundra romerna i 

Finland är en del av något större, ett stort hot som inte går att kontrollera, en strömning av 

människor som ingen kan stoppa. Det talas också mycket om EU som både problem och 

lösning. Det stora problemet är i reportagen inte de romska tiggarna i sig utan det att de i och 

med Rumäniens och Bulgariens EU-medlemskap kan röra sig fritt och då också ta sig till 

Finland. Samtidigt är EU också en lösning, den institution som ska se till att tiggarna inte 



62 
 

längre behöver ta sig till Finland, alltså lösa romernas situation i hemländerna Rumänien och 

Bulgarien. 

I reportage 1 talas det mycket om EU som både den institution som skapat problemet romska 

tiggare i Helsingfors och den institution som kan lösa problemet. Exempelvis puffens rubrik 

Tiggare en del av en EU-anpassad storstad innehåller flera undertoner. Rubriken säger att 

tiggare inte är något man kan undvika om man som Helsingfors och Finland vill vara en del 

av EU, alltså är romerna något som så att säga kommer med i paketet, det går inte att välja 

bort romerna. Inne i huvudtexten står det sedan att ”EU:s fria rörlighet gjorde det möjligt att 

exportera det problemet över Europa” och då är problemet Rumäniens romer. Laurentio säger 

i huvudtexten att ”Det är klart att vi hoppas att det ska bli bättre nu med EU, men jag vet inte” 

och presenterar då EU som också en potentiell lösning. I reportage 1 är det också tydligt att 

romerna endast är på besök i Helsingfors. Det talas om hemma i Targu-Jiu att familjen får 

med sig lite pengar hem och att ”socialen aktar sig noga för att bli en finansiär av 

hemresorna” (anslutande). 

I reportage 2 inleds brödtexten i huvudtexten med att konstatera att ”de vill hem, men inte 

tomhänta” vilket tydligt indikerar att romerna är tillfälliga gäster, ett ord som också 

Moldovan enligt puffen använder för att beskriva sig själv. I den anslutande texten ligger 

fokus väldigt starkt på det faktum att det är EU som är roten till problemet och att det är EU 

som kunde lösa det, samt att orsaken till att romerna kommer till Finland är fattigdomen, det 

vill säga de är ute efter en inkomst. Friman säger att ”situationen för romerna i Rumänien har 

inte förbättrats trots EU-medlemskapet. Därför kommer de hit”. Det är fokus på Rumänien, 

hur illa det är i Rumänien för romerna, och det faktum att EU inte kunnat åtgärda problemen. 

Jansson betonar också att han är ”bekymrad över det sätt EU övervakar eller snarare låter bli 

att övervaka att de villkor som ställs för ett EU-medlemskap faktiskt uppfylls”. Skulden för att 

romerna har det så illa i Rumänien att de måste ta sig till Finland för att tigga läggs på EU. I 

den anslutande texten hänvisas det också till ett specifikt EU-direktiv som säger att ”EU-

medborgare och deras familjer har rätt att fritt röra sig och välja var de vill bo inom 

medlemsstaternas område”. Man betonar alltså delvis att romerna får röra sig hur de vill, men 

samtidigt betonar man att orsaken att de rör på sig är fattigdomen, och då är det inte längre 

okej. 

I reportage 3 spekuleras det kring att romerna kanske är organiserade på olika sätt och inte 

alls kommer för att söka lyckan som enskilda individer. Det spekuleras kring att ”de här 
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människorna som satte sig i rörelse efter Rumäniens och Bulgariens inträde i EU 2007, styrs 

av människohandlare”. Senare sägs det att ”det övriga Europa – Finland medräknat – har 

nämligen bokstavligen fått romernas fattigdomsproblem i sin famn då det oönskade folket tog 

sin chans att vandra iväg för att söka ett drägligare liv när gränserna öppnades”. Intressant är 

ordet vandra som används för att beskriva det som romerna gjorde när de tog sig till Finlands 

större städer, där det finns några hundra romska tiggare. Reportagets rubrik Det oönskade 

folket  upprepas på olika sätt och bestyrks i texten, exempelvis då det sägs att ”problemet är 

att han (Prince) och de andra inte är välkomna någon annanstans heller, inte ens sedan EU:s 

gränser öppnades och alla skulle få frihet att röra sig” och ”överallt där en del satt sig på 

gatorna med pappersmuggar i händerna eller andra ibland alltför påfluget prånglat sina 

blomster på folk eller någon – det förnekar ingen – stulit från butiker, väskor och fickor har 

det uppstått problem som olika länder panikartat försöker lösa på olika sätt”. 

I reportage 3 upprepas också att Finland och andra länder inte kan göra något åt problemet 

romska tiggare, endast fördriva dem, alternativt förbjuda tiggeri och att det är någon annan 

som måste åtgärda roten till problemet: ”detta är ett problem som andra länder inte kan lösa, 

utan insatserna – och de, bedyrar man, är viktiga och akuta – måste koncentreras till romernas 

hemländer”. Också i reportage 3 förekommer ofta ordet hem och det betonas att romerna inte 

är finländare utan strax ska lämna landet igen.  Det som gör budskapet förvirrande är att det i 

reportagen både talas om hur romerna har lurats hit, men också om en folkvandring. Oksanen 

säger i reportage 3 att ”som om utedass var en så stor lyx att det skulle locka ännu fler till 

Finland”. 

7.6 Sammanfattning av reportageanalysen 
 

När man närmar sig de tre utvalda reportagen i materialet och analyserar dem som de 

avvikande texter de är i form av längd, tema och det faktum att romska tiggare tillåts uttala sig 

så utbrett framträder samma bild som i analysen av materialet som helhet. Trots att romerna 

kommer till tals och namnges, trots att temat är romernas liv i Finland och trots att helheternas 

storlek ger utrymme för fördjupning och utvidgning av rapporteringen är det samma mönster 

som upprepas. Det vill säga: romerna pratar om sina egna problem och bekymmer väldigt 

konkret, medan myndighetspersoner pratar om problemen som romerna har och orsakar på ett 

abstrakt sätt, ofta väldigt byråkratiskt, i två av fallen i en anslutande artikel vilket gör det ännu 

tydligare att det är fråga om två helt olika källor till information i frågan. Det är romer som 

syns på bilderna och då ofta i sådana miljöer som är väldigt typiska för dem, som i en 
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husvagnspark eller sittande på knä på gatan. De tre reportagen fokuserar mycket på det som 

romerna gör i Finland, tigger, som är något annat än ett riktigt jobb. Det riktiga jobbet vore 

något som majoritetsbefolkningen och myndigheterna bestämt att är ett riktigt jobb. Det 

betonas också starkt att romerna är från ett annat land, deras hem och att Finland inte är deras 

hem eller ens kan hjälpa dem. På det viset skapas en stark barriär mellan oss finländare och 

dem, romerna. 
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8 Sammanfattning av studien 

 

I det här skedet av avhandlingen är det dags att göra en sammanfattning av analysen samt 

utvärdera den använda metoden. Jag redogjorde i metodkapitlet samt i själva analysen för den 

använda metoden och skrev då att det här är en analysmetod jag själv utarbetat. Därför finns 

det skäl att nu diskutera hur väl metoden fungerade för ändamålet. Det finns också skäl att 

sammanfatta det som analysen av de totalt 51 helheterna i Hufvudstadsbladet 2007, 2008 och 

2010 visade. 

Syftet med den här avhandlingen var att granska representationen av de romska tiggarna i den 

finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet med utgångspunkten att det språk som används 

i medierapporteringen om den etniska minoriteten romska tiggare också formar samhället i 

stort samt speciellt samhällets syn på de romska tiggarna. Språk är aldrig isolerat utan 

påverkas av samt påverkar omvärlden. Avhandlingen är inte enbart en studie i använt språk 

utan mera en studie i hur språket konstruerar en verklighet. Dessutom är den en studie i hur 

just det här kan studeras. 

Analysmetoden har jag själv utarbetat, precis som de flesta andra som arbetar med kritisk 

diskursanalys, utgående från det som bland annat van Dijk tidigare använt som metod i sin 

analys av språkbruket kring etniska minoriteter i kombination med det som andra forskare 

som använt kritisk diskursanalys använt som analysmetod för att studera samma sak. 

Analysen bygger på principerna för kritisk diskursanalys, CDA, enligt det som presenterades 

tidigare i avhandlingen. De viktigaste utgångspunkterna i avhandlingen och i hur 

analysmetoden konstruerades och analysen utfördes är följande: språk är en del av den sociala 

verkligheten och har en förmåga att påverka den och när man studerar hur språket används för 

att skapa en verklighet är det viktigt att ha en kritisk synvinkel. I kritisk diskursanalys saknas 

det konkreta metoder för analys av materialet och det är upp till alla som använder CDA att 

utarbeta sin egen metod. Det här var en av de största utmaningarna i avhandlingen. Det jag 

gjorde var att jag tog inspiration av hur van Dijk i otaliga studier har studerat hur språk 

används och vad användningen betyder för hur verkligheten ser ut och applicerade det på en 

studie där jag i övrigt använde mig av de centrala teserna som övriga kritiska 

diskursanalytiker bygger sina studier på. Orsaken till att jag inte stöder mig på den teori som 

van Dijk bygger sina, som han kallar det, kritiska diskursstudier på, är att den teorin innefattar 

också mycket sådant som jag anser ligga utanför det jag kan uttala mig om med mina 

kunskaper och som är relevant i den här avhandlingen, som kognition och ideologier. 
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Det finns som konstaterat ett behov för en forskare som använder sig av kritisk diskursanalys 

att konstruera en egen analysmetod. Jag hävdar att analysmetoden som används i den här 

avhandlingen är logisk, fungerar för att besvara forskningsfrågorna och att jag analyserar 

materialet på ett systematiskt och konkret sätt. Att låta analysmetoden inspireras av bland 

annat van Dijks arbetssätt var ett sätt för mig att få mer klarhet i vad jag ska analysera och 

varför. Van Dijks arbetsmetoder har gett mig verktygen jag behövde för analysen, men 

verktygen var inte givna på det viset att alla andra metoder var uteslutna eller att samma 

material inte kunde analyseras på annat sätt. Varför jag ändå valde just van Dijk som den 

främsta inspiratören har motiverats. Med utgångspunkt i att forskningsfrågorna besvarades 

kan man hävda att analysmetoden var lyckad. 

Det kan ändå argumenteras för att analysen av språket speciellt i det senare skedet hade 

behövt vara ännu mer systematisk och då skulle exempelvis en analys av beskrivningar av 

skeenden, så kallad transitivitet ha kunnat passa här (Fowler 1991: 71). Transitivitetsanalys 

använde jag i min kandidatavhandling Aktiva tiggare, passiva myndigheter för att analysera 

reportaget Det oönskade folket som också finns med i analysen i den här avhandlingen. Jag 

hävdar ändå att materialet i det här fallet inte gav utrymme för en så pass ingående 

systematisk analys av enskilda satser utan kräver ett mer övergripande grepp. Därför passade 

den använda analysmetoden bra att använda då den ger utrymme för flexibilitet och att man 

rör sig på olika nivåer i materialet och själv väljer hur detaljerad man vill vara. Den använda 

analysmetoden var också lyckad på det viset att den motsvarade syftet i avhandlingen samt att 

den kunde appliceras på den använda teorin kring kritisk diskursanalys och etniska 

minoriteter i medierna. 

En viktig slutsats är att studien av Hbl:s representation av romska tiggare i Finland visar att 

rapporteringen om den etniska minoriteten romska tiggare följer samma mönster som tidigare 

forskning visat att rapporteringen om etniska minoriteter överlag i västvärlden och i Finland 

följer. Det är några punkter jag vill lyfta fram som relevanta för att besvara forskningsfrågan 

och uppnå syftet i den här avhandlingen. I den här sammanfattningen och avslutande 

diskussionen av analysen hänvisar jag också till den forskning jag använt som referenser 

tidigare i avhandlingen. 

Det är värt att notera att rapporteringen främst koncentreras sig till sommarmånaderna under 

2008 samt 2010 och också hösten 2010. Det här stöder tesen att rapporteringen om etniska 

minoriteter främst handlar om de hot och de problem som etniska minoriteter utgör och 
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orsakar i samband med att de kommer in i landet från något annat land (Pietikäinen 2002: 20). 

De romska tiggarna blir flera till sommaren då förhållandena är gynnsammare för att tigga 

och antalet minskar sedan till hösten och vintern – många av romerna i reportagen säger också 

att de åker till sitt hemland till vintern – och det här gör att antalet helheter ökar i Hbl under 

sommaren då antalet romska tiggare är som störst. År 2010 är antalet helheter stort också 

under höstmånaderna och det beror på det lagförslag som då diskuterades kring att förbjuda 

tiggeri. Det här stöder samma tes, att rapporteringen kring etniska minoriteter är 

problemfokuserad. Rapporteringen under hösten 2010 var livlig på grund av att man då 

försökte lösa problemet, tiggeriet, genom att förbjuda det. Det tyder också på att 

rapporteringen är väldigt byråkratifokuserad, det som låg i fokus var lagen. Det här med just 

det stora fokus som läggs på tiggeriet som fenomen och hur man kan bli av med det 

fenomenet ska jag diskutera i slutdiskussionen. 

Rapporteringen kring romska tiggare i Hbl bygger också långt på myndighetspersoners 

uttalanden. Det är alltså problemfokuserat samtidigt som det är opersonligt, abstrakt och 

byråkratiskt enligt det jag redogör i analysen. Att det är myndighetspersoner som uttalar sig 

och inte representanter för etniska minoriteter är något som är vanligt inom rapporteringen om 

etniska minoriteter (van Dijk 2000: 37). Också på den här punkten är rapporteringen om 

romska tiggare i Hbl lik den rapportering som oftast förekommer om etniska minoriteter. Man 

kan diskutera vad det här beror på och fråga sig om det är ett resultat av rasism och 

diskriminering eller endast ett resultat av verkligheten, alltså att det exempelvis är så svårt att 

kommunicera med romerna att reportrarna valt att inte göra det. Det som kallas verkligheten, 

realiteter och strukturer kan ändå också vara ett resultat av rasism och diskriminering. Det går 

lätt att gömma sig bakom det som är rutiner på ett mediehus, men viktigt är att ifrågasätta 

varför rutinerna ser ut så. I sammanhanget kan man också diskutera huruvida det är en 

eftersträvansvärd sak för journalister att alltid intervjua just representanter för etniska 

minoriteter när man skriver om sådana. Det är tydligt att här finns en obalans, men huruvida 

obalansen är ett problem är en subjektiv tolkning. Det här beror allt på vilken utgångspunkt 

man tar, om man anser att det är viktigt att det finns en balans mellan de aktörer som uttalar 

sig i medierna och varför man i så fall anser det. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys är 

det ändå tydligt att obalansen är ett problem. De romska tiggarna tillåts inte uttala sig i frågor 

som rör dem själva i samma utsträckning som myndighetspersoner som representerar 

majoritetsbefolkningen och därför har romerna mindre eller i vissa fall ingen makt i frågan. 
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I teoridelen introducerade jag Haavistos teser om synlighet och röst. Haavisto skriver att 

synlighet inte garanterar röst och att den som har rösten också har makten (2011: 62). I fallet 

romska tiggare är det vanligare med myndighetsröster än med tiggarröster, som analysen 

visar. Däremot syns det oftare romer på bild när det förekommer en bild. De romska tiggarna 

utgör debattämnet och det är de som syns på bild, men de uttalar sig sällan. När de uttalar sig 

är det de facto så ovanligt att det förtjänar att analyseras som en avvikelse i materialet, som 

jag gjort i den detaljerade analysen av de tre reportagen. Det som romerna talar om är sina liv 

och sig själva väldigt konkret, medan myndigheterna pratar om problem och byråkrati i 

abstrakta ord. Reportagen har alla ett stort fokus på tiggarna sett till röst och synlighet, men 

trots det är romerna främmande, avvikande och distanserade, de fortsätter att vara de. 

Romerna har både fel jobb och fel inkomst och så har de dessutom sitt hemland någon 

annanstans och sådana problem som inte kan lösas i Finland. Haavisto konstaterar att personer 

från andra länder ofta inkluderas så länge de kan bidra till välfärden i samhället (2011: 183). 

Det kan inte de romska tiggarna och därför förblir de främlingar, de. 

När man utför kritisk diskursanalys är det också relevant att fråga sig vad som inte sägs. Det 

har redan betonats att romernas egna röster saknas, alltså får tidningsläsarna sällan bekanta sig 

med de romska tiggarnas verklighet, åsikter och tankar. Också i de tre reportagen där de 

romska tiggarna får en röst följer uttalandena ett mönster där det som betonas är 

främlingskapet och problemen. Det är det negativa som kontinuerligt betonas och det leder till 

en väldigt låst position. I hela materialet är lösningarna på problemen sällsynta. Det 

konstateras upprepade gånger att problemen finns men att lösningarna är svåra att komma 

med och mycket lite görs för att försöka få fram nya lösningar utöver de redan beprövade som 

inte fungerat. 

Slutsatsen av den här avhandlingen är som följer: Hbl:s rapportering kring de östeuropeiska 

romska tiggarna följer samma mönster som rapporteringen kring etniska minoriteter överlag. 

De romska tiggarna porträtteras utgående från det problem de utgör i Finland. I fokus ligger 

de sociala avvikelserna, tiggeriet och arbetslösheten, samt det faktum att romerna inte alls är 

finländare utan från andra länder. Tiggarna porträtteras som en homogen och anonym grupp 

som definieras utgående från tiggeriet och avvikelserna och de får sällan sin röst hörd. Nr de 

uttalar sig talar de om de konkreta problem de upplever. De myndighetspersoner som ofta ges 

röst i rapporteringen talar också om problemen, men då på ett mer abstrakt plan. 
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I det här skedet kan det vara på sin plats med en liten kommentar angående vetenskapligheten 

i det arbete jag har gjort. Wodak & Meyer säger att det är omöjligt att försöka behandla sådant 

som validitet och reliabilitet när det gäller kritisk diskursanalys eftersom metoden som sådan 

är så pass subjektiv (2009: 31). Viktigt för att en kritisk diskursanalys ska kunna genomföras 

är en tydlig teori, tydliga kategorier och tydliga verktyg för genomförandet av analysen 

(Weiss & Wodak 2003: 8-10). Validitet innebär att fråga sig om studien är sann (Silverman 

2005: 210) och handlar om huruvida de data som använts är relevant och om det som man har 

mätt har mätts på rätt sätt (Østbye m.fl 2004: 40). Jag hävdar att det material som använts är 

relevant i sammanhanget och jag har också motiverat valet av material i avhandlingen. 

Huruvida det jag har studerat har studerats på rätt sätt har också diskuterats, exempelvis i 

utvärderingen av metoden ovan. 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i studien (Østbye m.fl 2004: 40). Eftersom metoden har 

som mål att kritisera makt och ideologi i samhället gäller det för forskaren att hålla ett visst 

avstånd till materialet samt redogöra för alla steg i processen och utöva konstant självkritik 

för att inte resultatet ska kunna anklagas för att vara partiskt eller andra problem ska uppstå 

(Wodak & Meyer 2009: 32). Metoden kritisk diskursanalys är en väldigt subjektiv metod, då 

den mycket handlar om tolkning av språk. Då dyker frågan om objektivitet upp. Wodak & 

Meyer skriver vad gäller objektivitet att det är omöjligt att uppnå total sådan, eftersom varje 

teknik som används inom metoden också kunde granskas och man kunde hitta värderingar 

och ideologier hos den som utför studien som styr resultatet åt ett visst håll (2009: 31). Det är 

alltså lätt att vara kritisk mot en studie som den jag har utfört. Däremot hävdar jag att den 

valda metoden samt principerna för hur det som jag kommit fram till relateras till tidigare 

forskning och teori är välmotiverade och att arbetet är transparent. Syftet har under hela 

avhandlingen varit att redogöra för alla steg så att det är enkelt för läsaren att se vad jag har 

gjort och varför. CDA används frekvent för att studera just hur etniska minoriteter 

representeras i medierna och min studie är bara ett exempel bland många på just det här. 
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9 Förslag till fortsatt forskning 

 

Jag anser att en intressant fortsättning på den studie som genomförts här vore att granska hur 

de romska tiggarna representeras i opinionstexter under samma tidsperiod som nu granskats. 

Eftersom opinionstexter handlar om att föra fram en åsikt så vore det då intressant att ta reda 

på vilken sak det argumenteras för i texten, med vilka metoder och vad som i texten anges 

som orsak till argumentationen. Det här vore intressant att analysera, då opinionstexters syfte 

är just att föra fram en åsikt och då de tack vare sin genre så tydligt signalerar till läsarna att 

det som skrivs är något som någon person eller, i fallet ledare, hela tidningen står för. Vilken 

metod som i så fall vore relevant är svårt att kommentera i det här skedet, men tydligt är att en 

analys av den använda retoriken skulle behövas. Jag anser att opinionstexter också belyser 

problematiken ur en ytterligare synvinkel och att det i opinionstexter oftare framgår sådant 

som bakgrund och eventuella lösningar. Intressant vore det att veta vad det är som betonas 

som roten till problemet och vad som anges som lösning på problemet romska tiggare. 

En annan intressant aspekt som skulle ge mervärde till en analys av representationen av 

romska tiggare är en analys av bildspråket. Då kunde man antingen analysera endast de bilder 

som förekommer i tidningen under samma tidsperiod som jag analyserat i den här studien 

eller göra en kombinerad analys av rubriksättning och bildspråk. För en analys av använt 

bildspråk behövs det helt andra verktyg som lämpar sig för bildanalys. En bildanalys vore 

intressant för att det också i det material som analyserades i den här studien förekom flera 

bilder som jag anser att vore intressanta att titta närmare på med de behövda verktygen. En 

analys av bildspråket ger också mera djup åt granskningen av hur romska tiggare 

representeras i Hbl, det uppstår en helt ny nivå i analysen. 

Dessutom vore det intressant med en ännu grundligare analys av det material som analyserats 

i den här avhandlingen. Exempelvis tycker jag att det vore intressant att analysera hur aktörer 

i texterna korrelerar med temat i texten samt storlek på helheten. Nu har jag endast analyserat 

aktörer, teman och storlek skilt och kan inte uttala mig om det finns något mönster att 

upptäcka i sambandet mellan de här tre. 
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10 Avslutande ord 

 

Utgående från den här avhandlingen kan inget sägas om vad icke-romer i Finland anser om de 

tiggande romerna eller varför rapporteringen ser ut som den gör. Det som har analyserats är 

Hbl:s rapportering kring tiggande romer med syftet att ta reda på hur de tiggande romerna 

representeras. Mer röst åt romerna och ett ökat fokus på annat än problemen, hoten och 

främlingskapet skulle göra rapporteringen rättvisare. Som det ser ut nu representeras romska 

tiggare på ett skevt och homogent sätt. Det språk som används i medierapporteringen spelar 

en roll för hur samhället ser på etniska minoriteter. Det kanske går enkelt för journalister att 

rycka på axlarna och gömma sig bakom rutiner, praxis eller utmaningar när granskningar som 

den som utfördes i den här avhandlingen presenteras. Det går ändå inte att blunda för det 

faktum att en stor del av folket hämtar all sin kunskap om etniska minoriteter från medierna. 

Om rapporteringen är skev uppstår det också en skev bild. 

Ras och etnicitet är sociala konstruktioner som genom historien använts för att definiera 

människor, men de kommer allt mera att börja ifrågasättas, speciellt inom EU vars 

medlemsländers medborgare redan nu har stora rättigheter i hela unionen (Sassen 2010: 22). 

Medan en person tidigare tilldelades sin nationalitet och sitt medborgarskap utgående från 

hemlandet, kan allt fler personer i framtiden komma att definiera sin nationalitet och sitt 

medborgarskap utgående från andra kriterier. Går det dåligt kommer vi och de bestå, 

grunderna för indelningen kommer bara att förändras. Går det bättre kommer vi att komma 

ifrån indelningen. 
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Bilaga 3 De tre reportagen som djupanalyseras – texten 

Reportage 1 Dagslön 10 euro 26.8.2007 

 

Mamma Adela bär på rosorna och pappa Laurentio bär på lilla Mona-Lisa, medan farmor 

Julica tigger. Rumänska storfamiljer hör till den nya EU-anpassade stadsbilden. 

 

Julica gömmer huvudet i slöjan och stiger långsamt upp från viloplatsen intill huvudposten i 

Helsingfors. Med böjd rygg närmar hon sig flanörerna som väntar på att korsa gatan. 

Samtidigt skramlar hon med några småmynt i pappersmuggen hon har i handen. Hon kommer 

så nära som främlingar sällan kommer varandra i Finland. Så nära att det är omöjligt att undgå 

de sorgsna ögonen. 

 

Men de flesta vägrar att släppa henne så nära. De stiger åt sidan eller vänder bort blicken. 

Men så ibland får hon en slant. Då tackar hon vänligt. När hon sedan pausar i skuggan ser hon 

genast yngre ut, kanske så ung som 55, hennes verkliga ålder. 

 

Julica är tiggare. Hon tycker inte om det. Hon kom till Finland i början av juni, i bil 

tillsammans med sonen Laurentio, hans hustru Adela och dottern Mona-Lisa. De kom för att 

söka jobb. Inte för att tigga eller sälja rosor, säger 22-åriga Adela: 

 

- En vän i Rumänien sade att det finns jobb i Finland. Men det stämde ju inte. 

 

Hon talar rumänska med Hbl:s ungerska tolk. Dessutom talar hon romernas eget språk romani 

och lite engelska. Men finska kan hon inte. 

 

- Då går det inte att få jobb. 

 

Dessutom har hon bara sexårig grundskoleutbildning. Hennes man, 25-årige Laurentio, har 

gått i skola i åtta år. Han har inte heller lyckats hitta jobb i Finland. Lite lättare var det i 



 

Stockholm där familjen tillbringade sommaren i fjol. 

 

- Där kunde vi jobba som städare vid några tillfällen i alla fall. 

 

För den unga familjen vore ett städjobb med drygt 1 000 euros månadslön en dröm. Hemma i 

staden Targu-Jiu delar familjen ett litet hus med fyra andra släktingar. Det blir åtta personer 

på 25 kvadrat. Socialbidraget är 20 euro per person och månad, och det räcker inte alltid till 

el, vatten och värme. 

 

- Vi har det väldigt svårt, säger Adela. 

 

Det är mindre än 20 år sedan Rumänien styrdes av diktatorn Nicolae Ceausescu. Vid årsskiftet 

blev Rumänien EU-land, men det var många som tvekade eftersom landet är så fattigt, med en 

BNP per capita som motsvarar en åttondel av Finlands. Och om rumänerna är fattiga så är 

landets romer utfattiga. EU:s fria rörlighet gör det möjligt att exportera det problemet över 

Europa. 

 

Vid inträdet krävde EU att Rumänien skulle förbättra situationen för de drygt 400 000 

romerna. Men enligt Laurentio har inget hänt. 

 

- Nej. Det var till och med bättre under Ceausescus tid. Då fanns det jobb. 

 

När vi träffas på Elielplatsen i Helsingfors har Laurentio, Adela och Mona-Lisa kommit med 

tåget från Vanda där de sålt rosor. Det unga paret har en annan strategi än farmor Julica. 

 

- Vi är goda kunder hos några blomhandlare, så vi får rosor för 50 cent styck. Sedan vill vi 

helst ha två euro för dem, men en euro duger också. 

 

Romerna har hittat folkströmmarna och kan urskilja vilka som betalar. En bra dag tjänar de 

15, en dålig dag 5, men i snitt 10 euro per person. Det mesta går åt för att klara livhanken i 

Finland och till hemresan, men familjen får också med sig lite pengar hem. 

 

- I slutet av säsongen har vi fått 300 till 400 euro per person. Efter att ha kört hem har vi 

ungefär 100 euro kvar per person. Det kan vi leva på i upp till två månader där hemma. 

 

Familjen vet inte hur den ska klara vintern. 

 

- Det är klart att vi hoppas att det ska bli bättre nu med EU, men jag vet inte, säger Laurentio 

som är långt ifrån säker på att familjen kommer till Finland igen: 

 

- Jag tror inte det. Det går inte alls att få ihop så mycket pengar som vi hade hoppats. 

 

En anledning är polisens åsikt. 

 

- De säger till medierna att folk inte ska ge oss pengar, att det kommer flera tiggare då. Det är 

tråkigt. 

 

Själva har Laurentio och Adela knappt haft några problem. 

 

- Vissa blir rädda och tar ett extra hårt grepp om handväskan när de ser oss. Andra bryr sig 



 

inte alls. Några blir glada när de får en ros. Andra skriker och ber oss försvinna. Tack och lov 

är de väldigt få. 

 

- Vi är inte farliga, vi är inga ficktjuvar, säger Laurentio. 

 

- Vi jobbar hårt och har långa arbetsdagar. Men helst skulle vi vilja ha riktiga jobb här i 

Finland. Det är budskapet vi vill förmedla. 

Anslutande: Svårt få jobb 

Städbranschen behöver folk. Men romerna duger inte. 

- Reglerna är en djungel. Och arbetsgivarnas attityder gör det svårt, säger Tom Åhlgren på 

Gloets arbetskraftsbyrå. 

Rumänerna är EU-medborgare och får söka jobb här. Och visst finns det gott om jobb, bristen 

är stor i exempelvis städbranschen. Många har lurats hit i tron att det är lätt att få de här 

jobben. 

Men romerna saknar finländskt socialskyddssignum. Ett sådant kräver fast adress. Och 

arbetsavtal, påminner Tom Åhlgren: 

- Det är en djungel för de här personerna att klara systemet. 

Även om de går vinnande ur papperskriget, återstår två problem: språket och fördomarna. 

Också enkla jobb kräver kunskaper i finska, för att till exempel läsa varningstexter. 

- Vår arbetsmarknad är ganska svår. Arbetsgivarnas attityder är det som slutligen avgör, säger 

Åhlgren. 

Så de flesta hamnar på gatan. Men är det lagligt att tigga? 

- Passivt tiggande är lagligt, aktivt är olagligt, säger Jari Mäkiniemi vid centrumpolisen. 

Men var går gränsen? 

- Det är okej att sitta med en skylt. Men det är olagligt att ta tag i folk och sträcka ut händerna 

framför ansiktet på dem. 

I början av sommaren fick polisen flera klagomål om aggressiva blomförsäljare, men sedan 

dess har de skött sig mycket bättre. 

- Problemen är väldigt få nu, säger Mäkiniemi som inte tror att tiggeriet är organiserat. 

Valpuri Sorri, socialarbetare vid Helsingfors stad, säger att de knappt kan hjälpa romerna: 

- Bara i de akuta fallen, om barnen är i dåligt skick. Det händer ytterst sällan att vi ger pengar, 

däremot får de ringa hem från våra telefoner. Och till ambassaden. 



 

Socialen aktar sig noga för att bli en finansiär av hemresorna: 

- Det ryktet vill vi inte ha. Men de här människorna blir allt vanligare besökare hos oss. 

Därför är det hög tid att lägga upp en strategi tillsammans med andra myndigheter. 

Reportage 2 Farmor Moldovan tigger för att kunna bygga hus 17.2.2008 

De vill hem, men inte tomhänta. Därför sitter de envist kvar på knä mitt i stan med en kudde 

mellan sig och gatan. Minst 500 euro ska familjen Moldovan ha skrapat ihop för att styra mot 

Rumänien. 

Snäppet över klockan sju på kvällen är det skönt att dra av strumporna och pressa tårna mot 

det välstädade - och varma - stuggolvet. Halva dagen har Virginia Moldovan, 55, tiggt i 

snålblåsten. Det har drivit värmen ur kroppen. 

Från nio på morgonen till ett på eftermiddagen har hon suttit på stenläggningen mitt i 

Helsingfors och sett folk hasta vidare. Medan vi pratat har en kvinna i päls svept förbi. De ord 

som spottats fram under den dyra hatten är otryckbara. 

Virginia Moldovan har inte uppfattat. Hon kan varken finska eller svenska, utan talar sitt 

modersmål romani - och rumänska med kraftig accent. 

Dagens mål har varit att få ihop minst 25 euro. Pengarna behövs för att betala för stugan på 

campingområdet i Rastböle. Några nätter har fyra av familjens åtta medlemmar gett sig lov att 

övernatta där. Två av männen sover fortfarande utomhus. 

- Inte under den där bron där vi var tidigare, för polisen tvingade oss att gå därifrån, säger hon 

och halar fram ett halvdussin blåtonade fotografier med bilder av folk som värmer sig runt en 

brasa. De är tagna i höst av en tidningsfotograf. 

Lagrad värme 

Den yngsta i gänget är redan rikskändis. Michaela Aurelia Stoica kom i tidningen förra 

veckan efter ha fött en son på sin egen 17-årsdag. Pojken är Virginias yngsta barnbarnsbarn. 

Eller barnbarn - hur man nu räknar. Den nyföddes pappa är en av de två som fortfarande sover 

utomhus. I verkligheten är han Virginias dotterson, men eftersom hon tagit hand om honom 

sedan han föddes för tjugo år sedan kallar han henne mamma. 

Myndigheterna står inte högt i kurs i familjen Moldovan. 

- Michaela och barnet har fått tak över huvudet av socialmyndigheterna, men de kan inte ens 

låta pappan bo med henne och babyn! 

Hur man värmer sig utomhus i natten? Man hettar upp stenar i brasan och virar in dem i 

trasor. Så lägger man hela paketet mellan fötterna medan man sover. 

Familjen Moldovan står inte högt i kurs hos alla rumäner som bor permanent i Finland. 



 

- De vill inte ens ordna in sig i något system, har en av dem, en gammal bekant, sagt för några 

dagar sedan. Varför har de inte tagit kontakt med ambassaden för att få hjälp? har hon fräst. 

- Det har jag visst det! svarar Virginia Moldovan uppbragt. 

- De sa att vi ska få hjälp av den finska socialen eller Röda Korset, men jag vet inte vad det 

där Röda Korset är för något. 

Samlar mera 

I själva verket har socialverket varit villigt att hjälpa hem flera av de rumänska romerna. I 

somras var den här familjen än tio personer stark, men ett ungt par flögs hem för ett tag sedan. 

Skrattet är trött. 

- Vi behöver pengarna för att bygga till vårt hus i byn. Förrän baracken har ytterligare ett rum 

och bättre fönster än nylonskynken får det nyaste av barnbarnen inte komma hem. Det sade 

läkarna på sjukhuset innan de gav honom till en fosterfamilj. 

Rinnande vatten, elbelysning eller mer värme än från kaminen har ingen ens kommit på att 

kräva. 

- Han kommer nog hem ännu. Ett mirakel, säger Virginia och ger det tummade fotografiet av 

den lilla pojken en serie smackande pussar. 

Hur som helst - Virginia Moldovan vet att finländare tycker det är skamligt att tigga. Men ett 

jobb är ett jobb. Där andra drar på sig kavajen på morgonen anlägger Virginia Moldovan sin 

sorgsnaste min. Det sker på bråkdelen av en sekund. Det handlar om hur lidande man måste 

se ut för att folk ska vekna. 

Egentligen hade familjen Moldovan tänkt plocka gurkor. 

- Vi kom hit med en ung man. Han sa att i Finland kan man plocka också tomater och 

jordgubbar. I lön får man härbärge och 600 euro per månad. 

Men hundra euro är mycket pengar. Var kom startsumman ifrån? 

- Min kusin jobbat i Spanien. Vi fick pengarna av honom. Jag vet inte var Spanien är, men 

han hade lyckats förtjäna. Utanför tågstationen i Helsingfors lät den här fixaren oss sedan 

vänta i parken. Han skulle gå och träffa godsägaren med gurkorna, men i stället hoppade han i 

en bil och fräste iväg. Sedan dess har han inte synts till. 

Håller ut 

Någon mer avancerad kriminalitet kring romernas flyttning i Europa vet Virginia Moldovan 

inte om, men hon vet att det finns ytterligare några rumänska romfamiljer i stan. Hon rycker 

på axlarna. Mer vet hon inte. Hon läser inga tidningar för hon kan inte läsa, bara räkna. Ingen 

i familjen har gått mer än fyra år i skola. 



 

Och nu? Ja, man väntar på varmare dagar. Och på att den nyfödda ska bli registrerad i 

Finland. Och på att sparkapitalet ska växa. Några dagar framöver är övernattningen delvis 

ordnad. Därefter tar man sig till sin gömma i skogen. Där ligger de fyra tälten och en del 

grejer. Då blir det hårtvätt på järnvägsstationens allmänna toalett igen. 

Under förmiddagen har hon suttit och tittar på dem som gått förbi. 

- Ett annorlunda liv. Där jag kommer ifrån vet barnen inget om Madonna och hamburgare, 

konstaterar hon och sneglar mot bönburkarna i hörnet. Det går att leva billigt nästan var som 

helst, men inte att vara helt utan. 

Anslutande ”Fattigdomen är drivfjädern” 

Situationen för romerna i Rumänien har inte förbättrats trots EU-medlemskapet. Därför 

kommer de hit. Det säger Sarita Friman, generalsekreterare för delegationen för romska frågor 

vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Sarita Friman hänvisar till den kritik mot Rumänien som internationella organisationer och 

romernas egna intresseorganisationer har kommit med. 

- Mycket lite har blivit bättre trots EU-stöd till projekt för att förbättra situationen, säger hon. 

Fattigdomen är drivfjädern som får romerna att söka sig till andra länder, inklusive Finland, 

understryker hon. 

Finland har aktivt verkat för att EU-medel ska allokeras just till att förbättra den humanitära 

situationen för romerna i Europa. 

- Jag är djupt bekymrad över det sätt EU övervakar eller snarare låter bli att övervaka att de 

villkor som ställs för ett EU-medlemskap faktiskt uppfylls, säger Gunnar Jansson, tidigare 

ordförande för delegationen för romska ärenden i Finland. 

Ett uttryckligt villkor för Rumäniens och Bulgariens EU-medlemskap var att den humanitära 

situationen i länderna skulle förbättras. 

- Jag uttryckte redan i ett tidigt skede farhågor för att det här inte skulle fungera. Med facit i 

hand kan jag bara konstatera att jag åtminstone inte har anledning att ändra åsikt på den 

punkten, säger Jansson. 

Från 2001 till 2003 inleddes 26 specifika projekt för att stödja romerna i Rumänien. Två 

tredjedelar finansierades av EU:s stödprogram Phare för länder i Central- och Östeuropa som 

förbereder sig för ett inträde i EU. 

I EU:s direktiv 2004/38/EC slås det fast att EU-medborgare och deras familjer har rätt att fritt 

röra sig och välja var de vill bo inom medlemsstaternas område. I november i fjol underströk 

EU denna rätt men hänvisar också till situationer där en person blir ”en oskäligt stor börda” 

för socialsystemet i vederbörande värdland och på sådana grunder kan utvisas. I samma veva 

framhålls att sådana beslut måste fattas från fall till fall. 



 

- Den här frågan har diskuterats. Om någon upprepade gånger anhåller om utkomststöd kan 

det användas som grund för utvisning. Men när det gäller dem som tigger på Helsingfors 

gator har jag förstått att de håller sig borta från alla myndigheter, inklusive romska 

intresseföreningar här i landet. De har därför inte heller ansökt om utkomststöd, säger Sarita 

Friman. 

Rumäniens ambassadör i Helsingfors, Lucian Fãtu, säger att ambassaden inte har några 

uppgifter om tiggarna. 

- Säkert är en del av dem rumäner, men om de alla är det eller om de är romer har jag ingen 

aning om. Ingen av dem har någonsin vänt sig till ambassaden för att be om råd och hjälp så 

vi vet ingenting om dem, säger Lucian Fãtu. 

Reportage 3 Det oönskade folket 13.6.2010 

Vi är halvvägs igenom decenniet för romsk integration (2005–2015) men hittills har EU:s 

satsning haft dålig genomslagskaraft. Romerna är den mest hatade och diskriminerade 

människogruppen i EU. Valeriu Nicolae . Chefsförespråkare i Europakoalitionen för politik 

för romer. Många är mycket arga på oss. De skriker att vi ska åka hem. Vakter och poliser 

jagar ut oss om vi är inomhus eller går för nära någon byggnad. Vi får mycket lite pengar. Vi 

kanske är för många? Teresa, 23. 

De är kriminella, de stör, de stjäl. Så sägs det om dem, romerna från Östeuropa. Det kanske 

stämmer, för vissa. Men många fler är bara fattiga människor som trodde sig hitta ett bättre liv 

för sig och sina barn i det nya Europa som påstods vara öppet för alla. 

Ibland biter vinden till riktigt rejält. Det blir så när havet ligger nära. Då virvlar röklukten från 

slitna små grillar upp och kanske blandar den sig med oset från stekt potatis som stiger ur 

pannorna på någon av de uttjänta spisar som står utanför husvagnarna. 

Mitt i detta står Mona-Lisa , 63, och klappar på spisplattan, fundersam över om den alls 

värmer hennes kaffevatten. 

– Kaputt, säger änkan med sju barnbarn och lyfter uppgivet på axlarna. 

Vi kontrollerar att den gamla spisen – placerad mellan trasiga soffor, vingliga bord, ett 

varierande myller av bilar, vagnar och sporadiska förråd av hopsamlad egendom på hög – är 

kopplad till elsladden som dragits ut på gården från det intilliggande ungdomshuset i 

Fiskehamnen i Helsingfors. 

Spisen får ström. Den är helt enkelt bara lite långsam. 

– No kaputt? Bine, säger den gamla, kramar om oss och vankar i väg för att hämta sitt 

kaffepulver från bilen intill. 

Elektriciteten, ja. 



 

En av många rubriker om de östeuropeiska romerna har handlat om att de nattetid stulit el från 

Helsingfors stads stolpar vid Salutorget. 

Den specifika incidenten är inte orsaken till att Finland, likt en lång rad andra EU-länder, vill 

bli av med dem. 

Vår restriktiva linje bygger mer på det obekväma tiggandet som inte anses höra hemma på 

Finlands gator och på antydningar om att de här människorna, som satte sig i rörelse efter 

Rumäniens och Bulgariens inträde i EU 2007, styrs av människohandlare, i någon mån ingår i 

organiserade brottsligor eller åtminstone är småtjuvar som länsar butikshyllor, fickor och 

väskor på stan. 

Därför säger Finland ända upp till statsministernivå nej till romerna. 

Det finns visserligen flera fall där romer stulit både plånböcker, väskor och större saker. En 

del fall har gått så långt som till rättegång. 

Det saknas – trots att bland andra Amnesty flera gånger bett om det – konkret bevisning för 

polisens allmänna uttalanden om ”omfattande organiserade brottslighet bland romerna”, som 

alltid förs fram då myndigheterna talar för att utvisa dem. Det saknas också kommentarer om 

att även om en del av de för tillfället 200 romer som befinner sig i Helsingfors sysslar med 

suspekt verksamhet så är en större del vanliga, fattiga och outbildade människor som trodde 

att livet i Europas rikare länder skulle vara drägligare än det liv de har i hemlandet. 

Kreativiteten när myndigheterna söker nya vägar för att bli av med de här människorna, mer 

kända som ”tiggarproblemet”, är nästan beundransvärd. Det kan handla om försök att 

förbjuda tiggeri i lag. Det kan handla om hot om att omhänderta deras barn i fall föräldrarna 

inte tar barnen med sig och åker hem – till ännu odrägligare förhållanden än den smutsiga 

husvagn som myndigheterna precis ansett vara oduglig att ha barn i. Det kan handla om att 

offentligt belasta dem för olika slag av kriminalitet. Det kan handla om att anklaga dem för att 

vistas i illegalt byggda läger. 

Eller det kan komma ner till en så enkel sak som att vägra placera ut två utedass på en gård 

där husvagnar står sida vid sida med bilar och hemsnickrade kojor – samtliga olika varianter 

av hem för ett femtiotal av de människor du dagligen ser på stan på knä i väntan på allmosor 

eller vandrande med liljekonvaljsbuketter de hoppas du ska köpa för fem, eller ens två, euro. 

– Som om utedass var en så stor lyx att det skulle locka ännu fler till Finland. Nu talar vi om 

människor som redan är här. Det minsta vi kunde göra är att se till att de kan gå på toaletten, 

duscha ibland, träffa läkare om de behöver och ens få ströjobb där de får lön så de inte 

behöver tigga och samla flaskor. Lämnar vi dem helt åt sitt öde riskerar flera hamna in i 

kriminella kretsar på riktigt, säger Keiju Oksanen , en av de unga aktivister som arbetar för 

romerna i Helsingfors.. 

De har låtit romerna stanna på gården till den övergivna gamla rödtegelbyggnaden som 

egentligen är lokal för aktivister av olika slag. 

Utan stöd av myndigheterna – snarare tvärtom – har ungdomarna självmant engagerat sig i 

gästerna och genom olika initiativ till staden försökt arbeta för att hjälpa dem som behöver 

det. På veckovisa möten, där man är mån om att också de underkastade kvinnorna deltar, reds 



 

praktiska saker ut. Här reds också eventuella skumheter ut. Hör man om att någon försöker 

sko sig på lägrets andra invånare åker den personen ut direkt. 

Det har förekommit problem med någon invånare i lägret som försökt kräva pengar av de 

andra, som tagit pengar av någon som tiggt på gatorna eller som haft bilen fylld av stöldgods. 

Men än så länge har manfallet inte varit särskilt stort. 

– Det talas mycket om problemen från myndighetshåll. Vi som tillbringar tid med dem har 

inte sett många konkreta bevis på att anklagelserna om människohandel och kriminalitet 

stämmer, säger Keiju Oksanen. I en av husvagnarna på den asfalterade bakgården bor 25-

årige Prince , och hans familj: hustrun Oprea , 3-åriga Amalia , 1-åriga Carina och så lilla 

Diana , inpackad i Kvinnoklinikens gulvita svepningar. Mamma tittar ömt på det två dagar 

gamla knytet, som sover på den korta britsen i den trånga husvagnen. 

– Just nu kan jag inte gå till jobbet. Jag måste vara med babyn, säger hon. 

De säger så. Att de går till jobbet. 

Även om drömmen bland alla dem vi träffar under de veckor vi besöker dem är att få städa, 

bygga, bära, flytta, plocka bär, diska eller göra vilket som helst jobb för en månadslön så har 

de flesta redan lärt sig att det räcker att nämna ”från Rumänien” för att en gläntande dörr 

omedelbart ska smälla fast igen. 

– Jag hörde om en kvinna uppe i landet som hade många lediga jobb inom jordbruket, att 

plocka bär och såna saker. Jag samlade pengar för att kunna ta tåget dit. Då hon hörde varifrån 

jag var sa hon ” Det finns inga jobb. Vi har tillräckligt många ryssar här”, säger Prince, en av 

de få romer vi möter som talar en god engelska. 

För mamma betyder således ”gå till jobbet” att gå och tigga. För pappa, för tillfället den enda 

som drar in pengar till trebarnsfamiljen, betyder det att gå och samla flaskor. En kylig söndag 

vandrar vi tillsammans på hans tio timmar långa arbetsdag kring folktomma parker i 

Helsingfors. Saldot för Prince när klockan slår 21 är röda, svullna och sjuka vrister i ett par 

smutsiga och utslitna joggingskor och 5,65 euro för returflaskorna han grävt fram i sopkorgar 

och parker. Då välling och mjölk till de tre barnen är köpta blir det inte mycket över till mat åt 

de vuxna. – Men kanske det blir en bättre dag i morgon, om vädret blir varmare. Då sitter fler 

i parkerna och dricker och det kommer mer flaskor, säger han. 

Eller så inte. 

Ett snabbt växande antal romer som hört att det går att samla pengar den vägen tävlar nu sida 

vid sida med fattiga finländare som försöker dryga ut sina sparsamma socialbidrag i ett 

tomflaskkrig som eskalerar under vackra sommardagar. 

– Folk tycker inte om att jag ber om deras flaskor. Ibland säger de ”vittu” och trampar sönder 

den framför mig. Ibland måste jag ha Cecilia med för att min hustru inte orkar sköta alla barn 

ensam hela tiden. Då skriker folk åt mig att jag använder mina barn för att få pengar. Men är 

man tillräckligt fattig så sväljer man stoltheten – romerna är ett oerhört stolt folk – och tar all 

den skit som kommer både på gator och från myndighetshåll. – Vad har vi för alternativ? 

Hemma finns ingenting. Vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra? är frågor vi möter många, 



 

många gånger på den övergivna bakgården i Helsingfors där sex personer kan bo i en bil, 

ännu fler dela på en husvagn och ett gammalt par med alla sina barn kan bo i ett träruckel de 

spikat ihop av övergivna bräder. 

Ja, vad ska man göra när det här livet trots allt är ett bättre val än att återvända till hemländer 

där man aldrig varit önskad? EU känner till deras problem. År 2005 slog EU-kommissionen 

fast att behandlingen av romer är ”en av de viktigaste politiska, sociala och humanitära 

frågorna i dagens Europa”. Det finns minst två EU-direktiv om likabehandling som är 

tillämpliga på romer. Det finns ett oändligt antal rapporter, utredningar och politiska 

deklarationer om hur romernas ohållbara levnadsvillkor ska åtgärdas. Men knappt någonting 

konkret har hänt, trots att EU inför utvidgningen än en gång uttryckligen ålade de nya 

medlemsländerna att åtgärda romernas situation. 

– Vi är halvvägs igenom decenniet för romsk integration (2005–2015) men hittills har EU:s 

satsning haft dålig genomslagskaraft. Romerna är den mest hatade och diskriminerade 

gruppen i EU, sade Valeriu Nicolae , chefsförespråkare i Europakoalitionen för politik för 

romer, så sent som i mars. 

Eller visst har någonting konkret hänt. 

Det övriga Europa – Finland medräknat – har nämligen bokstavligen fått romernas 

fattigdomsproblem i sin famn då det oönskade folket tog sin chans att vandra i väg för att söka 

ett drägligare liv när gränserna öppnades. Europa har i dag drygt tio miljoner romer, de flesta 

bosatta i Öst- och Centraleuropa, samt på Balkan. Men i de flesta länder ses de mer eller 

mindre som paria och lever och behandlas därefter. I Slovakien och Tjeckien har det på en del 

håll byggts murar som skiljer romer från gadjé, icke-romer. I Bulgarien har romer nekats 

sjukvård. I Rumänien saknar sju av tio romska hem rinnande vatten. 

I flera av länderna placeras romernas barn i egna skolor med sämre utbildning. I Rumänien 

och Tjeckien har romska barn satts i skolor med förståndshandikappade barn trots att 

Europadomstolen 2007 slog fast att detta strider mot rätten till fullgod utbildning. 

Femton procent av de romska barnen i Rumänien börjar aldrig i skolan. Om de börjar skolan 

är risken att de avbryter sex gånger större än bland majoritetsbefolkningen. Enligt 

Europarådet saknar nästan hälften Rumäniens romer födelseintyg för att de inte haft råd att 

köpa ett sådant. Utan intyg får de inga betyg. En fjärdedel saknar ID-papper och kan på grund 

av det inte ansöka om studieplats, få sjukvård, bostad eller komma in i socialsystemet. 

Medellivslängden för de östeuropeiska romerna ligger i dag under 60 år, vilket är lägst i 

Europa. 

Eftersom de inte får några jobb försörjer de sig genom att göra jobb som ingen annan vill 

göra, såsom att sortera sopor. 

Eller så tigger de. Krópoma pe-burrende. Sa-muro trajo, beshlem be chengede – Begrav mig 

stående, hela mitt liv har jag stått på knä , sade en gammal bulgarisk rom till författaren Isabel 

Fonsesca som i slutet av 90-talet tillbringade mycket tid med romerna i Östeuropa och på 

Balkan. Fonsescas möten blev till boken Begrav mig stående , utgiven 1999 och i ny upplaga 

2008, där hon beskriver misär och hopplöshet i romska byar, en äldre generation som aldrig 



 

upplevt respekt från gadjé och en ung generation som vill återerövra sitt folks historia och 

bygga ett bättre och värdigare liv för sig och sina barn. 

– En bostad med ett eget rum. Det skulle jag vilja ha för vi är redan en stor familj. För 500 

euro per månad skulle vi kunna leva ganska bra. Hemma i Rumänien får jag inga jobb. Vi bor 

i samma rum som mina föräldrar och mina syskon. Jag skulle vilja ha ett jobb, vilket som 

helst, här i Finland, säger Prince. 

Problemet är att han och de andra inte är välkomna någon annanstans heller, inte ens sedan 

EU:s gränser öppnades och alla skulle få frihet att röra sig. 

Tvärtom. 

Överallt där en del satt sig på gatorna med pappersmuggar i händerna eller andra ibland alltför 

påfluget prånglat sina blomster på folk eller någon – det förnekar ingen – stulit från butiker, 

väskor och fickor har det uppstått problem som olika länder panikartat försöker lösa på olika 

sätt. 

I Italien har man förstört romernas lägerbyar med bulldozrar i operationer där rumänska 

medborgare, bland dem barn, också dött. I Ungern har tiotals romer dödats de senaste åren. 

Flera hem har bränts ner. I Frankrike sätts de på flygplanet, med ett kuvert som innehåller 300 

euro för vuxna och 100 euro för barn. Innan de deporteras har man tagit salivprov, för att de 

inte ska kunna återvända.. 

Bland de nordiska länderna har Sverige börjat avvisa tiggare med motiveringen att 

”dagdriveri” är förbjudet enligt utlänningslagen. I Finland, liksom i Norge, grubblar 

politikerna just nu på möjligheten att förbjuda tiggeri. 

Samtidigt kommer det regelbundet nya förslag på hur man på andra sätt kunde göra vårt land 

så oattraktivt att ingen rom vill komma hit, inte för att tigga och inte heller för att göra annat.. 

Hela tiden understryker beslutsfattare att detta är ett problem som andra länder inte kan lösa, 

utan insatserna – och de, bedyrar man, är viktiga och akuta – måste koncentreras till romernas 

hemländer. 

Därefter visas romerna på dörren tillbaka till hemländer som inte i något skede visat något 

som helst intresse att göra någonting för dem. Dilemmat uppstår när de här människorna, trots 

alla goda idéer om hur de borde åka hem och trots det allt hätskare motståndet bland vanligt 

folk på stan, envisas med att stanna kvar. – Det är bra i Finland. Bine. Mycket bättre än 

hemma, säger Julica , 53. 

Hon går mödosamt längs området utanför järnvägsstationens huvudingång med stöd av sin 

krycka och ser med sin sneda hållning betydligt äldre ut. I sin ena hand har hon en skrynklig 

plastpåse fylld av buketter som hon vänligt erbjuder åt stressade stadsbor på väg någonstans. 

De flesta ignorerar henne. Någon säger nej tack. Ingen stannar upp. 

Två kvarter längre bort, vid en mur på Centralgatan, sitter hennes vitskäggiga man med en 

vacker burk framför sig och väntar på slantar som blivit allt mer sällsynta i takt med att 



 

finländarna tröttnat på tiggarna och i takt med att sommarruschen fört med sig tiotals nya 

tiggare som förgäves söker sin lycka. 

– Två euro på fem timmar. Vi skulle samla pengar och skicka hem dem men alla pengar går 

till mat. Nu kan vi inte ens åka någon annanstans för vi har inte pengar till bensin, säger 

Teresa , 23. 

Finland har inte varit vad hon väntat sig. En föreställning som grusats var att hon skulle kunna 

samla pengar till de tre barnen som väntar hemma i Rumänien. 

En annan föreställning som grusats var att ett land där folket med hennes mått mätt lever i 

överflöd skulle ha sympatier för dem som inte har det så bra. 

– Många är mycket arga på oss. De skriker att vi ska åka hem. Vakter och poliser jagar ut oss 

om vi är inomhus eller går för nära någon byggnad. Vi får mycket lite pengar. Vi kanske är 

för många? Och visst. De senaste veckorna har stadsborna noterat att antalet romer med 

pappersmuggar, blommor eller flaskpåsar återigen har ökat. Många sätter sig därför i sina 

bilar och kör mot Åbo, Tammerfors, Lahtis eller någon annan stad med mindre trängsel. 

– Min man och jag har inte råd att åka någonstans. Vi bor i bilen. Men vi har ingen bensin, 

säger Teresa. 

Julica nöjer sig med knappheten. 

– Tre år har vi varit här och vi kommer att stanna. Här är bra. Men ibland får jag bara några 

euro på en dag och maten är dyr i Finland. Mycket dyr, säger hon. 

”Bra” för henne är ett pyttelitet ruckel som männen i lägret spikat ihop av övergivet virke. 

Utanför det har de en spis, och lyxen består i att det nu fanns virke att bygga ett tak över den. 

Det betyder att Julica, som likt de andra kvinnorna varje kväll står utomhus vid sin spis och 

kockar till den brokiga skaran släktingar och bekanta, inte behöver stå ute i regnet och tillreda 

sin kyckling, äggröra eller vad man nu haft råd att köpa för ingredienser.. Kvällarna i lägret, 

eller hur man nu vill definiera de halvordnade förhållanden romerna lever i, består annars 

mest i att prata, spela fotboll eller schack, städa och pynja i det hem man råkar ha kommit 

över. Männen samlas gärna tillsammans över några burkar öl, kanske dansar de ibland till hög 

musik ur bilstereon. Kvinnorna håller pli på omkringspringande barn och sköter 

matlagningen, ofta tillbakadragna i sina egna grupper. Det finns inbyggda patriarkala 

strukturer i den romska kulturen som ingalunda är oproblematiska och det finns inbyggda 

strukturer där exempelvis visionen om utbildning för barnen som en väg till ett bättre liv inte 

alls existerar. 

De unga aktivisterna, som tagit sig an gästerna på sin bakgård, har kommit med många förslag 

om hur myndigheterna borde hantera en situation, som i slutändan handlar om någonting helt 

annat än huruvida de här oönskade européerna ska tillåtas sitta eller gå på EU-ländernas gator 

och försöka livnära sig på att tigga, sälja blommor, samla flaskor eller få pengar genom att 

spela musik. De ungas oro är att ifall myndigheterna inte nu träder in och hjälper till med att 

fånga upp romerna så ökar risken för att allt fler av dem faktiskt glider in på en brottslig 

bana.. 



 

Ett konkret förslag de kommit med är projektet Latcho Drom (Trygg väg). Genom det vill de 

arbeta för att barnen ska få gå i skola också då föräldrarna inte har en arbetsplats i Finland. 

Genom det vill de ordna inkvartering åt barnfamiljer så de inte ska behöva bo i paketbilar och 

husvagnar. Genom det vill de också ordna språkkurser och internetutbildning åt de vuxna och 

dessutom vill de hjälpa till med att hitta arbetsplatser eller någon form av sysselsättning så 

romerna kommer bort från gatorna. 

Allt detta vill de göra på frivillig basis i samarbete med romerna som de redan har en god 

kontakt med. Det enda de bett om av Helsingfors stad är en konkret plats där de kunde 

organisera verksamheten. Någon sådan har de ännu inte fått. 

På ett högre plan har människorättsorganisationen Amnesty International satt i gång en 

storsatsning för att väcka EU-länderna till insikt om Europas oåtgärdade fattigdomsproblem. 

Bland annat vill man vända den offentliga debatten, som för övrigt gjort romerna ytterst ilskna 

mot medier, till att handla om själva saken: fattigdomen. 

– Vi ville ha ett Europa utan gränser. Men vi vill tydligen inte att rörelsefriheten ska gälla 

dem som har det dåligt ställt. I stället för att tala om att det halvfärdiga Europa borde byggas 

klart så vill vi kriminalisera dem som är fattiga. Det är omänskligt, säger Frank Johansson , 

verksamhetsledare för Amnesty Finland. 

Han konstaterar att vi förstås kan förneka och kriminalisera fattigdomen så vi slipper se den, 

men med det uppnår man ingen ändring. 

– De har laglig rätt att vara här. De försöker få ett uppehälle genom att tigga, sälja blommor 

och göra annat och fast det är små inkomster så får de mer här än de får i exempelvis 

Rumänien. Förändringen måste ske på EU-nivå men det kräver en stark politisk vilja och en 

sådan har inte funnits. I stället för att lägga resurser på att med xenofobiska förtecken fundera 

på ett tiggeriförbud som inte ens har ett politiskt stöd kunde Finland som välfärdsstat lägga 

resurser på att fundera ut verkliga lösningar till det här problemet. Prince tittar på husvagnen. 

Dagen innan har han sålt den till en annan familj för 150 euro. Ryktena om 

omhändertaganden av romska barn i Nurmes har skrämt honom så pass att han med 

husvagnspengarna nu ska föra sin hustru och tre döttrar tillbaka till sin pappa i Rumänien. – 

Sedan kommer jag tillbaka och fortsätter samla flaskor. Men de ger ju så lite pengar? – Vad 

annat ska jag göra? Jag får inga jobb. När jag kommer tillbaka är jag ensam. Det blir sommar, 

många festivaler, många flaskor, mer pengar att skicka hem. 

Eller så inte. När alltför många utstötta försöker hitta en lösning på sin fattigdom så kan 

kampen komma ner till en så enkel sak som ett krig om tomflaskor, där någon måste förlora.  


