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FÖRORD 

 

Att slutföra detta examensarbete har för mig varit en lång, utmanande men även en läro-

rik process. Min handledare Maria Forss har visat aldrig sviktande uppmuntran och 

stöd. Ett stort tack skall även riktas till Rut Nordlund-Spiby för hennes värdefulla insats. 

Min personliga målmedvetenhet, tacksamhet över det stöd jag har fått ta emot och äm-

nets betydelsefullhet har drivit mig sakta men säkert framåt och nu är examensarbetet 

äntligen klart. Ödmjukt ber jag att få tacka alla som hjälpt mig på vägen. 

 

  



 

1. INLEDNING 

 

Den 26 november 2010 fanns det på Hufvudstadsbladets första sida en artikel med ru-

briken “Staden betalar för att slippa dödsoffer. Fem personer får 300 euro och båt biljett 

för att lämna landet”. Förbluffad stannade jag upp och försökte uppfatta vad som egent-

ligen sades i rubriken. ”Väderleksprognoserna fick Helsingfors ledande tjänstemän att 

reagera på romernas situation i Fiskehamn…” började själva artikeln på första sidan. På 

sidorna två och tre fortsatte artikeln med en ny rubrik ”Får 60 euro för att lämna landet”. 

Artikeln var bildsatt med en mycket stor bild (290x178 mm), som sträckte sig över båda 

sidorna, om frysande romer i en buss på väg någonstans. (se även Ranta 2011 s. 38) 

 

Dessa rubriker ledde till att jag bestämde mig för att forska i hur Hufvudstadsbladet ut-

trycker sig om de romska tiggarna på våra gator i Helsingfors. Fenomenet var tämligen 

nytt i Finland och det verkade som om varken media eller medborgarna riktigt visste hur 

de skulle förhålla sig till det. Materialinsamlingsperioden blev sex månader från 

22.11.2010 till 31.5.2011.  

 

Trots att det har gått tre år sedan jag började samla in mitt material till detta examensar-

bete är temat fortfarande aktuellt. De första tiggande romer kom till Helsingfors hösten 

2007 då Bulgarien och Rumänien anslöt sig till Europeiska unionen. (Ranta 2011 s. 38, 

Östman 2011 s. 14-16) Romerna finns fortfarande kvar i Finland, numera i landets alla 

större städer, och jag upplever det fortsättningsvis angeläget att behandla dem i mitt ex-

amensarbete. Helsingfors stad uppskattade att somrarna 2011 och 2012 vistades ca 400-

500 utländska romer med turiststatus i Helsingfors. Det förväntades lika många tiggare 

till Helsingfors sommaren 2013 dock med en tidigare ankomsttid än förra åren (Typpö 

26.2.2013). En klar skillnad till tidigare åren är att barnen numera lämnas i hemlandet 

eftersom Helsingfors stad har hotat med omhändertagandet av barnen och även vidtagit 

barnskyddsrättsliga åtgärder om man påträffat arbetande barn till tiggare på gatorna. (se 

Ranta 2011 s. 38, se Inrikesministeriet 2008 s. 10)  

Min samarbetspart och uppdragsgivare Tidningarnas Förbund (senare TF) har visat in-

tresse för mitt arbete och föreslagit att jag skulle utgå från bildsättningen av artiklarna 
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om romer i Hufvudstadsbladets (senare Hbl). Tanken tilltalade mig och väckte min ny-

fikenhet om bildanalys som metod. Således har metoden för analyserandet av materialet 

ändrat sig från den ursprungligen tänkta textanalysen till bildanalys. Vidare önskar sig 

TF att det inte i detta arbete fördjupas i semiotiken och den semiotiska metoden utan 

uppmärksamhet fästes vid på denotation (beskrivning av det synliga och hörbara, Nord-

ström 1984 s. 68-69) och konnotation (beskrivning av associationer, Nordström 1984 s. 

68-69), som ur TF:s perspektiv är det genuint intressanta i samband med hur Hbl bilds-

ätter sina artiklar om tiggare. 

 

Det ingår i Hbl:s arbetssätt att stå på de svagares sida och att alltid försöka se människan 

och utgå från henne. Det är lätt att anta att Hbl:s syn på minoritet kunde färgas med den 

ställning som den befinner sig i. Det som intresserar TF i detta sammanhang är om Hbl 

faktiskt tar den svagares parti i frågan om de romska tiggarna på våra gator. TF önskar 

att jag bl.a. kommenterar bildernas storlek, tar ställning till vad Hbl vill lyfta fram och 

vilken är deras perspektivval.  

 

1.1 Avgränsning, syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att försöka öka socionomernas kritiskt medvetna media konsumtion samt 

att öka deras förståelse för medial diskussion. Jag hoppas kunna redogöra och markera 

för det hur bilderna påverkar oss så att vi socionomer skall vara medvetna om det och 

således kan behålla ett i högsta grad fördomsfritt och åtminstone yrkesetiskt rent för-

hållningssätt även till romerna. Mitt syfte är även att redogöra för hur social exklusion 

framträder i Hbl:s medierapportering i samband med de tiggande romerna. 

 

För att uppnå mina syften med detta examensarbete kommer jag att fördjupa mig i bild-

analysen, redogöra för ett socialpedagogiskt perspektiv i förhållande till de utsatta ro-

merna samt diskutera social exklusion som en samhällsutmaning utgående från romer-

nas synvinkel.  

 

För att fånga det allomfattande syftet har jag bestämt mig för följande frågeställningar: 

1. Vad förmedlar bilderna i Hufvudstadsbladet av de romska tiggarna i Helsingfors 

utgående från bildbeskrivning (denotation) och bildtolkning (konnotation)?  
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2. Vad förmedlar Hufvudstadsbladets medierapportering och bildsättning om social 

exklusion? 

 

I detta examensarbete behandlas endast de till Finland ankomna “tiggande” romerna, 

närmast från Rumänien och Bulgarien. Med detta avses att uppmärksamheten inte fästes 

på alla romer från olika delar av världen utan enbart på de romer som konkret syns på 

våra gator i egenskap av t.ex. tiggare eller flasksamlare. Således kommer jag inte heller 

att befatta mig med våra egna, finska romer.  

 

1.2 Struktur för examensarbetet 

Examensarbetet är disponerat i åtta kapitel. I första kapitlet presenteras avgränsning och 

syfte av examensarbetet så som frågeställningar samt strukturen. I andra kapitlet upply-

ses om bakgrund till romernas situation i Europa idag. Tredje kapitlet redogör för tidi-

gare forskning inom ämnet utgående från romernas utsatthet samt medierapportering om 

utsatta grupper. Det fjärde kapitlet består av en litteraturgenomgång där det behandlas 

social exklusion utgående från normalisering, fattigdom/marginalisering/segregation 

och rasism samt mediernas ansvar. I kapitlet fem belyses bildanalys som metod och ur-

valet av analysunderlaget presenteras. Kapitel sex redovisar för forskningresultatet ge-

nom temaområden överlevnad, utsatthet/utelämnandet samt tiggandet. I kapitel sju förs 

analys diskussion som kompletteras i kapitel åtta med kritisk granskning kring metodva-

let och fortsatta forskningsförslag. 

 
 

2. BAKGRUND OM ROMERNAS SITUATION IDAG 

 

Orden rom, romani betyder människa (jfr Ollikainen 1995 s.13, Tanner 2000 s. 7, Dahl-

gren et al. 1996 s. 75). En moderat uppskattning är att det idag finns 10-12 miljoner ro-

mer i Europa och att de är den mest utsatta minoriteten genom tiderna. (Bjurwald 2011 

s. 83, European Commission 2012c s. 7) Marketta Ollikainen påpekar i sin bok Vank-

kurikansan perilliset (1995 s. 34-35) att romerna alltid har varit den minst tolererade 

människogruppen.  
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Sovjetunionens kollaps och kommunismens fall på 1990-talet förvärrade livsvillkoren 

avsevärt för romerna. Romerna drabbades av en ”ursinnig våldsvåg” eller ”pogromlik-

nande förföljelse”, dvs. våldsam och blodig förföljelse (Bjurwald 2011 s. 79). Forskaren 

Arno Tanner (2000 s. 101-102) anser att det finns fyra olika, av romerna själva obero-

ende förklaringar till deras försämrade livsvillkor i Öst- och Centraleuropa på 1990-

talet: 1) Rumäniens arbetslöshet växte efter att den fulla sysselsättningen enligt social-

istiska ideal upphörde (bland de första arbetslösa förlorade romerna sina välbetalda, 

tunga men för allmänheten impopulära industriarbeten); 2) ökningen av yttrandefriheten 

gjorde den fientliga inställningen mot romerna mera synligt (jfr Ollikainen 1995 s. 35); 

3) förlorare av de nya tillväxtekonomierna och därmed följande ojämlikhet behövde 

syndabockar och lämpliga hittades från de svagaste grupper, romerna; 4) de Öst- och 

Centraleuropeiska länder som önskat bli medlemmar av EU har blivit uppmanade att 

skapa ett program för att förbättra livsvillkoren för romerna. (se Åkerfeldt 2012 s. 98) 

 

Trots EU medlemskapen är livslängden för öst- och centraleuropeiska romer knappa 60 

år. (Bjurwald 2011 s. 80) Ur forskningsrapporten The Situation of Roma in 11 EU 

Member States (FRA 2012 s. 12) framgår att ett av tre romska svaranden i åldern 35-54 

år sade sig ha hälsoproblem som begränsar deras dagliga aktiviteter. I alla EU-länder 

sade en betydande andel romska respondenter att de har upplevt diskriminerande be-

handling på grund av sitt etniska ursprung. Nivåerna av den upplevda diskrimineringen i 

Rumänien och Bulgarien är relativt låga i förhållande till andra EU-länder, dvs. cirka 

28-35 % vs. cirka 60 % i Tjeckien, Polen och Italien. (FRA 2012 s. 26) I Rumänien rap-

porteras romernas livsvillkor vara svaga. Till och med 80 % av gatubarnen i Bukarest 

uppskattades kring år 2000 vara romer och dessa barn tros vara utsatta för prostitution 

och pandemier. (Tanner 2000 s. 119) Bjurwald (2011 s. 82-83) hänvisar till European 

Roma Rights Center och säger att tvångssterilisering av romska kvinnor i Europa sker 

ännu i dag liksom under 1930-talet bl.a. i Sverige och Norge. Hbl rapporterade den 24:e 

och 25.9.2013 om flera olagliga register som polisen har över romer bosatta i Sverige 

med avsikten att kartlägga deras släktband. Dessa register är alltså inte några lagenliga 

brottsregister, utan specifika register över enbart romer.   

 

Enligt Lisa Bjurwald (2011 s. 15-16) möter demokratin och Europas minoriteter i da-

gens läge större hot än på väldigt länge. I Italien finns ett främlingsfientligt styrd inri-
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kesministeriet vilket gör det möjligt för högerextremister att utan följder begå våld mot 

bl.a. romer, muslimer och homosexuella. Bjurwald (2011 s. 76-79) säger att i Tjeckien 

har romerna utsatts för upptrappad diskriminering och förföljelser, även mord. Som ett 

försök att akut stoppa hetsen mot romer infördes 2010 ett förbud mot det tjeckiska Ar-

betarpartiet för social rättvisa. Antiziganism (rasism mot romer) är dock redan mycket 

utbrett i de andra erkända tjeckiska partierna och den växer bland vanligt folk.  

 

Andrew Fagan (2010 s. 64), biträdande chef för Mänskliga rättigheternas centrum vid 

Universitetet i Essex, konstaterar i sin bok The Atlas of Human Rights att kränkandet av 

minoriteternas rättigheter inte begränsar sig till konfliktdrabbade, politiskt instabila reg-

ioner i världen. Romerna har länge varit föremål för diskriminering och ojämlikhet 

inom gränserna för EU. Fagan anger, att 10 % av rumänska medborgare ger öppet ut-

tryck för sina rasistiska åsikter medan 66 % hävdar att romerna bör hindras från att 

lämna landet eftersom de skadar bilden av Rumänien. Ungefär hälften av rumäner stö-

der åtgärder som strävar till att begränsa tillväxten av den romska befolkningen. (Fagan 

2010 s. 67) I Rumänien möter romerna omfattande diskriminering och förföljelse 

(Fagan 2010 s. 109). Bulgarien, en av de senaste medlemmarna i EU, har även blivit 

kritiserad för sin behandling av romer (Fagan 2010 s. 99). Enligt vissa forskare har en 

del av Bulgariens romer fram till Bulgariens EU-medlemskap levt i lika dåliga förhål-

landen som Rumäniens romer och bemötts med samma politiska likgiltighet gentemot 

deras sociala välfärd. De romska organisationerna anser Bulgarien vara ett rasistiskt 

samhälle. Som ett exempel nämner Tanner (2000 s. 112-113) en undersökning från 

1997 där 84 % av den Bulgariska befolkningen ansåg romerna som lata och oansvariga, 

80 % som opålitliga, 68 % ville inte ha romer i sitt grannskap och 40 % ville inte ha ro-

mer i Bulgarien. Ungefär vid samma tidpunkt gjordes en opinionsmätning i Ungern och 

79 % av respondenterna förhöll sig negativt till romerna. I Tjeckien och Slovakien var 

motsvarande siffra nästan 90 %. (Ollikainen 1995 s. 34) 

 

Hotet mot romer har ökat avsevärt i Italien sedan 2008 på grund av Berlusconis nolltole-

ranslinje mot ”illegala flyktingar, kriminella och romer”. År 2010 gav president Sarkozy 

i Frankrike order om att riva 300 läger och att utvisa cirka 1 000 rumänska och bulga-

riska romer med avsikten att tygla kriminalitet. Dagens franska romer har inte samma 

rösträtt i kommunalval som andra franska medborgare har. (Bjurwald 2011 s. 94-95) 
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I allmänhet är romerna ett lätt mål för rasism på grund av deras hudfärg och kultur. Fat-

tigdomen ökar effekten av social eklusion och etnisk diskriminering. Detta försämrar i 

sin tur romernas ekonomiska situation när romerna nekas tillgång till utbildning av god 

kvalitet och till riktiga jobb, sjukvård och bostäder. (European Commission 2012a s. 16) 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Bildmaterialet som analyserats i detta examensarbete beskriver i första hand romer från 

Bulgarien och Rumänien. Således har ett beslut tagits att koncentrera redovisningen 

över tidigare forskning till att omfatta enbart romer från Europa. En ypperlig databas för 

detta ändamål har varit EU:s egna databaser som finns tillgängliga på internet bl.a. via 

http://bookshop.europa.eu och http://ec.europa.eu. Vidare har databasen European 

Roma Information Office (ERIO) använts och den är tillgänglig via 

http://www.erionet.eu/. Sökningar via Nelli portalen samt omfattande manuella sök-

ningar har även genomförts. De språk som använts för sökningar är svenska, finska, 

engelska och tyska och som sökord har använts orden (motsvarande för varje språk) 

Roma, Roma people, gypsy, ethnic discrimination, racism, everyday racism, media, 

press, bildanalys, semiotik. I EU:s nätbokhandel fick sökorden ”roma people” 26 träffar, 

”roma” 284 träffar, ”ethnic discrimination” 39 träffar, ”racism” 56 träffar, ”roma AND 

media” 20 träffar. ERIO Publications gav sammanlagt 16 träffar och ERIO Articles 9 

träffar över olika rom-relaterade artiklar och forskningar. 

 

3.1 Romer – en utsatt grupp 

På uppdrag av den Europeiska kommissionen har Europeiska unionens byrå för grund-

läggande rättigheter (European Union Agency for Fundamental Rights), Förenta Nat-

ionernas utvecklingsprogram (United Nations Development Program UNDP) tillsam-

mans med Världs Banken (The World Bank) gjort en rapport som sammanställer resul-

taten från den regionala undersökningen angående romer 2011. Rapporten heter The si-

tuation of Roma in 11 EU Member States (FRA 2012). Undersökningen omfattade föl-

jande 11 EU länder: Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Ungern, Polen, 
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Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien. Utöver dessa länder ingick även sex länder 

utanför EU i västra Balkan samt Moldavien. Inom samtliga 11 EU medlemsstater inter-

vjuades 22 203 romer samt icke-romer (den allmänna befolkningen som bor närmast de 

tillfrågade romerna) med information om sammanlagt 84 287 hushållsmedlemmar. 

 

Ur rapporten framgår att romer är Europas största minoritet med cirka 10-12 miljoner 

individer och att dessa människor ideligen faller offer för rasism, diskriminering och 

social exklusion. Av de tillfrågade i denna rapport är bl.a. 33 % arbetslösa, 20 % har 

ingen sjukförsäkring och 90 % lever under fattigdomsgränsen. Ungefär 45 % av romer-

na lever i hushåll som saknar minst en av följande grundläggande bekvämligheter, näm-

ligen inomhus kök, inomhus toalett/badrum/dusch och elektricitet. I genomsnitt delar 

mera än två personer ett rum. Många av de tillfrågade möter i sin vardag fördomar, into-

lerans, diskrimination och social exklusion. De är marginaliserade och lever för det 

mesta i extremt dåliga socioekonomiska förhållanden. Detta undergräver den sociala 

sammanhållningen och en hållbar mänsklig utvecklig. Dessutom hämmar detta även 

individernas konkurrenskraft på flera olika områden och medför höga kostnader för 

samhället. (FRA 2012) 

 

Morten Kjaerum, FRAs direktör, fastställer i rapportens förord att resultaten av denna 

rapport är på många sätt chockerande. Han säger att även om regeringar och samhällen 

har varit medvetna om romernas utanförskap och utsatthet så är omfattningen och lik-

heten mellan uteslutningsmönstret i de olika EU-medlemsstaterna slående. Vidare me-

nar han att resultaten kräver snabba, effektiva åtgärder för att förbättra situationen. 

(FRA 2012) 

 

De resultat som presenteras i denna undersökning belyser behovet av snabba, effektiva 

nationella romska strategier för integrering. Romerna i EU står fortsättningsvis inför 

stora utmaningar i form av analfabetism, barndödlighet och undernäring. (FRA 2012) 

 

Den särskilda Eurobarometern 393 presenterar ett urval av resultat från en ny Euroba-

rometerundersökning om diskriminering i EU år 2012. (European Commission 2012b) 

Cirka 26 622 respondenter från olika sociala och demografiska grupper intervjuades an-

sikte mot ansikte hemma på sitt modersmål på uppdrag av Directorare General Justice. 

Den Europeiska Unionens diskrimineringslagstiftning är bland de mest omfattande i 
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världen. År 2000 antog EU två mycket långtgående lagar som förbjuder diskriminering i 

arbetslivet pga. ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ål-

der eller sexuell läggning. Såvitt ras och etniskt ursprung är berörda, sträcker sig denna 

lagstiftning till även andra aspekter av det dagliga livet, såsom utbildning och social 

service.  

 

Även denna rapport fastställer att romerna är Europas största etniska minoritet. De flesta 

romer är EU-medborgare men många möter fördomar, intolerans, diskriminering och 

social utslagning i deras dagliga liv. Romer är ofta marginaliserade och i allmänhet le-

ver de i fattiga socioekonomiska förhållanden. Tre av fyra européer är överens om att 

romerna är en grupp som riskerar diskriminering, medan 18 % inte håller med om detta 

uttalande. Den viktigaste lärdom från granskningen av socio-demografiska och kultu-

rella faktorer är att en majoritet i alla grupper i EU är överens om att romerna utsätts för 

diskriminering. Undersökningen visar dock även att de flesta européer förhåller sig po-

sitiva till en bättre integrering av romerna. (European Commission 2012b) 

 

De flesta av européerna är kritiska till de insatser som gjorts i deras land för att integrera 

den romska befolkningsgruppen och anser att åtgärderna som vidtagits är mindre effek-

tiva än allmänna insatser för att bekämpa diskriminering. Även om över hälften av de 

tillfrågade tror att samhället kan dra nytta av en bättre integrering av den romska be-

folkningen, tror mindre än en tredjedel av de tillfrågade att medborgarna i deras land 

skulle känna sig bekväma om deras barn hade romska skolkamrater. (European Com-

mission 2012b)   

 

Margaret Brearley har publicerat sin rapport The persecution of Gypsies in Europe i The 

American Behavioral Scientist i december 2001. I rapporten klargör hon för romernas 

förföljelse genom tiderna och hur det kommer till uttryck i dagens Europa. Brearley bör-

jar sin rapport med att säga, att den 600-åriga vistelsen för romerna i Europa har präg-

lats av upprepade handlingar av hat mot dem. Hon citerar Grattan Puxon (1987) som har 

sagt att historien om det romska folket är en berättelse om obeveklig förföljelse. Från 

medeltid till nutid har romerna varit föremål för rasdiskriminering och regelrätt folk-

mord. Brearley ger en utförlig historisk överblick i sin rapport. (Brearley 2001) 
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Även Brearley påpekar att under 1990-talet har romerna blivit en nästan universell syn-

dabock för det onda i postkommunistiska samhället. Hundratals romer har mördats i ras-

istiska attacker och tusentals av deras hem har förstörts av mordbrand. Under kommun-

ismen hade den mest synliga rasismen mot romer hållits i schack av institutionerna i en 

polisstat. Staterna själva var intoleranta mot romerna, det romska språket förbjöds effek-

tivt liksom nomadismen i allmänhet. Romerna var ofta tvungna att ta åt sig en icke-

romsk identitet med t.ex. bulgariska eller albanska namn. Eget företagande var förbjudet 

och traditionella romska sysselsättningar stoppades med våld. Under 1970- och 1980-

talen tvångssteriliserades tusentals romska kvinnor bl.a. i Tjeckoslovakien och många 

barn placerades i barnhem. (Brearley 2001) 

 

Hat mot romer, latent men undertryckt under kommunismen, kan nu komma öppet till 

uttryck. Detta hat kombineras med rasism, förakt för romernas fattigdom, förbittring för 

upplevd favorisering mot romer under kommunismen och nyfunnen nationalism. Brear-

ley citerar en ledande rom aktivist, Nicolae Gheroghe (1992) som har sagt: ”Före revo-

lutionen var bara polisen våldsamma mot romer. Nu kan hela befolkningen vara.” 

Bjurwald (2011 s. 80) talar om tillstånd att döda, något som det Europeiska nätverket 

mot rasism (ENAR) är orolig för. I många forna östblocks länder är rättsväsendet och 

särskilt polisen skyldiga till hatbrott mot romer. I länder som Rumänien finns det täta 

och våldsamma gryningsräder på romer där det används våld för att ingjuta fruktan. De 

största bovarna i hatbrott mot romer är enligt Brearley dock skinheads. Det finns organi-

serade grupper av skinheads nu i de flesta forna kommunistiska länder. De är relativt få 

till antalet, men de åtnjuter stort stöd i befolkningen som helhet. De är väl organiserade 

både nationellt och internationellt och har kopplingar till högerextrema politiska partier. 

(Brearley 2001) Bjurwald (2011 s. 95-96) hänvisar till Irka Cederberg, socionom, jour-

nalist och författare som länge bevakat romernas situation i Europa. Cederberg säger att 

det mest skrämmande i dagens läge är faktumet att antiziganismen numera bedrivs av 

ledande europeiska politiker och tar som exempel Frankrikes och Italiens presidenter. 

 

Enligt Brearley (2001) har medierna också en viktig roll i att ha skapat hat mot romer. 

Enligt henne är största delen av rapporteringen om romska angelägenheter sensationella, 

överdrivna och negativa. Språket som används i medierapporteringar liknar ofta det som 

använts för antisemitismen. Brearley nämner att 1992 har två ledande tyska tidningar 

beskrivit romerna som ”en ren sjukdom” och ”en allvarlig plåga”. I hela Europa och i 
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synnerhet i forna kommunistiska stater, presenteras romer vanligen i media i grova ste-

reotyper: som parasiter, genetiska brottslingar och som farliga. I bland annat Bulgarien 

har det funnits sedan 1989 ihållande media stigmatisering av romer. Medierna visar näs-

tan inget intresse för att rapportera om positiva aspekter av romernas liv eller sympati-

sera med deras utbredda förföljelse. Effekten av denna outspädda stigmatiserande av 

media är enligt Brearley kraftfull.  

 

Brearley avslutar sin rapport med att konstatera att hennes korta sammanfattning bör 

räcka för att ange hur brådskande romernas situation är. Genom att möta diskriminering 

av nationella regeringar och lokala myndigheter, genom att bli nekad fristäder som flyk-

tingar, genom att vara mål för medians fientliga rapportering och genom att vara offret 

av allt hat, våld och mord från skinheads och polisernas sida, står romerna i Europa in-

för en dyster framtid. (Brearley 2001, se Petronella 2011 s. 6-7) 

 

3.2 Medierapportering om utsatta grupper 

I våra socionomstudier får vi lära oss att genom upplevelsen av delaktighet får individen 

känslan av att tillhöra gemenskapen. Vad visar Hbl:s bildsättning? Vad förmedlar den åt 

socionomerna? Väcker bildsättningen tillsammans med artiklarna yrkesmässig och 

medmänsklig vilja att hjälpa, se och bemöta tiggarna eller bekräftar det våra fördomar? 

Vi vill helst inte se tiggarna, inte titta dem i ögonen, inte acceptera att de finns på våra 

gator. Tvärtom tycks vårt samhälle hellre än allt annat vilja bli av med dem eftersom de 

inte hör till vår gatubild. ”De” är inte en del av ”oss”. 

 

Mediebilderna bidrar till att skapa vår världsbild. Låt oss föreställa oss att vi ser i en 

tidning en bild av en fattig romsk familj, smutsig och ömklig, utanför sitt fallfärdiga 

”hem” vid en lerig väg i någon avlägsen ynklig by, vars namn vi inte ens kan uttala, nå-

gonstans i östra Europa, ett ställe som vi aldrig kommer att besöka. Vad föreställer vi 

oss när vi tittar på bilden? Vad vet vi om dessa människor eller den miljön de finns i? 

Mera intressant än dessa frågor samt svaren på dem är frågan, varifrån kommer våra 

föreställningar om detta land och dessa människor, vår förförståelse? Svaret är att san-

nolikt från medierna, bland annat från tidningarna. Den bild vi har fått, oberoende om 

den är riktig eller felaktig, har sakteligen präglats in i vårt medvetande via olika medier. 



 17 

Hur vi påverkas av medierna finns det inget entydigt svar på eftersom det är individ bet-

ingat. Vi påverkas givetvis olika mycket av enskilda händelser och olika medier. Vi vet 

att innehållet i medierna kan påverka vårt beteende, våra värderingar, opinioner och in-

sikter. Men i vilken grad vi blir påverkade av massmedierna beror emellertid på vår 

närmaste omgivning, till exempel familjen, vännerna, lärarna, kollegerna. Deras utta-

landen och åsikter i samband med det vi har tagit del av via medierna är av stor bety-

delse vid sidan om vår egen personlighet, våra grundläggande värderingar och vår upp-

fostran. (Petersson & Pettersson 2012 s. 47-48, 53, se Haavisto & Kivikuru 2007 s. 7, 9)  

 

Så kallad ”agenda setting research” eller undersökningar gällande medians dagordning 

forskar i hur mediepåverkans effekter anses ske snarare i människornas hjärnor, i deras 

mentala bildspråk och verklighetsuppfattning än i deras attityder och handlanden. Enligt 

undersökningar gällande medians dagordning bestämmer median inte så mycket över 

hur människorna tänker om olika saker men median påverkar på det vad som överhu-

vudtaget är av intresse att ha åsikter om. Med andra ord främjar median vissa ämnen att 

få publicitet och på det sättet komma till människornas medvetande samtidigt som den 

håller andra ämnen borta ur det allmänna intresset. Således är det median som rangord-

nar vissa ämnen och fenomen som mera intressanta och/eller aktuella än andra och där-

med bestämmer den dagordningen. Människorna tenderar för sin del internalisera medi-

ans prioritetsordning eller agenda som sin personliga viktighetsordning eller ramverket 

för sitt tänkande. Därmed har media inflytande i samhällen. (Nieminen & Pantti 2009 s. 

15, 156) 

 

Med kommunikation förstår man all kontakt människor emellan. Om vi inte kunde 

kommunicera med varandra skulle även all social interaktion människor emellan sak-

nas. Med kommunikation avses en sändare som förmedlar ett budskap genom olika ka-

naler till en mottagare. Om sändaren vill kommunicera med flera personer samtidigt an-

vänder hen olika medier, t.ex. tidningar, som sin kanal. (Petersson & Pettersson 2012 s. 

36-37, Nordström 1984 s. 31) Petersson & Pettersson påstår att kommunikation till stor 

del handlar om påverkning av olika slag. (2012 s. 36-37) Bildens olika funktioner kan 

man analysera genom att pröva den i den ovan nämnda kommunikationsmodellen. Detta 

sker genom att undersöka var betoningen ligger i kommunikationsmodellen. Nordström 

(1984 s. 34-35) skiljer mellan tyngdpunkten på sändaren, mottagaren, ämnet, samspelet 
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mellan sändaren och mottagaren samt tyngdpunkten på själva meddelandet (t.ex. bil-

den). 

 

Paul Lazarfeld presenterade efter andra världskriget sin teori om tvåstegshypotes som 

faller under termen indirekt påverkan av massmedier. Han utgick ifrån att mediernas 

påverkan skedde i minst två faser och man började tala om opinionsledare eller opin-

ionsbildare. Lazarfeld menade att först påverkades en mindre grupp inflytelserika män-

niskor, även kallade för opinionsbildare, vars uppgift sedan var att påverka de större 

massorna. Denna teori utgick ifrån stora personliga skillnader människorna emellan 

samt människans förmåga att själv bestämma till vilken grad hen blev påverkad av me-

dierna. Samma självbestämmande förmåga understöddes av tankemodellen benämnd 

”användarmodellen”. Användarmodellen ansågs ha en stark mottagare i motsats till 

sändare av budskapet och den gick ut på att konsumenterna av medierna själv valde 

vilka kanaler de använde. Petersson & Pettersson (2012 s. 51-52) menar att graden av 

hur mycket vi påverkas av medierna utgående från vilka vi är som individer ligger nå-

gonstans mellan direkt effekt med en stark sändare och indirekt effekt med en stark mot-

tagare.  

 

Det har forskats i vilket förhållande opinionsbildarna har till massmedierna. Därför har 

Lazarfelds tvåstegshypotes i dagens läge utvecklats till att innefatta två huvudgrupper 

av opinionsbildare, dvs. de lokala och de nationella opinionsbildarna. De nationella 

opinionsbildarna kan vara verksamma inom stora organisationer. De lokala opinionsbil-

dare är däremot aktiva som namnet tyder i lokala sammanhang med lokala förtroende-

uppdrag. Anmärkningsvärt är att alla opinionsbildare givetvis lobbar för sina egna åsik-

ter och att de påverkas oftare av tidningar än av tv. Kritikerna av tvåstegshypotesen på-

står att medierna trots allt leder opinionen och därför borde termen opinionsbildare er-

sättas med opinionsförmedlare. (Petersson & Pettersson 2012 s. 52-53) 

 
 

4. SOCIAL EXKLUSION 

 

Torsten Thurén (2007 s. 60-61) talar i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare om förför-

ståelsens viktiga betydelse. Han säger att alla vi, som har socialiserats in i ett visst sam-
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hälle har fått lära oss betydelsen av vårt samhälles kulturella regler. Detta betyder att vi 

tolkar verkligheten på ett sätt som stämmer överens med detta samhälles kultur. Allt vi 

upplever, tänker och tycker bygger enligt Thurén på förförståelse. Eftersom förförståel-

sen är kulturbundet kan den ge upphov till missförstånd. När vi samlar på oss kunskap 

om något ämne förbättras vår förförståelse som i sin tur leder till att vi blir bättre på att 

uppfatta nyanser. På detta sätt utvecklas förförståelsen från fördomar till verklig förstå-

else. Detta samspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik kallar 

Thurén till en hermeneutisk spiral. Socionomernas etiska och moraliska utgångspunkter 

inom arbetslivet förutsätter att vi håller denna beskrivning om förförståelsens betydelse 

levande i våra tankar. Därför blir det även viktigt att förstå de nedanstående begreppen. 

 

4.1 Normalisering 

Utgångspunkten här skall vara kulturuppfattningarna i de nordiska länderna i vilka det 

inte ingår att betrakta tiggare på gatorna som en normal företeelse. Bent Madsen (2006 

s. 127) uttrycker sig i sin bok Socialpedagogik, Integration och inklusion i det moderna 

samhället att ”normalisering är det begrepp som används för att beskriva de formella 

målsättningarna i såväl socialpolitik som utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och 

hälsopolitik”. Enligt honom utgår man ifrån att alla önskar leva ett normalt liv.  

 

I det socialpedagogiska arbetet preciserar man bestämningarna om normaliseringen till 

att innefatta sex olika kategorier (Madsen 2006 s. 128; Eriksson & Markström 2000 s. 

117). Enligt Eriksson & Markström (2000 s. 116-117) är det mycket sannolikt att om en 

individ inte låter sig integreras och normaliseras i samhället blir denne både utanför 

samhällets funktioner och stämplad som avvikare vilket i sin tur kan leda till segregat-

ion. Nedan uppräknade normalitetsbestämningarna kan dock inte ensamma stå för indi-

videns särskiljande utan måste alltid sättas i kontext med det samhället eller den livssi-

tuation som människan befinner sig i. 

 

Enligt det statistiska normalitetsbegreppet är det normala livet det liv som majoriteten 

av befolkningen statistiskt sett lever. Därmed är det normalt att ha en familj, få gå i 

skola, arbeta utanför familjen samt delta i olika verksamheter på fritiden tillsammans 

med jämställda. I denna föreställning utgår man ifrån att när en människa lever ett nor-
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malt liv så utvecklas hennes sociala och personliga färdigheter till den grad att det är 

möjligt för henne att vara integrerad i ett normalt, jämbördigt samhälle. (Madsen 2006 s. 

127-128) 

 

I det medicinska normalitetsbegreppet anses människan vara ett objekt och det är möj-

ligt att göra en skillnad mellan hennes tillstånd att vara frisk eller sjuk. När man talar 

om det kulturella normalitetsbegreppet utgår man ifrån värderingarna av vad som anses 

vara rätt och fel, dvs. acceptabelt kontra oacceptabelt beteende. Moralen kommer med i 

bilden. (Madsen 2006 s. 129-130) 

 

Enligt Madsen (2006 s. 130) kan kulturella värderingar förstås på flera olika plan: ge-

nom lagstiftningen på den samhälleliga nivån, genom normativt beteende i olika sociala 

sammanhang på den kollektiva planen och genom individuella värderingar. Problem i 

förhållningssättet till de kulturella värderingarna uppstår om man tänker att ”attityder 

kan diskuteras […] men värderingar skall respekteras” eftersom värderingar är kultur-

bundna. I dagens samhälle där ”jag-kulturen” är dominerande har även värderingarna 

blivit mera personliga och individuella och därför kan det vara allt svårare att knyta dem 

an till samhälleliga, rotfästa värderingar. (Madsen 2006 s. 130) Utöver detta förändras 

kulturella normer och värderingar ofta med tiden och dessa kan variera stort mellan 

olika kulturer. (Giddens 2003a s. 38)  

 

Det juridiska normalitetsbegreppet hänvisar till lagstiftningen och rättsväsendet som ett 

sätt att bedöma det normala beteendet, det lagliga kontra det olagliga. I dagens samhälle 

används det juridiska normalitetsbegreppet inom socialpedagogiken allt oftare även 

bland barn och ungdomar med syftet att undvika brottslighet eller att avvärja brottsligt 

beteende. (Madsen 2006 s. 131) 

 

Varje människa har rätt till integritet, okränkbarhet. Enligt det etiska normalitetsbegrep-

pet ställs människan i fokus och en människa har redan i sig ett värde, värdighet. Enligt 

Madsen är det väsentliga i begreppet värdighet människans okränkbara integritet. I det 

etiska normalitetsbegreppet ingår föreställningen om att kunna leva ett värdigt liv, även 

om man skulle vara utvecklingsstörd, hemlös, psykiskt sjuk eller missbrukare. När detta 

uppnås i det socialpedagogiska arbetet talar man om en ”upprioritering av etikens exi-
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stentiella dimension i förhållande till den sociala dimensionen”. (Madsen 2006 s. 131-

132)  

 

Den sjätte och därmed den sista kategorin för normalitetsbestämningarna är det psyko-

logiska normalitetsbegreppet. Detta handlar om huruvida en individ anses vara tillräkne-

lig kontra otillräknelig. Med tillräknelighet uppfattas individens förmåga att leva upp till 

sina avsikter och hålla sina löften och därmed kan hen hållas ansvarig för sina handling-

ar. Med tillräknelighet kombineras även en viss förutsägbarhet i individens aktioner. 

(Madsen 2006 s. 132) 

 

4.2 Fattigdom, marginalisering och segregation 

Det finns ingen enhetlig definition av fattigdom, dess innebörd, uppkomst eller be-

kämpning. Enighet i samband med fattigdoms diskussioner råder enbart i det hänseende 

att fattigdom är en oönskvärd omständighet som man skall sträva att åtgärda och hindra. 

Fattigdom definieras på tre olika sätt och konceptualiseras sedan på många fler sätt. De-

finitioner på fattigdom är absolut fattigdom, relativ fattigdom samt dual fattigdom som 

innehåller definitioner av både absolut och relativ fattigdom. Dessa tre definitioner har 

olika utgångspunkter och leder således även till olika resultat. (Rauhut 2011 s. 15-23) 

 

Konceptualisering av absolut fattigdom kan ske genom att man tänker på människans 

absoluta biologiska behov för överlevnad (mat, kläder, tak över huvudet). Kan individen 

inte själv sörja för dessa behov anses hon vara absolut fattig. Om man räknar ut den 

minsta inkomstnivån (fattigdomsstrecket) som en person inte själv kan uppnå anses hon 

även vara absolut fattig. Relativ fattigdom definieras genom relativ deprivation, social 

exklusion och konsensuell fattigdom. Med konsensuell fattigdom avses en människas 

svaga ekonomiska tillstånd inom vilket hon inte kan införskaffa sig de materiella förnö-

denheter som majoriteten anser vara oumbärliga. Inom EU definieras fattigdom enligt 

Innocentri Report Card 7, 2007 som social exklusion och som fattiga anses de personer, 

familjer och grupper vars materiella, kulturella och sociala resurser är så begränsade att 

de utesluter dem från den lägsta acceptabla livsstilen i den medlemsstat till vilken de 

hör. En dual syn på fattigdom bestäms dels av både biologiska och sociala faktorer, som 

inte kan tillfredsställas samt förmågedeprivation (capability deprivation). Här utgår man 
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ifrån var och ens ”förmåga att fungera och använda sig av sina tillgångar”. Det räcker 

inte att en individ kan täcka sina biologiska behov, skola sig och få hälsovård utan hon 

måste även ha friheten att kunna välja hur hon utvecklar sina kapaciteter för att kunna 

uppnå hennes maximala potential. (Rauhut 2011 s. 24-27, se Rochovská, Alena-

Kotrasová, Miroslava 2010 ) 

 

Enligt Karisto et al. (1999 s. 83) avses med relativ fattigdom en situation där individens 

konsumtionsförmåga och andra livsvillkor är långt ifrån den genomsnittliga allmänna 

nivån i samhället. Då fattigdomen förr i tiden var absolut i Finland, så djup att den var 

ett omedelbart hot för hälsan och den fysiska funktionsförmågan, har den på senare tider 

ändrats till en relativ fattigdom baserad på ojämlikhet.  

 

Att tvingas till samhällets utkanter eller utanför dem leder för de utpekade individernas 

och minoriteternas del till en marginaliserad och stigmatiserad tillvaro. Thomas J. 

Scheff och Bengt Starrin (2002 s. 181-183) definierar begreppet stigma som ”ett be-

grepp som inrymmer känslor av degradering, skam och förlust av självförtroendet”. En-

ligt dem är skam även ”plågsam för alla oberoende av social ställning”. 

 

Sune Sunesson (2002 s. 314-316) diskuterar i sin artikel Beständig ojämlikhet – vem är 

en outsider? segregationen som enligt honom är ett socialt problem. Han menar att 

”social segregation är en oönskad eller påtvingad social åtskillnad”. Med sociala åtskill-

nader avser han bl.a. omständigheter gällande yrken och arbete, avlöning, skolor och 

utbildning, typ av boendet samt boende ort. Enligt honom utgår segregationen från ka-

tegorisering av människorna t.ex. på grund av etnicitet, socialt ursprung, ekonomisk 

ställning, religion, kön osv. Kategoriseringen eller ”kategoriell särbehandling” leder till 

ett konsekvent, systematiskt särbehandling av vissa personer eller människogrupper som 

tillhör en viss kategori ofrivilligt. Kategoriernas mål är att avstänga och åtskilja person-

grupper t.ex. genom segregation och diskriminering.  

 

Sunesson (2002 s. 316-317) hänvisar bl.a. till kulturgeografen Roger Anderssons under-

sökningar när han beskriver segregation och andra ofrivilliga kategoriskillnader. Su-

nesson tar upp boendesegregation med ett tydligt inkomstbundet sammanhang. Detta 

betyder att individer i olika inkomstkategorier varken delar boende typ eller boende ort. 

Olikheter i inkomster (hög- vs. låglöntagare) har i sin tur samband med etniska katego-
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rier, vilka i sin tur har samband med möjligheter till val av skolor, utbildning och högre 

utbildningsnivåer.  

 

Vidare hänvisar Sunesson (2002 s. 321-327) till Roderick D. McKenzie som menar att 

”segregation yttrar sig i en koncentration av befolkningskategorier i ett samhälle” ge-

nom att ”varje segregat område är resultatet av urvalskrafter” av vilka den starkaste är 

den ekonomiska. Enligt McKenzie är alltså den finansiella segregationen den grundläg-

gande och mest allmängiltiga segregationen. Sunesson refererar till Paul Siu när han 

talar om att det för etniska minoriteter oftast inte finns möjligheter att välja sysselsätt-

ningsformen för att överleva. Således har det bl.a. i USA uppstått kinesiska tvätterier, i 

Tyskland italienska glassbarer eller iranska/irakiska grönsaksstånd och i England di-

verse Mini-Market drivna av pakistanier/irakier osv. Dessa sysselsättningsformer kallar 

Siu för sociala uppfinningar som Sunesson definierar som ”ett slags etnisk anpassnings-

defensiv för att överleva” i den nya kulturen. Det ser ut som om tiggarna, som behand-

las i detta examensarbete, skulle ha valt till sitt överlevnadssätt bl.a. samlandet av tom-

flaskor i parkerna, tiggandet samt säljandet av bl.a. tidningen Irtonumero.  

 

Hushållen som är i riskzonen för fattigdom är de med en inkomst under 60 % av den 

nationella disponibla ekvivalerade medianinkomsten. Ekvivalerad inkomst är ett mått på 

hushållens inkomster som tar hänsyn till skillnader i hushållets storlek och sammansätt-

ning. Av alla EU medlemsstater befinner sig 80 % av romer i riskzonen för fattigdom. 

(FRA 2012, s. 25) 

 

4.3 Rasism  

Enligt Wigerfelt & Wigerfelt (2001 s. 20-25) är kategorisering och stereotypisering av 

folkgrupper början till ”rasismens ideologi”. Sociala kategoriseringar och stereoty-

piseringar inskränker det som anses vara acceptabelt såväl i vårt tankesätt som i vårt 

förhållningssätt. Samtidigt uppfattar vi denna inskränkning av tankar och yttranden som 

normalt och självklart, något som tillhör vår kultur men som i verkligheten är mycket 

svårt att utplåna. (se Rattansi 2007 s. 4) Enligt Alexandra Ålund (2002 s. 293-294) har 

förenklande och stereotypa åsikter oundvikligen allvarliga konsekvenser för de tillta-
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lade. Enligt henne döljer kulturella stereotyper verkliga problem som nedsättande be-

handling och segregering.  

 

Termen rasism myntades i det tyska språket på 1930-talet i samband med Nazisternas 

strävan att göra Tyskland ”judenrein” (ren från judar). Enligt Giddens (2003a s. 249, 

2007b s. 397) utgår rasismen från att vissa ärftligt betingade fysiska skillnader i person-

lighet och egenskaper hos människor delar in dem i överlägsna kontra underlägsna ra-

ser. Det fenomen som avses med rasism har dock förekommit redan under 1500- och 

1600-talen i samband med slavhandeln. Enligt Wigerfelt & Wigerfelt (2001 s. 20-25) 

förekommer rasism “på olika samhällsnivåer och i olika sammanhang”. Giddens (2007b 

s. 395-398) anser att rasism är något som har djupa rötter i samhällets uppbyggnad och 

funktionssätt. (se Rattansi 2007 s. 4) 

 

Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet i Sverige har i sin slutrapport Mång-

fald mot enfald definierat begreppet rasism enligt följande (SOU 1989:13 s. 19): 
Rasism kan beskrivas som en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet och en upp-

fattning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att dela 

in dessa i mer eller mindre värda. Vidare innebär det att en folkgrupp som betraktar sig som en 

mervärdig “ras” anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera de andra eller tvinga dem 

att leva åtskilda från andra folkgrupper. 

 

Rasism är varken enbart en ideologi eller ett samhällsproblem på den strukturella eller 

institutionella nivån utan det förekommer likväl på människornas vardagliga mikronivå, 

dvs. i vardagliga situationer. Professor, sociolog Philomena Essed (1991 s. 3) har intro-

ducerat begreppet ”everyday racism”. Vardagsrasism kan anses vara interaktion männi-

skor emellan med avsikten att diskriminera människor på basen av deras hudfärg eller 

kulturella härkomst. Vardagliga fenomen med rasistiska inslag kan vara t.ex. varierande 

begrepp, vitsar, gester och ansiktsuttryck som används i direkt växelverkan samt olika 

vanor och att dessa upprepas i enstaka individers beteende utan att de berörda är direkt 

medvetna om det. Vardagsrasism är de situationer som skapar den knappt märkbara, 

dunkla atmosfären mellan enskilda individer. Den uppmärksammas inte och upplevs 

inte heller som ett problem, eftersom vi är socialiserade in i det. För att vi skulle bli 

mera medvetna om vardagsrasismen så borde vi låta de människor, som faller offer för 

den, få komma till tals och yttra sig om hur vardagsrasismen upplevs och hur den på-
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verkar deras vardag. (Puuronen 2003 s. 193, Wigerfelt & Wigerfelt 2001 s. 30-31, Elia-

soph 1999 s. 2) 

 

Vardagliga former av rasism har likheter med etniska fördomar. En etniskt fördomsfull 

person tänker illa om andra människor som tillhör en etnisk grupp utan tillräcklig moti-

vering. Vesa Puuronen (2003 s. 194-196) hänvisar till den av Gordon W. Allports i 

”The Nature of Prejudice” (1985) gjorda klassificering av fördomsfullt beteende som 

består av a) illa talande bakom ryggen, b) undvikande av ”de andra”, c) diskriminering 

och segregation, d) fysiskt våld och e) destruktion av en nation eller etnisk grupp (folk-

mord) eller tvångsflyttningar. Till vardagsrasism hör illa talande bakom ryggen, undvi-

kande, diskriminering och segregering. Detta leder till minoritetsgruppernas marginali-

sering, underskattning och frustration och det är vardagsrasismens yttringar och konse-

kvenser.  

 

Enligt Puuronen (2003 s. 208-209) är vardagsrasism små sårande handlingar, genom 

vilka man i vardagliga situationer t.ex. i skolan, på gatan, på jobbet osv. skuffar minori-

tetsrepresentanter åt sidan och på så sätt begränsar deras fria rörlighet och sociala rum. 

Vardagsrasism kan även betyda stora tidningsrubriker eller politiska yttranden i vilka 

någon etnisk minoritet stämplas som problematisk. Vardagsrasism kan leda till tillba-

kadragenhet, kulturell isolering, uteslutning av det normala livet. Konsekvenser av en 

långvarig social isolering är svåra att ställa till rätta och därför borde man ta tag i var-

dagsrasismen i ett tidigt skede. Kampen mot rasism kräver att majoritetsbefolkningen är 

villig att förändra sitt beteende gentemot minoritetsgrupper.  

 

4.4 Mediernas ansvar 

Medians samhälleliga funktioner kan preciseras utgående från demokratins grundvär-

den. Nieminen & Pantti (2009 s. 27-28) menar att 1) median skall förmedla information 

och därmed möjliggöra det för medborgarna att bilda sig självständiga åsikter om sam-

hälleliga frågor, 2) median skall förhålla sig kritiskt och övervakande mot de maktha-

vande och deras företaganden, 3) median skall erbjuda medborgarna ett forum där olika 

åsikter får komma fram i offentligheten och 4) median skall agera som producent för en 

sådan dialog mellan beslutsfattarna och medborgarna, som kan leda till en allmän opin-
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ion. Den offentliga makten skall se till att det inte i media förekommer nedlåtande eller 

sårande åsikter om minoriteters värden eller rättigheter.  

 

Journalistreglerna från 2011 talar även om yttrandefriheten som demokratins grundval. 

Journalistreglernas mål är bl.a. att stödja en ansvarsfull användning av yttrandefriheten i 

medierna. Journalisternas uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt förse läsarna med san-

ningsenlig information om samhälleliga händelser så att läsarna kan skilja på fakta från 

åsikter och fiktiv material. Journalisterna får inte heller använda bild- eller ljudmaterial 

på ett vilseledande sätt. Speciellt i kontroversiella frågor skall journalisterna förhålla sig 

kritiskt till informationskällorna och kontrollera uppgifter så gott som det går. Rubriker, 

ingresser, bildtexter osv. skall bottna i innehållet. Utöver detta skall journalister ge 

chansen åt personer som är föremål för mycket negativ publicitet att framföra sin egen 

syn på saken och detta helst i samma sammanhang, men åtminstone i efterhand. (Suo-

men Journalistiliitto 2011) 

 

Hur framställs romerna/etniska minoriteterna i pressen? European Roma Information 

Office (ERIO) har år 2011 givit ut en rapport av Salvatore Petronella med titeln Comba-

ting anti-Roma Prejudices and Stereotypes through Media: Knowledge-based Guidlines 

for Media Professionals. Syftet med rapporten är att utveckla kunskapsbaserade re-

kommendationer för bl.a. media med avsikten att försöka minska den negativa uppfatt-

ningen som allmänheten har om romer och samtidigt göra ett försök för att öka samspe-

let mellan allmänheten och romer. Petronellas rapport tar upp samma saker som redan 

nämnts i detta examensarbete angående romerna som Europas största minoritet, deras 

omfattande förföljelse genom årtionden och speciellt efter kommunismens fall. Han 

konstaterar även att romerna kontinuerligt drabbas av en lång rad brott mot mänskliga 

rättigheter, rasistiskt våld och diskriminering gällande t.ex. lämpliga bostäder, utbild-

ning och arbetsmöjligheter. (Petronella 2011 s. 11-12) 

 

 I rapportens förord säger den före detta generalsekreterare för Internationella journalist-

förbundet Aidan White (Petronella 2011 s. 5-7) att romernas historia är komplex och 

fascinerande, men då den återberättas av median blir den ofta reducerad till stereotyper 

och fördomar. Det är enligt honom en berättelse som snedvrids av skrupelfria politiker 

och förvärras när den sensationellt porträtteras av tanklösa journalister. Trots detta får 

medians betydelse i kampen mot rashat och orättvisor inte underskattas. Etisk journali-
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stik tillsammans med faktabaserad rapportering är nödvändiga i kampen mot fördomar 

och diskriminering.  

 

Enligt Petronellas (2011 s. 5) rapport identifieras problemen som romer möter i pressen 

enligt följande: 

4. Språket i journalistik är ofta löst och farligt och kan leda till främlingsfientlighet, 

även hets mot folkgrupp; 

5. Medians misslyckanden att knyta kontakter med romer och att använda romska 

informationskällor gör deras samhälle i stort sett osynligt; 

6. Bristen på sammanhang, bakgrund och faktabaserad analys innebär att berättel-

serna är ofta ofullständiga, vilket gör det omöjligt för den stora allmänheten att 

förstå verkligheten i romernas liv. 

 

Petronella (2011 s. 10, 6) citerar den framstående media forskaren Brian McNair som 

har sagt att medians roll i en demokrati är att informera och utbilda människor om inne-

börden och betydelsen av fakta. Aidan White säger att genom att fokusera på de etiska 

principerna av journalistik som är respekt för sanningen, redaktionellt oberoende, rätt-

visa och respekt för de samhällen de betjänar, kan media motverka de negativa trender-

na i både politik och medier.  

 

Petronella sammanfattar sin rapport med att räkna upp tio enkla men grundläggande 

regler för mediebranschen som skall användas vid rapportering om romer. Han säger, att 

felaktiga uppgifter, som härrör från brist på kunskap, bara förstärker fördomar och ste-

reotyper. Hans förteckning är avsedd att främja ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till 

information. (Petronella 2011 s. 34) 

 

Enligt Petronella (2011 s. 34) bör media gå efter uppförandekoder och upprätthålla pro-

fessionalism. De skall undvika generalisering och förenkling eftersom alla berättelser är 

personliga, inte etniska anknytningar. Stereotyper och fördomar är inte evidensbaserade 

och skall därför inte användas. Sensationalism skall undvikas genom att välja rätta ord, 

bilder och ett objektivt förhållningssätt. För att öka trovärdigheten för media bör den 

redovisa och fördöma diskriminerande artiklar. Median skall även informera om posi-

tiva historier om romer, inte endast bilder om utanförskap och olaglighet samt överväga 

konsekvenserna av felaktiga uppgifter som främjar diskriminering. Romernas röst skall 
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bli hörd genom att involvera romer som källor och genom att skriva deras berättelser 

tillsammans med dem. Median skall bidra till att bygga starkare band med romska grup-

per och det civila samhället med tanke på att delaktighet är en avgörande faktor.  

 

Petronella (2011 s. 35) medger att det inte är lätt att uppnå förändring inom media bran-

schen på denna punkt. Kunskapsbaserad information är dock nyckeln för att leverera ett 

annat budskap, öka tolerans och respekt, omkullkasta utbredda negativa teorier och 

samtidigt skapa empati hos allmänheten. Petronellas rapport har åtagit sig uppgiften att 

främja tolerans och respekt. 

 

Camilla Nordberg (2007 s. 174), forskare vid Svenska social och kommunalhögskolan i 

Helsingfors, har undersökt de finländska romernas medlemskap i dagspressen. Hon sä-

ger i sin studie ”Medborgarskap i dagspressen. Anspråk för Finlands romer” att genom 

att studera aktörer i pressen uppstår det en möjlighet att undersöka makt och inflytande i 

det offentliga rummet. Med aktörer i pressen menar hon deltagare i artiklar som får 

komma till tals och med det offentliga rummet avser hon medierna, vilka i hennes 

undersökning utgörs av dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. 

  

Enligt Nordberg (2006 s. 173) har dagstidningarnas artiklar gällande romer oftast återi-

gen förekommande teman som kulturrecensioner, brott, diskriminering och rasism. 

Nordberg anser att den avgränsade agendan av romska frågor i den finländska median 

reproducerar den bekanta bilden av romer som utomstående, underhållningsartister, 

brottslingar och offer. (Nordberg 2006 s. 185) Hon menar, att eftersom artiklar om dis-

kriminering, rasism och brott mot romer inte hålls i jämvikt med berättelser om sådana 

romer som klarar sig bra och som inte är kriminella, leder detta till att den stereotypa 

bilden av romer ytterligare besannas. Nordberg hänvisar till tidigare studier om minori-

tetsbevakningen i pressen som bekräftat att pressen återger en traditionell syn på att vara 

rom genom att för det mesta rapportera om olika sorters brott och genom att publicera 

artiklar som skildrar romer som musiker och underhållare. (Nordberg 2006 s. 173) 

Denna typens journalistik främjar inte tolerans och respekt som Petronella (2011) efter-

lyser i sin rapport. Även Bjurwald (2011 s. 279-281) tar upp mediernas ansvar i sam-

band med rapporteringen om minoriteter och säger att rapporteringen ofta präglas, trots 

eventuellt goda avsikter, med ”fatalt förenklat perspektiv”. Även Bjurwald lyfter fram 

att det behövs till denna sorts snäva rapportering en motvikt av artiklar som rapporterar 
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om en ljusare motbild, om minoritetsaktörer som klarat sig bra trots sin etniska bak-

grund. Bjurwald påpekar också om betydelsen av att politiker och medier sänder en sig-

nal om främlingsfientlighetens destruktivitet för demokratin, trots att tidningshusen är 

affärsverksamheter med lönsamhet i tankarna. 

 

I sin forskningsartikel ”Invandring och mångkultur i pressens bilder” påstår Camilla 

Haavisto (2011b s.125) att pressbilden är minst lika viktig för en läsare som själva arti-

keln då läsaren skall skapa sig en uppfattning om bl.a. vad etniskt kulturell mångfald 

står för. Enligt Haavisto har pressbilder en synnerligen betydande roll när det gäller att 

förmedla känslor och att bekräfta eller förneka det som sägs i artikeln. Haavistos forsk-

ning går ut på att analysera aktörskapet och maktförhållanden i pressens bildsättning. 

 

Haavisto (2011b s. 127-128) talar om pressbildens betydelse som sanningsindikator. 

Haavisto påstår att pressbildens roll som sanningsindikator blir ytterst viktig och bety-

delsefull i sådana sammanhang, där bildens funktion är att skildra personer, förhållan-

den och fenomen som de avsedda läsarna inte kommer dagligen i kontakt med. Enligt 

Haavisto är mediebildernas påverkan sällan omedelbar, men den via rutinjournalistiken 

ständigt återkommande bilden börjar sakta men säkert forma läsarnas förförståelse för 

olika fenomen. Med andra ord är pressbildernas betydelse avgörande som sanningsindi-

katorer för de läsare som inte i sitt dagliga liv kommer i kontakt t.ex. med de tiggande 

romerna.  

 

Haavisto (2007a s. 107) har kommit fram till forskningsresultat som tyder på att anta-

ganden om att de finlandssvenska medierna skulle vara mera benägna att förhålla sig 

mer inkluderande och mindre intoleranta i sin medierapportering gentemot andra mino-

ritetsgrupper inte överensstämmer med verkligheten. Forskningsresultat påvisar att de 

finskspråkiga och svenskspråkiga medierna skiljer sig väldigt lite på denna punkt. Där-

med omkull kastas antaganden om att t.ex. Hbl:s journalistik skulle färgas eller präglas 

av sin egen minoritetsstatus.  

 

Ett fotografi är enligt Haavisto (2011b s. 128-129) aldrig helt verklighetstroget. Detta 

beror bl.a. på vissa tekniska omständigheter men även på fotografens subjektiva val. Det 

journalistiska sammanhanget (rubrik, ingress, bildtext, text osv.) har en betydelse för 

hur läsaren påverkas av dessa subjektiva val. Läsarens egen livssituation och förförstå-
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else för det rapporterade spelar även en stor roll. Bilden fungerar enligt Haavisto som 

sanningsindikator men kan även skildra, framkalla eller besanna varierande känslor. Det 

sägs ju att bilden säger mera än tusen ord.  

 

Haavisto (2011b s. 138) har i sin studie påvisat att den visuella presentationen av fram-

gång och sakkunnighet snarare skulle tillhöra enbart individer och därmed inte innefatta 

större kollektiv (i hennes studie invandrare eller minoritetsaktörer). Hon säger att i och 

med att framgångsrika och sakkunniga minoritetsaktörer ofta avbildas ensamma, ej till-

sammans med andra individer med samma etniska bakgrund, leder detta till att det anses 

vara ett undantagsfall att några minoritetsaktörer har klarat sig. I sin tidigare studie 

”Med sikte på en inkluderande och likvärdig medierapportering” har Haavisto (2007a s. 

98-99) talat om ”piedestalisering” av minoritetsaktörer vilket betyder, att det rapporteras 

om etniska minoritetsaktörer i mycket gynnsamt ljus med avsikten att lyfta fram samma 

goda egenskaper som hos ”oss”. Denna typs journalistik har som avsikt att vara to-

leransbefrämjande men den kan ha den motsatta effekten än önskat. Läsarna kan upp-

fatta att framhävandet av likadana egenskaper som ”vi” kan kännas tillgjort och främ-

mande. Enligt Haavisto kan denna typs journalistik inte heller fungera som motvikt till 

all negativ rapportering om minoritetsaktörernas brottslighet mm.  

 

I Haavistos (2011b s. 136-137) studie begrundas även aspekter av kontroll i samband 

med artiklarnas bildsättning. Enligt henne förmedlar bilder som avbildar myndigheter i 

uniform en klart uttalad känsla av kontroll. Även bilder med politiker för tankarna till 

kontroll, även om denna tolkning i första hand gynnas i sammankoppling av rubrik och 

bildtext. Politikernas enhetliga klädsel (mörk kostym, skjorta och slips) konnoterar även 

kontroll och en skenbar enighet. Enligt Haavisto är dock det som man vill kontrollera 

genom uniformer och mörka kostymer tämligen osynligt, men trots att det som kontroll-

eras är osynligt på bild så råder det inget tvivel om vad som bör kontrolleras. Detta är 

möjligt att uppnå med hjälp av rubrik, bildtext och vår förförståelse.  
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5. METOD 

 

Min metod har preciserats till bildanalys med en semiotisk utgångspunkt och speciellt 

till studerandet av bildernas denotativa (bildbeskrivning) och konnotativa (bildtolkning) 

betydelser. Denotation och konnotation är delar av en semiotisk bildanalys, bildsemiotik 

eller teckenlära. Semiotikens konsthistoriska tradition kommer jag inte att gå in på. 

 

5.1 Urval och tolkning av bilder 

Insamlingsperioden för bilderna som publicerats i Hbl i samband med artiklar som på 

ett eller annat sätt berör romer i allmänhet, sträcker sig från 22.11.2010 till 31.5.2011. 

För ett examensarbete av denna typ ger en sex månaders insamlingsperiod ett tillräckligt 

stort urval av bilder. Under ovan nämnda tidsperiod har Hbl publicerat sammanlagt 55 

gånger artiklar, rapporter, kommentarer eller insändare som på ett eller annat sätt berör 

romer i allmänhet. Sammanlagda antalet publicerade bilder, lika eller olika, med eller 

utan tiggande romer, är 61 stycken. Alla artiklar och bilder har kategoriserats i fyra 

olika tabeller (bilagorna 1-4). De publicerade artiklarna mm. har alla en egen rubrik vil-

ket i det här fallet betyder att det t.ex. på en sida kan finnas två eller tre olika artiklar 

som berör romer och som i detta arbete har ansetts vara skilda artiklar. Om det i en och 

samma artikel har funnits bilder på både tiggande romer och t.ex. finska tjänstemän så 

har dessa artiklar tagits upp på båda tabellerna, dvs. Artiklar som berör alla romer – med 

bildsättning av andra än romer respektive med bildsättning av romska tiggare (bilagorna 

2 och 3). Artiklarnas antal har dock angivits som ett stycke artiklar genom att på någon-

dera av tabellen ange antalet artiklar som 0 (noll) och på den andra som 1 (ett). 

 

5.2 Bildanalys 

För att kunna använda sig av bildanalys som metod behöver man ställa frågor som en-

ligt Gert Z. Nordström (1984 s. 64) kunde sammanfattas enligt följande: vad återger 

bilden?, vilken är bildens uppbyggnad (gäller även kontexten)?, vem är bildens motta-

gare och sändare?, vilket är bildens syfte och vilka grundvärderingar har bilden? Det 
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finns två utgångspunkter för bildanalys, dvs. en som grundar sig på konstvetenskaplig 

eller konsthistorisk tradition och en som utvecklats inom semiotisk disciplin. 

 

Ordet semiotik kommer från grekiskans semeion, tecken. Semiotik betyder teckenlära 

eller betydelselära, läran om olika teckensystem. (Svenska Akademins Ordlista 1998, 

Chandler 1994, Holmberg et al. 2013, Seppänen 2005 s. 77, Seppä 2012 s. 128, Kress & 

van Leeuwen 2006 s. 6) Semiotiken forskar ur ett generellt perspektiv i hur tecken och 

betydelser verkar i förhållande till den upplevande och samtalande människan. Vidare 

studerar semiotiken hur t.ex. bild förhåller sig till människan och hur betydelse skapas. 

(Marner  2009 s. 10). Semiotik kan användas inom flera olika discipliner för att utforska 

olika visuella fenomen (Seppänen 2005 s. 19, Marner 2009 s. 10). Enligt Giddens 

(2003a s. 566) är semiotik en studie av ”hur icke-språkliga företeelser kan skapa me-

ning” (jfr förklaringen till ”trafikljus” senare). 

 

Tecken kan i ett semiotiskt perspektiv ta formen av ord, bilder, ljud, gester och objekt. 

Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) studerade förhållandet 

mellan olika tecken. (Chandler 1994, Holmberg et al 2013). Tecken är ett sätt att und-

vika kaos i samhället och används för att organisera vår omvärld.  Umberto Eco, profes-

sor emeritus i semiotik, anser att allt som går att tolka är tecken (se Alling-Ode 2000 s. 

141; Chandler 1994). Nordström (1984 s. 20) förklarar att tecken, eller betydelserna, är 

en helhet som består av två delar, innehållet och uttrycket. Tecken kan vara bl.a. visu-

ella, verbala eller auditiva. Varje tecken måste sättas in i ett sammanhang för att få be-

tydelse. Vi tar som ett exempel trafikljus: en enskild röd/gul/grön cirkel betyder ingen-

ting men tillsammans har de ett sammanhang och innebörd i vår kulturella omgivning. 

Betydelserna för olika tecken är inte bestående utan bestämda genom överenskommel-

ser och därför kan de förändras med tiden. (Seppä 2012 s. 155-156, Seppänen 2005 s. 

88) I detta exempel med trafikljus binder koderna färgerna till vissa mentala representat-

ioner (Seppänen 2005 s. 88).  

 

Gert Z. Nordström (1984 s. 68-69, 42) menar att inom bildsemiotik avser man med den 

denotativa betydelsen det konkreta meddelandes beskrivning eller analys, dvs. beskriv-

ning av det synliga och hörbara. Den konnotativa betydelsen däremot beskriver och ana-

lyserar bl.a. de associationer, som meddelandet lockar eller förväntas locka fram hos 

mottagaren. Vidare definierar han (1984 s. 79 och 81) ordet denotation som ett med-
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delandes (här bildens) ”grund- eller kärnbetydelse” med konnotation som motsats. Kon-

notationen definieras således till en kulturell association eller bibetydelse, värdeladd-

ning som kan vara bl.a. stilistiska, känslomässiga eller estetiska. (se Chandler & Mun-

day 2011 s. 67 och 96, se Marner 2009 s. 25, Åstrand 1996 s.112) Om konnotation an-

vänds som verb, konnotera, betyder det att tankarna förs till någonting. Om vi säger att 

en bild på en sittande tiggare konnoterar ökad kriminalitet då menar vi att en sådan bild 

för våra tankar till ökad kriminalitet, med andra ord associerar vi en sittande tiggare 

med ökad kriminalitet. (se Nordström 1984 s. 42) Denotation leder till en kedja av kon-

notationer. (Chandler & Munday 2011 s. 68) 

 

Denotation (bildbeskrivning) använder vi oss av när vi vill få svar på frågor som: Vad 

ser vi på en bild (människor, saker, miljöer mm.)? Hur är bilden tagen (färg, ljus, bild-

vinkel, fokus/skärpa)? Var fastnar blicken? När vi däremot talar om tolkningen av en 

bild så använder vi oss av konnotation (bildtolkning). Vid konnotation funderar vi på 

vad som gör bilden intressant, vilka tankeanknytningar får vi när vi ser bilden (privata, 

gemensamma, kulturella). Vidare funderar vi på vad vi känner när vi tittar på bilden, 

vilka känslor uppväcker bilden och vad i bilden framkallar dessa. Vilka värderingar läg-

ger vi in eller vilka attityder tillskriver vi det vi ser? Vad har fotografen velat förmedla 

med bilden och hur har hen lyckats med det? (Bonns 27.3.2013) Konnotationerna kan 

variera personerna emellan och från det ena tillfället till det andra. (Thurén 2007 s. 53) 

När vi tolkar bilder utgår vi från livsvärlden. Därför går det enkelt och snabbt att upp-

fatta vad en bild föreställer. Detta kallas inom bildsemiotik för bildens denotation, tolk-

ning av bildens innehåll. (Marner 2009 s. 12)  

 

I dagens mediesamhälle är de flesta bilder sammanförda med digitala eller språkliga 

meddelanden som består av skrifter, tal eller musik. När texter förekommer tillsammans 

med bilder påverkas bilderna av texterna både på den denotativa och på den konnotativa 

nivån.” (Nordström 1984 s. 69)  

 

I denna studie har Nordströms metod använts eftersom den är en mycket lämplig och 

entydig metod för detta examensarbete. Med hjälp av hans definitioner på denotat-

ion/konnotation har det varit ändamålsenligt och givande att analysera Hbl:s bildsätt-

ning av de tiggande romerna på våra gator. 
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5.3 Kritisk syn på bildernas betydelse  

Rene Magritte (1898-1967) var en känd konstnär och språkkritiker. Enligt honom exi-

sterar det ingen naturlig förbindelse mellan bilden, texten och världen. Han menar dock 

att “bilden är ett språk och att bilder läses som text”. Allt som visas i massmedier, både 

texten och bilderna, är journalisternas subjektiva tolkningar över omvärlden. (Alling-

Ode 2000 s. 140-141) Utgår man ifrån detta tankesätt är även bilderna publicerade i Hbl 

journalisternas och fotografernas egna subjektiva tolkningar och ställningstaganden på 

någon enskild situation, inte dock den enda godtagbara sanningen. Även Seppänen 

(2005 s. 26-27) tar ställning till subjektiviteten med att säga att varken forskning eller 

val av metod är någonsin neutrala eller fria från värderingar, utan de innehåller alltid 

antaganden av forskningsobjektet, kulturen och samhället.  

 

Janne Seppänen (2005 s. 15-17) hävdar i sin bok ”Visuaalinen kulttuuri” att alla medie-

bilder är den visuella kulturens politiska avspeglingar (”poliittisia kuvastoja”) oavsett 

om det är frågan om en nyhetsbild eller en reklambild. Både nyhets- och reklambilder 

produceras i samhällen och det kopplas alltid olika betydelser till dem genom att ute-

sluta några andra innebörder. I bland annat reklam- och nyhetsbyråer görs det hela tiden 

beslut om hur vardagens visuella kultur utformas. Dessa beslut är oftast kopplade till en 

affärsverksamhet, som skall vara lönsam. Lönsamhetskraven påverkar även så klart in-

nehållet och layouten i den visuella presentationen. Mediebilderna utgör för tillfället den 

mest betydelsefulla delen av den visuella kulturen.  

 

Tidningsbilder skapar alltså intryck och vi människor sorterar dessa intryck bl.a. genom 

att placera dem i olika kategorier och genom att bilda stereotyper. Med stereotyper avser 

Petersson & Pettersson (2012 s. 40-41) ”en förenklad eller överdriven föreställning av 

en människa eller grupp av människor” (se Petronella 2011 s. 23; Svensk synonymord-

bok 1998). När vi förenklar något så generaliserar vi och delar folk in i grupper utgå-

ende från våra förutfattade meningar som vi har om dem. Dilemmat med förenklingar är 

att de ofta ger en felaktig, onyanserad bild. Detta förhindrar dock inte uppkomsten av 

stereotyper i medierna, tvärtom.  
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5.4 Etiska aspekter vid bildanalys 

Frågorna om det goda och det onda, vad som är rätt och fel utgör de grundläggande frå-

gorna för etiska reflektioner. God vetenskaplig praxis förutsätter respekt för människo-

värdet så väl som respekt för andras forskningsresultat, noggrannhet, omsorgsfullhet 

samt undvikandet av oärlighet under hela forskningsprocessen. (Hirsjärvi et al. 2010 

s.25) Enligt Jacobsen (2007 s. 28) bör etiska överväganden genomsyra hela forsknings-

processen, redan vid val av forskningsmetoden. I detta examensarbete har de etiska 

principerna och respekt för människans värdighet varit viktiga under hela forsknings-

processens gång.  

 

Bilderna som har analyserats i detta examensarbete är fotograferade av Hbl:s fotografer 

Tor Wennström och Leif Weckström. Skriftligt tillstånd har erhållits för att kunna bi-

foga deras fotografier i PDF format i detta examensarbete. Fotografen Hannu Hakala 

har tagit bilden från ”fylleresan” till Rumänien och den är tillgänglig på internet på Su-

omen Kuvalehtis egna sidor. 

 

Genomgången av hela bildsättningsmaterialet har väckt varierande känslor, allt mellan 

häpenhet och oförståelse. Det har varit intressant men samtidigt mycket utmanande och 

förvirrande att försöka tolka bilderna, att titta på dem med ”nya ögon” med vetskapen 

om vilken betydelse förförståelsen har även i detta sammanhang. Thurén (2007 s. 60-

61) talar om att allt vi upplever, tänker och tycker bygger på förförståelsen, som är kul-

turellt bundet i samhällets regler. Denna kulturbundenhet kan medföra upphov till miss-

förstånd som i sin tur kan leda till feltolkningar. Min förförståelse för bildanalys var 

obefintlig innan jag började jobba med detta examensarbete. Däremot hade jag en posi-

tivt betonad förförståelse för den finländska romska kulturen som baserar sig på person-

liga upplevelser som erhållits i växelverkan med våra egna romer. 

 

6. RESULTAT 

 

Den preliminära kategoriseringen av artiklarna har gjorts utgående från bildsättningen 

(se bilagorna 2-4). Alla bilder är fotografier utom en som är en mycket hotfull teckning i 
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ljusblått-mörkblått-vitt. Bilderna är uppdelade i fyra olika tabeller med följande rubri-

ker: Artiklar som berör alla romer - utan bildsättning, Artiklar som berör alla romer - 

med bildsättning av andra än romer, Artiklar som berör alla romer - med bildsättning av 

romska tiggare och Artiklar som berör alla romer – med bildsättning av icke-tiggande 

romer.  

 

Vidare har artiklarna kategoriserats med följande underrubriker: ”datum”, ”rubrik”, ”an-

talet artiklar”, ”inforuta finns”, ”gäller fylleresan”. Rubriken ”inforuta finns” avser de 

små rutorna som ibland finns i samband med artiklar för att informera om händelserna 

före den aktuella artikeln. Med rubriken ”gäller fylleresan” hänvisas till Helsingfors 

stads tiggararbetsgrupps tjänsteresa till Rumänien med avsikten att knyta kontakter med 

de lokala myndigheterna och att bekanta sig med romernas förhållande i Rumänien. 

Tiggararbetsgruppens ordförande Jarmo Räihä och ex-direktör Hannu Hakala på stadens 

säkerhets- och beredskapsavdelning har blivit offentligt utpekade för att ha varit beru-

sade under sin tjänsteresa. Ordet ”fylleresan” har använts av Hbl. 

 

I de tabeller där det ingår bildsättning (bilagorna 2-4) har även utöver de ovan nämnda 

rubrikerna använts rubriceringar som ”antalet bilder”, ”bild på”, ”bildens storlek mm” 

samt ”bildens placering på uppslaget”. Rubriceringen ”bild på” preciseras med en för-

klaring om vad som med första ögonkastet kan läsas av bildsättningen. Rubriken ”bil-

dens storlek mm” anger måtten på bilderna som bredden x höjden i mm. Storleken av de 

publicerade bilderna är noga genomtänkt och har en innebörd i sig själv. Bilder som är 

större än 150 x 100 mm kategoriseras i detta examensarbete som bilder med stort for-

mat. 

 

Artiklar gällande alla romer utan bildsättning (bilaga 1) är sammanlagt 24 stycken (44 

% av alla artiklar) av vilka två stycken innehåller en ”inforuta” och sex stycken gäller 

”fylleresan” (bilaga 1). Artiklar som berör alla romer med en bildsättning av andra än 

romer (bilaga 2) är sammanlagt 12 stycken (22 % av alla artiklar) innehållande totalt 25 

bilder (41 % av alla bilder). I sex stycken av artiklar ingår en inforuta och tre stycken 

bilder gäller ”fylleresan”. Dessa tre bilder är alla en och samma bild i varierande storlek 

på Jarmo Räihä och Hannu Hakala med ölburkar i handen eller bredvid sig i Rumänien.  

 



 37 

De artiklar som faller under huvudrubriken bilder på romska tiggare (bilaga 3) är sam-

manlagt 17 styck (31 % av alla artiklar) med sju stycken inforutor. Antalet bilder är 

sammanlagt 22 stycken (36 % av alla bilder) av vilka tre stycken gäller ”fylleresan”. Av 

alla 22 stycken bilder har bilden från bussen använts två gånger, bilden på en romsk 

kvinna bland klottade husvagnar i Fiskehamnen även två gånger men därtill har det an-

vänts en nästan identisk bild på en annan tiggar-kvinna bland klottade husvagnar i Fis-

kehamnen med skillnaden att hon bär på två resväskor. Bilden på en romsk yngling 

bland klottade husvagnar i Fiskehamnen har även använts två gånger, även om den 

andra bilden varit starkt beskuret.  Denna bild är väldigt lik de två förstnämnda bilderna 

bland husvagnarna. Hbl har publicerat fyra gånger av sammanlagt 17 artiklar bilder av 

tiggare på sin första sida. Av alla publicerade 22 bilder på tiggande romer har bildernas 

format överstigit 150 x 100 mm sammanlagt 12 gånger. 

 

Det har publicerats två artiklar (3 % av alla artiklar) om icke-tiggande romer (bilaga 4) 

som berättar om en bulgarisk modedesigner Erika Varga samt om den finländska 

”stjärnjuristen” Heikki Lampela. I samband med Heikki Lampelas artikel finns en kort 

inforuta om honom själv samt en mycket stor bild (324x200 mm) på honom. Artikeln 

om romskt mode är bildsatt med hela 13 bilder av vilka en täcker en hel sida med den 

vackra romska modellen Anna Danyi. Bilderna på advokat Lampela samt modedesig-

nern Erika Varga mm. utgör sammanlagt 23 % av alla bilder (se figur 1 nedan). Denna 

typs journalistik kallar Haavisto (2007a s. 98-99) i sin forskning som ”toleransbefräm-

jande” journalistik eller som ”piedestalisering av aktörer” vars avsikt är att hos minori-

tetsaktörer framhäva flera kvaliteter som motsvarar majoriteten egenskaper (här t.ex. att 

ha ett uppskattat yrke, ha framgång, att kunna försörja sig, vara sålunda en del av 

”oss”). Faran med denna typs journalistik kan enligt Haavisto ha den motsatta effekten 

än den som var avsikten eftersom den kan verka vara för tillgjord och således otrovär-

dig. Dessutom kan enligt Haavisto dylik journalistik inte entydigt fungera som kontrast 

till brotts- och konflikttematiken. Haavisto (2011b s. 138) förklarar faktumet, att advo-

kat Lampela och mode designer Varga har avbildats helt/eller delvist ensamma och inte 

i en och samma bild tillsammans med andra från deras etniska minoritetsgrupp, som en 

företeelse där minoritetsaktörens framgång och sakkunnighet är någonting avvikande, 

ett undantagsfall. Enligt Haavisto (2011b s. 138) är det vanligare, att de minoritetsaktö-

rer som har klarat sig, oftast porträtteras ensamma.   
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Figur 1. Insamlingsmaterialet från Hbl under tiden 22.11.2010 – 31.5.2011  

 

Bilder har en påverkan på normalitetsbegreppet. I detta examensarbete fästes uppmärk-

samheten på bildsättningen av artiklar som berör romska tiggare och artiklar där det an-

vänds samma bild flera gånger. Detta val har gjorts med syftet att bättre kunna koncen-

trera på denotation (bildbeskrivning) och konnotation (bildtolkning). Eftersom det gäller 

sammanlagt 25 stycken bilder har urvalet bilder ytterligare kodats under följande tre te-

maområden: tiggandet, utsatthet/utelämnandet och överlevnad (se figur 2 och bilaga 5). 

Av dessa tre temaområdens bilder har sex stycken valts för närmare analys. Dessa sex 

stycken bilder representerar bäst var sitt temaområde. Nedanstående figur 2 åskådliggör 

fördelningen av de publicerade bilderna av romska tiggare enligt de ovan nämnda tre 

temaområden; 6 stycken (24 %) av bilder hänför sig till tiggandet, 10 stycken (40 %) till 

utsatthet/utelämnandet och 9 stycken (36 %) till överlevnad. 

 

 

Figur 2.  Fördelning av bilder av romska tiggare samt tjänsteresan enligt temaområden 
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6.1 Temaområdet överlevnad 

En bild på en kvinna mellan två sönderslagna och nedklottrade husvagnar placerade i 

Fiskehamnen i Helsingfors återspeglar temaområdet ”överlevnad” på ett bryskt sätt (fi-

gur 3). Den denotativa tolkningen av bilden är, att den är väldigt färggrann och stor, 

250x150 mm, och har publicerats den 22.3.2011 på Hbl:s första sida. Bilden är tagen på 

en klar vinterdag så de ursprungligen vita, numera helt med skrikig graffiti övertäckta 

husvagnar nästan lyser i vintervädret. En kvinna mellan husvagnarna har en duk på hu-

vudet och är klädd i en tunn träningsjacka eller vindskyddsjacka samt en lång, mörk 

kjol. Framför husvagnar finns snödrivor och på dem ligger en stor, gammaldags TV 

med rutan mot snöhögen. Den ena husvagnens fönster är sönderslaget så det är lika kallt 

ute som inne i husvagnen. Det är detta som är meningen att vi åskådare skall se när vi 

tittar på bilden, det sönderslagna fönstret. Den konnotativa tolkningen av bilden leder 

bl.a. till frågan hur en människa skall kunna leva, sova, äta, sköta om sin hygien, tvätta 

kläder eller laga mat i sådana omänskliga förhållanden? Det att kvinnan är den enda 

människan på bilden avspeglar på ett konkret sätt hur ensam hon, och romerna i allmän-

het, är i sin kamp om överlevnad. Betraktandet av bilden framkallar en känsla av skam 

och någon form av skuld. En vilja att kunna hjälpa stiger fram och det går inte att bara 

titta bort, det måste finnas något som kan göras på något plan för att hjälpa dessa män-

niskor.  

 

På basen av bildens placering och storlek kunde bilden kallas en väcka sympati bild. 

Avsikten med publicerandet av bilden har varit att skapa opinioner, att allmänheten 

skulle förstå i hur eländiga förhållanden romerna bor och det helt nära oss. Det är lätt att 

tro på att fotografen har velat framföra att ingen människa kan leva så och att romerna 

kommer att dö om inget görs. Allmänheten måste reagera på dessa inhumana omstän-

digheter. (Sidoanmärkning: vintern 2010/2011 var en kall och mycket snörik vinter i 

Helsingfors) 
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Figur 3. En rumänsk tiggarkvinna mellan sönderslagna husvagnar i Fiskehamnen. Fotograf Tor Wennström. Hbl 
22.3.2011 

 

6.2 Temaområdet utsatthet/utelämnandet 

För att reflektera över temaområdet ”utsatthet/utelämnandet” har mera än en bild valts 

ut  eftersom temaområdet är så brett och det finns till förfogande bilder, som belyser 

utsatthet och utelämnandet på ett utmärkt sätt från olika synvinklar. Den första bilden 

gäller ”fylleresan” av storlek 150x178 mm från den 30.11.2010 publicerad på sidan 4 i 

Hbl (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bildbevis på supande Jarmo Räihä och Hannu Hakala. Fotograf Hannu Lindroos. Hbl 30.11.2010 
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Suomen Kuvalehti publicerade den 26.11.2010 ett stort bildreportage om Helsingfors 

stads tiggararbetsgrupps tjänsteresa, även kallad ”fylleresa” till Rumänien. Hbl publice-

rad tre gånger, dock med varierande storlek, en och samma bild på supande Räihä och 

Hakala, som Suomen Kuvalehtis fotograf Hannu Lindroos tagit. Det första intrycket är 

att det är märkvärdigt men också intressant med bildsättningen av artiklar gällande ”fyl-

leresan” eftersom ingen av de tre artiklar om tjänsteresan hade bilder från själva tjänste-

resan eller resenärerna utan de var bildsatta 1) med en dansande romsk tiggarkvinna i 

något ämbetsverk i väntan på att få respengar hem av Helsingfors stad, 2) med en bild 

på åtta bilar, tre kvinnor och sju män ute på gården i Fiskehamnen i Helsingfors samt 3) 

med en bild från en buss full med frysande romer på väg till Diakonissanstalten före sin 

långa hemresa som Helsingfors stad skulle bekosta. 

 

Förklaringen till ”fylleresans” lika bildsättning i Hbl är antagligen följande: fredagen 

den 26.11.2010 publiceras bildreportaget om tjänsteresan till Rumänien i Suomen Ku-

valehti med rubriken ”Näin Helsingin virkamiehet ratkoivat kerjäläisongelmaa Roma-

niassa”. I lördagens 27.11.2010 Hbl rubriceras nyheten på första sidan med ”Tiggerichef 

nekar till fylla under resan”. Eftersom Suomen Kuvalehti inte ännu då hade sålt av sina 

bilder till andra tidningar har Hbl varit tvungen att på s. 3 bildsätta sin artikel men en 

skärmdump (64x70 mm inklusive rubriken och textspalter) från Suomen Kuvalehtis 

nätsidor. Tisdagen den 30.11.2010 har Hbl fått köpa bilden från Suomen Kuvalehti och 

publicerar den i storlek 150x178 mm i högre kant på s. 4. Fenomenet ”fylleresan” ges 

nyhetsvärde. Torsdagen den 9.12.2010 ingår samma suput-bild för tredje gången i Hbl, 

nu på s. 6 under rubriken ”Tolkarna skämdes för Hakala och Räihä”. Denna gång är bil-

den en ”rip-off” av Hbl:s egen artikel från den 30.11.2010.  

 

Den ifrågavarande bilden är i sig förstummande med tanke på att den avbildar våra högt 

uppsatta tjänstemän på en tjänsteresa och i dessa tjänstemäns händer ligger delvis tig-

garnas öde i Finland. Den denotativa tolkningen av bilden är att den kunde kallas för en 

vanlig suputbild eftersom den avbildar enbart medelålders män som dricker på gatan 

försedda med ölburkar och plastkassar. Bilden är tagen någonstans i Rumänien på ett 

ställe som är totalt förfallet, nedskräpat och smutsigt. Från den konnotativa synvinkeln 

sett skulle bilden också utan våra supande tjänstemän redan i sig kännas mycket bedröv-

ligt och hopplöst. Även denna bild framkallar stor skam men även ren, stark vrede och 
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djup förakt. Hur kan våra tjänstemän bete sig så totalt oacceptabelt, med synbar avsak-

nad av omdöme, hänsyn och respekt gentemot människor, som lever ständigt i väldigt 

utsatta förhållanden? Är vi beredda att acceptera denna oprofessionalismen i vår tjäns-

temannakår eller får dessa bilder oss att reagera och kräva förändring i tjänstemännens 

ageranden? Delvis är vi, delvis inte. Jarmo Räihä fortsätter som chef på socialverket 

trots bildbevis på drickandet under tjänsteresan, men Hannu Hakala har fått en varning 

för sitt supande och uppträdande i berusat tillstånd under tjänsteresan och där efter läm-

nat in sin avskedsansökan den 7.12.2010 för att gå i förtid i pension.  

 

Samtidigt som tiggarchefen Räihä med delegationen ”tumlar runt” (Hbl 27.11.2010 s. 1-

3) i Rumänien på en alkoholhaltig tjänsteresa kämpar Keiju Oksanen från socialcentret i 

Finland, helt förtvivlad med avsikten att göra allt för att hjälpa tiggarna (figur 5). Bilden 

(81x49 mm) på Keiju Oksanen är publicerad den 23.11.2010 på s. 3 i Hbl. Nyhetsvärdet 

anses här också vara stort. På samma sida finns även en närbild på två romska män, 

Constantin Lacatusu, 60, och Vasile Mihai, 49, som säger att de fryser ännu mera i Fis-

kehamnen sedan myndigheterna stängde av eltillförseln till lägret (figur 6). Keiju Oksa-

nen är en cirka 20-30 år gammal kvinna med stark engagemangs känsla för att hjälpa 

sina medmänniskor i utsatta livssituationer. Hennes ansikte är alldeles vitt, hon ser väl-

digt trött och förtvivlad ut och antagligen är hon nära sin bristningsgräns. Hela händel-

seförloppet ter sig grymt paradoksalt. Dessa romska människors öde finns i andras hän-

der och själva har de inga som helst möjligheter att bestämma om sitt öde.  

 

Figur 5. Keiju Oksanen från socialcentret. Fotograf Leif Weckström. Hbl 23.11.2010 
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Figur 6. Constantin Lacatusu, 60, och Vasile Mihai, 49, kan inte sova pga. kölden. Fotograf Leif Weckström. Hbl 
23.11.2010 

 

Den sista bilden som har valts att ta en närmare titt på under temaområdet utsatt-

het/utelämnandet är även en strålande bild som skapar konflikt mellan bild och rubrik 

(figur 7). Det är en lite suddig närbild på den två och en halv månader gamla Kalervo-

baby som håller hårt i en vuxen människas hand vars fingrar är runtom helt smutsiga 

och handen ser annars också härdad ut. Kalervo ser ut att ha mest ljusrött på sig. Han är 

en i Finland född romsk baby med rumänska romer som föräldrar. Föräldrarna har bott 

och jobbat i huvudstadsregionen i två år. Bilden är enorm, 328x239 mm, och sträcker 

sig över uppslaget av sidorna 6-7, publicerad i Hbl den 25.5.2011. Denna bild är samti-

digt den sista bilden publicerad över tiggande romer som ingår i detta examensarbetes 

materialinsamlingsperiod. Artikeln till bilden är rubricerad med stora bokstäver: 

”Helsingfors: Okej att tvååringar bor i tält”. Artikeln handlade om hur svårt det var för 

de finska myndigheterna att ta ställning till situationen eftersom fenomenet var nytt och 

det fanns ingen nationell eller europeisk lösningsmodell på den. Med situationen avsågs 

i artikelns ingress, att det bodde minst 30 barn och spädbarn i tält och bilar på olika stäl-

len i Helsingfors och att minderåriga barn samlade flaskor för att försörja familjen. I 

väntan på dessa lösningsmodeller får vi hoppas att en dylik sympatibild på lilla Kalervo 

lyckas väcka, ens för en liten stund, vår medmänskliga förståelse och minska på det 

ogrundade hatet och föredömet mot romerna. Vi får även hoppas att välviljan att hjälpa 

och kräva en förändring mot något mera humant vaknar hos oss. 
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Figur 7. Född i Helsingfors. Fotograf Leif Weckström. Hbl 25.5.2011   

 

6.3 Temaområdet tiggandet 

Från temaområdet ”tiggandet” har valts en väldigt ovanlig bild av en tiggande man som 

tittar rakt in i kameran (figur 8). Av alla de bilder som ingår i detta examensarbete är 

denna bild den enda som fångar en tiggande roms blick. Bilden är publicerad den 

20.1.2011 i Hbl i stor format (198x126 mm) i mitten på första sidan med avsikten att 

väcka känslor och att få till stånd diskussion kring dessa ytterst utsatta människor. Ak-

tualiteten ges högsta nyhetsprioritet. 

 

Den tiggande romska mannen sitter i slaskvädret hukande på marken på en väska med 

benen i kors på ett tidningspapper. Kläder han har på sig är en svart mössa på huvudet, 

en svart vinterjacka, Adidas träningsbyxor samt vita joggingskor. Bredvid honom står 

någon med en vikt tidning i handen vänt åt hans håll och på andra sidan går det förbi en 

kvinna iklädd i en lång mörk vinterkappa och bärande på en boutique-papperskasse. 

Blicken fastnar onekligen direkt i mannens blick. Allt annat på bilden försvinner fak-

tiskt, det blir bara en mörk massa med vita prickar (snöflingor). När vi tittar på bilden 

ser vi två människor på samma gång. Vi ser den tiggande mannen med sin allvarliga 

blick men samtidigt ser vi också oss själva med våra fördomar. Självkännedom ingår i 
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tittandet av denna bild. När vi betraktar denna bild så avslöjar tankarna, som bilden 

väcker inom oss, oss själva och våra förutfattade meningar. Detta är i mitt tycke en 

mycket viktig observation, inte minst betydelsefullt för socionomer som kan via sitt 

yrke har en roll i utformandet av vissa enskilda, utsatta människors öden. Vi skall såle-

des inte glömma, att de tankar som bilder på marginaliserade, utsatta människor väcker 

vs. inte väcker hos oss, avslöjar obarmhärtigt hur vi ser på marginaliserade, utsatta 

människor. Denna bild är detta examensarbetes absolut mest gripande bild. Bilden är 

avväpnande och återspeglar på ett obehagligt sätt min egen sårbarhet, blandad med 

starka känslor som bl.a. skam, hjälplöshet, förtvivlan och sorgsenhet. 

 

 

 

Figur 8. Sitter kvar. Fotograf Tor Wennström. Hbl 20.1.2011 

 

7. ANALYS  

 

Utgångspunkten för detta kapitel består av de huvudsakliga syften för detta examensar-

bete som är att försöka öka socionomernas kritiskt medvetna media konsumtion genom 

att redogöra och markera för hur bilderna påverkar oss. Detta syfte har jag försökt 

uppnå genom min andra frågeställning, dvs. att undersöka Hbl:s bildsättning av sina ar-
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tiklar angående de tiggande romerna på våra gator. För detta ändamål har jag använt 

mig av bildanalys som metod. Det som följer nu är en återkoppling till min teori där jag 

har talat om normalisering, fattigdom/marginalisering/segregation och rasism samt me-

dierapportering av utsatta grupper.  

 

I denna studie har i kartläggningen tagits i beaktande alla artiklar, som med eller utan 

bildsättning berör romer av alla nationaliteter i allmänhet. Genomgången av artiklar 

med bildsättning har begränsats till att inte inkludera finländska romer eller romer av 

annan nationalitet som inte tigger på våra gator. Denna precisering har inte haft någon 

väsentlig betydelse i de berörda artiklarnas antal eftersom preciseringen lämnat utanför 

studien enbart två artiklar som handlat om advokat Heikki Lampela och mode designer 

Erika Varga. 

 

7.1 Mediebilders denotativa och konnotativa budskap av 
romska tiggare i Helsingfors 

 

Bildanalys som metod går ut på att analysera bildsättningen, inte själva texten i artiklar-

na som berör de tiggande romerna på våra gator. Därför är det inte helt entydigt lätt att 

knyta an till Salvatore Petronellas (2011 s. 5) problemidentifiering när det gäller rappor-

tering om romer i pressen. Det går inte att ta fasta på det använda språket utan enbart 

tänka på bildernas denotativa och konnotativa betydelser. För dessa har det redogjorts i 

varje skilt kapitel för de tre olika temaområden. Bilderna i sig bekräftar inte heller me-

dians misslyckanden att knyta an kontakter med romer och att använda dem som in-

formationskällor. Det är dock värt att noterar att av de för hela examensarbetet kategori-

serade bilderna enbart tre stycken bilder (av vilka två var samma bild men i varierande 

storlek) var försedda med en bildtext som angav den avbildade romens hela namn och 

två stycken angav enbart förnamnet. När det publiceras bilder på representanter för ma-

joritetsbefolkningen finns det i regel alltid den avbildade personens hela namn angivet i 

bildtexten. Analyserandet av enbart bildsättningen ger inte heller direkta svar på bristen 

av sammanhang, bakgrund eller faktabaserad analys. Det kan nämnas att av alla artiklar 

som publicerats under insamlingsperioden ingick det 16 stycken inforutor vars uppgift 
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är att ge information om bakgrund till händelserna innan eller om fenomenet. I detta ex-

amensarbete har inforutornas innehåll eller relevans för bildsättningen inte analyserats. 

 

7.2 Hufvudstadsbladets medierapportering och bildsättning om 
social exklusion 

 

De sex analyserade bilderna har uppdelats i tre olika temaområden; överlevnad, utsatt-

het/utelämnandet och tiggandet. Om vi utgår från Madsens utsago att alla människor 

önskar leva ett normalt liv (Madsen 2006 s. 127) kan vi konstatera att ingen av dessa 

sex analyserade bilder återspeglar någonting som inkluderas i Madsens bestämningar 

om normalisering. På basen av t.ex. det statistiska normalitetsbegreppet (Madsen 2006 

s. 127-128) förverkligas inte kriterierna för ett normalt liv för romernas del. Det uteblir 

väsentliga bitar som normalt boende, skolning och möjligheterna till att arbeta. Bilderna 

om kvinnan mellan de sönderslagna husvagnar (figur 3) eller den sittande, tiggande 

mannen som blickar in i kameran (figur 8) ingår inte i normalitetsbestämningarna. Om 

vi tänker på det etiska normalitetsbegreppet, så uppfylls inte heller kriterierna här, dvs. 

att människan redan i sig har ett värde, värdighet. Det återspeglas i de analyserade bil-

derna ingenting som skulle understryka de tiggande romernas värde eller värdighet. Om 

vi reflekterar över ”fylleresans” bildsättning med våra högt uppsatta tjänstemän i Ru-

mänien (figur 4), vars avsikt var att bekanta sig med romernas levnadsförhållanden, är 

det fullt möjligt att godta den konklusionen att värdighetsuppfattningen för romer lyser 

med sin frånvaro.  

 

Bildsättningen i alla tre temaområden bekräftar kriterierna för fattigdom, marginali-

sering och segregation. Om en människa är tvungen att bo i sönderslagna husvagnar el-

ler att tigga på egna eller främmande länders gator i ett försök att överleva är det befogat 

att dra den slutsatsen att dessa individer har tvingats till samhällets utkanter eller t.o.m. 

utanför dem och att de således är marginaliserade och segregerade. Deras fattigdoms-

grad är den allvarligaste tänkbara, de lever vid existensminimum. Denna marginali-

sering leder till en stigmatiserad tillvaro som enligt Scheff & Starrin (2002 s. 181) åter-

speglar degradering, skam och förlust av självsäkerheten. Forskningsresultaten bekräftar 

att de tiggande romerna är segregerade även i Helsingfors. De fick under materialinsam-
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lingsperioden t.ex. hållas i ett läger i Fiskehamnen tills lägret stängdes på myndigheter-

nas begäran. Enligt Sunesson (2002 s. 314) är segregationen ett oönskat eller nöd-

tvunget socialt problem som gäller t.ex. boendeformen eller boendeorten. Boendesegre-

gationen är enligt honom tydligt inkomstbundet och har samband med etnisk kategorise-

ring. (Sunesson 2002 s. 316-317) Inom EU finns det kännedom om romernas bristfäl-

liga boendeförhållanden i Europas olika länder och för det finns det även färskt forsk-

ningsresultat. (FRA 2012 s. 22) Petronellas rapport (2011 s. 11-12) återger faktumet att 

romerna kontinuerligt drabbas av en lång rad brott mot mänskliga rättigheter, rasistiskt 

våld och diskriminering gällande t.ex. lämpliga bostäder. 

 

Romerna möter dagligen rasism i sin vardag oberoende av deras hemort eller hemland. 

Bjurwald påstår att Europas minoriteter möter i dagens läge större hot än på väldigt 

länge och säger att t.ex. i Italien kan högerextremister begå våld mot bl.a. romer utan 

straffrättsliga följder. (FRA 2012 s. 26, Bjurwald 2011 s. 15-16, 76-79) Även Fagan 

(2010 s. 64) säger att kränkandet av minoriteternas rättigheter inte begränsar sig till kon-

fliktdrabbade, politiskt instabila regioner i världen. Han bekräftar likaså att romerna har 

varit länge föremål för diskriminering och ojämlikhet inom gränserna för EU.  

 

Rasism är en form av social exklusion. Giddens (2007b s. 395-398) anser att rasism är 

en företeelse som har djupa rötter i samhällets uppbyggnad och funktionssätt. Philo-

mena Essed (1991 s. 3) har myntat begreppet vardagsrasism.  Vardagsrasism har enligt 

Puuronen (2003 s. 194-196) likheter med etniska fördomar, vilket innebär att man tän-

ker illa om andra människor som tillhör en etnisk grupp utan tillräcklig förklaring. Till 

vardagsrasism hör enligt Puuronen illa talande bakom ryggen, undvikande, diskrimine-

ring och segregering. 

 

De analyserade bilderna i sig bekräftar inte framkomsten av ren rasism men samman-

hanget de är publicerade i och den artikeln som de ingår i besannar rasismens subtila 

närvaro trots allt. Den enda av de sex analyserade bilderna, som kunde återge vardags-

rasismens dunkla nyanser, är bilden om den sittande, tiggande mannen (figur 8). Samti-

digt är detta fotografi det enda där en tiggande rom avbildas tillsammans med männi-

skor som till synes uppfyller Madsens normalitetsbestämmelser (Madsen 2006 s. 127-

128). I alla andra bilder avbildas romerna ensamma eller tillsammans med en annan 

rom. Bilden om den sittande mannen (figur 8) saknar all interaktion mellan de olika ak-
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törerna, snarare understryker bilden undvikande från ”de andras” sida som även är en 

form av vardagsrasism. (Puuronen 2003 s. 194-196) 

 

Det som intresserar TF i detta examensarbete är om Hbl faktiskt tar den svagares parti i 

frågan om de romska tiggarna på våra gator. TF önskar att jag bl.a. kommenterar bilder-

nas storlek, tar ställning till vad Hbl vill lyfta fram och vilket är deras perspektivval. 

Den helhetsuppfattning som undersökningen ger är att bildsättningen i Hbl bekräftar 

deras perspektivval att stå på den svagares sida. Utgående från Hbl:s bildsättning samt 

layouten tyder allt på att Hbl strävar till att i sin journalistiska rapportering utgå från 

människan, individen. Hbl väljer att placera känsloväckande bilder av tiggarna på första 

sidan, fyra gånger av sammanlagt 17 artiklar, och genom att trycka bilderna i stor for-

mat, 12 gånger med måtten som överstiger 150x100 mm. Avsikten med bildsättningen 

har varit att väcka tankar och få till stånd debatt kring romernas ytterst svåra situation. 

Den svagares parti tas även när Hbl blottar ”fylleresans” omständigheter genom bildbe-

vis, som klart och tydligt ifrågasätter våra högt uppsatta tjänstemäns agerande och mo-

ral. Man kunde anta att Hbl skulle rapportera och framföra även andra minoritetsaktö-

rers sak mindre fördomsfullt och mer inkluderande än Helsingin Sanomat men här be-

höver man vara observant eftersom Haavisto (2007a s. 107) har undersökt den journal-

istiska stilen mellan Hbl och Helsingin Sanomat i samband med mångkulturellt rappor-

terande och kommit fram till att tidningarna de facto skiljer sig väldigt lite på denna 

punkt. 

 

8. DISKUSSION OCH KRITISK GRANSKNING 

 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag kritiskt kring min examensarbetsprocess samt 

bildanalys som metod. Jag dryftar även över förslag till fortsatt forskning inom detta 

ämne. 

8.1 Resultat diskussion 

Examensarbetet går ut på att genom bildanalys som metod med betoningen på denotat-

ion (bildbeskrivning) och konnotation (bildtolkning) analysera Hbl:s bildsättning av de-
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ras artiklar om de romska tiggarna. Syftet har varit att öka socionomernas kritiskt med-

vetna media konsumtion genom att redogöra och markera för hur bilderna påverkar oss. 

Det är inte möjligt att genom detta arbete påvisa att syftet att öka socionomernas kritiska 

förhållningssätt till medierna skulle ha uppnåtts i och med att jag inte har intervjuat ett 

visst antal socionomer före och efter att de har läst mitt examensarbete. Jag hoppas dock 

att det uppstår en diskussion där olika värderingar och uppfattningar kommer fram. En 

ökad medvetenhet och förståelse för bildsättningens betydelse bidrar till socionomernas 

försök att förhålla sig tolerant och fördomsfritt även mot individer som tillhör diskrimi-

nerade och utsatta minoriteter. Denna medvetenhet leder även i bästa fall till både per-

sonligt och professionellt reflekterande utveckling.  

 

8.2 Metod diskussion  

 

Så vitt jag vet har bildanalys aldrig använts som en metod i examensarbeten på det soci-

ala området på Arcada. Detta är i sig anmärkningsvärt med tanke på hur stor betydelse 

bilderna har i formandet av våra uppfattningar. Haavisto (2011b s. 125) har sagt, att för 

en läsare är pressbilden minst lika viktig som själva artikeln, när hen skall skapa sig en 

uppfattning om olika fenomen. Enligt Haavisto (2011b s. 127-128) har pressbilden en 

funktion som sanningsindikator. Hon framhäver, att pressbildens roll som sanningsindi-

kator blir ytterst viktig och betydelsefull i sådana sammanhang, där bildens funktion är 

att framställa personer, förhållanden och fenomen som de avsedda läsarna inte kommer 

dagligen i kontakt med. 

 

Metoden har varit mycket intressant men även ytterst krävande att greppa. Jag visste 

ingenting om varken bildanalys, denotation eller konnotation före jag påbörjade mitt 

examensarbete och det har krävt mig enormt mycket arbete att komma till den insikten 

jag har i dagens läge. Början av arbetsprocessen var mycket trevande och långsam och 

det tog väldigt lång tid att läsa mig in på bildanalys och semiotik. Det fanns inga tidi-

gare examensarbetsmodeller att ty sig till, vilket betydde, att jag har varit tvungen att 

försöka bygga upp en egen modell från noll. Metodvalet har varit oerhört ambitiöst och 

kanske även lite väl riskabelt i och med att jag saknade all förförståelse på detta område. 

Jag är dock glad att jag fått mitt arbete färdigt och jag tror och hoppas att det kunde vara 
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av intresse samt till nytta för andra socionomer. Andra alternativ till ett dylikt examens-

arbete kunde ha varit textanalys, intervju eller en kombination av båda. Om det skulle 

ha funnits ett gemensamt språk med romerna skulle intervju som metod ha varit ett 

mycket tänkvärt alternativ. Då skulle romerna ha kunnat komma till tals och användas 

som första hands informationskällor, någonting som sker mycket sällan. Att besluta mig 

för textanalys tror jag, med facit på handen, skulle ha varit ett lättare alternativ.  

 

I efterskott kan man kanske konstatera att insamlingsperioden kunde ha sträckt sig över 

hela året för att få en ännu mer heltäckande bild av medieintresset för romer. Nu täcker 

mediebevakningen närmast vinterhalvåret samt våren men inte sommaren och hösten då 

tiggarna är i flertal synliga på våra gator. Detta kan kanske ses som en bristfällighet i 

mitt arbete.  

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Det skulle vara högst intressant att intervjua fotograferna för att ta reda på vad de har 

haft för tankar när de har fotograferat romerna. Det är frågan om yrkesfotografer och det 

finns alltid en eller flera orsaker till varför deras bilder ser ut som de gör. Som jag tidi-

gare nämnt finns det bara en bild (figur 8) bland mina sex stycken som analyserats för 

detta examensarbete som avbildar romer tillsammans med icke-romer. Varför är det så? 

Varför avbildas romerna för det mesta ensamma eller tillsammans med andra romer 

men ytterst sällan tillsammans med någon representant från majoriteten? Varför åter-

speglar bilderna ingen interaktion med representanter från majoriteten? Vilken sorts 

kommunikation finns det mellan fotograferna och romerna? 

 

Rubrik, bildsättningen och själva artikeln i text utgör en helhet. Med tanke på fortsatt 

forskning kunde det även vara intressant att undersöka hur resultatet skulle bli ifall man 

genomförde en textanalys kring den bildsättning som använts i detta arbete, dvs. om 

man skulle undersöka hurudan textens och bildens ömsesidiga växelverkan skulle vara 

kring detta examensarbetets insamlingsmaterial. 
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Oundvikligen påverkas vi alla av medierapportering och tidningarnas dagsagenda. Det 

är viktigt att vi är både privat och professionellt medvetna om det. Professionellt tänkt 

är denna medvetenhet en direkt skyldighet för socionomer. Med detta examensarbete 

önskas framhålla romernas ytterst marginaliserade tillvaro och förhoppningsfullt öka 

socionomernas allmänna förståelse och tolerans för romerna som är den genom tiderna 

mest förföljda och utsatta människogruppen.  
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BILAGA 1 

	  
Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  utan	  bildsättning	  	  	  

	  	  
	  

	   	   	   	  
Datum	   Rubrik	  

Antalet	  
artiklar	  

Inforuta	  
finns	  

Gäller	  
fylleresan	  

24.11.10	   "Rumänien	  bättre	  än	  Fiskehamnen"	   1	   1	   1	  

26.11.10	  
Staden	  betalar	  romer	  för	  att	  slippa	  dödsoffer;	  "Tillsätt	  ny	  
arbetsgrupp"	   1	   0	   1	  

27.11.10	   Finlands	  egen	  Sarkozy	   1	   0	   0	  

28.11.10	   Rumänska	  tjuvar	  greps	  i	  Borgå	   1	   0	   0	  
28.11.10	   "Romerna	  åker	  hem	  idag"	   1	   0	   0	  

29.11.10	   Oklart	  om	  de	  rumänska	  rånarna	  bott	  i	  Fiskehamnen	   1	   0	   0	  
30.11.10	   Socialchefer	  löste	  tiggarfrågor	  på	  boxningsmatch	   1	   0	   1	  

01.12.10	   Alla	  romer	  åkte	  inte	  hem	   1	   0	   0	  

02.12.10	   Minoritetsprocess	  mot	  Träskända	   1	   0	   0	  
10.12.10	   Fylleresan	  -‐	  Byktvätten	  fortsätter	   1	   0	   1	  

11.12.10	   Rumänienresa	  -‐	  Ord	  fäktning	  kring	  fylleresa	   1	   0	   1	  
18.12.10	   Utredning	  -‐	  Tiggarresan	  renderade	  varning	   1	   0	   1	  

29.12.10	   Handel	  med	  barn	  avslöjades	  i	  Norge	   1	   0	   0	  

08.01.11	   Romer	  åter	  fokus	  på	  EU-‐agenda	   1	   0	   0	  
04.02.11	   Lindrigare	  dom	  för	  ikontjuven	   1	   0	   0	  

07.02.11	   Thors	  på	  romresa	   1	   0	   0	  
29.03.11	   Romfrågan	  ska	  lösas	  på	  individnivå	   1	   1	   0	  

13.04.11	   Åkerlund	  årets	  romska	  Vanda	  bo	   1	   0	   0	  
19.04.11	   Vapaa	  katto	  blir	  utslängda	   1	   0	   0	  

29.04.11	   Kommentar	  -‐	  Hjärtat	  som	  vägrar	  sluta	  slå	   1	   0	   0	  

10.05.11	   Brottsliga	  -‐	  Rumän	  prostituerade	  släktingar	   1	   0	   0	  
18.05.11	   Hurrina	  hejar	  på	  Finland	   1	   0	   0	  

31.05.11	   Tiggarläger	  tillåts	  inte	   1	   0	   0	  
31.05.11	   Kopplerimisstänkta	  skyller	  på	  tomflaskor	   1	   0	   0	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   24	   2	   6	  
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BILAGA 2 (1/2) 

Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  andra	  än	  romer	  
	  

Datum	   Rubrik	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  f
yl
-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  
placering	  
på	  upp-‐
slaget	  

23.11.10	  
Romerna	  fryser	  -‐	  lägret	  utan	  
el	   0	   0	   0	   1	  

Keiju	  Oksanen	  
(socialcentret)	   81x49	  

i	  mitten	  
på	  högra	  
sidan	  s.	  3	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  fylla	  
under	  resa;	  Två	  tumlade	  runt	  
-‐	  en	  bestrider	  (s	  .1-‐3)	   1	   0	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  
Hannu	  Hakala	  
med	  ölburkar	  på	  
Rumänienresa*)	   64x70	  

uppe	  i	  
mitten,	  
s.3	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  fylla	  
under	  resa;	  "Grundproblemet	  
inte	  löst",	  s.	  3	   1	   0	   0	   3	  

Laura	  Räty,	  
saml.;	  Mari	  
Puoskari,	  de	  
gröna;	  Nils	  Tor-‐
valds,	  sfp	  	   22x30	  

på	  högra	  
sidan,	  s.	  3	  

30.11.10	  
Ord	  står	  mot	  ord	  om	  Rumä-‐
nienresan	   1	   1	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  
Hannu	  Hakala	  
med	  ölburkar	  på	  
Rumänienresa*)	   150x178	  

högre	  
övre	  kant	  
s.	  4	  

30.11.10	  
Tolkarna	  skämdes	  för	  Hakala	  
och	  Räihä	   1	   1	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  
Hannu	  Hakala	  
med	  ölburkar	  på	  
Rumänienresa*)	   54x64	  

uppe	  i	  
mitten	  	  
s.	  6	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polismakt	  
oroar	   0	   1	   0	   1	  

Jussi	  Pajunen,	  
stadsdirektör	   47x30	  

nere	  i	  
mitten	  	  
s.	  2	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polismakt	  
oroar	   0	   0	   0	   1	  

Harry	  Bogomo-‐
loff,	  saml.	   47x30	  

nere	  i	  
mitten	  	  
s.	  2	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polismakt	  
oroar	   0	   0	   0	   1	  

Maria	  Björn-‐
berg-‐Enckell,	  
sfp.	   47x30	  

nere	  i	  
mitten	  	  
s.	  2	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polismakt	  
oroar	   0	   0	   0	   1	  

Nils	  Torvalds,	  
sfp.	   47x30	  

nere	  i	  
mitten	  	  
s.	  3	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polismakt	  
oroar	   0	   0	   0	   1	  

Kimmo	  Helistö,	  
de	  gröna	   47x30	  

nere	  i	  
mitten	  	  
s.	  3	  

09.02.11	   Stulen	  ikon	  kom	  tillrätta	   1	   0	   0	   1	   en	  ikon	   39x38	  

högre	  
övre	  kant	  
s.	  8	  

22.03.11	  
Reportage	  om	  romer	  får	  
europeiskt	  pris	  (s.	  1	  +	  s.	  23)	   0	   0	   0	   1	  

Jeanette	  
Björkqvist	  fram-‐
för	  ett	  skyltföns-‐
ter	  med	  dam-‐
kläder	   90x55	  

högre	  
övre	  kant	  
s.	  1	  
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Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  andra	  än	  romer	  
	  

Datum	   Rubrik	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  f
yl
-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  
placering	  
på	  upp-‐
slaget	  

22.03.11	  
Reportage	  om	  romer	  får	  
europeiskt	  pris	  (s.	  1	  +	  s.	  23)	   1	   0	   0	   1	  

Jeanette	  
Björkqvist	  fram-‐
för	  Tre	  smeder	  
statyett	   82x125	  

högre	  
övre	  kant	  
s.	  23	  

25.03.11	  
Får	  bo	  inomhus;	  Romerna	  får	  
bo	  kvar	   0	   0	   0	   1	  

Simo	  Wecksten,	  
chef	  för	  riskhan-‐
tering	  på	  
Helsingfors	  
räddningsverk	   98x63	  

i	  mitten	  	  
s.	  8	  

28.03.11	   "Godhet	  ger	  livet	  mening"	   1	   0	   0	   1	   Ann	  Heberlein	   168x114	  

högre	  
övre	  kant	  
s.	  17	  

01.04.11	   Färgbomber	  mot	  socialverket	   1	   0	   0	   1	  
ytterdörrar	  av	  
glas	   39x38	  

uppe	  i	  
mitten	  	  
s.	  11	  

09.04.11	  
"Romfrågan	  är	  en	  läropro-‐
cess"	   1	   1	   0	   1	   Jussi	  Pajunen	   273x173	  

på	  övre	  
hälften	  	  
s.	  8-‐9	  

15.05.11	   Europa	  visar	  sin	  mörka	  sida	   1	   1	   0	   1	   Lisa	  Bjurwald	   150x262	  

övre	  
vänstra	  
sida	  	  
s.	  16-‐17	  

15.05.11	  
Papperslösa	  -‐	  Hemlig	  klinik	  
sista	  utvägen	  	   1	   0	   0	   1	  

okänd	  läkare	  +	  
papperslös	  man	   428x206	  

på	  övre	  
hälften	  	  
s.	  20-‐21	  

15.05.11	  
Papperslösa	  -‐	  Hemlig	  klinik	  
sista	  utvägen	  	   0	   1	   0	   1	   Pekka	  Tuomola	   78x52	  

högre	  
nedre	  
sida	  s.	  21	  

15.05.11	  
Papperslösa	  -‐	  Hemlig	  klinik	  
sista	  utvägen	  	   0	   0	   0	   1	  

okänd	  läkare	  +	  
papperslös	  
kvinna	   253x174	  

på	  övre	  
hälften	  	  
s.	  22	  

15.05.11	  
Papperslösa	  -‐	  Hemlig	  klinik	  
sista	  utvägen	  	   0	   0	   0	   1	   Maija	  Saarinen	   100x71	  

högre	  
nedre	  
sida	  s.	  22	  

28.05.11	  
Utgå	  från	  romernas	  faktiska	  
situation	   1	   0	   0	   1	  

tecknad	  tiggar-‐
kvinna,	  skri-‐
kande	  man,	  skäl-‐
lande	  hund	   82x107	  

i	  mitten	  	  
s.	  15	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   12	   6	   3	   25	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

*)	  samma	  bild	  
används	  tre	  
gånger	  men	  i	  
varierande	  stor-‐
lek	   	  	   	  	  
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BILAGA 3 (1/3) 

 

Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  
romska	  tiggare	  
	  
	  

	   	  

Datum	   Rubrik	  	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  	  
fy
l-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  place-‐
ring	  på	  upp-‐
slaget	  

23.11.10	  
Romerna	  fryser	  -‐	  lägret	  
utan	  el	   1	   0	   0	   1	  

Constantin	  
Lacatusu,	  Vasile	  
Mihai	   81x81	  

högre	  övre	  
kant	  s.	  3	  

26.11.10	  
Staden	  betalar	  romer	  för	  
att	  slippa	  dödsoffer	  (s.	  1-‐3)	   1	   1	   0	   1	  

en	  buss	  full	  med	  
frysande	  romer,	  
Domitru	  Julika*)	   290x178	  

på	  övre	  hälf-‐
ten	  s.	  2-‐3	  

26.11.10	  
Staden	  betalar	  romer	  för	  
att	  slippa	  dödsoffer	  (s.	  1-‐3)	   0	   0	   0	   1	  

en	  grupp	  med	  
11	  frysande	  
romer,	  Dimitri	   100x65	  

nere	  i	  mitten	  
s.	  3	  

27.11.10	  
Tiggerichef	  nekar	  till	  fylla	  
under	  resa	  (s.	  1-‐3)	   1	   0	   1	   1	  

en	  dansande	  
och	  en	  sittande	  
romsk	  kvinna	  på	  
ngt	  ämbetsverk	   159x223	  

på	  högra	  sidan	  
s.	  1	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  fylla	  
under	  resa;	  Osäkert	  hur	  
många	  som	  åker	  (s.	  1-‐3)	   1	   0	   0	   1	  

samma	  dan-‐
sande	  kvinna	  
sittandes,	  en	  
ung	  	  romsk	  
kvinna	  på	  ngt	  
ämbetsverk	   215x213	  

på	  nedre	  hälf-‐
ten	  i	  mitten	  
s.2-‐3	  

05.12.10	  
Snödränkt	  Europa	  jublar	  
och	  fryser	   1	   0	   0	   1	  

Övergivet	  hus-‐
vagn	  på	  övergi-‐
vet	  läger	   68x44	  

i	  mitten	  på	  
högra	  sidan	  s.	  
24	  

08.12.10	  
Fyllerimisstänkt	  tjänste-‐
man	  avgår	   1	   0	   1	   1	  

Fiskehamnen,	  8	  
bilar,	  3	  kvinnor,	  
7	  män	  	  	   167x94	  

högre	  övre	  
kant	  s.	  10	  

11.12.10	  

I	  huvudstadsregionen	  -‐	  Allt	  
ljus	  på	  skamliga	  reserepor-‐
tage	   1	   0	   1	   1	  

en	  buss	  full	  med	  
frysande	  romer,	  
Domitru	  Julika*)	   110x57	  

uppe	  i	  mitten	  
s.	  11	  

20.01.11	  
"Tiggeriförbudet	  ingen	  
fullträff"	   1	   0	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  
tiggarman	  i	  
slaskvädret,	  ett	  
par	  passerar	   198x126	   i	  mitten	  s.1	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  polis-‐
makt	  oroar	   1	   1	   0	   1	  

samma	  tiggar-‐
man	  från	  s.1,	  
från	  sidan	   276x161	  

på	  övre	  hälf-‐
ten	  i	  mitten	  	  
s.	  2-‐3	  

03.03.11	  
Tiggare	  jämställs	  med	  tu-‐
rister	   1	   1	   0	   1	  

hukande	  och	  
frusen	  tiggar-‐
kvinna	  ensam	   150x185	  

på	  övre	  hälf-‐
ten	  i	  mitten	  
	  s.	  4	  
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Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  
romska	  tiggare	  
	  
	  

	   	  

Datum	   Rubrik	  	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  	  
fy
l-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  place-‐
ring	  på	  upp-‐
slaget	  

22.03.11	   Ut	  i	  kylan	  	   0	   0	   0	   1	  

en	  romsk	  kvinna	  
bland	  klottade	  
husvagnar	  i	  Fis-‐
kehamnen*)	   250x150	   i	  mitten	  s.1	  

22.03.11	  
Ut	  i	  kylan;	  Ingen	  snabbin-‐
sats	  för	  romerna	  	   1	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  yng-‐
ling	  bland	  klot-‐
tade	  husvagnar	  i	  
Fiskehamnen*)	   146x94	   i	  mitten	  s.7	  

24.03.11	  
Idag	  hotas	  romerna	  av	  
vräkning	   1	   0	   0	   1	  

en	  romsk	  kvinna	  
bland	  klottade	  
husvagnar	  i	  Fis-‐
kehamnen*)	   86x45	  

högre	  övre	  
kant	  s.	  11	  

25.03.11	   Får	  bo	  inomhus	   0	   0	   0	   1	  

4	  romska	  män	  
framför	  en	  klot-‐
tad	  vägg	  i	  Fiske-‐
hamnen	   252x153	   i	  mitten	  s.1	  

25.03.11	  
Får	  bo	  inomhus;	  Romerna	  
får	  bo	  kvar	   1	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  kvinna	  
med	  två	  resväs-‐
kor	  bland	  klot-‐
tade	  husvagnar	  i	  
Fiskehamnen**)	   218x136	  

övre	  hälften	  	  
s.	  8	  

02.04.11	  
Trick	  -‐	  Tiggare	  används	  i	  
val	  reklam	   1	   0	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  
tiggarkvinna,	  val	  
reklam,	  ett	  par	  
passerar	   93x69	  

i	  mitten	  på	  
högra	  sidan	  	  
s.	  8	  

09.04.11	  
"Romfrågan	  är	  en	  läropro-‐
cess"	   0	   0	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  
tiggarkvinna,	  
fotgängare	  med	  
Galna	  dagars	  
plastpåse	   81x56	  

vänstra	  nedre	  
sidan	  s.(8-‐)9	  

12.04.11	   Hyresavtal	  blir	  rättssak	   1	   0	   0	   1	  

en	  romsk	  yng-‐
ling	  bland	  klot-‐
tade	  husvagnar	  i	  
Fiskehamnen*)	  
(bilden	  besku-‐
ren)	   39x50	  

i	  högre	  nedre	  
kant	  s.	  6	  

29.04.11	  

Fyra	  års	  arbete	  -‐	  ingen	  
lösning	  på	  romfrågan	  (s.	  
14-‐16)	   1	   1	   0	   1	  

hukande	  och	  
frusen	  tiggar-‐
kvinna	  ensam	   150x345	  

hela	  högra	  
sidan	  s.	  14	  

29.04.11	  

Fyra	  års	  arbete	  -‐	  ingen	  
lösning	  på	  romfrågan	  (s.	  
14-‐16)	   0	   0	   0	   1	  

ett	  romskt	  par	  i	  
lägret,	  faner-‐
skjul,	  madras-‐
ser,	  kanister	  
mm.	   220x140	  

på	  övre	  hälf-‐
ten	  s.	  16	  
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Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  
romska	  tiggare	  
	  
	  

	   	  

Datum	   Rubrik	  	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  	  
fy
l-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  place-‐
ring	  på	  upp-‐
slaget	  

25.05.11	  
Helsingfors:	  Okej	  att	  tvåå-‐
ringar	  bor	  i	  tält	   1	   1	   0	   1	  

två	  månader	  
gamla	  Kalervo	  
håller	  i	  en	  vuxen	  
människas	  hand	   328x239	  

övre	  hälften	  	  
s.	  6-‐7	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   17	   7	   3	   22	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
*)	  samma	  bild	  används	  två	  gånger	  men	  i	  vari-‐
erande	  storlek	  

	   	   	   	   	   	  

**)	  bilden	  nästan	  identisk	  med	  22.3.11	  tagna	  
bilden,	  skillnaden	  2	  resväskor,	  en	  annan	  
romsk	  kvinna	  	  
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BILAGA 4 

Artiklar	  som	  berör	  alla	  romer	  -‐	  med	  bildsättning	  av	  icke-‐tiggande	  ro-‐
mer	  
	  

Datum	  	   Rubrik	   An
ta
le
t	  a

r-‐
tik

la
r	  

In
fo
ru
ta
	  	  

fin
ns
	  

G
äl
le
r	  f
yl
-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

	  Bildens	  placering	  
på	  uppslaget	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   1	   0	   0	   1	  

Erika	  Varga,	  
en	  modell,	  en	  
assistent	   97x70	   uppe	  i	  mitten,	  s.1	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   3	  

Erika	  Varga,	  
Julietta	  Né-‐
meth,	  ett	  	  
smycke	   81x54	  

i	  mitten	  på	  vänstra	  
sidan	  s.	  18	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   1	   Anna	  Danyi	   265x322	   helsida	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   1	   en	  modell	   63x100	  

i	  mitten	  på	  vänstra	  
sidan	  s.	  20	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   1	  

Margit	  Ba-‐
logh	   138x91	  

nedre	  högre	  kant	  s.	  
20	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   1	  

Julietta	  Né-‐
meth	   376x236	  

uppe	  i	  mitten	  s.	  20-‐
21	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   2	  

Fanni	  
Dömötör,	  
Angelika	  Biró,	  
ett	  smycke	   84x58	   nere	  i	  mitten	  s.	  21	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   1	   Angelika	  Biró	   184x262	   i	  mitten	  s.	  22	  

12.12.10	  

Romsk	  design	  er-‐
övrar	  modevärlden	  
(s.	  1	  +	  s.	  18-‐22)	   0	   0	   0	   2	  

smycken,	  
Fanni	  
Dömötör	   85x59	   nere	  i	  mitten	  s.	  22	  

29.12.10	  

Stjärnjurist	  fick	  
löpa	  gatlopp	  för	  
sitt	  exotiska	  utse-‐
ende	   1	   1	   0	   1	  

Heikki	  Lam-‐
pela	   324x200	  

på	  övre	  hälften	  	  
s.	  2-‐3	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
2	   1	   0	   14	  
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BILAGA 5 (1/2) 

Fördelning	  av	  bilder	  av	  romska	  tiggare	  samt	  	  
tjänsteresan	  i	  temaområden	  
	  

	   	  

Datum	  	   Rubrik	   Te
m
a	  
om

-‐
rå
de

t*
)	  

G
äl
le
r	  f
yl
-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  place-‐
ring	  på	  sidan	  
/uppslaget	  

23.11.10	  
Romerna	  fryser	  -‐	  
lägret	  utan	  el	   2	   0	   1	  

Constantin	  Lacatusu,	  
Vasile	  Mihai	   81x81	  

högre	  övre	  kant	  
s.	  3	  

26.11.10	  

Staden	  betalar	  ro-‐
mer	  för	  att	  slippa	  
dödsoffer	  (s.	  1-‐3)	   2	   0	   1	  

en	  buss	  full	  med	  fry-‐
sande	  romer,	  Do-‐
mitru	  Julika*)	   290x178	  

på	  övre	  hälften	  
s.	  2-‐3	  

26.11.10	  

Staden	  betalar	  ro-‐
mer	  för	  att	  slippa	  
dödsoffer	  (s.	  1-‐3)	   2	   0	   1	  

en	  grupp	  med	  11	  
frysande	  romer,	  Di-‐
mitri	   100x65	  

nere	  i	  mitten	  s.	  
3	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  
fylla	  under	  resa;	  Två	  
rumlade	  runt	  -‐	  en	  
bestrider	  (s	  .1-‐3)	   2	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  Hannu	  
Hakala	  med	  ölburkar	  
på	  Rumänienresa*)	   64x70	  

uppe	  i	  mitten,	  
s.3	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  
fylla	  under	  resa	  (s.	  1-‐
3)	   2	   1	   1	  

en	  dansande	  och	  en	  
sittande	  romsk	  
kvinna	  på	  ngt	  äm-‐
betsverk	   159x223	  

på	  högra	  sidan	  
s.	  1	  

27.11.10	  

Tiggerichef	  nekar	  till	  
fylla	  under	  resa;	  
Osäkert	  hur	  många	  
som	  åker	  (s.	  1-‐3)	   2	   0	   1	  

samma	  dansande	  
kvinna	  sittandes,	  en	  
ung	  	  romsk	  kvinna	  på	  
ngt	  ämbetsverk	   215x213	  

på	  nedre	  hälf-‐
ten	  i	  mitten	  s.2-‐
3	  

30.11.10	  
Ord	  står	  mot	  ord	  om	  
Rumänienresan	   2	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  Hannu	  
Hakala	  med	  ölburkar	  
på	  Rumänienresa*)	   150x178	  

högre	  övre	  kant	  
s.	  4	  

30.11.10	  
Tolkarna	  skämdes	  
för	  Hakala	  och	  Räihä	   2	   1	   1	  

Jarmo	  Räihä,	  Hannu	  
Hakala	  med	  ölburkar	  
på	  Rumänienresa*)	   54x64	  

uppe	  i	  mitten	  s.	  
6	  

05.12.10	  
Snödränkt	  Europa	  
jublar	  och	  fryser	   1	   0	   1	  

övergiven	  husvagn	  på	  
övergivet	  läger	   68x44	  

i	  mitten	  på	  
högra	  sidan	  s.24	  

08.12.10	  
Fyllerimisstänkt	  
tjänsteman	  avgår	   1	   1	   1	  

Fiskehamnen,	  8	  bilar,	  
3	  kvinnor,	  7	  män	  	  	   167x94	  

högre	  övre	  kant	  
s.	  10	  

11.12.10	  

I	  huvudstadsregion-‐
en	  -‐	  Allt	  ljus	  på	  
skamliga	  reserepor-‐
tage	   2	   1	   1	  

en	  buss	  full	  med	  fry-‐
sande	  romer,	  Do-‐
mitru	  Julika*)	   110x57	  

uppe	  i	  mitten	  s.	  
11	  

20.01.11	  
"Tiggeriförbudet	  
ingen	  fullträff"	   3	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  
tiggarman	  i	  slaskväd-‐
ret,	  ett	  par	  passerar	   198x126	   i	  mitten	  s.1	  

20.01.11	  
Möjligt	  missbruk	  av	  
polismakt	  oroar	   3	   0	   1	  

samma	  tiggarman	  
från	  s.1,	  från	  sidan	   276x161	  

på	  övre	  hälften	  i	  
mitten	  s.	  2-‐3	  

03.03.11	  
Tiggare	  jämställs	  
med	  turister	   3	   0	   1	  

hukande	  och	  frusen	  
tiggarkvinna	  ensam	   150x185	  

på	  övre	  hälften	  i	  
mitten	  s.	  4	  
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Fördelning	  av	  bilder	  av	  romska	  tiggare	  samt	  	  
tjänsteresan	  i	  temaområden	  
	  

	   	  

Datum	  	   Rubrik	   Te
m
a	  
om

-‐
rå
de

t*
)	  

G
äl
le
r	  f
yl
-‐

le
re
sa
n	  

An
ta
le
t	  

bi
ld
er
	  

Bild	  på	  	  

Bildens	  
storlek	  
mm	  

Bildens	  place-‐
ring	  på	  sidan	  
/uppslaget	  

22.03.11	   Ut	  i	  kylan	  	   1	  
	  

1	  

romsk	  kvinna	  bland	  
klottade	  husvagnar	  i	  
Fiskehamnen*)	   250x150	   i	  mitten	  s.1	  

22.03.11	  

Ut	  i	  kylan;	  Ingen	  
snabbinsats	  för	  ro-‐
merna	  	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  yngling	  
bland	  klottade	  hus-‐
vagnar	  i	  Fiskeham-‐
nen*)	   146x94	   i	  mitten	  s.7	  

24.03.11	  
Idag	  hotas	  romerna	  
av	  vräkning	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  kvinna	  
bland	  klottade	  hus-‐
vagnar	  i	  Fiskeham-‐
nen*)	   86x45	  

högre	  övre	  kant	  
s.	  11	  

25.03.11	   Får	  bo	  inomhus	   1	   0	   1	  

4	  romska	  män	  fram-‐
för	  en	  klottad	  vägg	  i	  
Fiskehamnen	   252x153	   i	  mitten	  s.1	  

25.03.11	  
Får	  bo	  inomhus;	  
Romerna	  får	  bo	  kvar	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  kvinna	  med	  
två	  resväskor	  bland	  
klottade	  husvagnar	  i	  
Fiskehamnen**)	   218x136	   övre	  hälften	  s.	  8	  

02.04.11	  
Trick	  -‐	  Tiggare	  an-‐
vänds	  i	  val	  reklam	   3	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  tig-‐
garkvinna,	  valreklam,	  
ett	  par	  passerar	   93x69	  

i	  mitten	  på	  
högra	  sidan	  s.	  8	  

09.04.11	  
"Romfrågan	  är	  en	  
läroprocess"	   3	   0	   1	  

hukande,	  frusen	  tig-‐
garkvinna,	  fotgäng-‐
are	  med	  Galna	  da-‐
gars	  plastpåse	   81x56	  

vänstra	  nedre	  
sidan	  s.(8-‐)9	  

12.04.11	  
Hyresavtal	  blir	  rätts-‐
sak	   1	   0	   1	  

en	  romsk	  yngling	  
bland	  klottade	  hus-‐
vagnar	  i	  Fiskeham-‐
nen*)	  (bilden	  besku-‐
ren)	   39x50	  

i	  högre	  nedre	  
kant	  s.	  6	  

29.04.11	  

Fyra	  års	  arbete	  -‐	  
ingen	  lösning	  på	  
romfrågan	  (s.	  14-‐16)	   3	   0	   1	  

hukande	  och	  frusen	  
tiggarkvinna	  ensam	   150x345	  

hela	  högra	  sidan	  
s.	  14	  

29.04.11	  

Fyra	  års	  arbete	  -‐	  
ingen	  lösning	  på	  
romfrågan	  (s.	  14-‐16)	   1	   0	   1	  

ett	  romskt	  par	  i	  läg-‐
ret,	  fanerskjul,	  
madrasser,	  kanister	  
mm.	   220x140	  

på	  övre	  hälften	  
s.	  16	  

25.05.11	  
Helsingfors:	  Okej	  att	  
tvååringar	  bor	  i	  tält	   2	   0	   1	  

två	  månader	  gamla	  
Kalervo	  håller	  i	  en	  
vuxen	  människas	  
hand	   328x239	  

övre	  hälften	  s.	  
6-‐7	  
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*)	  Temaområden:	  tiggandet	  =	  1	  	  	  	  Utsatthet/utelämnandet	  =	  2	  	  	  Överlevnad	  =	  3	  



 

 


