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1 Inledning 
Studier av ”ras” och etnicitet är idag en viktig del av filmforskningsfältet (Wiegman 1998, s. 158). 

Detta har säkert till stor del sin grund i att media, och därmed dess representationspraktik, är 

oerhört inflytelserik när det gäller utformningen av vårt sätt att betrakta och förhålla oss till 

världen (se exempelvis Bourdieu 2000, s. 31; Wiegman 1998, s.161). På vilket sätt företeelser, 

platser, folkgrupper eller individer framställs i media, audiovisuell eller annan, är därför inte egalt; 

inte nog med att framställningen ”lär” åskådaren/mottagaren något om företeelsen, platsen, 

folkgruppen eller individen, den säger dessutom implicit honom/henne något om världen och de 

övergripande maktstrukturer, i vilken företeelsen, platsen, folkgruppen eller individen utgör en 

del, precis som åskådaren/mottagaren själv.  

 En av dessa etniska folkgrupper, vars representation i de audiovisuella medierna inte blivit 

föremål för så många studier som exempelvis afroamerikaner, latinamerikaner eller indianer, är 

romerna, även kallade zigenare (se exempelvis Benshoff & Griffin 2004, s. 51f). Dessa står i 

centrum i den hyllade1 franska filmen Gadjo Dilo (1997) av Tony Gatlif, vilken handlar om den 

unge franske vagabonden Stéphane som, under sökandet efter sångerskan Nora Luca, hamnar i en 

romsk by där han bl.a. blir vän med Izidor och Sabina. Mot bakgrund av Gatlifs romska 

härstamning och kritikerkårens entusiasm inför filmen, väcks så en undran gällande vad det är för 

bild av romer som Gatlif presenterar. 
 

1.1 Syfte, problemformulering och metod 

Syftet med denna uppsats är således att analysera representationen av romer i filmen Gadjo Dilo 

(1997) av Tony Gatlif. För uppgiften utgår jag från följande frågeställning: 

• På vilket sätt representeras romerna i Gadjo Dilo med avseende på vad som förmedlas 

(innehåll) och hur det förmedlas (form)?2 

                                                 
1 Exempelvis skriver Thompson (2000) “When French director Tony Gatlif debuted Gadjo dilo at the 1997 Locarno 
Film Festival, 3000 viewers rose to their feet and delivered him a ten-minute ovation. The film was lauded by the 
festival-circuit critics, […] who loaded their reviews with adjectives such as ‘authentic’, ‘passionate’, ‘visceral’, 
‘pulsating’ and ‘fullblooded’.” Kessenides (1998) skriver ”More than any other contemporary filmmaker, Gatlif, born 
to gypsy parents in Algeria, explores this rich, mysterious culture, introducing it to ‘outsiders’ everywhere.” Gällande 
dessa receptioner av filmen, vill jag också uppmärksamma att de är starkt präglade av en exotifierande blick, d.v.s. att 
valen av adjektiv bidrar till att exotifiera romer. 
2 Jag är medveten om att det är ett epistemologiskt problem huruvida det är möjligt att skilja form från innehåll. Å ena 
sidan kan det framhållas att filmens form påverkar dess innehåll, vilket delvis är det som kommer att analyseras i 
denna uppsats. Å andra sidan kan distinktionen ses som möjligt, åtminstone som fruktbart tankeexperiment. Detta 
genom att exempelvis beakta att Stam och Spence (1983) vid filmanalys uppmanar till fokus på de specifikt 
audiovisuella uttrycksmedlen, då en handlings- och/eller stereotypanalys av en film lika gärna kan gälla en roman eller 
teaterpjäs. Därmed blir skiljandet mellan form och innehåll relevant. Någon slutgiltig lösning går således inte att nå.   
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Avsikten är därmed att i Gadjo Dilo kunna avtäcka huruvida de tillämpade audiovisuella 

greppen/uttrycksmedlen som präglar formen, korresponderar med eller står i kontrast till de 

synsätt, med tillhörande maktstrukturer, som det förmedlade innehållet ger vid handen.  

 Metoden jag valt är närläsning av filmen med fokus både på den innehållsmässiga skildringen 

av romer och på specifika audiovisuella uttrycksmedel, för att på så vis kunna redogöra för 

karaktäriseringen av romerna och de uttrycksmedel som används i framställningen. Iakttagelserna 

ställs sedan i relation till och analyseras utifrån de idéer och begrepp rörande representation och 

audiovisuella uttrycksmedel, som presenteras i avsnittet Teoretiska utgångspunkter och 

begrepp. Detta innan analysresultatet slutligen kritiskt granskas och diskuteras under rubriken 

Diskussion av och kring analysresultat. 

 Beträffande språkbruket i denna uppsats vill jag klargöra att ordet rom/romer genomgående 

kommer att tillämpas för att beteckna den folkgrupp som i vardagstal nervärderande kalla(t)s 

zigenare. Orsaken till att jag använder benämningen romer är att det är den beteckning som de 

själva använder om sin folkgrupp. Ordet ”zigenare” (inom citationstecken) kommer däremot att 

brukas vid hänvisning till stereotypa konstruktioner gjorda av icke-romer gällande romer.  
 

1.2 Tidigare forskning 

Studier gällande representationen av romer är inte sällan riktade mot litteraturvetenskap. Ett 

exempel är Katie Trumpeners artikel ”The Time of the Gypsies: A People without History in the 

Narratives of the West” (1992), där hon, vid sidan av en redogörelse för romernas situation och 

konstruktion i nazityskland, undersöker funktionen och förändringen av den brittiska litterära 

representationen av ”zigenare” under 17-, 18- och 1900-talet, samt genomför en analys av 

romanen Goddam Gypsy (1970) för att väcka frågan gällande hur romer kommer att representeras 

i framtiden. Genom detta förfarande påpekar Trumpener vid flera tillfällen hur traditionella 

”zigenarstereotyper” varit utformade, utan att de för den sakens skull utgör hennes primära fokus.3 

 Tämligen närliggande Trumpeners artikel är Janet Lyons ”Gadže Modernism” (2004), där 

syftet är att teckna den grundläggande kopplingen mellan framförallt brittisk modernism och den 

föränderliga icke-romska konstruktionen av ”zigenaren”. Följden av detta blir att Lyon ganska 

omsorgsfullt redogör för den tudelade representationen av romerna som står att finna.  

 I The Spanish Gypsy: The History of a European Obsession (2004) av Lou Charnon-Deutsch 

tecknas den historiska utvecklingen gällande hur romer representeras i skriven och visuell kultur, 

då syftet är att spåra ursprungen till de myter och stereotyper som omgärdar romer och hur dessa 
                                                 
3 Vad Trumpener, liksom övriga forskare redovisade nedan, presenterar om stereotyper gällande romer, kommer att 
redogöras för under Teoretiska utgångspunkter och begrepp.  
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har bidragit till skapandet av en fastlåst identitet för romer, samt att förklara hur den tvetydiga 

bilden av romen manipulerats med tiden för att fylla vissa syften i de länder studien omfattar 

(Spanien, Frankrike och Storbritannien). Därmed blir de myter och stereotyper som konstruerats 

om romer noggrant beskrivna. Även i denna bok är det främst den litterära representationen av 

romer som synas, men två korta delkapitel ägnas åt hur de framställts i spanska filmer.  

 Ett verk som enkom studerar hur romer representeras i audiovisuella medier står inte att finna. 

Emellertid nämns som hastigast representation av romer i Colin Crisps Genre, Myth, and 

Convention in the French Cinema, 1929-1939 (2002), eftersom avsikten med verket är att 

kartlägga återkommande handlingsmönster, karaktärer, motiv, teman och tekniska effekter, i den 

textmassa som franska filmer gjorda år 1929-1939 ger upphov till. På så vis avtäcker Crisp hur en 

kvinnlig ”zigenarstereotyp” återkommande används, liksom ett vanligt förekommande 

handlingsmönster involverande en ”zigensk” man.     

 Inte heller finns det några akademiska texter som specifikt inriktar sig på Gadjo Dilo, vare sig 

med representation eller med något annat i fokus. Dock återfinns tre substantiella recensioner med 

akademiska förtecken, nämligen Clas Österholms ”Vem litar på vem? Gadjo Dilo – en film om 

zigenare” (2002), Niobe Thompsons ”Understanding the Gulf: Tony Gatlif’s Gadjo Dilo” (2000) 

och Kalle Løchens ”Gadjo Dilo – främlingen” (1998). 
 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

I detta avsnitt kommer idéer presenteras och begrepp förklaras/definieras rörande representation 

(markerade med fetstil för läsarens bekvämlighet), vilka är relevanta för uppsatsen.  

 Kortfattat kan representation definieras som ”the process by which members of a culture use 

language […] to produce meaning” (Hall 1997, s. 61). Denna definition bygger på förutsättningen 

att språk förstås i ordets vidare bemärkelse, så att alla signifierande system, som kroppsspråk, 

kläder, frisyrer m.m., innefattas. Dessutom ger den vid handen att företeelser, saker och 

människor inte besitter någon given eller sann mening, utan att det är vi människor som ger dem 

mening, något som i sin tur innebär att mening alltid skiftar och glider mellan olika kulturer och 

olika tillfällen, d.v.s. att mening är en konstruktion. Därmed använder sig olika kulturer av olika 

koder, vilka man godtyckligt kommit överens om likt sociala konventioner, för att koda det man 

vill uttrycka och avkoda det vars mening man vill förstå. (Hall 1997, s. 4f, 21ff, 37, 61f) 

 En central fråga när det gäller medieforskning är ”How do we represent people and places 

which are significant different from us?” (Hall 1997, s. 225) Mängder av tidigare medieforskning4 

                                                 
4 Se exempelvis översikterna av Stam & Spence 1983, s. 235; Wiegman 1998, s. 159ff; Hall 1997, s. 251. 
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ger vid handen att icke-europeiska/-amerikanska individer och folkgrupper representeras på ett 

nedlåtande och förvanskat vis; de är utsatta för stereotypifiering. ”Stereotyping reduces people to 

a few, simple, essential characteristics, which are represented as fixed by nature.” (Hall 1997, s. 

257) Vid en stereotypisk representation minskas således en individs eller folkgrupps karaktäristika 

till några få drag som överdrivs och förenklas, samt framställs som fastlåsta för evigt utan 

möjlighet till förändring eller utveckling. (Hall 1997, s. 257f)  

 Kännetecknande för stereotyper är också deras motsägelsefullhet. Detta såtillvida att de 

”raser” eller etniska grupper som utsätts för stereotypifiering ”seem to be represented through 

sharply opposed, polarized, binary extremes – good/bad, civilized/primitive, ugly/excessively 

attractive, repelling-because-different/compelling-because-strange-and-exotic.” (Hall 1997, s. 

229, se även 263) 

 Ovannämnda stämmer väl in på den stereotypifierade, paradoxalt motsägelsefulla, 

representationen av romer som konstruera(t)s av icke-romer. Å ena sidan har de romantiserat 

framställts som ”an emblem of natural liberty, unencumbered mobility, communal loyalty and 

harmony, admirably impervious to manipulation by the state and everywhere subverting the 

disciplinarily of evolving modern institutions” (Lyon 2004, s. 518), kännetecknade av “[the] 

lawlessness, the abandonment, the natural physical grace in form and gesture, of animals; only a 

stealthy and wary something in their eyes makes them human” (Symons citerad i Lyon 2004, s. 

517)5. Å andra sidan har de skildrats som primitiva, hemlighetsfulla, isolationistiska, lögnaktiga, 

tjuvaktiga och ohygieniskt ohälsosamma, samt ovilliga att slå sig ner och utföra ”hederligt” 

arbete, till stor del orsakat av deras vanemässiga rastlöshet och obotligt medfödda laglöshet. 

Dessutom uppfattades romer som omoraliska till följd av den utbredda uppfattningen att de var 

areligiösa/icke-kristna och praktiserande ”fri dans” och ”fri kärlek” i sina läger.6 

 Vanligt förekommande inslag i litterära skildringar är alltså, förutom naivt godhjärtade men 

tjuvaktiga ”zigenare”, ”zigenare” som kuskar runt med sina vagnar och tält till följd av ”the call of 

the open road in their blood” (Trumpener 1992, s. 878), som spelar musik, sjunger och dansar 

flamenco, som spår folks framtid, som är ficktjuvar och/eller hästhandlare, som rövar bort barn 

från sina hem, eller som välkomnar dem som önskar invigning.7 Därtill är den upprepade bilden 

av ”zigenerskan” att hon personifierar exotism, sensualism och passion, vilket bäst kommer till 

uttryck när hon dansar på gränsen till extas; de tillfällen då det även tydligt framgår att hon är mer 

ett vilt djur än en människa. (Charnon-Deutsch 2004, s. 89, 102f, 129f, 144ff, 151, 176f, 241) 
                                                 
5 Se även Trumpener 1992, s. 851, 854, 857, 860, 866, 874; Charnon-Deutsch 2004, s. 7f. 
6 Lyon 2004, s. 518, 521f, 524; Trumpener 1992, s. 851, 855, 857, 874; Charnon-Deutsch 2004, s. 8, 22, 58, 62, 71, 
89, 109, 117. 
7Trumpener 1992, s. 846, 863, 867; Charnon-Deutsch 2004, s. 1, 18, 25, 35, 58, 89, 98; Lyon 2004 s. 22. 
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 En lika typisk som återkommande stereotyp framställning av en kvinnlig ”zigenare”, använd i 

såväl fransk som amerikansk 30-tals film för att ge yttre gestalt åt inre erotiska drifter genom 

projicering på en exotisk karaktär, är den mörkhyade förförerskan. ”Passionate, tempestuous, 

given to excess of jealousy and revenge, she can lead the civilised European (i.e., the white man) 

to betray his birth and give free rein to instincts better left repressed.” (Crisp 2002, s. 42)  

 Detta påminner också om hur romer (i princip figurerar endast romska kvinnor i filmer) 

framställs i spanska filmer, såväl som i litteraturen. Charnon-Deutsch ger nämligen vid handen att 

det vanligaste handlingsmönstret utgörs av en kärlekshistoria mellan en hämmad borgerlig (icke-

romsk) man och en livlig och sensuell ”zigenerska”, där ”this woman peels away the layers of 

social hypocrisy and pseudowealth and offers the man a more natural life free of social and sexual 

convention and a way into a life full of vitality and activity.” (Charnon-Deutsch 2004, s. 240) En 

sådan ”rasöverskridande” relation leder ofta till katastrof i form av separation eller död, om inte 

(som oftast i litteraturen) ”zigenerskan” visar sig vara en kvinna av börd som rövades bort av 

”zigenare” som barn, eller om (som oftast i de s.k. españolada-filmerna) mannen släpper på sina 

hämningar och blir mer ”zigenaraktig”. (Charnon-Deutsch 2004, s. 226ff, 240) 

 ”Zigenarnas” inverkan på icke-romer gör sig också gällande i en typisk litterär framställning 

av första mötet mellan ”zigenare” och ”västerlänningar”: först hindras ”västerlänningarna” i sin 

framfart av ”zigenarna”, för att sedan ofta så att säga glömma bort vilka de är och/eller ”capitulate 

to Gypsy seductions by the very decision to abandon their usual timetables.” (Trumpener 1992, s. 

847, se även s. 861, 869) 

 Utöver detta påvisar Crisp (2002, s. 42) ett vanligt förekommande filmhandlingsmönster 

involverande en välbärgad kvinna som tvingas välja mellan en stilig ”zigenare” och en officer. I 

linje med detta finns dessutom den upprepade litterära skildringen att en ”zigensk” man utövar 

stor lockelse på en vit kvinna (av börd), vilket ibland leder till att kvinnan rymmer till/tas av 

”zigenaren” i fråga (Lyon 2004, s. 530ff; Trumpener 1992, s. 875ff) 

 Det ovan sagda om tvetydigheten gällande den konstruerade bilden av ”zigenaren”, gör sig 

också ofta påmind vid ”åtgärdsdiskussioner”; samtidigt som uppfattningen var att ”zigenare” var 

”changeless: the world has not power over them. They live by rote and by faith and by tradition 

which is part of their blood” (Symon citerad i Lyon 2004, s. 517) söktes bland journalister och 

debattörer i brittiska tidningar de bästa metoderna för att ”raising him [”zigenaren”] to our level” 

(MacRitchie citerad i Lyon 2004, s. 523)8  

                                                 
8 Se även Charnon-Deutsch 2004, s. 64, 201. 
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 Önskan att ”lyfta” romen till vår nivå, flyttar fokus till en annan viktig aspekt av representation, 

nämligen den genom historien vanligt förekommande konstruktionen av ett binärt och hierarkiskt 

motsatspar i form av ”vi” och ”de andra”, där ”vi” utgör den överlägsna normen och ”de andra” 

det underlägsna undantaget. Vilka som räknas till ”vi” och vilka som klassificeras som ”de andra” 

är inte givet utan diskursberoende. I en patriarkal diskurs är det männen som utgör det normativa 

”viet” och kvinnorna som klassificeras som ”de andra”; i en eurocentrisk diskurs, vilket är mer 

relevant för denna uppsats, utgörs istället ”vi” av vita européer/amerikaner och ”de andra” av 

icke-vita icke-européer/-amerikaner. (Said 1993, s. 8f)9 Romerna har alltså, i en eurocentrisk 

diskurs, klassificerats som ”de andra” genom exotifiering och rasifiering. I den romska diskursen 

är dock rollerna omvända, så att icke-romer utgör romernas ”andra”. (Okely 1994, s. 56, 58f)10  

 Hall (1997, s. 270ff) anför tre möjliga motståndsstrategier i kampen mot stereotypifierad 

representation. En innebär att man vänder på värderingen av populära stereotyper, d.v.s. 

karaktäristika hos karaktärer som vanligtvis hade inneburit stereotypifiering p.g.a. sin negativa, 

reducerande natur, framställs som positiva och åtråvärda. Som exempel kan Shaft (Parks, USA, 

1971) nämnas, då den svarta huvudpersonen är våldsam och sexfixerad (främst på jakt efter vita 

kvinnor) likt den gamla Bad Buck-stereotypen, men samtidigt huvudpersonen/hjälten. Dock kan 

denna motståndsstrategi kritiseras för att den inte lyckas undkomma den rasistiska stereotypens 

konstruktion, utan endast återupplivar en gammal sådan. 

 En annan motståndsstrategi går ut på att representationen utmanas från insidan. Detta betyder 

att man strävar efter att låta stereotyper motarbeta sig själva, exempelvis genom att, medelst 

främmandegörning, explicitgöra det som ofta är dolt för att utmana förhärskande definitioner av 

”rasbetingade”/etniska skillnader, eller genom tillämpning av överdrivna karikatyrer. (Hall 1997, 

s. 274f) 

 En tredje motståndsstrategi syftar till att ersätta stereotyper med positiva bilder, d.v.s. 

(medlemmar av) folkgrupper som tidigare främst representerats på ett negativt stereotypifierat vis, 

skildras som genomgoda och moraliska förebilder. Vad som är bra med denna strategi, är enligt 

Hall (1997, s. 272f), att representationsbalansen jämnas ut, samtidigt som representationssätten, 

och därmed synen på vad det innebär att tillhöra dessa folkgrupper, breddas och nyanseras. Det 

dåliga är dock att positiva bilder ”does not necessarily displace the negative. Since the binaries 

remain in place, meaning continues to be framed by them.” (Hall 1997, s. 274) 

 Andra som påpekar fler problem med att tillämpa positiva bilder som motståndsstrategi, är 

filmprofessorerna Robert Stam och Louise Spence. Exempelvis behöver det som ses som positivt 

                                                 
9 Se även Stam 2000, s. 269; Okely 1994, s. 58. 
10 Se även Charnon-Deutsch  2004, s. 4; Lyon 2004, s. 526. 
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av majoriteten, inte uppfattas så av minoriteten. Dessutom är det så att positiva bilder “betrays a 

lack of confidence in the group portrayed, which usually itself has no illusions concerning its own 

perfection.” (Stam & Spence 1983, s. 241)11  

 Utöver detta framhåller Stam och Spence att även om analyser av filmers innehåll (såsom 

handlings- eller karaktärs-/stereotypanalys) lett till mängder av oerhört viktiga slutsatser, ”the 

analyses might easily have been of novels or plays rather than films.” (Stam & Spence 1983, s. 

236)12 Därför slår Stam och Spence ett slag för en metodologisk ansats som fokuserar på det 

audiovisuella mediets specifika dimensioner. Detta genom att vid analys av audiovisuella 

framställningar adressera vilka specifika audiovisuella uttrycksmedel som tillämpas, såsom 

bildutsnitt och -komposition, ljud och musik, medelst frågor av följande karaktär: 
Which characters are afforded close-ups and which are relegated to the background? 
Does a character lock and act, or nearly appear, to be looked at or acted upon? With 
whom is the audience permitted intimacy? If there is off-screen commentary or 
dialogue, what is its relation to the image? (Stam & Spence 1983, s. 247) 

Stam tar upp detta på nytt genom att exemplifiera fler frågor som än mer specifikt är inriktade på 

multikulturalism, ”ras”/etnicitet och representation: 
How much space do the representatives of different social groups occupy in the 
shot? Are they seen in close-ups or only in distant long shots? How often do they 
appear compared with the Euro-American characters and for how long? Are they 
allowed to relate to one another, or do they always require mainstream ‘meditation’? 
Are they active, desiring characters or decorative props? Do the eyeline matches 
identify us with one gaze rather than another? (Stam 2000, s. 277f) 

Gemensamt är att dessa saker är direkt avgörande för åskådarnas möjlighet till förståelse, sympati 

och identifikation. 

 Exempelvis framhåller Stam och Spence att kamerapositionen, vilken är ett specifikt uttryck 

för det audiovisuella mediet, avgör åskådarens position i förhållande till det som förevisas i den 

audiovisuella framställningen, vilket i sin tur medför en politisk/kulturell positionering. Detta så 

till vida att de karaktärer som kameran fokaliserar, externt eller internt genom point-of-view, är de 

karaktärer som åskådarna, genom konventionella mekanismer, identifierar sig med. Stam och 

Spence poängterar dock att en point-of-view-sekvens med utgångspunkt i en förtryckt karaktär, 

inte per automatik garanterar de förtrycktas perspektiv. (Stam & Spence 1983, s. 243ff) 

 Ett annat grepp som påverkar åskådarens sympati och identifikation är bruket av 

extradiegetisk dialog eller voice-over på ljudspåret, då detta kan nära en intimitet mellan 

karaktären i fråga och åskådaren. (Stam & Spence 1983, s. 247) 

 Även filmmusiken är enligt Stam och Spence avgörande när det gäller vilken kulturell 

position åskådaren placerar sig i, då musik har en känslomässig dimension som reglerar vår 

                                                 
11 Se även Stam 2000, s. 277. 
12 Se även Stam 2000, s. 273ff. 
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medkänsla. De karaktärer eller grupper vars framgångar ackompanjeras av pampig eller glad 

musik och motgångar med sorgsen musik, blir de som åskådaren kulturellt positioneras hos, 

genom att musikens natur genererar perspektiv. Därmed medför det om en folkgrupps musik får 

ljuda på ett respektfullt sätt, utan syfte att exempelvis signalera fara, att åskådaren känslomässigt 

identifierar sig med gruppen ifråga. (Stam & Spence 1983, s. 247f) 

 Stam och Spence (1983, s. 240) tillägger också, trots att det kanske inte kan klassas som ett 

specifikt audiovisuellt grepp, att språkbruket är avgörande för vilket synsätt som genereras 

gällande förhållandet mellan olika folkgrupper. Inte sällan återges icke-européers/-amerikaners tal 

som ett obegripligt mummel, medan de framträdande karaktärerna talar engelska med en brytning 

som ska föra tankarna till originalspråket. Således konstrueras ofta engelskan och dess företrädare 

som norm, och som exempel på detta ger Stam och Spence filmen Anna och Kungen (Lang, USA, 

1956), där Anna lär siameserna både engelska och ”civiliserat” uppträde. 

 Med hjälp av ovan nämnda begrepp och metod, gällande representationens innehåll och 

utformande medels audiovisuella uttrycksmedel, är det alltså möjligt att i Gadjo Dilo avgöra 

huruvida de tillämpade audiovisuella uttrycksmedlen som präglar formen, korresponderar med 

eller står i kontrast till de synsätt, med tillhörande maktstrukturer, som det förmedlade innehållet 

ger vid handen. 
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2 Analys av Gadjo Dilo  
I denna del av uppsatsen kommer representationen av romer i Gadjo Dilo att undersökas, genom 

att, för översiktlighetens skull, förmedlingens innehåll först adresseras och därefter dess form.  

 De presenterade iakttagelserna kommer fortlöpande att kopplas till materialet i Teoretiska 

utgångspunkter och begrepp för att i möjligaste mån undvika upprepningar, vilket skulle bli 

resultatet av en separat analys i ett särskilt analysavsnitt. Självfallet skulle fler exempel från 

filmen kunna ges för att ytterligare underbygga varje iakttagelse och analys redogjord för nedan, 

liksom fler aspekter hade kunnat behandlas. Av utrymmesskäl har jag dock valt att fokusera på 

Skildringen av romerna och skildringen av romernas kultur respektive tillämpningen av de 

audiovisuella greppen Kamerapositionering, Bildkomposition och bildutsnitt samt Musik.   
 

2.1 Förmedlingens innehåll 

I enlighet med rubriken kommer de två följande avsnitten endast beröra vad som förmedlas i 

filmen gällande representationen av romerna och hur det förhåller sig till stereotypifiering, samt 

vad det konstruerar för maktstruktur. 
 

2.1.1 Skildringen av romerna  

Den första scenen där romer figurerar i Gadjo Dilo infinner sig kort efter det att en ung fransk 

man (senare presenterad som Stéphane) etablerats som filmens huvudperson (mer om detta 

nedan). Gående på en frusen väg, svänger en hästdragen vagn, varmed sex unga kvinnor färdas, in 

framför honom. Kvinnorna är klädda i brokigt färgglada kläder, bär flertalet smycken och har sina 

mörka hår uppsatta i flätpar, vilket sammantaget signalerar till åskådaren att de sannolikt är romer. 

Detta bekräftas snabbt genom att kvinnorna tilltalar Stéphane och varandra på romani. 

 Flera aspekter gällande skildringen av romerna är slående i denna scen. För det första att 

kvinnornas färdmedel är häst och vagn. För det andra den påfallande högljudda uppsluppenhet 

kvinnorna visar vid åsynen av Stéphane, och hans lätt eggade fascination i retur. För det tredje att 

kvinnorna direkt anspelar på sex genom muntert pikande frågor till Stéphane: ”Vill du ha den här 

flickan? Eller vill du ha den andra?” För det fjärde, vilket hänger samman med förra aspekten, den 

ytterst grova vokabulär, fylld av könsord, som främst en kvinna i sällskapet (senare presenterad 

som Sabina) visar prov på i både talet och sången hon sjunger som respons på att Stéphane säger 

sig leta efter musik. För det femte att det råder en naturlig språkförbistring mellan Stéphane och 

kvinnorna, men att åskådaren förstår båda parter tack vare textningen (mer om detta senare). 
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 Således konnoterar skildringen av romerna i denna scen den negativa stereotypkonstruktionen 

på ett par punkter. Den ena är föreställningen om att ”zigenare” är primitiva eftersom de på 1990-

talet fortfarande färdas med häst och vagn. Den andra är idén om att ”zigenare” i allmänhet och 

”zigenerskor” i synnerhet främst är eldigt temperamentsfulla och erotiska varelser eftersom de 

roat kommer med sexuella anspelningar och sjunger ekivoka sånger. Denna bild förstärks 

dessutom genom den fortsatta skildringen av Sabina (mer om detta senare). Dock kan kvinnornas 

tal om att Stéphane kommer för att ta dem, betraktas som ett sätt att, i linje med en av Halls 

beskrivna motståndsstrategier mot stereotypifiering, låta stereotyper motverka sig själva, såtillvida 

att en vanligt förekommande bild är att det är ”zigenare” som lockar och tar vita kvinnor.  

 Nästa gång en rom korsar Stéphanes väg är det inte givet att mannen i fråga är en rom. Dock 

ser åskådaren att han förs bort av polisen, iförd handfängsel och med slagmärken i ansiktet. Kort 

därefter får detta sin förklaring då Stéphane träffar en äldre romsk man vid namn Izidor, som är 

förtvivlad över att hans son oskyldigt blivit gripen för stöld. För att dränka sina sorger häver 

Izidor i sig sprit och han bjuder Stéphane att dricka med honom. Stéphane avböjer först, med 

hänvisning till att han inte dricker, men tvingas ändra sig p.g.a. Izidors högljudda insisterande. 

Följaktligen anspelas det även i dessa sekvenser på den traditionella framställningen av ”zigenare” 

som tjuvaktiga, men med den viktiga skillnaden att den ifrågasätts genom att Izidor talar om hur 

romerna till följd av fördomar praktiskt taget förföljs av polisen. Även den storskaliga 

alkoholkonsumtionen betonas här (och vid andra tillfällen i filmen, vilket kommer att göra sig 

påmint i den fortsatta analysen) så tydligt att åskådaren bibringas uppfattningen att det är ännu ett 

stereotypt drag, trots att ingen litteratur kan stärka detta, dock med skillnaden utsagan nyanseras 

eftersom åskådaren förses med en bakgrund till alkoholintaget.  

 Izidor låter därefter Stéphane sova ruset av sig i hans stuga och på så vis hamnar Stéphane i 

den romska by där han sedan kommer sig att stanna. Genom detta lär han, och därmed åskådaren, 

på allvar känna filmens två andra stora karaktärer, nu nämnda Izidor och Sabina.  

 Izidor framställs som en oerhört gästfri man som, precis i linje med en enligt Trumpener 

vanligt förekommande karaktärisering av ”zigenare”, med stor entusiasm tar sig an uppgiften att 

introducera Stéphane i den romska kulturen då han visar sig intresserad. Därutöver skildras Izidor 

som en charmig skrävlare som, vid sidan av att inmundiga stora mängder alkohol vid alla 

tidpunkter på dygnet (liksom många andra män i byn och dess omnejd), är en ypperlig musiker 

som vet hur han ska marknadsföra sig själv för att få bra betalt vid de spelningar han gör. Dock 

återges också hur Izidor plågas av det faktum att hans son sitter i fängelse till följd av den enligt 

honom oförtjänt dåliga bilden av romer, och att han är så pass till åren kommen att han inte längre 

attraherar kvinnorna. Det sistnämnda problemet hoppas han kunna lösa genom en tur till Bukarest 
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medan det förstnämnda, i kombination med mötet med Stéphane, får honom att dagdrömma om 

att han tillsammans med familjen ska flytta till Paris eftersom:  
Det finns zigenska överstar, majorer och kaptener i armén. Och advokater och 
åklagare. Man gör ingen skillnad på folk i Frankrike. Fransmännen och zigenarna 
lever i harmoni med varandra. I Frankrike är det ingen som kallar dem för tjuvar. 
Man pekar inte finger åt dem i Frankrike. De reser fritt med sina husvagnar. Folk är 
glada över att se dem. Och de lagar allt som finns: radioapparater, TV-apparater… 
De tillverkar kastruller och husvagnar. Alla älskar dem för det finns inga som jobbar 
lika bra som de här i världen.   

 Följaktligen återfinns i skildringen av Izidor karaktäristika som är vanliga beståndsdelar i 

icke-romska konstruktioner av ”zigenare”, såsom entusiasmen inför att introducera villiga 

utomstående och musikaliteten, men han är aldrig reducerad och fixerad till endast dessa 

egenskaper, d.v.s. hans karaktär är inte föremål för stereotypifiering för att tala med Hall (1997). 

Izidors karaktär är istället rund och nyanserad, vilket innebär att den vanliga följeslagaren av 

stereotypifiering, uppdelningen i ett överlägset ”vi” och underlägset ”de andra”, aktivt motarbetas, 

vilket i sin tur medför att åskådaren kan känna sympati för honom som subjekt.  

 Gällande Sabina kan det konstateras att hon först framställs som högljudd, grov i mun och 

häftig i humöret men ändå lockande då hon, i de tre första scenerna hon figurerar i, är vacker och 

oförställd samtidigt som hon uttrycker sig ekivokt, skriker och/eller är våldsam. Detta blir 

påfallande i scenen där de romska barnen lär Stéphane romska ord ute i skogen. Sabina kommer 

då bärande på ett stort lass kvistar, som när de fastnar i vegetationen, föranleder att hon svär av 

ilska. Stéphane kommer då för att hjälpa henne, med resultatet att hon biter honom i handen, 

varför Stéphane ryggar tillbaka. Barnen som sett hela scenariot skrattar roat, något som retar 

Sabina till den grad att hon ”moonar” sällskapet och skriker ”Ta dig i röven, jävla belgare” åt 

Stéphane. I samband med detta återger också ett av barnen Sabinas bakgrund: ”Hon är en hora. 

Hon lämnade sin man i Belgien. Ingen vill veta av henne längre.” Således antyds en psykologisk 

bakgrund till Sabinas aversion mot alla i allmänhet och ”belgare”, d.v.s. fransktalande, i 

synnerhet. Likafullt konnoterar dock denna skildring av Sabina den stereotypa framställningen av 

”zigenerskan” som vacker och eldfängd, samt mer som ett vilt djur än människa; detta sistnämnda 

eftersom hon likt ett vildsint djur hugger en människa som närmar sig. 

 Sabina ändrar dock framtoning något mot filmens mitt, såtillvida att hon blir mer vänligt 

inställd till/intresserad av Stéphane. Detta gör sig gällande genom att hennes aggressiva utbrott 

tonas ner till förmån för framhållande av ett lekfullt sinnelag och en fallenhet för att dansa. Ett 

exempel därpå återfinns på bröllopsfesten när Sabina på sprudlande humör och glimten i ögat 

berättar för Stéphane, genom en blandning av franska ord, klickande ljud, illustrerande gester och 

minspel, att hon dansat i Belgien. Hennes rytmiska och livliga dans ges det också prov på vid 
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detta tillfälle. Därmed konnoterar skildringen av Sabina även till den icke-romska konstruktionen 

av ”zigenerskan” som en lockande och utmanande danserska. 

 Därtill bör det noteras att det enligt Crisp (2002) återkommande handlingsmönstret, där en 

exotisk, passionerad och stormigt våldsam förförerska i form av en ”zigenerska”, förorsakar att en 

”civiliserad” vit europeisk man glömmer sitt ursprung för att istället ge fria tyglar åt instinkter 

som egentligen borde undertryckas, också går att skönja i Gadjo Dilo. Med detta avses att Sabina 

(en eldfängd och häftig ”zigenerska”) utgör en betydande del i orsaken till att Stéphane (en vit 

europeisk man) stannar kvar i den romska byn (glömmer sitt franska ursprung) och där tillåter sig 

göra sådant han inte tidigare gjorde (t.ex. ge fria tyglar åt dryckenskap). Därmed uppvisar Gadjo 

Dilo även viss likhet med handlingsmönstret som Charnon-Deutsch (2004) beskriver som typiskt 

för españolada-filmerna, såtillvida att kärleksrelationen mellan Sabina (en livlig och sensuell 

”zigenerska”) och Stéphane (en icke-romsk man) bidrar till att han i slutändan blir mer 

”zigenaraktig”; dock med skillnaden att Stéphane inte var någon hämmad borgare från början.    

 Kontentan gällande hur Sabina skildras är sålunda att hon är föremål för en mycket mer 

stereotypisk framställning än exempelvis Izidor, utan att för den skull vara totalt reducerad till en 

platt och låst karaktär, eftersom hon trots allt ges en bakgrund som nyanserar hennes framtoning, 

samt visar prov på förändring under filmens lopp. 

 Utöver Sabina och Izidor skildras ett rikt persongalleri eftersom byinvånare och andra romer 

tar stor plats i handlingen. Ibland återanvänds vid dessa tillfällen klassiska representationsbilder 

av ”zigenare”, som i sekvensen där klanhövdingen, överlastad med guldsmycken om halsen och 

fingrarna, kommer inglidande i en blänkande Mercedes på byns lergata. Här gör sig därmed en 

tvetydighet i representationen av romerna sig gällande, då sekvensen antingen kan tolkas som en 

bekräftelse av den traditionella bildens giltighet, eller, i enlighet med Österholm (2002), kan ses 

som ett medvetet sätt att anspela på inarbetade klichéer för att med ironi som vapen låta dem 

motverka sig själva, ett tillvägagångssätt som återfinns bland Halls (1997) motståndsstrategier. 

 Att låta stereotypa representationer motverka sig själva finns det också entydiga exempel på, 

där taktiken går ut på att reflektera icke-romska konstruktioner av ”zigenare” i romernas sätt att 

betrakta icke-romer13. Tydligt gör detta förfarande sig gällande i scenen där de romska byborna 

överlägger om Stéphane ska få stanna eller inte och flera av männen anför motargument av 

följande slag: ”Han kommer att ta våra kvinnor och barn ifrån oss! Han är kanske en mördare? 

Han kommer att stjäla våra höns. Han är en skurk.”. Sålunda undermineras, genom ombytta roller, 

                                                 
13Se även Österholm (2002). 
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den negativa stereotypkonstruktionen som ger vid handen att ”zigenare” är obotligt tjuvaktiga, 

notoriska barnkidnappare och orsaken till vita kvinnors försvinnanden. 

 På liknande vis förhåller det sig med föreställningen om att ”zigenare” är smutsigt 

ohälsosamma. Med detta åsyftas att filmen dementerar detta genom två okommenterade (och 

inbördes orelaterade) sekvenser, där den första visar hur två romska kvinnor och Izidor förbereder 

respektive uppmanar den, efter lång vandring, lätt smutsige och ovårdade Stéphane att tvätta och 

raka sig, och där den andra visar hur Sabina och en annan romsk kvinna noggrant tvättar sig för 

att därefter gnida in sig med blommor, underförstått för väldoftens skull.  

 Dessutom motbevisas föreställningen om att ”zigenare” är areligiösa/icke-kristna, genom att 

Izidor, när han råkar ut för motgångar och svåra prövningar, talar/ber till Gud. Inte heller ses 

någonstans i filmen romer spå folks framtid eller sälja hästar, för att nämna några exempel. 

 Sammanfattningsvis kan det angående skildringen av romerna, vid sidan av Sabinas och 

Izidors porträttering, alltså konstateras att filmen i stor utsträckning arbetar aktivt för att 

underminera de stereotypa bilder av ”zigenare” som funnits i olika medier genom historien.     

 Utmärkande för representationen av romerna i Gadjo Dilo är också att de, vilket nämndes i 

inledningen av detta avsnitt, återges tala romani, samt att detta textas. Även på denna punkt 

återfinns således ett motstånd mot en eurocentrisk framställning, då romerna inte återges som 

endast utstötande gutturala läten eller talandes franska med en romaniklingande brytning, eller 

ens talandes det historiskt korrekta språket fast utan att textas. Därmed signaleras det till 

åskådaren att romerna, och det de säger, är av lika stor betydelse som Stéphane (i egenskap av 

vit europé) och det han säger. Resultatet av språkbruket blir således att åskådaren ges lika stor 

möjlighet att inta det romska som det franska perspektivet, vilket i enlighet med Stam och 

Spence (1983) innebär en dekonstruktion av franskan och dess företrädare som norm.  

 Dekonstruktionen av det franska som norm förstärks därtill av att Stéphane undervisas i 

romani av romerna för att de ska kunna överbrygga språkförbistringarna. Visserligen lär 

Stéphane Izidor lite franska fraser och franska är det språk på vilket Stéphane och Sabina 

huvudsakligen kommunicerar, men det faktum att Stéphane vid filmens slut till synes 

fullständigt förstår och tämligen hjälpligt talar romani, pekar på att filmen betraktad ur denna 

språkliga aspekt, konstruerar romani och därmed romerna som norm, medan franskan och i 

förlängningen vita européer snarare klassas som undantag.  

 Angående representationen av romerna bör det dessutom tilläggas två saker för att besvara 

frågor som Stam och Spence (1983) finner viktiga. Den ena är att de romska karaktärerna vid 

flera tillfällen ses relatera till varandra utan att Stéphane fungerar som mellanhand eller ens 

finns i närheten. Detta kan exemplifieras med scenen där de romska byborna överlägger om 
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Stéphanes ”framtid”. Den andra är att många av de romska karaktärerna aktivt agerar och ser i 

egenskap av subjekt, istället för att bara passivt ageras och ses på som objekt. Beakta 

exempelvis att det var Izidor som förmådde Stéphane att stanna trots att Stéphane inte tänkt 

sig det14. Gemensamt för dem båda är, i enlighet med Stams och Spences (1983) idéer, 

därmed att åskådaren till följd av en sådan skildring möjliggörs närhet till och identifikation 

med romerna, som annars i egenskap av ”annorlunda folkgrupp” lätt hade kunnat reduceras 

till dekorativ bakgrundsutfyllnad, oförmögen att agera.  

 Emellertid kan det mot detta anföras att Stéphane de facto är den karaktär som så att säga 

har ett uppdrag som ska utföras (d.v.s. hitta Nora Luca) och som driver handlingen framåt, 

vilket pekar på att den vita europén trots allt agerar självständigast och driver handlingen 

mest. Å andra sidan kan även detta kontras genom anförande av att Stéphane faktiskt aldrig 

förmår slutföra sitt uppdrag, medan däremot Izidors uttalade och Sabinas outtalade föresats att 

”behålla” och reformera honom är lyckosamt. 
  

2.1.2 Skildringen av romernas kultur 

Nära sammanlänkat med skildringen av romerna är naturligtvis skildringen av deras kultur15. 

 Något som framställs som en hörnsten i den romska kulturen är dansen och musiken (för 

övrigt den plattform på vilken Stéphane och romerna i byn kan inleda sitt möte). Filmen igenom 

skildras det hur, vid såväl festliga som sorgliga tillfällen, romska män spelar traditionell romsk 

musik, till vilken antingen romska kvinnor eller män sjunger, samt hur inte minst kvinnorna 

dansar rytmiskt till musiken. Ett exempel återfinns under den stora bröllopsfesten, vid vilken 

Stéphane närvarar, då Izidor och flera andra bybor hyrts in som musiker. Med som gäster är också 

Sabina och några andra unga romska kvinnor från byn, vilkas livliga och lustfyllda dans utmärker 

dem bland de övriga dansande gästerna. 

 Skildringen för således tanken till den återkommande bilden av ”zigenare” som musicerande 

och flamencodansande, samtidigt som den konnoterar myten om ”zigenarnas” omoraliskhet till 

följd av deras påstådda praktiserande av ”fri dans”. Gadjo Dilo framställer dock dessa bilder som 

positiva genom att de får stå för livsglädje och gemenskap. Därmed gör här en av Halls (1997) 

                                                 
14 Detta kan kopplas till en bildlig läsning av vad Trumpener (1992) beskriver som en typisk litterär framställning av 
första mötet mellan ”zigenare” och ”västerlänningar”: Stéphane (en ”västerlänning”) hindras först i sin framfart av 
Izidor (en ”zigenare”) innan han tillåter sig övertalas (kapitulerar inför de ”zigenska” frestelserna) att inte gå vidare på 
jakt efter Nora Luca (att överge sin planerade ”tidtabell”).   
15 Jag är medveten om att ”kultur” är ett svårdefinierat begrepp, vars användning lätt medför kulturalistiska/ 
essentialiserande förklaringar. Jag avser dock att undersöka hur Gadjo Dilo framställer kultur ikonografiskt.  
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framhållna motståndsstrategier i förhållande till stereotypifiering sig gällande, eftersom bilder som 

ofta ingår i den stereotypa teckningen av ”zigenare”, framställs som positiva och åtråvärda. 

 Ett annat exempel som pekar på dansens och musikens centrala position i den romska 

kulturen, återfinns i scenen där Izidor, med Stéphane i släptåg, får reda på att hans vän, sångaren 

Milan, har dött. Milans son spelar då vid graven samtidigt som Izidor häller av sin spritflaskas 

innehåll över gravhögen, på vilken han sedan lägger flaskan till rätta, innan han slutligen börjar 

dansa vid graven. I och med detta erbjuder scenen även ytterligare ett exempel på alkoholens 

återkommande inslag i filmens skildring av den romska kulturen. Därtill har scenen en oerhört 

viktig roll för hur Gadjo Dilo hierarkiskt konstruerar bilden av romernas kultur och därmed 

romerna som individer och folkgrupp, vilket härpå följande analys förhoppningsvis kommer visa. 

 Genom att kombinera Saids (1993) tankar med Stams och Spences (1983), kan det konstateras 

att en film som ger uttryck för en eurocentrisk diskurs framställer (representanter för) den vita 

europeiska kulturen som överlägsen norm, medan (representanter för) den icke-vita icke-europeiska 

kulturen återges som underlägset undantag. I Gadjo Dilo verkar dock den innehållsmässiga 

framställningen i motsatt riktning. Stéphane, som i egenskap av vit europé hade utgjort den givna 

normen i en film med eurocentrisk diskurs, finner sig, så fort han kommit till byn, tillhöra ett 

undantag i relation till de ”icke-vita icke-europeiska” romerna och deras kultur. Detta markeras 

redan i titeln som översatt från romani betyder ”galen främling”16 och är det epitet som romerna 

ger Stéphane, istället för tvärtom. Därtill betonas den ombytta maktpositionen i en rad händelser 

filmen igenom. Tydlig i detta avseende är scenen där Stéphane, som tack för Izidors gästfrihet, tar 

sig för att städa hans stuga. Inte nog med att detta självsvåldiga företag föranleder att Sabina och 

några andra romska kvinnor roat konstaterar att ”Han är bög”, så blir Izidor inte alls glad utan 

säger irriterat till Stéphane: ”Skäms du inte över att ha städat mitt hus? Alla skrattar åt dig! Du gör 

bara dumheter! Varför bär du dig åt på det här viset?”17 Vad Stéphane, och därmed åskådaren, får 

erfara är att tilltag som betraktas som naturliga och positiva i den europeiska kulturen, här ses som 

onaturliga och negativa eftersom den europeiska kulturen inte är norm i denna kontext. 

 Gadjo Dilo går emellertid ett steg längre i det att den dessutom visar hur Stéphane successivt 

assimileras till den romska kulturen. Utöver att Stéphane övar på romani för att till slut behärska 

språket, eller att hans invändningar när han bjuds på alkohol klingar av för att ersättas av ett 

deltagande i dryckenskapen, återfinns i filmen några nyckelscener där assimileringen tydliggörs 

(utan att för den skull övertydligt poängteras genom kommentarer). Den första är den korta scenen 

där Stéphane och en romsk kvinna sitter och pratar med varsitt barn i knäet. När de båda tystnat 

                                                 
16 Detta ger både Österholm (2002) och Løchen (1998, s. 23) vid handen. 
17 ”Manlighet” som kategori gör sig sålunda gällande här, men av utrymmesskäl kan detta inte närmare behandlas. 
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spottar den romska kvinnan på marken. Det dröjer då någon halv sekund som av tvekan, sedan 

följer Stéphane hennes exempel och spottar även han på marken. Den andra är scenen där 

Stéphane och Sabina är på väg att ha sex (men blir avbrutna eftersom Izidors son Adriani 

återvänder från fängelset). De grova men ömsint menade orden, vilka filmen visat att romerna 

frekvent använder, kommer då lika naturligt över Stéphanes läppar som Sabinas. Den tredje är 

slutscenen. I den ses Stéphane återvända till den milstensmärkta plats vid vägen där filmen 

började. Med sig har han de kassettband han, under resor till närbelägna byar, spelat in romsk 

sång och musik på. Dessa slår han sönder mot stenen för att sedan gräva ner dem i marken. 

Därefter häller han av den medhavda spritflaskans innehåll på ”gravhögen” och lägger flaskan 

därpå, för att därnäst börjar dansa vid den. Därmed upprepar Stéphane den begravningsritual som 

han själv inte deltog i men bevittnade Izidor göra vid Milans grav (vilket beskrivits ovan).  

 Kontentan blir sålunda att filmen visar hur Stéphanes gradvisa inlemmande i den romska 

kulturen, kröns av ställningstagandet att han inte längre likt en antropolog kan resa runt och samla 

in material från ”andra” kulturer för att sedan representera dem i en eurocentrisk diskurs. Han har 

helhjärtat blivit en av ”de andra”, eller snarare, om utgångspunkten är filmens innehåll, han har 

blivit en av dem som ingår i det romska ”viet”. Därmed kan det fastslås att Gadjo Dilo, gällande 

den innehållsmässiga skildringen av romernas kultur, går till angrepp mot det eurocentriska 

framställningssättet, där inte bara ”alla talar engelska” (läs franska) utan de västerländska 

representanterna, som utgör det överlägsna och normgivande ”viet”, lär ”de andra” kulturerna 

”civiliserat” beteende. Detta eftersom skildringen ger vid handen att den västerländska 

representanten Stéphane inte utgör normen utan (frivilligt) får lära sig vad som är normativt 

”civiliserat” beteende i den romska kontexten, vilket i sin tur pekar på att filmen konstruerar en 

icke-eurocentrisk maktstruktur.   
 

2.2 Förmedlingens form 

Som rubriken anger kommer nedanstående tre avsnitt endast behandla hur innehållet förmedlas, 

d.v.s. på vilket sätt de audiovisuella uttrycksmedlen tillämpas, samt vad det får för följder gällande 

åskådarpositionering och vidhäftande konstruktion av maktstruktur.  
 

2.2.1 Kamerapositionering 

Gadjo Dilo inleds med att kamerabilden visar en frusen otrafikerad grusväg, på vilken en man 

(senare presenterad som Stéphane) strax kommer gående så att han har ryggen mot den plats där 

kameran är positionerad. Denne man börjar då kameran fokalisera, varför åskådaren, efter att 



 18

mannen givit uttryck för sin motvilja att gå, får se hur han sätter sig att äta med ryggen mot en 

milsten vid vägkanten. Färdig med detta går han ut på vägen igen varpå en snabb point-of-view-

sekvens följer där förankringsbilden, utgjord av en närbild av Stéphanes ansikte som blickar i 

vägens riktning, efterföljs av en bild på vägen, vilken sedan avlöses av reaktionsbilden som 

återigen visar en närbild av Stéphanes ansikte samtidigt som han utbrister ”Jag skiter i att gå”. 

Med detta sagt börjar han på vägen snurra runt med hög hastighet, varpå en lång POV-sekvens 

följer genom att närbilden på den snurrande Stéphane plötsligt ersätts av på varandra följande 

360°-panoreringar, med hög hastighet och böljande rörelsemönster. Genom detta förfarande är 

kameran så att säga positionerad i Stéphane två gånger redan innan inledningssekvensen är slut, 

vilket innebär att också åskådaren positioneras där. I enlighet med Stam och Spence (1983) 

medför detta att åskådaren direkt hänvisas till identifikation med Stéphane och därmed omärkligt 

till intagandet av en eurocentrisk maktposition. Därmed ger denna externa och interna fokalisering 

av Stéphane i filmens början, vid handen att han är filmens huvudperson.  

 I den stund som Stéphane anländer till den romska byn uppluckras emellertid den strikta 

fokaliseringen av honom. Detta gör sig exempelvis gällande i sekvensen där Stéphane ska 

ekiperas med hela skor. Då fokaliseras nämligen Izidor, vid sidan av en romsk flicka, under det att 

han går på jakt efter skor i rätt storlek. Därtill kan det nämnas att även Adriani fokaliseras när han 

besöker ”baren” efter sin frisläppning. Följden av att såväl Stéphane som romer fokaliseras, blir 

att åskådaren inte ensidigt anvisas att identifiera sig med huvudpersonen, eftersom han/hon 

positioneras både hos den vite europén och romerna, för att tala med Stam och Spence (1983).  

 Sålunda är det inget kulturellt perspektiv som i detta avseende skänks exklusivitet, men icke 

desto mindre är det så att Stéphane är den som kameran i huvudsak fokaliserar, medan romerna 

snarare fokaliseras i undantagsfall; ett förhållande som ger eko av den binära motsatsen av ett 

normativt och överlägset vitt europeiskt ”vi” och ett avvikande och underlägset romskt ”de”. 

 Tilläggas bör också att filmen stundom visar prov på kamerapositionering bland romerna, så 

att deras position i förhållande till Stéphanes framhävs. Med detta avses t.ex. att kameran är 

placerad nere bland de romska byborna i scenen där de betraktar den nyanlände Stéphane som 

kliver ut på dörrtröskeln till Izidors hus, eller att kameran liksom byborna, är placerad(e) utmed 

vägen där Stéphane går medan skällsord haglar över honom. Även vid dessa tillfällen intar därmed 

åskådaren det förvisade ur romernas perspektiv, d.v.s. vad som med utgångspunkt i Stam och 

Spence (1983) kan kallas ett icke-eurocentriskt perspektiv, då det hela är ickefördomsfullt framställt. 

 Inte heller är det så att endast Stéphane föräras POV-sekvenser. En viktig skillnad är dock att 

när det handlar om vad Stéphane ser, visas förankringsbilden av honom först och sedan vad han 

ser, medan när det gäller vad de romska karaktärerna ser, så visas generellt först en bild som 
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därefter förankras i romerna. POV-sekvenser involverande Stéphane kan alltså sägas genomgå 

den vanliga ordningen med förankringsbild före subjektiv bild och avslutande reaktionsbild 

(möjligtvis med justeringen att reaktionsbilden skippas), vilket innebär att åskådarens identifiering 

med honom förstärks eftersom han/hon intar hans position, då kameran med all tydlighet gör det. 

Som exempel kan de två POV-sekvenserna i filmens inledning, vilka ovan har beskrivits, anföras.  

 Däremot är POV-sekvenser involverande romska karaktärer generellt inte uppbyggda på 

samma vis, såtillvida att förankringsbilden ofta slopas, så att endast en subjektiv bild följd av en 

reaktionsbild visas. Den faktiska innebörden blir därmed att åskådaren först i efterhand upplyses 

om att det han/hon sett i själva verket var en subjektiv bild förankrad i en romsk karaktär. 

Emellertid får det även, vid beaktande av Stam och Spence (1983) teori, konsekvenser för de 

kulturella positioneringar åskådaren erbjuds. Detta i och med att åskådaren vid dessa tillfällen inte 

alls, eller åtminstone inte i samma utsträckning, intar den romska karaktärens position p.g.a. att 

kameran inte tydligt markerar att den gör det. Ett påtagligt exempel på detta återfinns i sekvensen 

som infinner sig efter Izidors och Stéphanes alkoholdränkta första möte. Genom ett fönster ses då 

Stéphane liggandes på sängen i Izidors stuga, varför åskådaren omedvetet klassificerar denna bild 

som ”objektiv” i betydelsen utan förankring. Ett klipp till nästa bild, som är filmad precis innanför 

nu nämnda fönster, visar dock hur tre romska kvinnor nyfiket kikar in genom fönstret; den första 

bilden var tydligen kvinnornas subjektiva synintryck. En variant på detta hittas också i slutscenen. 

En bild utan förankring i någon karaktär, som visar hur Stéphane dansar vid ”kassettbandens 

grav”, avlöses då av en bild på hans bil där hans dans speglas i rutan samtidigt som Sabina (som 

åskådaren inte ens visste var med) ses resa sig upp från liggande ställning i baksätet, en bild som i 

sin tur efterföljs av en närbild av Sabinas ansikte, över vilket ett leende sprider sig. Även om det 

här inte är tal om en POV-sekvens i ordets stränga bemärkelse, måste åskådaren likafullt i 

efterhand koppla samman orsaken till hennes leende (presenterad som en reaktionsbild) med den 

”objektiva” bilden av Stéphanes dans (vars fortsättning hon gissningsvis ser). 
 

2.2.2 Bildutsnitt och bildkomposition  

Eftersom kamerans position i förhållande till det som förevisas utövar inflytande på bildutsnittet 

och bildkompositionen, har indirekt några aspekter redan nämnts ovan, som i detta avsnitt 

kommer att bli utförligt behandlade. Exempelvis konstaterades det i inledningen av förgående 

avsnitt att en viktig komponent i filmens etablerande av Stéphane som huvudperson, ligger i att 

närbilder av hans ansikte används som förankringsbilder respektive reaktionsbilder i POV-

sekvenser. Detta därför att, enligt Stam och Spence (1983), bokstavlig närhet till en karaktär 
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innebär bildlig/känslomässig närhet, från åskådarens sida, till karaktären i fråga, vilket är en viktig 

förutsättning för att en karaktär ska betraktas som huvudperson. Åskådarens identifikation med 

Stéphane möjliggörs således till stor del av att han visas i närbild, inte bara i inledningsscenen 

utan hela filmen igenom, som när Stéphane lyssnar till Izidor som spelar fiol för honom för första 

gången, eller när han betraktar Sabina som dansar18 under första tillfället han spelar in musik.  

 Ett mycket stort antal närbilder föräras emellertid frekvent även romerna i allmänhet och 

Sabina och Izidor i synnerhet. På detta kan bybornas överläggning om huruvida Stéphane ska få 

stanna eller inte stå som exempel, då de romer som talar visas i ansiktsnärbilder. Likaledes visas 

den romska sångerskan (som sjunger om mannen som dödade sin bror) i en ansiktsnärbild under 

tiden sången varar, precis som Sabina i filmens slutbild.  

 Resultatet av denna tillsynes jämna fördelning av de närmare bildutsnitten är att åskådaren 

erbjuds närhet till och identifikation med både Stéphane och de romska karaktärerna, d.v.s. 

åskådaren möjliggörs intagandet av såväl en vit europés perspektiv som en roms. Därmed kan det 

hävdas att det ur denna synvinkel inte finns någon hierarkisk maktstruktur. 

 Värt att notera är dock den skillnad i funktion som går att skönja mellan hur de närmre 

bildutsnitten av Stéphane respektive de romska karaktärerna används. Medan nära och halvnära 

bilder av de romska karaktärerna förefaller tillämpas på konventionellt vis, t.ex. vid dialog eller 

som subjektiv bild, används tämligen ofta de nära och halvnära bilderna av Stéphane som 

moderator av åskådarens känslor (vid sidan av konventionell tillämpning). Detta så till vida att 

filmen, vid förevisning av romska kulturella yttringar som kan tänkas verka främmande för (den 

implicite icke-romska) åskådaren, visar nära bilder av Stéphane där hans ansiktsuttryck fungerar 

som guide för hur åskådaren ska förhålla sig till detta. När Sabina hämtas för att prata franska med 

Stéphane är ett exempel. Eftersom Sabina vägrar, försöker Izidor släpa henne trots ihärdigt 

motstånd, samtidigt som båda skriker och svär åt varandra. En halvnära bild på Stéphane visar då 

hur han verkar osäker gällande hur han ska förhålla sig till detta som spelas upp framför honom, 

en känsla som korresponderar med åskådarens. Kort därefter visas dock i samma bildutsnitt hur 

Stéphane roat ler. Även om Izidor skriker efter den flyende Sabina att han ska döda henne, lugnas 

åskådaren i att detta inte varit en reellt hotfull situation, mycket tack vare att Stéphanes 

ansiktsuttryck visar åskådaren att det förevisade ska tolkas som harmlöst. Ett annat exempel 

återfinns när bröllopsprocessionen når fram till brudens dörr. Växelvis klipps det då mellan bilder 

av brudens far som ilsket hytter med ett tillhygge mot den blivande brudgummen, samtidigt som 

han gormar att ingen ska få ta hans dotter, och halvnära bilder av hur Stéphane reagerar på detta. 

                                                 
18 Många subjektiva bilder av Sabina, förankrade i närbilder av Stéphane, förekommer i filmen, men tyvärr kan 
objektifieringen av kvinnan genom mannens blick inte utvecklas här, då det faller utanför ämnet för denna studie. 
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Stéphanes undrande uttryck ses dock övergå i ett leende när plötsligt brudens far och 

brudgummen gemytligt omfamnar varandra efter en gemensam skål. Åskådaren får således 

bekräftelse på att han/hon av förståeliga skäl kände osäkerhet inför de förevisade händelserna, 

men att det utifrån Stéphanes respons är i sin ordning; det var ”bara en säregen kulturell yttring”.  

 Följden av denna sorts tillämpning av nära bildutsnitt på Stéphane blir därmed att åskådaren 

knyter ännu starkare identifikationsband till honom, eftersom åskådaren inte bara bereds en 

avståndsmässig närhet till honom, utan därtill kalibrerar sina känslor inför det förevisade utifrån 

hans exempel. Då dessutom denna ”guidefunktion” i huvudsak tillämpas när romska kulturella 

yttringar förevisas, som den implicite icke-romske åskådaren kan förväntas finna underliga och 

skrämmande, blir resultatet att den vite europeiske karaktären och den europeiska kulturen trots 

allt blir norm, eftersom berättelsen är konstruerad utifrån en vit europeisk synvinkel. 

 När det istället gäller bildkomposition i Gadjo Dilo, kan det konstateras att varken romer eller 

icke-romer genomgående placeras i bakgrunden. Påtagligt är däremot att filmens bilder ofta är 

komponerade så att Stéphane, Sabina, Izidor och andra tämligen centrala romska karaktärer, är 

jämbördigt placerade i bildrutan, d.v.s. på ungefär samma avstånd från kameran/åskådaren när de 

figurerar i samma bild. (De som förpassas till bakgrunden är de romer eller rumäner som bäst 

beskrivs som statister.) För övrigt kan det konstateras att representanter för den romska 

folkgruppen ideligen besitter en mycket större andel av bildytan än representanter för den vita 

europeiska majoriteten, eftersom de romska karaktärerna är i numerärt överläge. Båda dessa 

utsagor kan styrkas genom hänvisning till scenen där Stéphane och de romska byborna spelar 

tärning. Stéphane, Sabina och Sabinas pappa visas nämligen då i bilder där de är likvärdigt 

placerade i centrum. Runt omkring dem sitter och står dessutom många romska bybor på 

”halvdistans” (d.v.s. de inte är centrala för handlingen men deras individuella ansiktsdrag kan 

ses), vilket innebär att romerna nästan fyller bilden. Kontentan av den övergripande 

bildkompositionen blir således att åskådaren bereds närhet till och identifikation med både 

Stéphane och romerna, men något mer till/med de sistnämnda, vilket medför att åskådaren i detta 

avseende främst bereds kulturell placering hos romerna, för att tala med Stam och Spence (1983). 
 

2.2.3 Musik 

Musiken som förekommer i Gadjo Dilo är i främst intradiegetisk och gör sig därför i huvudsak 

gällande när de romska karaktärerna spelar och/eller sjunger, vilket sker ytterst frekvent. Exempel 

på detta är de i andra sammanhang redan nämnda scenerna, där Izidor spelar fiol för Stéphane 

eller där Milans son spelar och sjunger vid sin fars grav, liksom de tillfällen då Stéphane spelar in 
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traditionell romsk sång och musik på kassettband. Då karaktärerna vid dessa tillfällen spelar och 

sjunger traditionella romska visor, blir resultatet, med utgångspunkt i Stams och Spences (1983) 

teoretiska idéer, att åskådaren kulturellt positioneras hos romerna, eftersom deras musik får ljuda 

på ett ytterst respektfullt sätt. 

 Vid två tillfällen i filmen tillämpas dessutom extradiegetisk musik. Det första av dem återfinns 

i inledningsscenen och börjar ljuda när Stéphane bestämmer sig för att strunta i att gå. Då hörs en 

suggestivt rytmisk låt som blandar ”västerländska” ljud med romska, och vars text på bl.a. 

franska, engelska, tyska och spanska handlar om romer. På så vis introduceras filmens ämne 

genom musiken, samtidigt som positioneringen av åskådaren förefaller tvetydig. Detta sistnämnda 

så till vida att texten delvis förefaller ge uttryck för en eurocentrisk diskurs19, vilket positionerar 

åskådaren hos de vita européerna, medan de romska tongångarna erbjuder åskådaren en försiktig 

acklimatisering i en romsk positionering. 

 Det andra tillfället återfinns när den arga mobben av rumäner jagar Adriani (då han precis har 

dödat en rumän i en akt av hämnd för sin orättvisa fängsling, blandat med affekt till följd av en 

rasistisk förolämpning). Då hörs en lågintensiv rytm som för tanken till häftiga men kontrollerade 

andetag (som tillhörande en flyende men samlad person), samtidigt som den påminner om rytmen 

i inledningssekvensen. Skillnaden är dock att denna gång kombineras rytmen med den smärtsamt 

känslofulla romska sång åskådaren lärt sig känna igen som Nora Lucas. Denna ljudbild fortsätter 

sedan över cross-cut-bilder som visar hur romerna flyr genom skogen samtidigt som rumänerna 

sätter eld på deras by. När byn först angrips respektive står i lågor, och åskådaren inser att Adriani 

brinner inne, tystnar emellertid rytmen och endast Nora Lucas sång ljuder. Även denna försvinner 

sedermera från det extradiegetiska ljudspåret, men återkommer som ett smärtfyllt men melodiskt 

skri när Sabina finner Adrianis förbrända kropp och när Isidor har fått beskedet att hans son 

dödats. Således ackompanjeras romernas motgångar med musik och sång som, genom melodin 

och tonläget i rösten (då texten inte är översatt), förmedlar en känsla av deras utsatthet, smärta och 

ångest. Resultatet blir, med avstamp i Stam och Spence (1983) teori, att musiken i denna sekvens 

positionerar åskådaren hos romerna, eftersom deras stämningsläge, översatt i musiken, påverkar 

åskådarens stämningsläge. 

 

                                                 
19 Mina lingvistiska begränsningar medför att jag endast förstår brottstycken av texten; exempelvis olika språks 
(nedvärderande) namn på romer såsom ”gypsy”, ”zigeuner”, ”gitano”, liksom ord som ”de la mer” (=vid havet), 
”nomade” (=nomad) och ”the desert” (=öknen). Därmed kan jag sluta mig till att texten rör romernas tillvaro och 
ursprung, men lika gärna förbise viktiga aspekter som hade påverkat analysen. Med detta som bakgrund hade det varit 
önskvärt att sången textades, inte bara vid detta tillfälle utan även när de andra sångerna sjungs (vilket faktiskt sker 
vid ett tillfälle).  
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3 Diskussion av och kring analysresultatet 
I enlighet med vad som framkom i analysen i föregående kapitel, kan det konstateras att 

representationen av romer i Gadjo Dilo är motsägelsefull och/eller tvetydig, i större eller mindre 

utsträckning, både gällande vad som förevisas (innehållet) och hur det förevisas (formen). 

 Måttligt tvetydig är den innehållsmässiga skildringen av de romska karaktärerna och deras 

förhållande till den stereotypa bilden av ”zigenaren”. Å ena sidan är filmen inkonsekvent i 

porträtteringen av romska karaktärer, såtillvida att Izidor i stort skildras på ett nyanserat vis medan 

Sabina både innehållsmässigt och funktionsmässigt i mångt och mycket konnoterar den stereotypa 

”zigenerskan”. Å andra sidan konstruerar filmen inte det franska/vita europeiska som norm, utan 

romerna, då de återges tala romani som textas, utöver att de skildras som aktivt agerande och 

seende subjekt som ses relatera till varandra utan vita europeiska mellanhänder. Därtill förstärks 

Gadjo Dilos positivt nyanserade representation av romerna genom filmens aktiva arbete för att 

underminera stereotypa konstruktioner, främst medelst motståndsstrategier som ironisk överdrift 

och ombytta roller.  

 Angående sistnämnda strategi vill jag beröra det som i mina ögon gör den särskilt intressant, 

nämligen att dess effektivitet ligger i den för åskådaren uppenbara absurditeten i att t.ex. Stéphane 

av romerna beskylls för att vara en mördare såväl som kvinno-, barn- och hönstjuv. När sådana 

anklagelser riktas mot människor som i en eurocentrisk diskurs klassas som ”de andra”, höjer 

alltför få på ögonbrynen för att de antingen tar beskyllningarna som bekräftelser på sina redan 

besuttna fördomar eller som ”ännu ett typiskt rasistiskt uttalande”, men när rollerna skiftas och 

människor som räknas som ”vi” utsätts för samma anklagelser, framstår med all tydlighet det 

befängda i att utan belägg anklaga någon för så förnuftsvidriga saker, endast med hänvisning till 

individens etniska tillhörighet.  

 Tvetydigt är också resultatet av kamerans positionering i filmen. Då Stéphane är den som 

externt fokaliseras mest, hänvisas åskådaren främst till identifikation med honom och därmed till 

intagandet eurocentrisk maktposition. Dock fokaliseras även romer externt, om än i mindre 

utsträckning, med följden att även en icke-eurocentrisk maktposition erbjuds. Därtill fokaliseras 

både Stéphane och romska karaktärer internt genom point-of-view-sekvenser, men ofta på olika 

sätt, så att det generellt blir tydligt för åskådaren när kameran är positionerad ”i” Stéphane, men 

otydligt när kameran är positionerad ”i” en romsk karaktär. Den sammantagna följden därav blir 

att inget kulturellt perspektiv förlänas exklusivitet, men lika fullt att det eurocentriska perspektivet 

ges övertaget, eftersom Stéphane som vit europé fokaliseras mest och tydligast. Då jag berört 

detta i förra delen vill jag hänvisa dit, dock med tillägget att jag finner det anmärkningsvärt att en 
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sådan skillnad i POV-tillämpningen står att finna i Gadjo Dilo, med tanke på att filmen på flera 

andra punkter uppvisar en strävan bort från stereotypifiering och eurocentriska tendenser.  

 Gällande bildkompositionens utformning kan det konstateras att den möjliggör åskådarens 

närhet till både Stéphane och romerna, eftersom båda parter vid flera tillfällen är likvärdigt 

placerade i bildrutan. Dock uppfyller romerna, till följd av numerärt överläge, ofta största delen av 

bildytan, varför åskådaren ur detta hänseende främst bereds kulturell placering hos romerna. 

 Musiken som brukas i Gadjo Dilo är dock i det närmaste entydig med avseende på vilket 

perspektiv den hänvisar åskådaren till. Vid sidan av att de icke-romska benämningarna på romer i 

texten till musiken i inledningssekvensen pekar i riktning mot en eurocentrisk diskurs, är 

åskådaren filmen igenom tydligt positionerad hos romerna. Detta till följd av att romsk sång och 

musik frekvent får framföras på ett högst respektfullt sätt, utöver att romsk sång och musik av 

sorgsen, smärtfylld karaktär får ljuda när de romska karaktärerna förföljs och dödas. Musiken är 

således ytterst lyckosam gällande att få åskådaren att känna närhet till och sympati för romerna. 

Emellertid skulle det lite tillspetsat kunna påstås att musiken samtidigt löper en risk att etnifiera 

romerna i alltför hög grad, då den så gott som genomgående är traditionellt romsk.  

 Gadjo Dilos innehållsmässiga skildring av den romska kulturen framstår även den som 

nästintill entydig. Orsaken är att filmen vid de få tillfällen som stereotypa bilder förekommer, låter 

dessa stå för positiva saker istället för negativa, utöver att den genomgående underminerar 

stereotypa uppfattningar, samt konstruerar romernas kultur som norm medan de vita européernas 

kultur klassas som undantag. Detta sistnämnda är särskilt effektivt i skapandet av ett icke-

eurocentriskt perspektiv som positionerar åskådaren hos romerna, samtidigt som den romska 

folkgruppen ges övertaget i en hierarkisk maktstruktur som annars ofta är eurocentrisk.  

 Med detta i beaktande förefaller det i mitt tycke både märkligt och beklagansvärt att filmen, 

genom att nära och halvnära bildutsnitt av Stéphanes ansikte tillämpas som moderator av 

åskådarens känslor inför förevisade romska kulturyttringar, undergräver sin egen konstruktion av 

romerna som norm. Detta eftersom den implicite åskådaren är en icke-rom, vars förväntade 

reaktioner av osäkerhet inför främmande romska kulturyttringar, indirekt styr hur filmen berättas. 

Resultatet blir därmed att den vita europén och hennes kultur, trots andra ansträngningar, likafullt 

blir den i filmen övergripande, om än inte den iögonfallande, normen. 

 Gadjo Dilo är således motsägelsefullt utförd i bemärkelsen att det förmedlade innehållets 

hållning är olik den hållning som vissa audiovisuella uttrycksmedel (kamerapositionering och 

bildutsnitt) ger vid handen. Detta eftersom det förstnämnda gör romerna till norm och jämställda 

eller t.o.m. överlägsna vita européer, medan de sistnämnda inrättar den vita europén som överlägsen 

norm gentemot romerna. Den naturliga följdfrågan blir varför det förhåller sig så. Är det resultatet 
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av en olycklig slump? Kan det vara en omedveten följd av att Gatlif, trots sitt romska påbrå, är en 

fransk filmskapare, och i och med det konstruerar sin film så att det franska och i förlängningen 

det vita europeiska upprätthålls som norm? Eller rör det sig om en ytterst medveten strategi från 

Gatlifs sida, där han avsiktligt låter det franska/vita europeiska vara överordnade norm så att 

åskådaren, med Stéphane som guide, lättare kan ta del av och förhoppningsvis därmed även ta till 

sig det stereotypunderminerande innehållet, vilket han/hon annars kanske inte hade förmått/orkat? 

Något givet svar står självfallet inte att finna. Att döma av kritikerkårens och publikens skarpa 

gillande, har dock Gatlif, om det sistnämnda varit föresatsen, lyckats.  

 Icke desto mindre är det försåtligt med ett filmupplägg som Gadjo Dilos, där innehållets 

utbredda icke-eurocentriska inställning kontradikteras av vissa styrande specifikt audiovisuella 

uttrycksmedels utbredda eurocentriska hållning. Detta eftersom den ordinäre åskådaren, vilken 

saknar skolning i filmvetenskaplig analys, sedan barnsben lärt sig bortse från de audiovisuella 

uttrycksmedlen för att till fullo kunna låta sig absorberas av handlingen, och därför inte är 

medveten om de processer som är i görningen och i vilka han/hon är centrala. Sett utifrån detta 

perspektiv anser jag att åtskillnad av innehåll och form framstår som en praktisk analysgrund. 

 Avslutningsvis vill jag tillägga att då detta är en C-uppsats med vad det innebär i begränsat 

sidantal, har det inte varit möjligt att analysera representationen av romer i fler filmer och därmed 

ställa resultaten mot varandra. Som ett fortsatt projekt tror jag emellertid att det skulle kunna vara 

intressant och givande att just jämföra hur romer representeras i olika filmer. Detta för att i mindre 

skala kunna undersöka hur t.ex. åskådarpositionering och tillhörande maktstruktur påverkas av att 

huvudpersonen är rom respektive icke-rom, eller för att i större skala exempelvis kunna avtäcka 

återkommande karaktäristika och förmedlingsformer i det audiovisuella mediet, om vilket det än 

så länge inte tycks finnas någon omfattande filmvetenskaplig studie.   

 Säkerligen hade också tänkvärda resultat kunnat erhållits om synen på maskulinitet i Gadjo 

Dilo (ev. i jämförelse med andra filmer) hade studerats, vilket också uppmärksammats i denna 

uppsats analysdel. Dessutom hade inriktningen på representationen av romer kunnat ersättas av ett 

feministiskt anlagt perspektiv, för att på så vis möjliggöra en djupare inträngning i skildringen av 

Sabina (och de andra kvinnorna), samt den i denna uppsats noterade benägenheten att låta bilder 

av kvinnor konstituera de subjektiva bilderna i filmens POV-sekvenser.  
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4 Sammanfattning  
I denna uppsats har representationen av romer i Tony Gatlifs film Gadjo Dilo (1997) analyserats. 

Då avsikten var att avtäcka huruvida de tillämpade audiovisuella uttrycksmedlen som präglar 

formen, korresponderar med eller står i kontrast till de synsätt, med tillhörande maktstrukturer, 

som det förmedlade innehållet ger vid handen, utgick jag från följande frågeställning: 

• På vilket sätt representeras romerna i Gadjo Dilo med avseende på vad som förmedlas 

(innehåll) och hur det förmedlas (form)? 

 De teoretiska utgångspunkter iakttagelserna vägts mot har bestått i Halls redogörelse för 

begrepp som representation och stereotypifiering jämte möjliga motståndsstrategier, Stams och 

Spences metod där en framställnings tillämpning av specifikt audiovisuella uttrycksmedel synas, 

samt den tidigare forskningen kring representationen av romer, främst inom litteraturvetenskapen.  

 Utifrån resultatet av analysen har slutsatsen dragits att representationen av romer i Gadjo Dilo 

är motsägelsefull och/eller tvetydig i större eller mindre utsträckning, både gällande vad som 

förevisas (innehållet) och hur det förevisas (formen).  

 Den innehållsmässiga skildringen av romer arbetar aktivt för att undergräva stereotypa 

konstruktioner samtidigt som vissa romska karaktärer konnoterar den stereotypa teckningen av 

”zigenaren”. Angränsade innehållsmässiga skildring av romernas kultur uppvisar stereotypa bilder 

men framhåller dem som positiva, samt framställer romerna och deras kultur som norm.   

 Det specifikt audiovisuella uttrycksmedlet musik positionerar frekvent åskådaren hos romerna 

men för vid ett tillfälle tanken till en eurocentrisk diskurs. Kamerapositioneringen är både hos 

romska och icke-romska karaktärer, men de sistnämnda fokaliseras oftare och tydligare, med 

övertag för den eurocentriska maktstrukturen som följd.  I bildkompositionen placeras romer 

likvärdigt med icke-romer samtidigt som de förstnämnda upptar mest av bildytan, varför 

åskådarens positionering hos romerna gynnas, samtidigt som sättet på vilket de närmare 

bildutsnitten tillämpas, avslöjar att det icke-romska i betydelsen det vita europeiska är den 

övergripande normen som styr struktureringen av filmen. 

 Kontentan blir således att Gadjo Dido är motsägelsefullt utförd i bemärkelsen att det 

övergripande synsätt (romerna är subjekt och utgör normen), med tillhörande maktstruktur 

(romerna är jämställda eller t.o.m. överlägsna de vita européerna), som det förmedlade innehållet 

ger vid handen, står i kontrast till det övergripande synsätt (de vita européerna utgör normen), 

med tillhörande maktstruktur (de vita européerna är överlägsna romerna), vilket tillämpningen av 

vissa audiovisuella uttrycksmedel som präglar formen ger vid handen.   
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