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Abstract 

 

The Roma minority in Sweden are discriminated against at the labor market, housing, 

education, civil society and in political representation. Despite this discrimination several 

Roma activists have created an arena for themselves where they have played an important 

role in the struggle for human rights for Romas in Sweden. This thesis aims to explore the 

conditions under which Roma politicians and activists participate in the political dialogue in 

Sweden. Iris Marion Young's theories on inclusive democracy with the three nodes of 

greeting, rhetoric and narrative are used as theoretical framework. The method of the thesis 

may be described as a micro-ethnography, where five Roma politicians or activists are 

interviewed and participatory observation is conducted. The material was collected during the 

Swedish election 2014. The result of the study concludes that it appears as if the political 

arena is rather open to persons outside the majority normative. Many of the Romas are 

greeted and welcomed into the political sphere. The lack of a Roma narrative and the lack of 

tolerance for a rhetoric outside the normative, as well as difficulties due to lack of schooling, 

makes it difficult for Romas to fully participate and be includes in the political and 

democratic arena. 
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1.1 Inledning 

 

”Jag kan ibland bara stanna till och tänka att: shit liksom, vad är det jag gör och vad är det som 

händer? Från att under högstadiet få klapp på axeln med stackars lilla romska flicka, du kommer 

ändå aldrig att bli någonting, till att sitta som kommunpolitiker och förstanamn, den resan trodde jag 

aldrig att jag skulle göra. Det är en resa som jag tror ingen trodde någon rom skulle göra. För att 

man har varit utesluten från så basala saker som utbildning och arbete och bostad, och allt det här 

som egentligen är mänskliga rättigheter. Och att sedan bli uppmärksammad och få ta del av politik 

och demokrati, få tillträde till dom korridorerna... Men jag tror att, jag har en finsk väninna som sa, 

jag tror att ingen av oss fattar vad du har gjort Susanna. Och hon sa att vi kommer säkert, våra barn 

och barnbarn kommer säkert att läsa i historieböckerna om den första romen som kom in i fullm... 

men herregud... Men hon sa så!” (Susanna Hedman) 

 

Valåret 2014 valdes romska Susanna Hedman om som ledamot i kommunfullmäktige i 

Enköping. Hon stod på första plats på Miljöpartiets lista. I valet till Europaparlamentet 

skickades Feministiskt Initiativs Soraya Post, också hon rom, som representant för Sverige till 

Europaparlamentet (Valmyndigheten 2014). Samma år blev två av mina vänner utkastade från 

en restaurang tillsammans med en höggravid romsk kvinna som de ville bjuda på lunch. En av 

regeringen inbjuden talare nekades att äta frukost på sitt hotell, eftersom hon bar romsk 

klädsel (Delin 2014). Efter avslöjandet att polisen i Skåne fört register över tusentals romer, 

bland dem barn och avlidna, krävde svenska romer svar och förklaringar från en hukande 

polismyndighet (Sundberg 2014). Fattiga och förföljda rumänska och bulgariska romer kom 

till Sverige för att tigga och hanka sig fram i tältläger. Flera av lägerplatserna utrymdes av 

polis och de boende kördes bort (Arborén 2014). Nazistiska Svenskarnas parti demonstrerade 

i flera svenska städer (Bjerlöw 2014) och Sverigedemokraterna fick 12,9 procent i 

riksdagsvalet (Valmyndigheten 2014). Men tusentals människor kom till Kärrtorp för att 

demonstrera mot rasism och för solidaritet (Lagervall, Sundberg och Holmberg 2013). 

 

I Sverige lever omkring 50 000 romer. Den rasism och de fördomar som riktas specifikt mot 

romer kallas antiziganism. Den tar sig uttryck dels i att försöka utestänga eller utrota romerna 

ur samhället, dels i att försöka kontrollera romer genom att assimilera dem i det egna 

majoritetssamhället (Forum för levande historia 2016) (Kommissionen mot antiziganism 

2016). I Sverige finns den historiska kontexten av antiziganism skildrad i ”Den mörka och 

okända historien”, regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer under 1900-
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talet. För att förstå hur levande denna rasism fortfarande är kan man granska hur ”zigenarna” 

skildras i motioner skrivna av riksdagsmän på 1920-talet: 

 

”Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att 

på ett eller annat sätt få zigenarna ut ur landet. Då de flesta av dem torde vara svenska undersåtar 

och i allt fall deras medborgarrätt i annat land svårligen låter sig bevisa, kan deras försvinnande ur 

landet icke nås på annat sätt, än att så starka inskränkningar läggas på deras rörelsefrihet, att de 

finna med sin egen fördel förenligt att lämna landet och utvandra till ett land med för dem 

gynnsammare förhållanden.” (SOU 1923:2)  

 

Detta kan jämföras med hur nät-trollen uttryckte sig om romska läger i Sverige på 

webbplatsen Flashback våren 2014. ( I augusti samma år attackerades ett romskt läger i 

Högdalen med eld. En romsk man dog av brännskador): 

 

”… Samla ihop kompisar, grannar och landsmän och få dom att känna sig riktigt obekväma på den 

placeringen dom valt. Dvs kasta sten och glasflaskor mot dom så kanske dom beger sig norrut, dom är 

ju som sagt ett vandrande folk.” (Flashback forum 2014) 

 

Debatten på nätet förs mer undanskymt, men tonen och värdegrunden är precis densamma. 

Diskriminering förekommer fortfarande mot romer, på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden 

och i civilsamhället.  

 

Att grupper av människor utestängs och diskrimineras är ett demokratiskt problem. Om all 

offentlig makt i Sverige ska utgå från folket, och makten ska utövas med respekt för allas lika 

värde (RF 1 kap 1-2§) är det ett problem för demokratins legitimitet om vissa grupper har 

mycket mindre resurser för att delta i den politiska processen än andra. Forskningen kring 

valdeltagande visar att utbildning och inkomst står i direkt korrelation till sannolikheten att en 

person använder sin rösträtt, vilket kan bli ett problem för valets legitimitet (Bengtsson 2008).  

För att demokrati och ett demokratiskt fattat beslut ska ses som legitimt krävs normalt sett att 

de som påverkas av beslutet har haft möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocessen. För att 

beslutsprocessen och det fattade beslutet ska ses som rättvist krävs dessutom politisk 

jämlikhet, nämligen att ingen grupp av medborgare har dominerat och att ingen grupp av 

medborgare har utestängts eller förminskats. Bara då finns hopp om att alla medborgare, även 

de som har en avvikande åsikt om vad som bör göras, kommer att acceptera det fattade 
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beslutet som legitimt (Young 2000). Nestorn inom demokratiteori, Robert A Dahl, har som 

sin utgångspunkt att allas deltagande behövs för att kunna kontrollera de styrande, och att alla 

grupper i samhället behöver vara representerade. Historien visar att ”de som berövats 

möjligheterna att försvara sina intressen inte heller kommer att få dem tillgodosedda av det 

demos ur vilket de uteslutits” (Dahl 1999), skriver han. 

 

År 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering som sträcker sig fram till 

år 2032. I strategin slår regeringen fast som sin bedömning att  

 

”Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Många romer saknar 

fullständig grundskoleutbildning och fotfäste på arbetsmarknaden. Delegationen erfar att 

medellivslängden är lägre, bostadsstandarden är sämre och att diskrimineringen av romer på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom utbildning och i det offentliga rummet är större än för 

någon annan grupp i samhället. Romer utsätts också för hatbrott.”  (Kulturdepartementet, 2011).  

 

I den diskriminerade gruppen romer finns ändå individer som skaffat sig en plattform för att 

göra sin röst hörd och på så sätt påverka politik och opinion. Dessa aktivister har haft stor 

betydelse i arbetet med att bryta romers utanförskap och för att ge romer i Sverige politiska 

och sociala rättigheter. År 1963 utkom Katarina Taikons bok ”Zigenerska” som fick stor 

uppmärksamhet och blev en väckarklocka för den svenska opinionen. Boken och debatten 

omkring den ledde till att romska barn fick rätt att gå i skola och att det genomfördes projekt 

som syftade till att skaffa bostäder åt romska familjer. Katarina Taikon och hennes syster 

Rosa blev kanske de två som tydligast inledde den svenska kampen för mänskliga rättigheter 

åt romer, men de har fått flera efterföljare som fortsatt den. Jag menar att man kan försöka 

förstå de strukturer och diskurser som stänger ute romer genom att undersöka de fall som 

avviker från det förväntade, och tar plats på den politiska arenan. Dessa personer kan antas 

befinna sig på en unik position, där de kan se mekanismerna och spelreglerna i det politiska 

systemet och göra iakttagelser kring utestängande, men också kring vad som krävs för att en 

dörr ska öppnas. Därför är det statsvetenskapligt intressant att undersöka hur politiskt aktiva 

svenska romer beskriver villkoren för sitt arbete. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur politiskt aktiva svenska romer beskriver villkoren 

för sitt arbete, och att sätta detta i relation till hur en inkluderande demokrati bör fungera. Det 

är meningsfullt att undersöka detta eftersom Sverige är en demokrati där diskriminering inte 

ska förekomma.  

 

Frågeställningar: 

Hur beskriver politiskt aktiva svenska romer sitt deltagande i det politiska samtalet? 

Vilka omständigheter gynnar inkluderandet av romer, och vilka hindrar inkluderandet av 

romer? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Romer som svensk nationell minoritet 

Romer är ett av Sveriges fem nationella minoritetsfolk, tillsammans med samer, judar, 

tornedalingar och sverigefinnar. De fem minoritetsfolken erkändes genom ett riksdagsbeslut 

1999, och deras språk fick officiell status som minoritetsspråk år 2010 (Regeringens 

webbplats för nationella minoriteter, 2016). En nationell minoritet definieras som en grupp 

som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, som har en egen religiös, språklig eller kulturell 

samhörighet, som gruppen vill behålla. De nationella minoriteterna är en del av det svenska 

samhället, kulturarvet och historien, och de har levt i Sverige i hundratals år (Prop 

1998/99:143 Nationella Minoriteter i Sverige). Både FN och EU har gått före Sverige i arbetet 

med att se minoritetsfolk som särskilt skyddsvärda, och i drivandet av en särskild lagstiftning 

för att stärka till exempel språk och kultur. När Sverige antog lagen om nationella minoriteter 

innebar det att Sverige anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter.  

 

I minoritetspolitisk mening anses en person vara rom om hon själv identifierar sig som rom 

och av andra erkänns som rom. Det är också denna definition av vem som är rom som 

används i denna uppsats. 
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I propositionen som ligger till grund för lagen erkänns romer som en egen folkgrupp och 

minoritet, som funnits i Sverige sedan 1500-talet. Denna indelning, med ett språk, en kultur 

och en folkgrupp är problematisk, även om propositionen beskriver flera undergrupper inom 

romerna och flera varianter av språket romani chib. Romerna i Sverige är en mycket 

heterogen grupp, och de språk och varianter av romani som talas är sinsemellan olika. Många 

skiljer ut fem grupper: resande, som kom till Sverige på mitten av 1500-talet och som 

nedsättande kallas tattare, kelderash-romer som kom i slutet av 1800-talet från Ryssland och 

Frankrike, kale-romer som härstammar från Finland, där kvinnorna ofta bär den traditionella 

dräkten med långa svarta kjolar, lovari-romer som också kom på 50-talet men från Östeuropa, 

där många var överlevare från förintelsen, och sist arli-romer, som kommit under de senaste 

20 åren från Balkan (Se t ex minoritet.se eller romernashistoria.se). Även bland dessa grupper 

kan man skilja ut många fler undergrupper, och till exempel i gruppen resande finns både de 

som anser sig vara romer och de som inte anser sig vara det. En av denna studies 

intervjupersoner, Rolf Karlsson, skrev i en debattartikel i Aftonbladet våren 2014 om hur 

osynliggörandet av resande fortsatte i och med sammanslagningen av gruppen romer. 

Debattörerna menade att gruppen resande drabbats på ett annat sätt av till exempel 

tvångsomhändertagande av barn och tvångssteriliseringar än andra romska grupper, och att 

man borde erkännas som ett eget minoritetsfolk (Karlsson et al 2014). 

 

I Sverige lever just nu en mängd fattiga EU-migranter som är romer. Eftersom dessa 

människor inte är svenska medborgare, och alltså varken har rösträtt eller är valbara i Sverige, 

omfattas de inte av denna studie.  

 

2.2 Kort om romernas europeiska historia 

Det är numer vedertaget att romerna ursprungligen kom från Indien, och vandrade österut 

någon gång mellan 600-talet och 1100-talet. Folkgruppen kom till Mellanöstern och spred sig 

vidare i hela Europa via Turkiet. Många var skickliga hantverkare inom smide och snickeri, 

och många var uppskattade musiker, något som ibland ledde till skydd och arbete. Men flera 

länder och regioner lagstiftade under 1400- och 1500-talen om utvisning för alla romer, och 

England, Schweiz, Danmark och Sverige utfärdade dödsstraff för alla romer som upptäcktes i 

riket. I Rumänien, som har en av Europas största romska befolkningar, var romer slavar och 
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kunde köpas och säljas. Slaveriet varade under 400 år och avskaffades först i mitten av 1800-

talet (Fonseca 1999, kap 4). 

 

Under åren 1941 till 1945 mördades en stor del av Centraleuropas romer av nazister och andra 

fascistiska grupper. Siffrorna på hur många romer som mördades under nazi-regimen är 

mycket osäkra, men historiker beräknar att mellan 200 000 och 500 000 romer mördades, 

ungefär en fjärdedel av alla romer i Europa (Forum för levande historia, 2016). Efter kriget 

fick många romska överlevare vänta i årtionden på kompensation. Romerna erkändes inte som 

offer för en rasistisk förföljelse, utan fick fortsätta att se sig diskrimineras och förföljas. I det 

kommunistiska Östeuropa tvångsassimilerades de romska folkgrupperna och språk och kultur 

förbjöds. Efter revolutionerna 1989 i Central- och Östeuropa har våld och förföljelse som 

riktas mot romska grupper trappats upp, med förstörda bostadsområden, misshandel och flera 

mord som följd (Fonseca 1999). Fortfarande är antiziganismen i Europa utbredd, både i de 

länder som har en stor romsk minoritet som Rumänien, Slovakien och Bulgarien, men också i 

länder dit romska migranter kommer för att söka ett bättre liv, som Frankrike, Italien och 

Sverige.  

2.3 Romernas historia i Sverige 

Den första anteckningen om romer i Sverige härrör från 1512, då ett sällskap kom resande till 

Stockholm. Ganska snabbt började romer ses som ett problem, och 1637 utfärdades en lag 

som påbjöd att alla romska män i riket skulle hängas och kvinnor och barn utvisas. Ändå 

levde många romer i Sverige, som hantverkare eller soldater inom krigsmakten.  

 

Romernas situation i Sverige under 1900-talet är väl utredd, i regeringens vitbok: ”Den mörka 

och okända historien”, 2014:8. Varken de resande, ”tattarna”, som alltså levt i landet i flera 

hundra år eller de romer som kommit främst från Ryssland under slutet av 1800-talet var 

önskvärda i rasbiologins Sverige. Den politik som bedrevs emot dem var tudelad. En politik 

gick ut på att göra tillvaron i Sverige så outhärdlig att man skulle välja att lämna landet. Som 

en följd av denna politik infördes ett inreseförbud för romer under åren 1914-1954, vilket 

innebar att de romer som flydde undan förintelsen vägrades inresa i Sverige (Vitboken, 2014, 

141). ”Zigenare” ställdes också utanför bostadsmarknad och arbetsmarknad. De tilläts slå 

läger och stanna i en kommun i tre veckor, innan de var tvungna att resa vidare. Någon 

skolgång för barnen eller hälsovård gick inte att ordna på de levnadsvillkoren (Cederberg 

2010). Den andra politiken som fördes syftade snarare till tvångsassimilering och utrotning än 
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till fördrivning. Vitboken beskriver tvångssteriliseringar och tvångsomhändertagande av barn, 

som syftat till att radera ut den romska kulturen. Den resande gruppen drabbades kanske värst 

av denna politik.  

 

I vitbokens avslutande diskussion skrivs att flera av de politiska åtgärderna under senare 

hälften av 1900-talet var reforminriktade. Romer tilläts till exempel få bostäder. Men 

reformerna var villkorade, de innebar att samhället fick mandat att skydda romerna från sig 

själva och sin kultur. Priset var assimilering, kontroll och inpassning. Ett exempel är en av 

mina intervjupersoners föräldrar, som fick löfte om ett lägenhetskontrakt mot att de gick med 

på att sterilisera sig. Dessa olika politiker har fått konsekvenser för hur resande och andra 

romer resonerar kring sin politiska aktivism och sitt förhållande till det officiella Sverige. 

2.4 Tidigare forskning 

Under de senare åren har den utredning som resulterade i regeringens vitbok varit mycket 

betydelsefull. Vitboken använder sig av ett grundligt empiriskt material av intervjuer, 

offentliga källor och tidigare forskning för att sammanställa romernas svenska 1900-

talshistoria. Boken går igenom svenska myndigheters kartläggning av romer, sterilisering och 

omhändertaganden av barn, inreseförbud och reglerad invandring, och romers tillgång till 

bostad, utbildning och arbete. Vitboken publicerades år 2014. En journalistisk bok, Lawen 

Mohtadis biografi över Katarina Taikon har också varit betydelsefull, inte minst för att väcka 

allmänhetens intresse för romers politiska aktivism. Boken, ”Den dag jag blir fri”, som gavs 

ut 2012 blev film år 2015. 

 

På svenska universitet har flera textanalytiska uppsatser skrivits som intresserat sig för hur 

myndigheters diskurser om romer formar sociala praktiker. Dijamanta Islami har gjort en 

diskursanalys av en utredning om hets mot folkgrupp som Justitiekanslern lät genomföra efter 

en anmälan av en artikel i Illustrerad Vetenskap. Sofia Zisimopoulou har gjort en ideanalys av 

regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032 för att spåra vilka integrationsstrategier 

som gjort avtryck i den.  

 

Några artiklar om romers hälsa har publicerats, till exempel en från 2013 där västsvenska 

romers uppfattning om hälsa, välmående och livskvalitet undersöks (Karlsson et al 2013), och 

en från 2012 där romer känsla av tillhörighet och självskattad hälsa undersöks (Hassler och 
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Eklund 2012). Inom kriminologi har Berit och Anders S Wigerfeldt gjort en studie om romers 

och resandes erfarenheter av hatbrott i en svensk kontext.  

År 2008 gjordes en inventering av den vetenskapliga forskningen om romer i Sverige på 

Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet (Palosuo 2008). I rapporten 

konstateras att forskningen är eftersatt och att det råder brist på ny forskning. Bland de 

viktigare studierna nämns Diskrimineringsombudsmannens rapport från 2003, 

”Diskriminering av romer i Sverige”, och Skolverkets rapport från 2007, ”Romer i skolan – 

en fördjupad studie”. 

 

3. Forskningsdesign och val av material 

 

När forskningsfrågan var formulerad för denna studie inleddes två parallella tankeprocesser: 

hur ska studien designas och vilket material finns tillgängligt? Jonathan Grix skriver att en 

forskares forskningsfråga, hennes metod, material och konceptuella approach till ett ämne är 

oupplösligt länkade till varandra. Men det är forskningsfrågan som måste leda till valet av 

metod och valet av källor (Grix 2010, 30-34).  

 

3.1 De första vägvalen 

Efter en genomgång av den tidigare forskningen om romer stod det klart att det inte finns 

några textkällor som kan ge någon direkt kunskap om romers aktivism. Det finns ett 

källmaterial av artiklar, protokoll och andra texter som säkert kan ge upplysningar om romers 

politiska arbete, till exempel genom en diskursanalytisk läsning, men det verkade både 

enklare och mer ändamålsenligt att utgå ifrån dem saken gäller och ställa frågor till dem. Grix 

stöder denna ganska enkla syn på forskningsdesign: välj den metod som bäst kan samla 

information eller ge insikt i ett visst ämne och som andra forskare kan göra efter (Grix 2010). 

Jag bestämde mig för att göra en intervjustudie av politiskt aktiva svenska romer.  

 

En första överblick över vilket material – alltså vilka personer och vilka sammanhang – som 

jag skulle kunna undersöka visade att mitt möjliga material är begränsat. Det finns inte så 

många svenska romer som är aktiva politiskt, och i de artiklar och rapporter jag läste fanns 

tydligt beskrivet en misstro gentemot majoritetssamhällets representanter, dit jag måste 

räknas. Jag var dessutom särskilt intresserad av romer som är partipolitiskt aktiva, eftersom 

medlemskap i ett parti är det mest traditionella sättet att arbeta politiskt, och sannolikt skulle 
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vara mer främmande för de flesta svenska romer än utomparlamentariskt arbete. En sökning 

på internet visade att det finns en enda öppet romsk kommunfullmäktigeledamot i Sverige. En 

kvantitativ studie med enkäter var utesluten, eftersom den kräver både ett stort antal 

respondenter och en hög svarsfrekvens för att vara godtagbar. I stället verkade det vara en mer 

framkomlig väg att försöka kontakta några få personer och att bygga upp en relation och ett 

förtroende oss emellan. Sannolikt skulle jag få ärligare och mer intressanta svar ju mer tid jag 

spenderade med varje intervjuperson, och ju större tillgång jag fick till deras livsvärldar, 

föreställningar och erfarenheter.  

 

3.2 Politisk etnografi som forskningsdesign 

Politisk etnografi kan beskrivas som att forskaren strävar efter den närmaste möjliga 

utsiktspunkten för att studera ett givet problem (Schatz, 2009). Alan Bryman radar upp 

kännetecken på metoden: att forskaren spenderar tid i en social miljö, att hon observerar och 

pratar med människorna som rör sig i den miljön, att hon intervjuar och ställer frågor kring 

det hon inte direkt kan observera, att forskaren försöker utveckla en förståelse för kulturen 

inom den miljö hon observerar, och sist att hon skriver ner detaljerade anteckningar från 

fältarbetet (Bryman, 2012, 432). Edward Schatz menar att det finns ett värde i att sammanföra 

etnografins öppna ögon och strävan efter frihet från förutfattade meningar, samt omsorgen om 

detaljer och kontext, med statsvetenskapens vilja att hitta generaliserbara slutsatser, att hitta 

analytiska sammanhang och att tänka deduktivt, om x så y. Schatz ser en produktiv spänning 

mellan det etnografiska och det politiska, som han hoppas kan ge empiriskt välgrundad och 

teoretiskt stimulerande forskning (Schatz, 2009, 306).  

 

Ontologiskt placerar jag min studie inom konstruktivismen. Det betyder att fenomen och 

deras mening ses som konstruerade av sociala aktörer och strukturer. När jag som forskare gör 

mina analyser är mina texter konstruktioner av den sociala verkligheten, producerade av mina 

föreställningar och erfarenheter. Den kunskap som studien producerar kan inte ses som någon 

absolut beskrivning av verkliga relationer och maktpositioner, tvärtom ser jag kunskapen som 

tolkande och hermeneutisk. Jag väntar mig ingen objektiv verklighet därute möjlig för mig att 

upptäcka. Min väg till kunskap går via berättelser och andra sinnesintryck som representerar 

skärvor av egna och andras levda erfarenheter. Både jag och mina intervjupersoner är 

produkter av våra sociala kontexter, vår tid och rumsliga positioner. Inte minst påverkar vi 

varandra i forskningssituationen (Bryman 2012, 27-35) (Grix 2010, 57-76). 
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Jag valde att designa min studie med metoder hämtade från den politiska etnografin. Jag 

bestämde mig för att söka upp mellan fem och tio personer som jag skulle kunna träffa minst 

två gånger, en gång för att vara med en dag i deras politiska arbete och göra en deltagande 

observation, och en andra gång för att göra en kvalitativ djupintervju med minsta möjliga 

förberedda struktur.  Min forskningsdesign kan sägas vara en mikro-etnografi, eftersom den 

tid jag planerade att spendera på fältarbete måste begränsas med tanke på uppsatsens omfång. 

4. Material 

4.1 Principer för urval av intervjupersoner  

Eftersom min studie skulle koncentreras till ett fåtal intervjupersoner var det nödvändigt att 

välja dessa på ett strategiskt och systematiskt sätt. Den population som undersökts är 

människor som är svenska medborgare, själva identifierar sig som romer och av andra 

erkänns som romer, och som är politisk aktiva. Det fanns ett stort hinder för att få en 

heltäckande bild av denna grupp: det finns inga register över etnicitet i Sverige (iallafall inga 

offentliga) och det finns inte heller öppna listor över medlemmar i politiska partier eller i 

civilsamhällets organisationer. De personer som jag skulle ha en chans att snappa upp är 

sådana som är öppna med att de är romer och som finns med i kontaktnätet till partiernas 

centralorganisationer eller till de romska organisationer som går att hitta via sökningar på 

nätet.  

 

Peter Esaiasson med flera diskuterar i Metodpraktikan om det alls är möjligt att göra någon 

generell utsaga som gäller en större grupp än den undersökta efter en studie av ett litet men 

strategiskt urval av respondenter (Esaiasson et al, 2004, 178).  De menar att det krävs 

argument, anpassade efter varje specifik situation och studie, för att övertyga om att 

slutsatserna är rimliga och kan gälla också närliggande fall i populationen. I en kvalitativ 

studie föreslår Esaiasson att utgångspunkten kan vara att undersöka förekomsten av olika sätt 

att se på världen, inte hur många personer som tolkar världen si eller så. Det finns sannolikt 

ett begränsat antal sätt för svenska romer att se på sitt politiska arbete, och genom att göra 

noggrant övervägda val av respondenter skulle studien sannolikt få fatt i några viktiga – men 

inte nödvändigtvis alla – av dessa förhållningssätt. Mina val av de personer som till sist 

studerades baserade sig på principerna intensitet i urval och maximal variation (Esaiasson et 

al, 2004, 287). Jag valde de personer som jag bedömde omfattade ett koncentrat av kunskap 
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kring politiskt arbete som svensk rom. Jag såg också till att de var sinsemellan olika med 

hänsyn till ålder, bostadsort, kön och grupptillhörighet. Esaiasson ger också rådet att inte 

intervjua alltför många personer. De menar att mellan fem och femton personer är lagom. 

Med tanke på att jag ville spendera en dag per person som observatör, och säkert en halv dag 

plus resvägar för att genomföra intervjuer, bedömde jag att sex personer skulle vara lagom för 

uppsatsen. 

 

4.1.1 Att söka och välja intervjupersoner 

För att få kontakt med partipolitiskt aktiva romer ringde jag alla riksdagspartiernas kanslier 

och ställde frågan om de kände till om de har någon aktiv medlem som identifierar sig som 

rom. De flesta av de kontaktade tjänstemännen bad att få återkomma, vissa ville ha frågan 

skriftligt via mail. Tre av partikanslierna visste ganska snart att de hade romska 

partimedlemmar, varav ett parti hade två, och gav mig kontaktuppgifter till dem. 

Vänsterpartiet trodde att de hade en rom som medlem, men tjänstemannen jag hade kontakt 

med lyckades aldrig reda ut vem den personen var. Mitt intryck var att alla partierna utom 

Sverigedemokraterna verkligen ansträngde sig för att efterhöra på regional och kommunal 

nivå om det fanns medlemmar som är romer. När det gäller Sverigedemokraterna är jag 

osäker på om de någonsin skickade ut någon fråga på kommunnivå, men de meddelade att de 

inte hade någon aktiv medlem som var öppen med romsk identitet. Tre av de partipolitiskt 

aktiva romerna jag fick kontaktuppgifter till tackade ja till att vara med i studien, den fjärde 

fick jag aldrig kontakt med.  

 

För att få tag i intervjupersoner inom civilsamhället använde jag regeringens hemsida över 

minoritetsfolken i Sverige. Där finns en lista över romska föreningar, med 

kontaktinformation. Jag kontaktade alla, berättade om min uppsats och bad om kontakt med 

någon som kunde tänka sig att intervjuas. Detta var svårt, många av kontaktuppgifterna var 

gamla och stämde inte, många av de jag fick kontakt med såg sig inte som politiska aktivister 

utan som kulturpersonligheter. Till slut fick jag fatt i en person som lovade vara med i min 

studie. Missmodig över detta klena resultat gick jag på en debattkväll om diskrimineringen av 

romer som arrangerades i Stockholm av kulturföreningen Lattjo Drom, där jag helt enkelt 

gick fram till de romer som stod bakom arrangemanget och frågade om de ville vara med i 

min studie. En av dem gick med på det.  
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4.1.2 Urvalsprinciperna i verkligheten 

Urvalet av intervjupersoner har alltså berott på vem som svarat i partikansliets telefon en viss 

dag, och vilka föreningar som visat sig på regeringskansliets radar under en viss period, samt 

att en debattkväll arrangerades när jag hade möjlighet att delta. Jag har missat alla politiker 

som är romer men döljer det, och jag har missat alla romer som arbetar politiskt men som inte 

finns på regeringens hemsida eller på Lattjo Droms debattkvällar. Jag lyckades inte med 

målsättningen att ha sex intervjupersoner, utan nöjde mig med fem. Jag valde bort en del 

personer som var alltför lika de respondenter som redan tackat ja. Jag valde bort att arbeta för 

en intervju med Soraya Post eftersom hennes arbetsplats är i en europeisk kontext och den här 

studiens fokus ligger på en svensk politisk miljö. 

 

Det som ändå talar för att urvalet av intervjupersoner kan kallas strategiskt är att de två 

principerna om intensitet i urval och maximal variation är uppfyllda, enligt min egen 

bedömning. Respondenterna måste sägas sitta på ett koncentrat av kunskap och unika insikter 

i det studien intresserar sig för. De är centralt placerade källor. Variationen är god, genom att 

respondenternas kön, ålder, hemort och romsk gruppering är ganska spridd. Jag har undvikit 

det som kallas snöbollsurval, eftersom jag tidigt förstod att även inom romska aktivistkretsar 

finns rivaliteter och grupperingar. Respondenterna känner alla till varandra men ingen av dem 

har rekommenderat någon annan till studien.  

 

4.1.3 Intervjupersonerna 

De fem som jag till slut observerade och intervjuade, och som på ett generöst och 

välkomnande sätt bjöd på sin tid, sina tankar och erfarenheter, är:  

 

Susanna Hedman, Enköping, Miljöpartiet 

Rolf Karlsson, Gävle, Kristdemokraterna 

Rosmarie Axelsson Demetri, Stockholm, Miljöpartiet 

Fred Taikon, Stockholm, redaktör E Romani Glinda 

Eleonor Frankemo, Motala, bland annat ledamot av regeringens referensgrupp för vitboken. 

 

I gruppen av intervjupersoner finns både män och kvinnor, yngre och äldre, storstad och 

landsbygd, även om alla bor i östra Mellansverige. Det finns kale-romer, kelderash-romer och 
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resanderomer. Samtliga, även de partipolitiskt aktiva, har stor erfarenhet av aktivism och 

påverkansarbete inom romska intressegrupper.  

 

 

5. Metod 

 

Detta kapitel tar upp de metoder som använts för att samla in studiens material. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för studiens etiska överväganden.  

 

5.1.1 Deltagande observation 

Att göra en deltagande observation innebär att forskaren deltar i det vardagliga livet med den 

hon studerar. De sinnesintryck forskaren får och de reflektioner hon gör manifesteras i 

fältanteckningar. Patrik Aspers uttrycker det som att forskaren framkallar ett empiriskt 

material. Aspers problematiserar vem som konstruerar det empiriska materialet, och menar att 

både aktörerna och forskaren måste ses som medkonstruktörer av den verklighet som 

forskaren kristalliserar ut. När jag deltar i arbetet i valstugan påverkar vi självklart varandra, 

de aktörer jag observerar är medvetna om att jag iakttar dem och deras arbete, de som 

kommer för att söka valinformation lägger givetvis märke till mig med mitt anteckningsblock. 

Slutligen väljer jag med min förförståelse om vad som är viktigt ut det jag ser som signifikant 

ur materialet. Hela vägen genom min analys är jag medkonstruktör av mitt material (Aspers 

2011, 101). 

 

När jag genomförde observationerna var jag öppen med vem jag var och vad jag gjorde. Jag 

hade ingen ambition att delta, i bemärkelsen göra något annat än iaktta, ställa frågor och 

lyssna, men i verkligheten blev jag en aktiv samtalspartner med en närvaro som 

uppmärksammades. Två av intervjupersonerna gav mig en kamera och bad mig agera 

fotograf, vilket jag gjorde. Min ambition var ändå att hålla mig så passivt observerande som 

möjligt, som en fluga på väggen.  

 

I denna studie är den deltagande observationen och intervjun två lika viktiga delar. Mina 

praktiska möjligheter att vara i fält var begränsade till dagar, inte de månadslånga fältstudier 

som litteraturen rekommenderar. Observationerna ger mig ändå information jag inte skulle 

kunna få genom intervjuer: jag har sett hur stämningen är i valstugorna, hört hur folk talar till 

varandra, sett hur de går klädda, hur de betraktar varandra, hälsar, tar i varandra, allt det som 
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annars skulle vara dolt för mig. Erfarenheterna från fältet bidrar  till att bygga upp en 

tolkningshorisont som blir en integrerad del av den kunskap som används för att tolka 

materialet (Aspers 2011, 111). Det blir också möjligt att i någon mån använda de olika 

ansatserna som triangulering, det vill säga använda observationerna och intervjuerna för att 

kontrollera om de stödjer varandra. 

 

5.1.2 Att föra fältanteckningar 

Aspers ger som riktlinje att fältanteckingar bör föras så att sex frågor kan besvaras: Vad sker? 

När sker det? Var sker det? Med vem sker det? Hur sker det? och Varför sker det? 

Processen att teckna ner sina erfarenheter ger också en distans till det levda och möjlighet till 

reflektion.  

 

Under mina observationer försökte jag då och då gå åt sidan för att göra minnesanteckningar. 

Ibland var det svårt, eftersom många av valarbetarna var pratsamma och intresserade av mitt 

forskningsprojekt. Mina fältanteckningar blev därför  kortfattade, ofta bara stödord. Jag 

försökte anteckna nyckelord som fick mig att associera till ett större skeende, och om någon 

sa något jag fastnade för skrev jag ner just den ordvändningen.  

Dagen efter observationen skrev jag ut anteckningarna, och var då så detaljerad jag kunde. 

Självklart finns här en felkälla, risken är stor att jag minns fel och glömmer bort. Jag försökte 

skilja mellan mina egna reflektioner och tolkningar och vad jag faktiskt såg och hörde. Aspers 

rekommenderar ett ganska komplicerat system av olika parenteser och citatecken, men 

eftersom mina anteckningar inte är så omfångsrika har jag nöjt mig med att ange direkt tal 

med pratminus (och då har jag antecknat ur minnet hur orden föll) och parenteser kring mina 

egna reflektioner.  

 

5.2.1 Icke-standardiserade kvalitativa forskningsintervjuer 

Steinar Kvale menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ”förstå ämnen från 

livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”. En intervju handlar om samspel, det 

engelska ”interview” kan översättas med ”mellan två seenden”. Kvale använder två metaforer 

för att beskriva olika sätt att se på den kunskap som kommer fram vid en intervju. Antingen 

ser sig intervjuaren som en malmletare, som gräver i intervjupersonens inre efter erfarenheter 

som ligger begravda där, fria från ledande frågor. Eller så kan man se sig som en 

upptäcktsresande, som ger sig ut i ett okänt land och samspråkar med de man möter. 

Innebörden av de ursprungliga berättelserna tolkas av upptäcktsresanden, som formar om 
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berättelserna till sina egna (Kvale, 1997, 12). I mitt arbete har jag identifierat mig med 

upptäcksresanden. De berättelser och levda erfarenheter jag har fått höra under intervjuerna 

har varit en produkt av ett mellanmänskligt samspel, och mina frågor, uttryck och reaktioner 

har satt sin prägel på det sagda. Senare, under analysdelen i min skrivprocess, har jag tolkat 

materialet och gjort berättelserna till mina. Detta synsätt knyter an till den konstruktivistiska 

ansats inom samhällsvetenskapen som denna uppsats är en del av. 

 

Till skillnad från exempelvis en enkät-undersökning finns inga standardiserade tekniker eller 

riktlinjer för en kvalitativ forskningsintervju, som ibland kallas en ostrukturerad eller icke-

standardiserad intervju. Kvale ger en del tips på hur forskaren kan gå till väga: man kan utgå 

från en intervjuguide där man skisserar frågor som koncentrerar sig till vissa teman forskaren 

är intresserad av, men intervjun ska varken vara ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär (Kvale 1997, 32). Intervjuandet är ett hantverk, eller rentav en konst. Peter 

Esaiasson m fl ger flera råd kring hur frågorna i en intervjuguide bör utformas. De viktigaste 

frågorna, enligt Esaiasson, är de stora tematiska frågorna. Dessa ska vara så öppna som 

möjligt och ge den intervjuade utrymme att utveckla sina tankar kring det forskaren är 

intresserad av. En bra början är: Berätta för mig om ...? Man behöver också ställa direkta 

frågor kring saker som man vill veta men som inte kommer upp spontant. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att man då passerar den gräns där man själv börjar styra intervjun, 

istället för att låta respondenten fundera fritt (Esaiasson et al, 2004).  

 

5.2.2 Frågorna 

Intervjuerna i studien inleddes ofta med en ”grand tour-fråga”, berätta för mig om... Eftersom 

jag ville veta när, hur och varför intervjupersonerna engagerade sig politiskt var detta en 

naturlig ingång, och ledde till att jag fick höra ganska långa skildringar av liv och 

erfarenheter. Jag försökte vara vaken för betydelsefulla spår och ställa uppföljande frågor och 

specificerande frågor: vad tänkte du när...? vad kände du då? Jag försökte också vara 

medveten om att tystnad i samtalet kan driva intervjun vidare genom att ge tid för reflektion. 

Kvale rekommenderar att intervjuaren provar spontana tolkningar under intervjun för att söka 

verifiera dem med intervjupersonen, vilket jag hade i åtanke och försökte göra. En erfarenhet 

som gjordes under intervjuernas genomförande var att många av de mest intressanta och 

meningsfulla berättelserna kom när intervjun hade lämnat intervjuguiden och följt sina egna 

spår, och tystnaden hade fått ta sin tid. Jag ställde också några direkta frågor, som ibland 

besvarades med: ”Nu förstår jag inte. Vilken konstig fråga!” 
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Jag använde mig av en kortfattad intervjuguide där jag hade punktat ner de teman som jag 

ville täcka in med intervjun. Studiens teman var hur man började arbeta politiskt, lite om 

utbildning och familjebakgrund, hur man upplever sin politiska plattform, och vilka tankar 

man har kring svårigheter och möjligheter. 

 

5.2.3 Om transkriberingen 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Transkriberingen är utförd noggrant och ord för 

ord, men jag har inte noterat eller tagit tid på pauser. Ibland har jag tagit bort ”liksom” och 

upprepningar, när ämnet inte varit av direkt intresse för att besvara mina frågeställningar. Det 

är möjligt att detta arbete gjorts i onödan eftersom bara delar av intervjuerna är användbara 

för studiens forskningsfrågor. Jag bestämde mig ändå för att utföra denna arbetsinsats 

eftersom  jag  tycker att mina intervjuer är ett unikt material.  

 

Under transkriberingen syns också hur bristfälliga intervjuerna är. Intressanta spår lämnas 

ouppföljda, viktiga frågor lämnas utan svar, sammanhang och ämnen tappas bort. Ändå finns 

mycket av värde i intervjuerna, som jag uppfattar som ärliga och personliga, även när ämnet 

är känsligt.  

 

5.3.1 Etiska överväganden 

Alla intervjupersonerna informerades om syftet med studien och om hur intervjuerna skulle 

användas, och godkände detta. Eftersom relationen mellan mig och de intervjuade bygger på 

ett förtroende kändes det fel att be om en skrivet kontrakt om användandet av materialet. Jag 

valde istället att hoppas på att eventuella svårigheter skulle gå att lösa, och att jag i värsta fall 

skulle få ta bort någon ur studien om någon skulle ångra sig. Fyra av de fem 

intervjupersonerna har läst det avsnitt i uppsatsen som handlar om dem och lämnat 

kommentarer på det. Detta har inte bara stärkt uppsatsens etiska överväganden, det har också 

stärkt validiteten i uppsatsen genom kontroll från de medverkande. Den femte 

intervjupersonen har getts möjlighet att läsa men inte lämnat några kommentarer. 

 

Under intervjuerna fick jag intrycket av att många berättade mer för mig än vad de tänkt sig, 

och mer än vad de berättat för andra. Vid några tillfällen sa intervjupersonerna: det här får du 

inte skriva. Jag har fullt ut följt dessa önskningar och vid analysarbetet visade det sig att jag 

helt kunde undvika att använda de berättelser jag uppfattade som särskilt känsliga, eftersom 
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de inte handlade om politiskt arbete. Däremot tror jag att de har bidragit till min förståelse och 

tolkningshorisont.  

 

Alla intervjupersonerna är öppna med sin identitet och sin verksamhet. De flesta har blivit 

intervjuade i olika medier, och själva hållit föredrag om romers situation och kultur. Vi har 

därför inte ingått några överenskommelser om konfidentialitet eller anonymitet. Däremot har 

jag valt att hålla utskrifterna av intervjuerna konfidentiella. Jag har delat materialet med min 

handledare, som jag litar på, och delar av det med några andra studenter i en seminariegrupp. 

Min bedömning är att ingen av mina intervjupersoner bör kunna drabbas av negativa 

konsekvenser av publiceringen av min studie.  

 

5.3.2 Makt-asymmetrier i interjvusituationen 

Samtidigt som litteraturen inom intervjuns hantverk leder forskaren mot en situation där hon 

med intressanta frågor, smickrande uppmärksamhet och trevligt sätt lockar fram personliga 

berättelser, så varnar Steinar Kvale för hur intervjuaren är en ulv i fårakläder, en som 

profiterar på de intervjuades livsvärldar och använder deras levda erfarenheter i sin forskning. 

Att tro att intervjun är ett samtal på lika villkor är att bedra sig. Tvärtom är intervjuaren den 

som tar initiativ och leder samtalet, och som har makten att använda det sagda för sina egna 

syften (Kvale, 2006). Detta var sant på alla sätt i min studie, jag tillhör majoritetssamhället, 

jag är en van intervjuare, jag har avsikter och ambitioner med intervjuerna och det ligger i 

mitt intresse att komma åt så djupa och personliga berättelser som möjligt. 

 

 Kvale har två förslag på motmedel för att försöka jämna ut makt-asymmetrin, och jag har 

använt båda. Det första är att påpeka för intervjupersonen att man inte behöver svara på alla 

frågor. Jag försökte vara lyhörd för om det fanns områden som intervjupersonerna undvek, 

samtidigt som det kan vara just där den riktigt intressanta stötestenen finns. Jag har i alla fall 

ansträngt mig för att hantera de svåra frågorna på ett respektfullt sätt. Det andra är att släppa 

ifrån sig en del av makten över analysen, genom att låta intervjupersonerna läsa och reflektera 

över forskarens tolkning. Detta har jag försökt genomföra, men min känsla är att det har varit 

svårt för intervjupersonerna att ta sig tid till att verkligen formulera en kritik mot texterna.  

 

 

 

 



18 

 

6. Teori 

 

I detta kapitel förklaras först kort hur det teoretiska ramverket valdes ut. Sedan presenteras 

den teoretiska bakgrunden mer utförligt, och valet motiveras.  

 

6.1 Att välja teoretiskt ramverk 

När jag gav mig ut i denna studie och fasen då materialet hämtades in visste jag att de 

glasögon jag bär med mig – erfarenheter, fördomar, kunskaper och idéer – skulle färga 

materialet med tendens och därför göra det mindre pålitligt. Att från början ha valt ett 

teoretisk ramverk skulle ha varit att öka risken att forska tendentiöst. Som man frågar får man 

svar. Zirakzadeh beskriver hur hans initiala teoretiska ramverk ställde till problem genom att 

leda honom på fel spår under hans fältarbete i Baskien. Med sina förutbestämda idéer letade 

han helt enkelt på fel ställen efter de berättelser han var intresserad av (Zirakzadeh, 2009). Å 

andra sidan, att genomföra insamlingen utan att ha någon aning om var det skulle landa var 

riskabelt ur ett annat perspektiv: att ställa fel frågor och få med sig ett spretigt och kanske 

oanvändbart material.  

 

Weinholtz och Friedmann skriver om teorin och empirins roll i kvalitativ forskning, och ger 

en del nycklar till hur man kan använda teori i ett initialt skede av undersökningen. De 

rekommenderar att arbetet inleds med en period av förutsättningslös pilotstudie under vilken 

man kan tillåta sig att arbeta fritt och spanande, utan att ha någon teori i ryggen. Efter denna 

fas bör man försöka hitta sitt teoretiska ramverk, ur sina första intryck och ur den forskning 

som finns på området. Forskaren måste tydligt klargöra de teoretiska antaganden hon gör 

innan hon ger sig in i det fortsatta fältarbetet.  Dessa antaganden får ändå inte vara för snäva, 

eftersom det skulle sabotera forskningens utforskande kraft. Eftersom den empiriska 

forskningen är kumulativ krävs det att forskaren är flexibel och öppen för nya teorier under 

arbetets gång (Weinholz och Friedmann, 1985).  I mitt fall innebar detta att jag genomförde 

två observationer innan jag började leta efter mitt teoretiska ramverk, och att jag strävade efter 

att ha mitt material för ögonen i mitt sökande.  

 

Ganska snart såg jag att man inte kunde förklara mina intervjupersoners politiska aktivism 

genom resursmobiliseringsteorier om politiskt deltagande. Att tillgång till resurser och social 

position kunde förklara varför en person arbetade politiskt var sant för en av dem, men inte 

alls för de andra. När jag så småningom läste Iris Marion Youngs bok Inclusive Democracy 



19 

 

såg jag att jag kunde förstå mycket av det mina intervjupersoner berättade genom hennes teori 

om inkluderande politiska samtal. Intervjuerna krävde senare också en teoretisk botten inom 

intersektionalitet och närvarons politik, och jag läste och använde mig av Intersektionalitet av 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, samt Närvarons politik av Anne Phillips. Studiens 

ansats kan beskrivas som induktiv, i och med att jag utgick från min empiri i formulerandet av 

och sökandet efter en teori (Bryman, 2012, 26). 

 

 

6.2 Politiskt deltagande – några perspektiv 

Forskningen på politiskt deltagande skiljer mellan två modeller, valdemokrati och 

deltagardemokrati. I valdemokratin gäller det att på valdagen gå och rösta, och på så sätt låta 

folkviljan bestämma vilka elitpersoner som ska ha makten under nästa mandatperiod. Att 

valen är fria och rättvisa och föregås av fri debatt är viktiga delar i processen, och det unika 

med valdemokratin är att den kan sägas vara ganska rättvis: en person, en röst. Modellen 

kritiseras för att det är ett alltför snävt sätt att se på demokrati – den tilldelar folket, demos, en 

statistroll där det egentliga folkstyret bara existerar en dag vart fjärde år. Trots kritiken 

används ofta valdeltagande som en indikator på demokratins tillstånd i ett samhälle, en 

”demokratins barometer” (Bengtsson, 2008). När valdeltagandet i ett politiskt system sjunker 

diskuteras varför väljarna inte använder sin rösträtt. Forskningen på valdeltagande visar att 

faktorer som social status, resurser, ålder och grupptillhörighet (till exempel till ett parti, ett 

yrke eller en familj) spelar roll för att förklara varför vissa individer röstar och inte andra 

(Bengtsson, 2008, 102-107).  

 

För min studie verkade det svårt att använda teorier som tar sitt avstamp i valdeltagande.  Det 

skulle behövas kvantitativa data över röstbeteende, utbildning, inkomst, ålder och 

föreningsmedlemskap hos romer. Det kunde också bli svårt att söka efter ny kunskap. 

Sannolikt skulle förklaringen att man inte röstar om man är fattig, lågutbildad och i ett socialt 

utanförskap stå sig ganska väl. 

 

I deltagardemokratin får medborgarna en tyngre roll. Det engagemang som medborgarna 

lägger ner på politik under perioderna mellan valen står i fokus, och detta anses inte bara leda 

till en bättre demokrati utan också till att medborgarna själva blir mer politiskt mogna och får 

en större tilltro till sin förmåga att delta i samhällets styre (Bengtsson 2008, 115). Deltagande 

är mer komplicerat att definiera än rösthandlingen i valdemokratin, men de flesta forskare är 
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ense om att någon typ av handling behövs för att en person ska anses delta i politik. 

Handlingen kan enligt bredare definitioner vara att genom en köpbojkott försöka påverka en 

stats politik, men att bara ha ett stort politiskt intresse och till exempel följa politiska frågor 

genom media räcker inte. Jag har genom formuleringen av min forskningsfråga bundit mig 

vid att undersöka politiskt aktiva personer, alltså verkar det nödvändigt att utgå från en 

deltagardemokratisk modell.  

 

 

6.3 Deltagardemokrati och deliberativ demokrati 

Det finns en stor arena med möjliga handlingar som kan räknas som politiskt deltagande i en 

deltagardemokrati, allt från medlemskap i ett politiskt parti till att skriva opinionsbildande 

texter, demonstrera, eller utföra illegala protestaktioner. Forskning har visat att det är i 

huvudsak två faktorer som påverkar vem som deltar: tillgång till resurser och social position. 

Detta gäller i synnerhet traditionell politisk aktivism, som att vara medlem i ett parti. Under 

det tidiga 1900-talet sökte man förklaringar till protestaktivism inom marginalisering, 

missnöje och personlighetsdrag. Dessa teorier har allt mer övergivits och teorierna om 

resursmobilisering har fått större genomslag för att förklara också detta, i alla fall inom 

europeiska demokratier (Bengtsson 2008, 148). En skillnad verkar vara att fler yngre personer 

deltar i protestaktiviteter, medan de äldre deltar på traditionella sätt.  

 

Sigrid Gruener och Matilda Hald har sammanställt fyra studier där inkluderande deltagande i 

fredsprocesser har analyserats. Med ”inkluderande” menas den utsträckning och det sätt som 

synpunkter och behov  från motparter och intressenter representeras, hörs och integreras i en 

fredsprocess. De identifierar fyra faktorer som försvårar inkludering. Den första är bristande 

legitimitet hos de styrande, och den misstro som späs på av oförmåga att hantera brott, 

korruption och nepotism i det förflutna och i nuet. Den andra är när fredsprocessen uppfattas 

som en top-down process. Den tredje är brist på kapacitet  hos det lokala civilsamhället för att 

förmå att ta en ledande roll i fredsbyggande initiativ. Det fjärde är brist på kommunikation 

och information. Enligt Gruener och Hald är det avgörande för en framgångsrik fredsprocess 

att kvinnor och unga inkluderas. Även lokala ledare behöver vara inkluderade men utan att 

låta traditionella strukturer försvåra för kvinnor och unga att delta.  

 

Även om Gruener och Hald tar sitt avstamp i fredsprocesser i postkonfliktländer verkar det 

som om teorier kring inkluderande demokrati skulle kunna vara fruktbara för min studie. Men 
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definitionen av ”inkluderande” pekar mot att jag också behöver inkorporera en deliberativ 

demokratisyn i studien. Om det är viktigt att olika synpunkter och behov representeras och 

höras för att kunna integreras spelar det inte bara roll vem som deltar utan också hur de som 

deltar för fram dessa synpunkter. I en deliberativ demokratisyn står det upplysta samtalet i 

centrum. Det bästa beslutet vaskas fram genom att ställa olika åsikter mot varandra, och det 

alternativ som efter en grundlig diskussion framstår som klokast och bäst underbyggt blir det 

som ligger till grund för det beslut som ska fattas. Denna syn kritiseras för att det sannolikt 

inte är möjligt att nå ett sådant samförstånd bland alla intressen som finns i ett pluralistiskt 

samhälle, och att det heller inte är möjligt att föreställa sig en demokrati utan maktkamp 

(Bengtsson, 2008, 63). Å andra sidan kan samtal och politisk diskussion bygga ett förtroende 

mellan människor och skapa legitimitet åt de beslut som fattas. För min studie verkade det 

fruktbart att inte bara intressera sig för vem som deltar utan också för villkoren för det 

politiska samtalet, deliberationen.  

 

6.4 Iris Marion Youngs inklusiva demokratiska samtal 

Iris Marion Young intresserar sig för hur en demokrati bör fungera för att vara så rättvis som 

möjligt i ett samhälle som är orättvist. Hon skriver in sig i den diskursetiska linjen 

tillsammans med Jürgen Habermas, och fokuserar på den deliberativa demokratimodellen – 

hur kan alla, vars grundläggande intressen påverkas av ett beslut inkluderas i den deliberativa 

demokratiska processen? Demokratin är svår att älska, skriver Young. Vissa kanske gillar att 

gå på möten och hålla tal, men andra varken vågar eller har tid. Och andra igen kanske hellre 

sitter hemma framför TVn (Young, 2000, 16). Young har personliga erfarenheter av 

medborgarrättsaktivism i USA, även om hon själv inte är en rasifierad person. Hennes 

forskning tar sitt avstamp i en politisk kontext där både rasism och segregering är  närvarande 

och ofta får konkreta uttryck i diskriminering och exkludering ur politiska processer. Hon 

särskiljer två former av exkludering ur politiska diskussioner och beslutsfattande: extern och 

intern exkludering (Young, 2000, 53).  

 

6.4.1 Extern exkludering 

Extern exkludering är det mest uppenbara sättet att hålla vissa grupper utanför den politiska 

scenen och genom det ge andra grupper möjligheten att dominera. Bland de former av extern 

exkludering som förekommer i många demokratier finns ”back-door brokering”, när 

priviligierade grupper utnämner egna kommittéer och diskussionsgrupper för att sätta en fråga 

på agendan och enas kring policyförslag. Ett annat exempel är hur priviligierade 
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intressegrupper kan köpa sig större utrymme i medier för att driva sina argument i en politisk 

debatt. När ledare för storföretag eller finansiärer påverkar politik med hot om att lägga 

investeringar på andra platser är detta en form av exkludering som Young kallar tyranni. 

Andra exempel från Youngs amerikanska horisont är diskriminerande regler för registrering 

av väljare (som den amerikanska medborgarrättsrörelsen kämpar med). Många demokratier 

har utvecklat strategier för att komma till rätta med den externa exkluderingen. Det finns, till 

exempel, regler för donationer till politiska kampanjer, förbud mot korruption, regler och 

begränsningar av lobbyverksamhet, samt olika grader av transparens och insyn.  

 

6.4.2 Intern exkludering 

Intern exkludering är svårare att uppmärksamma, skriver Young. Intern exkludering är när 

någonting fortsätter att skava även när marginaliserade grupper har funnit en plats i den 

demokratiska processen. Den politiska diskursen utgår från grundantaganden man inte delar, 

sättet att interagera privilegierar vissa sätt att uttrycka sig, vissa personer och deras sätt att 

vara döms ut. Både processerna som leder till den interna exkluderingen och själva 

exkluderingen kan vara omedvetna i de grupper som exkluderar. Den innebär emellertid att 

trots att man har tillgång till politiska fora och processer för beslutsfattande, saknar man ändå 

möjligheter att påverka (Young, 2000, 53-55).  

 

I mina observationer fanns exempel på både extern och intern exkludering. Ett exempel på 

extern exkludering är en jämförelse av resurser för att nå ut under valrörelsen. Jag intervjuade 

Fred Taikon, tidningen E Romani Glindas redaktör. Redaktionen ligger i källaren på hans hus, 

och tidningen ges ut med mycket knappa ekonomiska resurser. Få vill annonsera i en tidning 

som vänder sig till en så köpsvag läsekrets som romer. Bara diskrimineringsombudsmannen 

stödde tidningen med en helsidesannons i varje nummer. Jämförelsen haltar, men någon 

månad tidigare hade ett politiskt parti köpt väggplats i Stockholms tunnelbana för att sprida 

budskapet ”Stoppa det organiserade tiggeriet.”  

 

Ett exempel på intern exkludering gav Fred Taikon själv, i sin kritik av Sveriges Radio under 

en debatt i Radiohuset. Den romska redaktionen som arbetar med nyheter och program på 

romani på Sveriges Radio tillhör den internationella redaktionen, inte den svenska. Eftersom 

den romska minoritetsbefolkningen faktiskt är svenskar, och det romska perspektiv den 

romska redaktionen tillför angår svenskar, borde väl inte Radio Romani tillhöra den 

internationella redaktionen, menade Fred Taikon, och fick inget svar på den kritiken. Dessa 
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två exempel, tillsammans med många fler observationer och utsagor i intervjuerna fick mig att 

göra bedömningen att Youngs teorier om inklusion och demokrati skulle passa att använda 

som teoretiskt ramverk för min analys.  

 

6.4.3 Inkluderande politisk kommunikation  

Iris Marion Youngs bok ”Inclusion and democracy” har en normativ ansats. Hon försöker dra 

upp linjer för hur demokrati skulle kunna fungera bättre i orättvisa samhällen, med ojämnt 

fördelade resurser och ojämlik social statusordning. Det finns strategier i många demokratier 

för att motverka extern exkludering, medan det är svårare att komma åt den interna 

exkluderingen. Young försöker beskriva hur en politisk kommunikation bör fungera för att 

mildra en intern exkludering, och istället bygga upp det förtroende och den respekt som är 

nödvändiga för att nå förståelse tvärs över kulturella och strukturella skillnader, och 

möjliggöra förändring.  Hon identifierar tre nav i en inkluderande demokratisk 

kommunikation: hälsning, retorik och narrativ. 

 

Hälsning, eller ett publikt erkännande av en annan individ, är ett av de mest basala elementen 

i vardagskommunikationen. Det innefattar bokstavligen hälsningsfraser som ”hej” och ”hur är 

det?” och gester som handslag eller kramar, erbjudandet om en kopp kaffe och kallpratande 

(Young, 2000, 58). Young bygger på en förståelse av ”greeting” ur filosofen Emmanuel 

Levinas tankevärld. Levinas särskiljer mellan själva processen att tala, som han menar handlar 

om två subjekt som erkänner varandra, och det sagda som han ser som den mening som fått 

sitt uttryck mellan de två subjekten, ett innehåll. Innan någonting alls kan uttryckas och delas 

krävs ett ögonblick där talaren öppnar sig för den andre och annonserar att: här är jag, och jag 

ser dig! För Levinas (och för Young) innebär detta ögonblick att man utsätter sig för en risk. 

Någon måste hälsa först, och denna person är sårbar och utsatt i det ögonblicket. Det finns 

inget löfte om svar eller ömsesidighet. Detta risktagande innebär att man bygger upp ett 

förtroende och en tillit, som är nödvändig för en kommunikation, skriver Young: 

 

”Greeting is this communicative moment of taking the risk of trusting in order to establish and 

maintain the bond of trust necessary to sustain a discussion about issues that face us together.” 

 

Samtidigt innebär hälsningen att talaren distanserar sig ifrån den andre, man särskiljer sig som 

två subjekt som har en relation till varandra. Hälsning har en viktig plats inom politisk 

kommunikation. När Yassir Arafat och Yizak Rabin skakade hand offentligt för första gången 
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någonsin på gräsmattan utanför Vita Huset år 1993 var det en världshändelse, och markerade 

en viktig fredsöverenskommelse. Foton på politiska ledare som skakar varandras händer inför 

kamerorna är obligatoriska på toppmöten. Under mitt fältarbete har jag sett många inramade 

bilder på mina intervjupersoner tillsammans med olika ledande svenska politiker, Erik 

Ullenhag och Mona Sahlin till exempel. Hälsningen är den politiska kommunikativa gest som 

erkänner andra som inkluderade i en diskussion, och det är grundläggande för rättvisa 

(Young, 2000, 61). Mindre priviligierade grupper behöver ofta kämpa för detta erkännande 

gång på gång. Ett tecken på att en grupp inte erkänts som inkluderad i en diskussion är om 

debatten i majoritetssamhället bara refererar till gruppen i tredje person, man talar om dem 

men sällan med dem.  

 

Retorik ses ofta som problematiskt inom teorin kring deliberativ demokrati. Många tänkare, 

Platon, Habermas, Bessette, menar att man bör skilja på det rationella talet och den yviga 

retoriken, och att det är det rationella talet som bör användas i en politisk diskussion. Att 

engagera hjärnan är att föredra framför att väcka känslor. Young ifrågasätter denna förkärlek 

för det rationella. Hon menar att det som ses som rationellt, neutralt och universellt tal i själva 

verket är just det tal som används av vissa priviligierade grupper i samhället. Det är en falsk 

dikotomi att tro att det finns en uppdelning i rationellt tal och retoriskt tal, menar Young. Det 

är lika mycket retorik att tala känslokallt, kontrollerat och med en saklig ton, eftersom man 

därigenom målar upp en bild av att man står över egenintressen och känslor. Young menar att 

en inklusiv politisk kommunikation måste vara öppen för fler retoriska uttryck, för fler 

känslolägen i diskursen, för humor, ironi, allvar, och för retoriska metaforer och andra figurer 

i talet. Även icke talade uttryck som demonstrationsplakat, gatukonst och symboler måste få 

sin plats. Retorik är ett sätt för talaren att konstruera sig själv, sin åhörare och den situation 

man talar i. Genom retorik konstrueras talarens och åhörarens positioner och det sagdas 

mening. I en modern massdemokrati kan olika sätt att tala förstås och accepteras på skilda sätt 

i olika grupper. Det är inte ovanligt att folk avvisar argument och krav helt enkelt på grund av 

hur de framförts, skriver Young. Om man blir medveten om de retoriska delarna av en 

kommunikation kan man både kritisera exkludering och värna om inkludering (Young, 2000, 

63-70). 

 

Narrativ, eller storytelling, är ett sätt att dela kunskap och att minska riskerna för att en 

marginaliserad grupps erfarenheter missförstås, nedvärderas eller omkonstrueras av 

majoritetssamhället. Det innebär ofta att en individs personliga historia lyfts fram och får tala 



25 

 

för en hel grupp inför en vidare publik, kanske en hel nation eller ännu större. Det finns 

många viktiga frågor kring hur en individ kan fungera som representant för en större grupp, 

och hur en berättelse förändras när den möter en publik, men Young menar att berättandet kan 

hjälpa ett samhälle att dela en problembeskrivning och ge ett språk för att utrycka alternativ. I 

ett orättvist och uppdelat samhälle kan narrativet ibland kommunicera över svårigheterna och 

skapa en förståelse som det rationella resonemanget inte kan (Young, 2000, 72). Narrativet är 

också viktigt för en grupps medlemmar för att förstå och reflektera över sig själva och sin 

egen position. Det ger röst åt den kunskap som bara finns i den specifika position som 

individen själv befinner sig i. 

 

”Storytelling is often an important means by which members of such collectives identify one another, 

and identify the basis of their affinity. The narrative exchange give reflective voice to situated 

experience and help affinity groupings  give account of their own individual identities in relation to 

their social positioning and their affinities with others.” 

 

Flera av mina intervjupersoner arbetar som föreläsare om romskt liv och romers situation. 

Den vitbok som skrevs på regeringens initiativ och presenterades våren 2014 kan också ses 

som ett narrativ som är ständigt närvarande i de politiska samtal som jag har hört under mitt 

fältarbete. 

 

6.5 Kompletterande teoretiskt ramverk 

Flera intervjupersoner berättade om hur deras närvaro i valda församlingar eller i grupper av 

aktivister påverkade både diskursen i församlingen och hur andra romer relaterade till politik. 

Det var tydligt att närvaron av en rom var betydelsefull. Iris Young refererar ibland till 

kollegan Anne Phillips, som fokuserar på betydelsen av den politiska representationen av kön 

och etnicitet i sin bok ”Närvarons politik”.  

 

Phillips argumenterar, precis som Robert A Dahl och många fler, för att representation av alla 

grupper krävs för att tillgodose principerna om folklig kontroll och politisk jämställdhet. Men 

hon identifierar ytterligare fyra viktiga argument kring behovet av närvaro. Det första är 

vikten av en symbolisk representation, då närvaron av representanter ur en marginaliserad 

grupp har betydelse för värdighet och politisk status, även om de fattade besluten kanske är 

precis samma som de hade varit utan närvaron. Det andra är att de politiska frågor som 

diskuteras i ett partiprogram och som representanter går till val på inte omfattar allt, utan att 



26 

 

de valda senare får falla tillbaka på sina egna omdömen och erfarenheter i en mängd andra 

frågor. Vem representanten är, man eller kvinna, rom eller icke-rom, kan då bli av stor 

betydelse. Det tredje argumentet är att marginaliserade grupper behöver särskilt starka 

förespråkare på den offentliga arenan, och att de som bäst tillvaratar dessa intressen är 

representanter från grupperna själva. Det fjärde argumentet är att representation kan föra upp 

idéer och tankar på den politiska dagordningen, formulera och uttrycka nya åsikter och 

preferenser (Phillips, 2000, 40-74). Dessa argument knyter an till Youngs nav i det 

inkluderande politiska samtalet, men eftersom de är mer fokuserade på konsekvenserna av en 

politisk närvaro menar jag att Phillips perspektiv kan tillföra min uppsats insikter i vad mina 

intervjupersoners politiska arbete betyder. 

 

Det sista perspektivet jag behöver använda mig av är intersektionalitet, så som den beskrivs 

av Diana Mulinari och Paulina de los Reyes. De berättelser och levda erfarenheter jag fick ta 

del av i intervjuerna visade sig bero på om personen jag talade med var man eller kvinna, ung 

eller gammal, frisk eller sjuk, resande, kelderash eller kale-rom och flera andra skikt. Att 

tänka intersektionellt innebär att man ställer frågor kring hur makt och ojämlikhet vävs in i 

sådana föreställningar. Ett intersektionellt perspektiv vill också problematisera uppfattningen 

om tid och rum och hur den sätter upp ramarna för vår förståelse av det som sker oss och 

andra i vår egen närhet. ”På vilket sätt är klass- könsmässiga och etniska relationer i det 

svenska sociala rummet kopplade till maktrelationer som spelas ut i andra sociala rum?” 

frågar sig Mulinari och de los Reyes (de los Reyes och Mulinari, 2005, sid 11). Under 

observationerna jag gjorde hände det flera gånger att mina intervjupersoner interagerade med 

romer från Östeuropa som tiggde på gatan. De stannade till och bytte några ord på romani, 

eller bjöd på lunch. Rosmarie Axelsson Demetri ordnade seminarium i Skarpnäck och bjöd in 

en grupp som talare. Jag tror att en människas självbild och uppfattning om omvärlden 

påverkas av hur andra, som man delar språk och kultur med, behandlas och vilken position 

dessa ges. När bilden av omvärlden, majoritetssamhället och myndigheter präglas av 

misstänksamhet, rädsla och levda erfarenheter av förtryck som intervjuerna ger uttryck för, är 

det rimligt att anta att den negativa bilden förvärras när förtrycket återskapas på gatorna och 

på lägerplatserna, fast denna gång riktad mot rumänska romer. De intersektionella strategierna 

att sammanlänka och artikulera, att ifrågasätta entydiga representationer, att lyfta fram 

institutionella sammanhang och att utmana hegemoniska röster (de los Reyes och Mulinari, 

2005) är alltsammans tankar som jag ser rikligt med stoff av i mitt insamlade material.  
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7. Analys 

 

7.1 Metod och analytiska verktyg 

Själva ordet analys betyder att plocka sönder en empiri i små enheter. När man väl gjort det 

kan man granska enheterna en och en, leta efter mönster, skillnader och likheter. Att skapa 

mening ur ett intervjumaterial och fältanteckningar kan göras via kategorisering och tolkning 

(Kvale, 1997, 174). I mitt fall innebar detta att jag utgick från Youngs tre nav och letade i min 

empiri efter exempel, tankar och problematiseringar kring dessa. Jag arbetade igenom mitt 

material med färgkodning, där jag kategoriserade uttalanden och händelser som handlade om 

hälsning, retorik och narrativ. Jag färgkodade också exempel som krävde en diskussion om 

närvarons politik och intersektionalitet. Mina analysenheter som jag kategoriserade är alltså 

antingen citat ur intervjuerna eller bitar ur mina fältanteckningar. Jag gjorde om denna 

process flera gånger, och försökte hitta gemensamma drag och skillnader mellan de olika 

intervjupersonerna. När kategoriseringen var klar tittade jag på varje persons kodning för sig, 

och försökte tolka de utsagor jag hade kodat i förhållande till Youngs teori. Olika nav verkade 

vara olika betydelsefulla för intervjupersonerna. Min analys är tolkande, hermeneutisk, och 

jag gör självklart inga anspråk på att resultaten ska vara generella i en positivistisk mening. 

Jag hoppas däremot att det kan finnas möjligheter att göra analytiska generaliseringar från 

mina resultat, och att dessa kan bidra till en vägledning om hur man kan förstå liknande 

situationer (Kvale, 1997, 210).  

 

Jag har valt att presentera analysen person för person. Varje avsnitt inleds med en mycket kort 

beskrivning av intervjupersonen och tid och plats för intervju och observation. Därefter 

analyseras det empiriska materialet, alltså intervjuutskrift och fältanteckningar, så som jag har 

kategoriserat analysenheterna efter Youngs tre nav. Mina kompletterande teorier, närvarons 

politik och intersektionalitet, har jag använt  i kombination med Young. Jag har tillåtit mig att 

ändra i ordningen mellan de tre naven beroende på  vilket som var mest betydelsefullt för just 

den personen. De tre naven hälsning, retorik och narrativ kommer alltså i lite olika ordning 

beroende på vad som gjorde texten mest lättläst och begriplig. I kapitel 8 redogör jag för mina 

resultat och håller en avslutande disussion. Där försöker jag knyta ihop trådarna och se de fem 

intervjupersonerna som en helhet att diskutera kring.  
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7.2 ”... alla romer ska ha tidningen gratis, för det är Sverige skyldigt dom.” 

Fred Taikon har i hela sitt liv fungerat som företrädare för romer i deras kontakter med 

majoritetssamhället. I detta följer han i sin fars och farfars fotspår. Sedan 20 år tillbaka är han 

redaktör och ansvarig utgivare för E Romani Glinda, en tidskrift som bevakar frågor som rör 

romer och delas ut gratis till romska hushåll. Intervjun gjordes i hans kök i Huddinge utanför 

Stockholm den 26 september 2014, och observationen under en seminariedag i Radiohuset 

den 15 oktober.   

 

7.2.1 Narrativ 

- Vill ni berätta? frågade Fred Taikon en familj i en liten svensk ort, som beskrev sin vardag 

som ett helvete på grund av den vardagsrasism de utsattes för i sitt bostadsområde. När han 

senare berättade om sin fråga ”vill ni berätta” under forskningsintervjun lät han varje ord få 

emfas och pauserade emellan. Det var långt ifrån säkert att familjen skulle vilja det, eller 

våga. Narrativet om romers situation i Sverige upplevs både som en nödvändighet och en risk, 

eftersom man hamnar i fokus för de myndigheter man saknar förtroende för. 

 

”Att bli målsägande, som rom, i en sak som den här när man anklagar en myndighet, det kan ställa en 

sak på sin spets. När man som resande har varit utsatt för myndigheters omhändertagande.” 

 

Fred befinner sig i en position som gör det möjligt för honom att tala med de romer som 

själva inte kan tänka sig att tala med en myndighet, och att föra deras talan gentemot 

myndigheten. Hans far och farfar ägnade sina liv åt att företräda andra romer vid sådana 

kontakter. Med det grundmurande förtroende som det ger honom, och som gjort honom känd 

och erkänd hos flera myndigheter blir det möjligt för Fred att samla in och förmedla 

narrativet. För familjen som fick frågan om de ville berätta innebar detta att Fred: 

 

”...gick ut i bilden och hämtade vidokameror och alltihop och sedan berättade dom under 

videoinspelning, och så skickade vi den till DO.” 

 

Ett narrativ kan vara ett redskap för att uttrycka en orättvisa som tidigare varit exkluderad ur 

den normativa diskursen (Young, 2000, 72). Ett exempel Young ger är begreppet sexuella 

trakasserier. När det saknades språk för att uttrycka detta led många kvinnor i det tysta, men 

genom att berätta om sina personliga erfarenheter för varandra utvecklades så småningom en 

diskurs, en social moral och till sist en lagstiftning. Den familj Fred mötte hade inte ens 
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reflekterat över att trakasserierna emot dem var något orätt. Narrativet gav dem tillgång till ett 

språk att uttrycka orättvisan med, och blev ett verktyg för en möjlig förändring. Narrativet har 

till och med fått fysisk form i en inspelning. Det har blivit konkret och påtagligt, och fått sin 

egen position i DO-anmälan.  

 

I tjugo år har Fred arbetat med att ge romernas narrativ liv, främst via tidningen E Romani 

Glinda. Freds egen identitet är så förknippad med detta arbete att han mycket sällan använder 

pronomenet ”jag”. Han säger istället ”vi”, och med detta vi menar han E Romani Glindas 

redaktion. Redaktionen ligger i källaren på hans hus. Fred beskriver arbetet som en kamp för 

rätten till den egna berättelsen. Han talar om svårigheterna med annonsintäkter och de knappa 

statliga bidragen med en känsla av frustration, att kämpa och bli tilldelad med vänsterhanden 

något som man har rätt att få. Samtidigt blir tidningen ett uttryck för en samhörighet mellan 

romer, där narrativen kan identifiera grunden för den samhörigheten (Young, 2000, 73). 

 

Parallellt med kampen för att sprida de narrativ som erkänns av många romer som en rättvis 

kunskap om den egna gruppen finns en enorm frustration över alla de tillfällen där den  

kunskapen saknas. Okunskapen gör arbetet för romers rättigheter tungt och otacksamt. Under 

fältarbetet på Sveriges Radios seminarium om romer och media uttryckte sig en romsk 

aktivist så här, i en mycket arg och trött ton: 

 

”Vi borde inte behöva ha det här seminariet. Vet ni hur tröttsamt det är att alltid behöva börja från 

början när man ska berätta om romer? Att kunskapen alltid är på noll? Man berättar att romer funnits 

i Sverige i 500 år och får reaktionen: aha!!! Ingen aning!!!” 

 

Fred talar vidare om rena misstag som gjorts som en följd av okunskap hos 

majoritetssamhället. Ett svek som fortfarande skaver och där upprättelsen uteblivit är 

Skånepolisens register över romer. Behandlingen av personuppgifter i registret utreddes av 

Säkerhets-och integritetsskyddsnämnen (SIN), som slog fast att registreringen visserligen var 

olaglig men att det inte kunde slås fast att det upprättats på etniska grunder. SIN slår inte fast 

att registren bara innehåller romer eller personer gifta med romer (Wigerström, 2013). 

 

”Och varför då? Jo, för det finns svenska namn med i registret. Och tittar vi på det får vi se att alla 

finska romer har svenska namn. Det finns romer som heter Eriksson, Johansson, Axelsson. Jag menar, 

vilken okunskap hade du, herr SIN?”  
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frågar Fred, mycket frustrerat. Det är möjligt att Fred här har fel, att juristerna i SIN känner 

till att romer kan ha svensk-klingande namn. Hans bild av den okunskap som råder i 

majoritetssamhället kring romers anknytning till och historia i Sverige är ändå betydelsefull, 

och får stöd i många av kommentarerna på nätet kring rapporteringen av SINs utslag.  

Denna okunskap som sätter Freds och många andra aktivisters möjlighet att agera och arbeta 

ur spel är inte någon passiv brist på kunskap, utan tvärtom ett aktivt narrativ med djupa 

historiska rötter i det svenska majoritetssamhället. Denna (o)kunskap om romerna 

producerades ur makttunga institutioner, universiteten, socialstyrelsen, böcker och tidningar 

(Vitboken, 2014 , kap 2). 

 

Intersektionaliteten är djupt kritisk till sådana institutionaliserade former för 

kunskapsproduktion. Dess politiska innehåll skapar och återskapar de villkor där romer 

diskrimineras (de los Reyes och Mulinari, 2005, 70). Det kan ses som en produkt av 

myndigheternas syfte att kontrollera och assimilera romer, det möjliggjorde tvångsåtgärder 

som sterilisering, omhändertagande av barn och inreseförbud under brinnande krig, och det 

skrämde dessutom gruppen romer att själva tystna om sitt eget narrativ. Det är ju helt 

rationellt att inte ge sig tillkänna eller berätta något om den egna gruppen för myndigheter 

som vill en illa. Det offentliga Sverige har så länge varit fienden romer behövt skydda sig 

emot. 

 

7.2.2 Hälsning 

Att hälsa någon välkommen in i ett samtal handlar om att erkänna varandra som personer och 

motparter, men det innebär också att den hälsande en kort stund tar risken att bli avvisad. När 

Freds farfar, Johan Taikon, började arbeta tillsammans med Nordiska Museet och fungerade 

som en länk mellan myndigheterna och de romska grupperna skapade han med detta en bana 

som flera av hans barn och barnbarn kunde följa i. Fred beskriver hur han första gången tog 

kontakt med Regeringskansliet som att han bara ringde växelnumret och bad att få tala med 

någon handläggare för de romska frågorna: 

 

”Jag ringde upp henne, och hon sa att det är jätteroligt att du hör av dig Fred, jag har hört talas om 

dig, och jag känner din syster Nadia sedan många år tillbaks. Det är jättebra att du kommer och får 

reda på saker och ting, så att vid alla möten, alla konferenser så lägger jag till dig i min maillista så 

du kommer att bli inbjuden.” 
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Trots detta välkomnande från många olika politiska kretsar framstår Fred tydligt som en 

person som håller på sin identitet som rom, sitt perspektiv och sin lojalitet till de som befinner 

sig på en position utanför. Samtidigt som han har tillträde till många högt uppsatta politiker – 

Erik Ullenhag, Mona Sahlin till exempel – finns en medvetenhet om att den reella makten och 

resurserna finns på andra ställen. Ett exempel är hur lite stöd tidningen får, eller hur polisens 

romska register fortfarande inte lett till någon för de romska organisationerna godtagbar 

åtgärd. Ett tredje exempel är hur Fred beskriver att debatten kring minoritetsfrågor 

nedprioriterats under valrörelsen. Man kan förstå detta som exempel på både extern och intern 

exkludering (Young, 2000).  

 

Freds upplevelser så som han skildrar dem är också ett exempel på Anne Phillips resonemang 

kring varför människor från missgynnade grupper behöver mer aktiva förespråkare på den 

offentliga scenen (Phillips, 2000, 59). Under intervjun fick Fred frågan om han litade på de 

myndigheter han samarbetade med, och svaret är mycket intressant: 

 

”Ja, alltså, det är klart att om dom säger i ett möte, att så här är det och det här kommer vi att göra, 

då ska man vara väldigt försiktig när jag sitter där. För jag tar anteckningar.” 

”Och det kan ju också vara när vi pratar med regeringen: mm, det där gör dom väl bara för att dom 

måste. Du, det här var väl ett spel för gallerierna va? Då har dom gjort sitt och då kan 

Europakommissionen inte klaga.” 

 

En stor del av den politiska dialog som Fred för är en sådan som inte bygger på ett ömsesidigt 

förtroende, utan som bygger på spelregler. Han vet hur lagstiftningen kring till exempel 

diskriminering, minoritetsstöd eller tidningsstöd ser ut och använder sig av den kunskapen för 

att driva sina frågor  - inte för att nå en förståelse eller vilja hos myndigheter att hjälpa till, 

utan för att kunna kräva ut sin rätt. Det märks hela tiden att ett förtroende saknas. Enligt 

Phillips krävs en representation så som den Fred utgör helt enkelt därför att man inte kan lita 

på att makthavare håller sina vallöften eller de policys de fått mandat att genomföra. När det 

kommer till prioriteringar och tolkningar spelar det stor roll vilka representanterna som 

närvarar är. Om svaga grupper är underrepresenterade när beslut fattas får detta ofta allvarliga 

följder (Phillips, 2000, 59). Sedan EU ställde krav på ett skydd för minoritetsbefolkningar 

upplever Fred att det finns en hävstång för att hävda sin rätt, ett internationellt överstatligt 

organ som kan döma till romernas fördel när staten Sverige sviker dem. Bland de myndigheter 
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och tjänstemän som Fred ändå uttrycker ett förtroende för märks nästan enbart de som han 

själv deltagit i processen med att tillsätta: en utredare av en tidig rapport om diskriminering, 

Kommissionen mot antiziganism (där en tjänsteman är rom) till exempel. Youngs 

förtroendeskapande hälsning verkar alltså ha funnits vid vissa betydelsefulla tillfällen, men 

inte generellt. 

 

Flera av mina andra intervjupersoner berättar om mobbning och hur de utsatts för trakasserier. 

Det gör inte Fred.  Han vet på vilka arenor han riskerar möta trakasserier eller hatbrott, och 

han undviker de arenorna.  

 

7.2.3 Retorik 

När Fred tog plats på estraden i Radiohuset passade han in perfekt. Snyggt klädd, avslappnad, 

skrattande och skämtande, trots att han inte hade någonstans att lägga sina noggrant 

förberedda anteckningar och att det måste kännas utlämnande att sitta och dingla med benen 

från en hög barstol inför en fullpackad Studio 4. Hans språk och hans sätt att tala passar väl in 

i en politisk och kulturell debatt. Riktigt var han lärt sig konsten går inte att säga, men som de 

andra intervjupersonerna är han högst medveten om hur man behöver tala för att passa in i det 

politiska samtalets normer: 

 

”Nu gör ju du en intervju, så här pratar jag ju inte direkt till vardags. Men när vi pratar och när vi är 

på institutioner, då är det på det här sättet vi pratar alltså. Då talar man... sakligt, om det saken 

gäller. Och... jag kan säga det... jag sa till olika ledamöter och myndigheter att när ni talar med 

romerna så sväng er inte med massa ord. Dom hänger inte med. Dom kan inte det här. Utan ni får 

tala gatans språk. Precis som man talar på gatan. Sväng er inte med någonting.”  

 

Forskningen ger tydligt stöd åt att en professionell karriär och god utbildning är faktorer som 

underlättar politiskt deltagande (Bengtsson, 2008, 150). Fred beskriver hur den äldre 

generationen i hans familj var analfabeter och hur han som barn läste och skrev åt andra. 

Fortfarande tycker många att det är svårt att fylla i blanketter, till exempel de som måste fyllas 

i för att anmäla fall av diskriminering.  

 

Fred har lärt sig det politiska och juridiska språket. Han har sin livserfarenhet och han förmår 

att använda den, han är medveten både om sin kunnighet och om att han ses som en resurs i 

andras ögon. I sitt arbete med diskussioner och skrivande är han noggrann och för 
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anteckningar. Arbetet med tidningen E Romani Glinda sker med samma jargong som på 

vilken redaktion som helst, när Fred arbetsleder icke romska reportrar och andra skribenter. I 

mitt material märks tydligt denna förmåga att anpassa sitt sätt att vara, och uppmärksamheten 

kring att denna anpassning krävs, som en gemensam nämnare hos alla mina intervjupersoner. 

Däremot avspeglas den försiktighet där Fred noga väljer den bekanta arenan att arbeta på 

också i hur har bedömer sin egen förmåga att tala. Hans svar på frågan varför han inte 

engagerat sig partipolitisk är intressant: 

 

”Nej, för jag har inte den talets gåva att kunna uttrycka mig, utan det skulle kanske kunna bli lite 

konstigt... Det är något helt annat. Om man skulle stå i riksdagen och göra en motion och prata i en 

annan offentlighet liksom.” 

 

Såvitt det är möjligt för mig att bedöma saken har Fred fel här. Han har alla talets gåvor som 

krävs för att bli politiker. Strax efteråt talar han om Jimmie Åkesson och hans retoriska 

skicklighet. Det är möjligt att förstå denna begränsning Fred gör för sin egen agens som en 

oro inför att lämna den position som romsk företrädare som han ärvt av sin farfar och själv 

fyllt under hela sitt liv. Att ge sig in i partipolitiken innebär att utsätta sig för en risk på en ny 

arena. För att tala med Youngs ord innebär det att löpa risken att bli avvisad när man hälsar på 

obekanta politiker, kanske på Sverigedemokrater. För att våga ta den risken krävs förtroende, 

och det har inte Fred för myndigheter eller politiker. Han vet att narrativet om romerna och 

kunskapen saknas och han tror att hans sätt att tala inte kommer att vara gott nog. Alltså 

avstår han. 

 

7.3 ”Det är en resa som jag tror ingen trodde någon rom skulle göra” 

 

Susanna Hedman är den första personen som öppet identifierar sig som rom som blivit invald 

i ett kommunfullmäktige. Hon blev invald för miljöpartiet i Enköpings kommun 2010, och 

valdes om 2014. Intervjun genomfördes i Susannas kyrkas café den 23 september 2014, och 

observationen gjordes i valstugan på torget i Enköping och på en kvällsdebatt på en 

gymnasieskola den 9 september. 

 

7.3.1 Hälsning 

Under fältstudierna syntes flera tecken på hur politiken blivit en arena där Susanna erkänns 

och uppmärksammas. Under valrörelsen finns en utställning med bilder på romer på torget i 
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Enköping. En stor och vacker bild föreställer Susanna, och flera gånger kommer barn fram 

och känner igen henne. ”Du är Miljöpartiet, du fixade en fotbollsturnering åt oss!” Under vår 

intervju på caféet kommer flera personer fram och hälsar och kramar om henne. Med denna 

hälsning, där det viktiga inte är innehållet i det sagda utan själva ”sägandet” ger sig människor 

till känna som redo att lyssna, men de definierar också sig själva och den andre som två 

subjekt (Young 2000, 59). Denna situation kan ses som en kandiderande politiker och en 

röstande väljare, med varsin agens, som skapar och ger ett förtroende emellan sig.  

 

Det partipolitiska engagemanget började i en känsla av att det inte räckte att vara aktiv som 

föreläsare, och en insikt i att det bara är som lokalpolitiker man har en verklig möjlighet att 

påverka. Susanna beskriver också en känsla av att vilja förtjäna ett förtroende, ”visa att vi är 

intresserade av vårt samhälle, vårt gemensamma samhälle”. Hon berättar att hon blev 

överraskad över hur positivt hon blev mottagen när hon kontaktade Miljöpartiet. Vid första 

mötet fick hon frågan om hon ville bli aktiv. Under ett medlemsmöte inför valet 2010 

puffades Susannas namn upp på listan så att hon hamnade på de platser som hade chans att 

väljas in i fullmäktige. Valet 2014 var hennes namn överst.  

 

Susannas mandat som förtroendevald visar på betydelsen av närvarons politik – att en person 

med romsk bakgrund sitter i KF förändrar både vem som är delaktig i politiken och i viss mån 

det politiska samtalets diskurs.  

 

”Att jag blev invald förra valet och att jag har fått så stora möjligheter att påverka inom 

lokalpolitiken här, med skolan och allt, har ändå gjort att många romer har engagerat sig i politiken.”  

 

Susanna berättar hur hon får telefonsamtal från romer från andra delar av Sverige som vill 

diskutera politik och partipolitik, och hur barn skriver till henne och berättar om sina skolval. 

Hon menar att hennes plats i fullmäktige lett till att demokratin gjorts tillgänglig för många 

romer, och berättar hur människor sagt till henne att de nu känner att deras röster betyder 

något. Anne Phillips kommenterar det högst rimliga och ganska väldokumenterade fenomenet 

där en positiv förebild banar vägen för andra, och visar att även en kvinna/rom/färgad kan bli 

politiker, med att det inte påverkar politiken i sig. Phillips är mer intresserad av vad som 

händer med innehållet, relationerna inom och kvaliteten på det politiska livet när fler 

kvinnor/romer/färgade tar plats där (Phillips, 2000).  
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Susanna talar mycket om det förtroende som visas henne, både från det lokala partiet och från 

väljarna. Hon fick många kryss i personvalet. Young menar att ett ömsesidigt förtroende är 

grundläggande för att kunna föra ett inkluderande politiskt samtal. Susanna, som är den enda 

intervjupersonen som sitter på ett förtroendeuppdrag, är också den enda som talar om ett 

förtroende för henne, visat av majoritetssamhället, närmare bestämt väljarna i Enköping. 

Samtidigt har den strukturella diskriminering som visar sig i antiziganismen i Sverige också 

drabbat Susanna, och satt sina spår i form av misstro. Hon beskriver en känsla av  

 

”att man alltid blir behandlad annorlunda fastän man inte vet varför.”  

 

Young beskriver hur en hälsning, och sårbarheten hos den som hälsar kan väcka girighet eller 

grymhet hos den som blir hälsad på. Istället för att hälsa tillbaka vänder man ryggen till 

(Young 2000, 58). I intervjun förklarar Susanna hur svårt det kan vara för den som fått sin 

hälsning avvisad och underkänts som part i ett samtal att våga försöka igen:  

 

”Så när det gäller att bli vad man vill, så, självklart. Men det krävs otroligt mycket för att stå emot de 

här strukturerna, och rucka på dem. Det spelar ingen roll om du är rom eller asiat, bara du är 

annorlunda och försöker beträda ny mark, så är det alltid någon som får vara den starka och bryta de 

här barriärerna. Och dom flesta pallar inte. Det är tufft. Hela din existens blir ifrågasatt. Vem du är, 

du måste vara väldigt stark i dig själv för att palla med att du inte dug... alltså, att veta att du duger 

fast att ingen annan tycker att du gör det. Och det är inte på grund av den du är, utan på grund av en 

bild av vem du är.” 

 

7.3.2 Retorik 

Under fältstudierna tillsammans med Susanna gjorde jag reflektionen att hon var en väldigt 

vanlig politiker, och att det förvånade mig lite just då. Till sin yttre person är Susanna tydligt 

avvikande från normen – hon bär traditionell kale-romsk klädsel med lång svart sammetskjol 

och dekorerade blusar. Men under den debatt jag hörde och under samtalen i valstugorna var 

det en väldigt vanlig miljöpartistisk politik hon framförde. Till skillnad mot många av de 

andra intervjupersonerna beskriver inte Susanna något roll-tagande, eller något behov av att 

först sitta tyst och lyssna in ett debattläge. Däremot beskriver hon en lång och tidskrävande 

process av lärande och läsande. Hennes egen läsbegåvning har gett henne god hjälp att ta sig 

in i politiken, hon läser mycket och fort. Själv beskriver hon resan mot politiken som  

 

”iallafall inte svår. Det man är intresserad av går lätt och är oftast roligt.”  
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Jag reflekterade flera gånger över hur Susanna förmår använda sin bakgrund på ett positivt 

sätt, som sannolikt gynnar hennes position som politiker. På miljöpartiets kommunala 

valaffisch sitter Susanna främst med sin svarta kjol i centrum. Det är en vacker bild, som 

sänder ut ett tydligt budskap om ett inkluderande och mångskiftande parti, väl i linje med vad 

man kan gissa lockar miljöpartiets väljare. Young räknar det synliga med sina tecken och 

symboler som en del i en persons retorik (Young 2000, 65). Kanske man kan förstå detta som 

att just i denna lokalpolitiska kontext finns en öppning för att ha ett annorlunda yttre? 

Susannas talade och skrivna retorik håller sig inom normen, och kanske är detta betydelsefullt 

för att hennes normbrytande klädsel ska kunna passera? När vi är på skoldebatten får Susanna 

komplimanger för sin nya blus från moderaternas företrädare.  

 

Susanna är också ett exempel på en person som förmår använda sitt unika perspektiv som en 

resurs, både i sakfrågor och genom att påverka diskursen i den församling där hon närvarar. 

Ett exempel på sakfrågor är att hon kandiderar till nämndeman i förvaltningsrätt och tingsrätt  

 

”på grund av mitt perspektiv, för att jag har en annan bild av hur en vardag kan se ut. En förståelse 

för att alla kanske inte har en lika vardag.”  
 

Jag ser inte romer som en grupp där det finns något essentialistiskt romskt, att det finns åsikter 

och intressen som delas av alla romer. Däremot tror jag att de levda erfarenheterna av svensk 

historisk och nutida diskriminering delas av många individer inom gruppen romer, och att den 

politiska närvaron av en representant ur gruppen spelar roll. Anne Phillips skriver, i 

argumentation med Iris Marion Young, om hur just nya människor med andra erfarenheter i 

en församling har potential att förändra majoritetens diskurs: 

 

 ”den efterföljande exponeringen för andra erfarenheter, perspektiv eller värden kommer sannolikt att 

förändra de dominerande gruppernas sätt att se på saken.” (Phillips, 2000, 179) 

  

Ett intressant exempel på hur en persons sätt att tala och agera kan påverka en diskurs är hur 

Susanna påverkat diskursen hos Sverigedemokraternas representanter i Enköpings 

kommunfullmäktige. Hon, med egna levda erfarenheter av utestängande och mobbning, ville 

inte delta i det hon beskriver som nästan liknande mobbning ibland. Ändå började det med att 

Sverigedemokraterna buade när hon gick upp i talarstolen första gången:  
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”När jag var ny i KF buade dom åt mig. Min man blev jättearg och sa till mig: gör likadant. Fula du 

också. Men jag ville inte, jag bestämde istället: jag ska älska dom. Och jag var alltid snäll, när en av 

dom glömt pengar köpte jag kaffe. Och då började dom söka sig till mig, ingen annan ville sitta 

bredvid dom, så dom satte sig bredvid mig. Där kände dom sig trygga. Och nu efter sommaren kom en 

av dom fram till mig och gav mig en jättestor kram och sa: Å vad skönt att du är tillbaka!”  

 

Från burop till kram. Frågan som måste ställas är hur nutida svensk kommunpolitik skulle 

påverkas om det satt en romsk ledamot i varje kommunfullmäktige.  

 

När det gäller den politiska kontexten Miljöpartiet kan man undra om den faktiskt är relativt 

öppen för retorik och andra sätt att vara, på ett sätt som gynnar människor som på olika sätt 

befinner sig utanför normen. Även om en person med annorlunda kläder och bakgrund blir 

välkomnad och mött med uppskattning i sociala sammanhang kan det kosta på att behöva vara 

den som sticker ut. I ett sammanhang där många är olika och sticker ut på alla möjliga sätt kan 

det skapas utrymme för den personen att slappna av och vara sig själv. Susanna berättar om 

första gången hon klev in i Miljöpartiets kongresshall:  

 

”Jag gick ut igen och ringde min man, och han sa: jamen vad är det nu? Och jag sa: nä, ingen tittar 

på mig. Det är massa olika människor, punkare och veganer, och alla ser olika ut. Det är ingen som 

reagerar på att jag är här, och det var så skönt!... I politiken, här kan jag känna att jag ÄR Susanna. 

Visst, jag är miljöpartisten Susanna och jag är skolpolitikern Susanna, men jag är inte bara romen 

Susanna. Visst, det är en del av min identitet, men det är inte bara det jag är.” 

 

7.3.3 Narrativ 

En av de Sverigedemokrater som buade åt Susanna första gången i kommunfullmäktige 

började diskutera med henne och konfronterade henne med påståenden om vad romer gjorde 

och inte gjorde. I synnerhet retade han sig på hennes klädsel. Susanna skrev då i en antologi 

om romer och erbjöd honom att få ett exemplar av boken när den kom ut. Sverigedemokraten 

tyckte att det var intressant och läste boken, och pratade med Susanna om den över en fika. 

Hon beskriver det som att de visserligen inte tyckte lika, men att de iallafall kunde tala om 

det. Denna typ av situerad kunskap, som använder narrativet som redskap, kan ge den som 

befinner sig i en annan position en förståelse som är mer rättvis (Young, 2000, 73-74). Det 

kan också förklara betydelsen av symboler och kulturella tecken, till exempel den kale-

romska klädselns betydelse (Young, 2000, 75). Susanna anger okunskap som en av de främsta 
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anledningarna till rasism och vi och dom-tänkande. Fördomar stänger in människor i en 

förutfattad mall över vad som väntas och vilka möjliga handlingar och positioner som är 

öppna för dem. 

 

”I mina läkarjournaler står det ”romsk kvinna”. Och när det står så vet man att även om det är en 

doktor som inte har träffat mig så har den ändå en färdig bild av vem jag är och hur jag kommer att 

bete mig, på grund av att det står romsk. Och det här strukturella, det vet man att man möter.” 

 

Det är intressant att Susanna har valt att engagera sig politiskt på en lokal nivå och att till 

exempel föreläsa på skolor, i en känsla av att de tidigare engagemangen att föreläsa för 

myndigheter och företag inte spelade någon större roll. 

 

”Det man gör på regeringsnivå, och alla dessa fina lagtexter, det spelar inte så stor roll i vardagen. 

Frågade jag grannen så hade dom noll koll på vad som hände, och det påverkade inte min vardag, för 

dom kunde bete sig lika illa ändå.” 

 

Det är via politik på lokal nivå och ett narrativ inriktat på barn som Susanna (precis som 

Katarina Taikon) identifierar den största potentialen att påverka framtiden.  

 

7.4 ”Hördudu Rosmarie, det är i grevens tid att du organiserar dig” 

 

Rosmarie Axelsson Demetri är aktiv inom Miljöpartiet i Skarpnäck i Stockholm stad. Hon är 

också en drivande aktivist lokalt i Skarpnäck, arrangerar möten och håller föredrag. Intervjun 

genomfördes i hennes kök den 25 september 2014 och observationen den 5 november, då hon 

föreläste på biblioteket i Skarpnäck.  

 

7.4.1 Hälsning 

Rosmarie Axelsson Demetri blev i det närmaste headhuntad av Miljöpartiet. Hon arrangerade 

demokratikvällar på Skarpnäcks kulturhus där lokalpolitiker mötte de boende i området – 

bland dem många romer – för att prata politik och samhälle. En av miljöpartisterna kom helt 

enkelt fram till henne och uppmanade henne att bli medlem i Miljöpartiet och att kandidera 

till beslutande församlingar. 

 

”Du ska bli medlem hos oss och du ska kandidera ... socialnämnden, arbetsmarknad, alla dom här. 

Va? Ja, säg inte va, gör det bara nu! Så det var så det här gick till.” 
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Rosmarie beskriver hur hon ändå var osäker. Andra politiker som rått henne att hålla sig till 

utomparlamentariskt arbete lyssnade på samtalet, och hon jämförde sig med andra med 

utbildning och skola. Vid tiden för intervjun har Rosmarie fått en suppleantplats i 

arbetsmarknadsnämnden för miljöpartiet. Men känslan hon beskriver är ambivalent.  

 

”Jag vet inte. Jag frågar mig själv: vad har jag rört till? Jag har ju rört i grytan.” 

 

Med Youngs termer blev Rosmarie erkänd som samtalspartner både i det egna partiet och 

bland de politiska motståndarna. Att personer som befinner sig på andra ändan av åsiktsskalan 

med liten gemensam förståelse hälsar och sträcker ut handen är betydelsefullt (Young, 2000, 

61). Samtidigt beskriver Rosmarie en naggande känsla av att bli förbigången ibland. Hon blir 

inte medbjuden på en resa, där de som åker istället tar över hennes kontakter. Hon beskriver 

en känsla av ensamhet när det gäller att ta debatten om antiziganism och extremism. Detta 

kan, från hennes position, ses som fortsatt intern exkludering, det vill säga när den person som 

fått tillgång till maktforum och beslutsprocesser ändå inte anser att hennes anspråk tas på 

allvar (Young, 2000, 55). Bara hälsningen räcker inte, den måste åtföljas av inkluderande 

retorik och narrativ.  

 

Rosmarie Axelsson Demetris väg från hemmafru med fyra barn till kommunpolitiker för 

miljöpartiet är fascinerande. Hon beskriver det själv som något hon helt enkelt var tvungen att 

göra för att inte gå under. Det första steget var ett medlemskap i Amnesty. 

 

”Jag satt vid datorn och tänkte och tänkte och tänkte. Jag måste hitta på någonting, vara aktiv i 

någonting. Så jag ringde dom. Och dom tyckte liksom att wow, du är rom och hit och dit. Det är ju 

grejen för oss.” 

 

Detta kan ses som ett tydligt exempel på den hälsning som en människa kan behöva för att 

kunna bli politiskt inkluderad. Amnesty öppnade inte bara ett sammanhang att vara en del av, 

de erbjöd en plattform att vara aktiv inom där bakgrunden som rom sågs som en resurs. 

Medlemskapet i Amnesty följdes av en egenskapad aktivism på hemmaplan, för att stärka 

andra romers medvetenhet om rättigheter: 

 

”Och då tänkte jag att fan, ska jag dra igång någon jävla grupp här? Att man kan träffas på kvällarna 

någon gång? Så jag kallade hit några stycken från lovari-gruppen. 
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- Hit till ditt kök? 

- Ja, och från kale-gruppen, och så frågade jag dom om vi ska prata med sos? Ska vi träffas någon 

gång i veckan och prata lite om skola och utveckling och sånt där?... Så jag ringde upp enhetschefen 

Vinsa, för jag satt i någon arbetsgrupp i Björkhagen. Ja men det låter ju jättebra, sa han, wow. Så jag 

fick då en gång i veckan en lokal i kulturhuset för att vi skulle träffas, bara kvinnor... Och jag tänkte: 

hur fan ska jag hantera det här? Ensam kvinna med andra kvinnor, det kan ju bli krig. 

-Blev det det då? 

- Nej. Det var där jag mötte respekten.” 

 

I Youngs resonemang om hälsningen utsätter man sig för en risk när man tar första steget och 

närmar sig en annan människa. Man löper risken att bli både avvisad och förödmjukad, 

samtidigt som den arena man vill ha tillträde till stängs. Därför, menar Young, är bilder på 

politiker som skakar hand så viktiga. På Rosmaries vägg hänger en bild på henne tillsammans 

med Mona Sahlin. Personligen tog jag intryck av Rosmaries mod och driftighet att ta kontakt, 

hälsa och ställa frågor. Samtidigt finns i Rosmaries familjehistoria händelser som på djupet 

rubbat förtroendet för myndigheter och samhälle, avvisanden från sjukhus eftersom ”vi tar 

inte emot zigenerskor här”, förintelsen i Europa och ett ständigt utanförskap.  

 

Hur kan då en människa med alla dessa anledningar att misstro majoritetssamhället våga ta 

risken att öppna sig med en hälsning? En delförklaring kan vara några sammanhang som 

Rosmarie beskriver, en folkhögskoleutbildning och en bibelskola med lärare som sett hennes 

resurser och mött henne på en bra nivå. En annan kan vara de första positiva upplevelserna av 

hälsning från de politiska kretsarna. En tredje måste vara rent personliga kvaliteter, en ilska 

över hur grannarna blev orättvist behandlade av socialtjänsten och en brinnande kraft att 

arbeta och skapa ute i det offentliga. Rosmarie befinner sig mitt i intersektionen av att vara 

rom och att vara kvinna, vilket har stor betydelse för vilken handlingsposition hon har. Hon 

ska vara den som tar hand om barnen och lagar maten, och för en fyrabarnsmor är det en tung 

uppgift. Det märks också att den världen och ansvaret är ständigt närvarande. När jag är med 

Rosmarie på biblioteket i Skarpnäck håller jag hennes telefon när hon håller föredrag, och 

hennes familj ringer säkert 20 gånger under loppet av en halvtimma. En man hade sannolikt 

fått vara mer ifred. 
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7.4.2 Retorik 

När jag ringer upp Rosmarie för andra gången för att boka tid för intervju säger hon mitt i 

samtalet:  

- Skulle du kunna komma till mig nu, på en gång? Jag behöver hjälp med en sak. 

Jag kastas rakt in i den process där Rosmarie tagit steget från utomparlamentarisk aktivist på 

gräsrotsnivå till att kandidera till stadsdelsnämnden för Miljöpartiet. Retoriken är i detta skede 

högst konkret, det gäller att fylla i formulär via en valsida, att skriva en kort text om sig själv 

och sitt politiska engagemang och att ladda upp en porträttbild. Detta ber Rosmarie om hjälp 

med. När jag kommer kokar två grytor på spisen, hon talar i telefon på omväxlande svenska 

och romani, och klär om sig samtidigt. 

- Du kommer som sänd från ovan, säger hon till mig. Datorn står i köket, och jag sätter mig 

och börjar skriva. I denna situation, när det gäller att skriva, lyser de rent praktiska hindren av 

att uttrycka sig på ett annat sätt än det rationella, priviligierade, normativa. Rosmaries 

meritlista är lång, hon har flera engagemang där hon bär förtroenden och hon leder flera 

projekt där människor samlas och diskuterar samhällsfrågor. Men hennes text om detta består 

av stolpar, utan stora bokstäver och skiljetecken, och befinner sig långt utanför vad som är 

retoriskt normativt i politiska sammanhang i Stockholm.  

 

Youngs resonemang med att öppna den politiska kommunikationen för andra sätt att tala, eller 

här skriva, är en kritik av de som avfärdar andra för att de inte uttrycker sig med korrekt 

accent eller grammatisk struktur (Young, 2000, 70). Människor avvisas inte på grund av att 

deras anspråk saknar meriter, utan på grund av sättet de framförs. Jag menar att man kan 

förstå detta som en sådan situation, men där Rosmarie ändå hittar sätt att komma runt detta 

hinder för sitt politiska deltagande. Vilken talad retorik som är norm i det politiska samtalet 

och vilket intryck man bör ge för att accepteras är något Rosmarie gjort sig väldigt medveten 

om. Ganska tidigt under sitt politiska engagemang blev hon inbjuden att delta som observatör 

på stadsdelsnämndens möten. Rosmarie beskriver hur hon går tillväga för att få genomslag för 

sina synpunkter: 

 

”Men sen, när jag är påläst, när jag vill ha fram något, så är jag tyst under hela mötet. Och sedan på 

slutet skjuter jag fram ett förslag. Och det är då jag söker den här tonen, hur jag ska lägga upp det så 

bra som möjligt ... Så jag har ju tränat på det, hur man talar, hur man lägger upp det, hur man 

uppmärksammar... ”  
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Det är inte bara språkligt som Rosmarie är medveten och söker efter en samstämmighet med 

normen, även det synliga uttrycket är viktigt. Retorik kan vara visuellt, med symboler och 

tecken (Young, 2000, 65). När vi har ordnat till texten på Miljöpartiets valsida behöver vi en 

porträttbild, och går ut i solen för att fotografera. Rosmarie provar olika poser, olika ljus, hon 

har en svart kavaj som åker på och av, och hon resonerar: 

 

”- Ska jag ha kavajen, den är svart och signalerar makt? Ska jag ha armarna i kors, så här, ser det för 

slutet ut? Ska jag le? Ska jag vara allvarlig? Jag kisar nästan alltid på kort, jag måste titta.” 

 

Det går åt många bilder och lång tid innan Rosmarie är nöjd, men man kan notera att hon 

valde en bild där hon inte har den klassiska maktposen – hon är utan kavaj och ler. Under 

fältarbetet tillsammans med Rosmarie diskuterar vi massor kring den politiska retoriken och 

hur man ska tala för att inkluderas. Det är svårt att förstå de ord som hör till en 

politikerjargong, och många av hennes beskrivningar pekar på hennes mod och personliga 

drivkraft som viktiga verktyg för att trots denna svårighet ta sig fram. 

 

”- Vad var det som var svårt? 

- Orden. Jag sa ju till. Jag fattar inte vad du säger. Dom sa: fråga om ni inte förstår. Jag sa direkt: 

skriv ner på tavlan och förklara för mig. Inför tjugo pers.” 

 

Senare beskriver hon hur hon välkomnades av en moderat fullmäktigeledamot som beklagade 

att kunskap om romerna inte fanns på agendan: 

 

”Jag tänkte: ska jag fråga vad agenda betyder? Men jag vilade lite. OK, sa jag, vi kör igång ett 

möte.” 

 

Att inte förstå orden och språket i ett sammanhang är inte bara begränsande, man tar också en 

risk att bli missförstådd och att hamna fel i olika situationer. Rosmarie beskriver hur hon 

hanterar sådana sammanhang genom att hålla en låg profil. Vid ett tillfälle när jag deltar vid 

ett föredrag som Rosmarie håller blir det också missförstånd och svårigheter att förstå frågor 

och svar. Samtidigt beskriver Rosmarie hur hennes sätt att uttrycka sig med humor och skratt 

uppskattas bland stadsdelsnämndens politiker:  
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”Jag lägger upp förslag bap bap bap och sen kan jag vara hur trevlig som helst och skratta... Jag har 

fått frågan, folk dras ju till dig, vad är det som händer? Vad säger du till folk? Jag säger ingenting, 

jag bara står där som en idiot, säger jag.” 

 

7.4.3 Narrativ 

När jag kommer till biblioteket i Skarpnäck för att höra Rosmarie föreläsa kliver jag rakt in i 

det majoritetssamhällets narrativ som denna studies intervjupersoner tvingas stånga emot. Två 

äldre damer samtalar om föredraget som är annonserat i foajén, jag tjuvlyssnar: 

 

”- Det var ju på den tiden man fortfarande fick säga zigenare. Jag arbetade i skolan. Jösses vilka 

resurser man la på dom. De kom ju inte till skolan frivilligt, så då skickade man en taxi för att hämta 

dom. Och deras klädsel. Om dom nu vill bo i Sverige och vara svenskar så får dom väl klä sig 

därefter...”  

 

Detta majoritetsnarrativ står i kontrast till det Rosmarie sedan talar om, om hennes längtan 

efter att passa in, och hennes egen upplevelse av att faktiskt vara svensk, men hur hon fick 

lära sig i skolan att hon minsann inte hörde till ”oss”. De andra barnen frågade henne var hon 

kom ifrån. 

 

”- Jag är från Sverige, jag är som du! Nä nä nä, det trodde dom inte på. Det var bara jag i hela 

klassen som var mörkhårig (nu är Rosmarie blonderad). Jag ville vara Lucia, men det fick jag inte. 

När jag kom hem från skolan grät jag.” 

 

Rosmarie talar om barn och om kärlek, och om hur svårt det är att stötas ut och få veta att man 

inte hör hit. Vad gör man när barnen mobbas i skolan, kommer hem och gråter och säger att 

de aldrig vill gå dit igen? Detta är ett helt annat narrativ än det de två tanterna i foajén 

berättade. I de första kontakterna med stadsdelsnämndens politiker stärks bilden av total 

okunskap om romer i Skarpnäck, samtidigt som dörren stod öppen för kontakt. En politiker 

ger sitt visitkort och vill ses och fika:  

 

”Dom visste ingenting om romerna. Alla de här partierna. Noll. Zero... Dom visste inte att vi fanns 

här, att vi var vanliga människor. Dom trodde ju att vi var någon slags minoritetsfolk.” 

 

 Även om Rosmarie som tidigare nämnts beskriver frustration och en känsla av ensamhet, 

menar jag att hennes berättelser visar på betydelsen av närvarons politik. Anne Phillips 
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skriver ”att inbegripa tidigare uteslutna har betydelse, även om det visar sig att det inte har 

några märkbara följder för de policies som kan komma att antas.” (Phillips, 2000) 

Erkännandet blir en offentlig bekräftelse på lika värde, och påverkar nästan alltid 

förväntningar på en förändrad policyriktning. Jag menar att man kan se det överräckta 

visitkortet och det intresse det förmedlar som ett av många tecken på detta.  

 

7.5  ”Det finns tre delar i mig egentligen”  

Det första Rolf Karlsson säger på telefon är att han inte kan vara med i min undersökning. 

- Jag är inte rom. Jag är resande. 

För att förstå betydelsen av det Rolf berättar måste man veta något om från vilka 

intersektionella positioner han talar. Han gör själv den analysen, han är resande, han är före 

detta missbrukare och han är före detta yrkeskriminell. Nu arbetar han med socialpolitik i 

organisationen RFHL och är aktiv i utbildningsnämnden i Gävle för Kristdemokraterna. Han 

har fått utmärkelser för sitt arbete och det har skrivits om honom i tidningen. 

Diskrimineringen drabbar honom ändå på olika sätt. 

 

”Tar du hälso- och sjukvård så får du en annan behandling om du har en missbruksbakgrund. Säger 

du dessutom att du är rom så blir det... det finns ett inbyggt förakt.” 

 

De olika intersektionerna i Rolfs identitet har lämnat synliga spår som tatueringar på hans 

armar: fåglar, vågor och träd. När han börjar berätta om dem visar det sig att nästan alla döljer 

gamla bilder från tiden som kriminell och missbrukare. Bara en är som den ursprungligen var 

tänkt: den romska flaggan.  

 

Jag intervjuade Rolf på hans arbetsplats på organisationen Rättigheter Frigörelse Hälsa 

Likabehandling den 16 oktober 2014. Observationen ägde rum i valstugan i Gävle den 13 

september.  

 

7.5.1 Retorik 

När Rolf berättar om sin resa mot att bli politiker handlar det om förändringar, motsatser och 

motsägelser. Om han upplever att han tvingas att passa in i en mall, så blir det omöjligt. I 

samma andetag berättar han hur han som böghatare hamnade på Pridefestivalen och plötsligt 

omvärderade sig själv:  
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”Vem är jag att döma någon annan människa, som själv har blivit mobbad, och själv har blivit utsatt. 

Jag fick ju vända på mina egna tankar och mina egna fördomar helt och hållet.”  

 

Från att ha hatat politiker och samhället är han en del av det.  

 

”Det är mycket enklare att försöka påverka än att hata.”  

 

Precis som flera av de andra intervjupersonerna beskriver Rolf hur han under resans gång lärt 

sig det politiska språket och det rätta sättet att vara, för att kunna delta i det svenska politiska 

samtalet. Han beskriver det som att det är olika roller han ikläder sig, politikern Rolf, den 

private Rolf, och så vidare. Språket och att förhålla sig till en upplevd ”politisk korrekthet” 

beskriver Rolf som svårt, eftersom det är ständigt skiftande i den politiska kontexten. Han 

söker hela tiden rätt balans mellan att pushande argumentera för sina åsikter och att lyssnande 

ta ett steg tillbaka. Ett hinder är att det kan vara svårt att ta till sig information ur skriven text, 

istället behöver han lära sig ljudmässigt, lyssna, fråga, prata. 

 

Samtidigt bär Rolf med sig sina fulla levda erfarenheter och förmår använda dessa som en 

resurs i sitt politiska arbete. Under fältobservationerna syntes tydligt hur närvaron av en 

politiker med en mer mångbottnad identitet faktiskt banade väg för andra människor än de 

som kan sägas tillhöra samhällets norm att komma fram och prata politik. Det blev möjligt för 

de med en annan retorik, andra synliga symboler och markörer att delta (Young 2000, 65). 

Han påverkar också vad som sägs i Kristdemokraternas valstuga, till exempel detta: 

 

”Häromdagen kom det fram en gubbe vid valstugan och började prata om tiggarna. Och så frågade 

han vad vi skulle göra åt alla dessa zigenare som kommer hit och stjäl höns. Så sa han. Jag stod och 

lyssnade en stund, men sedan kunde jag inte hålla mig längre. Jag gick fram till honom och sa att jag 

var zigenare men att jag aldrig hade stulit ett enda höns. Tvärtom är jag livrädd för stora fåglar, så 

länga dom inte är nackade och plockade. Då gick han.” 

 

De frågor Rolf arbetar mest med är framförallt de där utanförskapet spelar roll, såsom 

missbruksfrågor, behandlingsfrågor, socialtjänst, sjukvård. Men han sitter också i 

skolnämnden i Gävle, där ingen slår honom på fingrarna när det gäller empirisk kunskap. 

 

”Jag har varit där, jag har suttit i den där skolbänken, jag vet hur det var och jag vet vad det ledde 

till.” 
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 Flera av mina intervjupersoner berättar om samma sak: hur deras närvaro påverkar den 

politiska diskursen i de sammanhang där de verkar, genom att de tillför sitt perspektiv. Fyra 

av de fem intervjupersonerna arbetar med skolfrågor av samma anledningar som de Rolf 

anför. Närvaron av en politiker med egna levda erfarenheter av mobbning och att inte passa in 

i skolan inkluderar ett nytt perspektiv i den skolpolitiska diskursen, som tidigare varit 

uteslutet. Phillips menar att uteslutandet av förtryckta gruppers perspektiv legitimerar 

partiskhet och orättvisa beslut, men att inkluderandet av dem kan få andra att omvärdera sin 

tidigare partiskhet (Phillips, 2000, 134). Jag tror att det är denna förändring, omvärderingen 

hos andra, som väcker känslan av meningsfullhet och betydelse hos intervjupersonerna när de 

talar om skolpolitik.  

 

Jag vill diskutera ytterligare ett sätt som Rolf använder sin identitet och levda erfarenheter 

politiskt och retoriskt. Jag måste börja med att skriva om hur Rolf – i våra möten – utstrålar 

empati och en genuin omtanke. Jag upplevde att han ofta såg om jag funderade eller var orolig 

över något och att han snabbt hjälpte mig att ordna det, det kunde vara en småsak som att 

stoppa på pengar på bilparkeringen. Men jag vet också att han har tillgång till andra, hårdare 

ansikten, som han kan använda i sitt politiska arbete för att skrämmas. Ett exempel är när 

dåvarande Sverigedemokraten Margareta Larsson kontaktade Rolf, möjligen för att skaffa sig 

ett romskt alibi, och ville ha hjälp med att driva frågan om kompensation till barn som 

vanvårdats i fosterhem. De två träffades på en restaurang i Stockholm. Rolf kom (trots att det 

var kallt) klädd i en t-shirt där det stod med självlysande text: ”Jag har suttit i fängelse” och 

tvingade Larsson att gasta så hela salen hörde genom att spela döv. 

 

”Så hon visste inte på vilken skinka hon skulle sitta, vred sig och vände sig och så där, och så när hon 

pratade med mig om det här mötet vi skulle ha så upprepade jag hela tiden: Du får prata högre! Efter 

alla år i fängelset har jag blivit döv på bägge öronen, så du får prata högre!”  

 

Detta är allt som Young menar med sådan retorik som inte ryms i en svensk politisk diskurs. 

Den är högljudd, tramsig, pinsam och felklädd. Rolf vet väl att han och hans retorik är 

omöjliga, och det använder han för att göra Margareta Larsson lika omöjlig, när han tvingar 

henne att lämna sitt sätt att tala och föra sig. Rolf beskriver hur han uppfattar Larsson som en 

skrämmande person med en fin och proper yta, och det mest skrämmande var hennes retorik, 

att tala med låg röst och vårdat språk:  
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”Hon pratade med ett så fint sätt att prata. När jag vet att dom nästa kväll lika gärna kan gå ut och slå 

någon med ett järnrör på gatan.” 

 

 

7.5.2  Narrativ 

 

”Okunskap. Man vet inte. Merparten av Sveriges befolkning vet inte ens om att vi finns.”  

 

Frånvaron av kunskap om romer och romers svenska historia är det som Rolf omedelbart 

nämner som det största hindret i hans politiska arbete.  

 

”Man tror, om du frågar vad en rom är så blundar en människa och så beskriver man en finsk 

zigenare. Därför att dom syns mest. Men att det finns flera delar och att många av oss ser ut som 

vilken svensk som helst är okänt för merparten.” 

 

Okunskapen hindrar Rolfs politiska arbete på flera sätt. För det första blir det en uppförsbacke 

i varje diskussion om diskriminering och problematik kring utanförskap eftersom 

kunskapsnivån är så låg. Om en samtalspart inte känner till heterogeniteten hos gruppen 

romer, och hur diskriminering och den svenska politiken slagit mot olika grupper på olika 

sätt, blir det svårt att se de olika behoven hos de olika grupperna. För det andra är det starka 

majoritets-narrativet ett hinder, det som bygger på uppfattningar och fördomar sprungna ur 

majoritetssamhället. Detta motnarrativ är nästan alltid en mer auktoritativ kunskap, producerat 

av makttunga institutioner, än det narrativ som Rolf och de andra intervjupersonerna försöker 

värna (de los Reyes och Mulinari, 2005, 70). Man kan förstå detta arbete som en 

intersektionell strategi som ifrågasätter den entydiga representationen, men i det konkreta 

politiska arbetet gör okunskapen det svårt att hitta en relevant motpart för att föra en vettig 

dialog kring politiska frågor som rör romer, säger Rolf. 

 

”Det är väl svårast av allt. Därför att man har en egen uppfattning om saker och ting, och man tror 

att eftersom det är någon tjänsteman någonstans som har gjort en utredning och beredning och grejat 

och på någon sätt fått fram den ultimata sanningen. Och det är svårt att komma och sticka hål på det 

här. Det är jättesvårt.”  
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För det tredje innebär fördomarna om gruppen romer ett hinder för att accepteras som en 

samtalspartner i politiska kontexter. Det är tydligt i Rolfs berättelse hur frånvaron av narrativ 

samspelar med frånvaron av hälsning. Rolf, som har det svenska efternamnet Karlsson och ser 

ut så som man föreställer sig en vanlig svensk (även om den normen med rätta kritiseras) 

berättar hur han ibland dröjer med att berätta att han är resande när han träffar och samtalar 

med obekanta. Och när han efter en stund berättar skapas omedelbart en distans – dom tappar 

hakan.  

 

”-Vad tänker dom då tror du? 

- Jag vet inte. Jag tror att man får till sig tältläger och hönstjyvar och jag vet inte allt. 

- Att det är det dom tänker? 

- Ja. 

- Men inte när dom har träffat dig? 

- När du släpper det här så märker du att det blir en – distans direkt. Därför att människor har sina 

egna uppfattningar om den här folkgruppen, vad det är för någonting. Så är det.” 

 

7.5.3  Hälsning 

Frånvaron av narrativ samspelar med hälsningen och tilliten i det politiska samtalet på ett 

dubbelt sätt. Jag kan bara föreställa mig känslan av frustration när man byggt upp en relation 

under en tid för att sedan uppleva att den rasar när man berättar om vem man är – vem man 

fötts till. Samtidigt, och motsägelsefullt, använder Rolf bristen på narrativ som en ursäkt för 

myndigheter och institutioner. Dom vet inte, säger han. Kanske är det enda möjligheten att stå 

ut med att arbeta med myndigheterna för en person, som just beskrivit hur medlemmar ur 

hans familj tvångssteriliserats, hur hans föräldrar erbjöds en bostad om de gick med på 

sterilisering, och hur han själv finns med i Skånepolisens register. Om myndigheterna inte 

förstår hur det hänger ihop, och de faktiskt inte känner till vad som skett, historierna, blir det 

kanske möjligt att stå ut med att fortsätta arbeta tillsammans med dem trots tröghet och 

svårigheter. Det är tydligt att Rolf ger samhället en andra chans, kanske på samma sätt som 

han gett sig själv en andra chans. 

 

Det är nog varken konstigt eller ovanligt att en personlig resa ur missbruk och kriminalitet 

handlar om möten med andra personer som har hälsat en med respekt och mänsklighet. För 

Rolf var vändpunkten en fängelsepräst, och senare vänner i en besöksgrupp och på ett 

behandlingshem. Det politiska arbetet började i KRIS, tillsammans med en vän som hunnit 
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längre på vägen mot drogfrihet och som tog med sig Rolf. Rolf beskriver hur han i denna 

miljö och tillsammans med människor han tyckte om och respekterade väckte något till liv 

inom sig, en nyfikenhet och en önskan att påverka. Den första partipolitiska tillhörigheten var 

inte i Kristdemokraterna utan i Vänsterpartiet, efter ett personligt möte med Lars Ohly. Istället 

för att intervjuas av reportrar valde Lars Ohly att äta en hamburgare och prata med Rolf, och 

denna hälsning innebar en öppning för att bli medlem i vänsterpartiet. Från att ha  

 

”hatat politiken och hatat beslutsfattare och hatat allt som har med det att göra”  

 

till att faktiskt själv bli medlem. Efter en flytt till Gävle, och en känsla av att vänsterpartiets 

ideologi inte helt passade, belönades Rolf med kristdemokraternas Vitsippepris för sitt arbete 

för utsatta människor. I det sammanhanget lärde han känna två aktiva kristdemokrater, som 

värvade Rolf till partiet. Han beskriver det som att man är som en familj i Kristdemokraterna, 

man umgås, äter middag, går ut med hundarna ihop. Mina tankar går till hur Rolf analyserar 

sig själv som bestående av tre delar: kriminaliteten som han lagt bakom sig, missbruket som 

också ligger bakom honom, och familjen som han fortfarande är en del av. När vi står i 

valstugan i Gävle tillsammans lyser den romska flaggan som är tatuerad på armen lika starkt 

som partiknappen på tröjan. Den gamla bråten är omvandlad till resurser och perspektiv, och 

familjen är utökad.  

 

7.6 ...en historia som vi alltid varit så noga med att inte prata om. 

 

Eleonor Frankemo arbetar på Skolverket med modersmålsundervisning för romska barn, och 

hon deltar i ett flertal referensgrupper som representant för resandegruppen. Ett av de större 

uppdragen var arbetet med regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 

1900-talet, som publicerades 2014. Intervjun ägde rum på ett café i Motala den 12 november 

och observationen på en debattkväll inför valet den 10 september 2014. 

 

7.6.1 Narrativ 

 

”Jag fick som en eldkraft inne i mig också, för på grund av den historian som har varit, när man säger 

förfader så låter det så gammalt, och det är inte gammalt, det är min farmor och farfar och mormor 

och morfar, det dom har varit med om, Jag har känt en skyldighet att dom ska få något rättfärdigande, 
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någon måste föra deras talan... jag vill skrika ännu högre för att vi ska ha rätt att synas och höras vi 

också.” 

 

Eleonor Frankemo är kanske den av intervjupersonerna som allra mest sätter narrativet om 

romerna och deras svenska tillhörighet i centrum. En betydelsefull del i narrativet är 

regeringens vitbok, där hon deltagit i arbetet genom att sitta i den referensgrupp av romer som 

läst och granskat utkasten till varje kapitel. Vitboken är ett skolexempel på hur Young 

definierar ett narrativ1: flera personliga berättelser används för att påvisa ett förtryck av en 

grupp personer, och där avsikten med berättandet är att visa, förklara och rättfärdiga en 

ståndpunkt i en politisk diskussion (Young, 2000, 72).  

 

Narrativet kan också skapa en gemensam problembeskrivning, en diskurs och gemensamma 

normer för att kunna tala om vad som bör göras. Eleonor tillhör den romska gruppen resande, 

hon är kvinna, ung, och dessa intersektioner ger henne olika positioner i två olika kontexter 

kring arbetet med vitboken. Hos regeringen kan hon ta plats och göra sin stämma hörd i 

egenskap av sakkunnig. Hon representerar resandegruppen och säger själv att man ofta letar 

efter en kvinna och gärna en ung person för att få variation i olika arbetsgrupper och 

referensgrupper. Att hon bloggar är också en faktor som påverkat att hon från början 

tillfrågades om att delta i olika politiska samtal. Den andra positionen som intersektionerna 

resande, kvinna och ung ger henne är helt annorlunda. Att som kvinna och ung tala i en grupp 

med äldre romer och män är problematiskt, och ställer stora krav på social smidighet och 

anpassningsförmåga. Att föra talan som resande, något Eleonor ofta gör ensam i en grupp där 

andra romska grupperingar har flera representanter, innebär att utsätta sig för kritik både från 

andra romer och från svenskar. 

 

”Då har det varit andra romska grupper som skriver: ni är inga romer, att du inte skäms, och ni är ju 

vanliga svenskar och så. Medan svenskar skriver: jävla zigenarjävlar, att ni inte skäms.” 

 

Den politik som förts från de svenska myndigheterna mot resandegruppen har skilt sig från 

den politik som förts mot andra romska grupper, det gås igenom i bakgrundskapitlet i denna 

uppsats. Men eftersom politiken med tvångssteriliseringar, lobotomeringar och 

                                                        
1 Jag menar inte att Vitboken bara består av en samling personliga berättelser, tvärtom är den rik på 

andra källor och annan forskning som underbygger slutsatserna. Men den innehåller en mängd 
personliga berättelser som fungerar som narrativ, i Youngs mening.  
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tvångsomhändertagande av barn varit så skrämmande, och eftersom resande med både 

utseende och namn ofta kan smälta in i majoritetssamhället har många ur gruppen valt just att 

dra sig tillbaka och dölja sin identitet som rom. I denna specifika kontext blir det narrativ som 

vill synliggöra gruppen och kräva en upprättelse rentav ett hot. Eleonor beskriver hur hon 

själv reagerade under referensgruppens arbete när hon kände igen en skildring av en familj i 

kapitlet om romers boendesituation: 

 

”Och direkt får jag taggarna utåt, jag kommer i försvarsställning: Hur vet dom det här, var har dom 

fått den här informationen ifrån?... Här har vi en historia som man alltid har varit så noga med att 

inte prata om, och helt plötsligt så lyfter man alltihop i en bok.” 

 

Enligt Eleonor var det under en period under andra världskriget som resandegruppen på allvar 

började assimilera sig i Sverige, eftersom man ville bli osynlig. Man kände till den noggranna 

registrering av resande som gjordes, och såg med stor oro på utvecklingen i Europa och 

förintelsen. Självklart fruktade många möjligheten att Sverige skulle ockuperas av 

Nazityskland, och tanken på att försöka radera ut sin romska tillhörighet måste framstått som 

ett tryggt alternativ. Det narrativ som väcks i Vitboken är på samma gång den drivkraft som 

får både Eleonor och flera andra av intervjupersonerna att fortsätta kämpa för mänskliga 

rättigheter, samtidigt som berättandet av narrativet i sig blir det mest skrämmande trauma man 

kan tänka sig.  

 

Flera av intervjupersonerna talar om samma dubbelhet, när många andra romer i ens närhet 

vänder sig emot berättandet av det egna narrativet. Det kan upplevas som att man drar undan 

mödosamt uppbyggda skydd och lämnar ut hela gruppen till det majoritetssamhälle som flera 

gånger bevisat att det inte förtjänar förtroende. Dessa traumatiserande problem med narrativet 

saknas i Youngs teorier och, menar jag, borde lyftas för diskussion i ett fortsatt arbete med 

romskt narrativ. Samtidigt talar man om nödvändigheten av att samhället måste förstå och 

erkänna vad romerna har utsatts för och att inkludera narrativet i majoritetssamhällets diskurs 

om sig självt. Eleonor ser också tydligt de politiska konsekvenserna i dagens situation av att 

narrativet saknas: bristen på kunskap om den nationella minoritetsgruppen romer gör att 

insatser riktas fel och att grupper glöms bort. De satsningar som görs integrationspolitiskt på 

nyanlända romer, med till exempel svenskundervisning, är ointressanta för romer som levt i 

Sverige i flera generationer. Stöd på bostadsmarknaden och stöd inom sjukvården behöver se 

olika ut beroende på om man drabbas av diskriminering därför att man bär en svart 
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sammetskjol som kale-rom, eller om man missbrukar som en följd av utanförskap som 

resande. Ett romskt barn har rätt till hemspråksundervisning, men språken är olika i alla de 

fem romska grupperna i Sverige, och både lärare och undervisningsmaterial behöver anpassas. 

Att skriva en vitbok och presentera den på regeringsnivå är gott och väl, men att driva 

narrativet som politisk fråga innebär att den måste ingå i skolundervisningen, säger Eleonor. 

 

”Det är att man vill att historian ska nå ut till allmänheten, till skolor. Det är väldigt viktigt. För det 

är en del av Sveriges historia. En del som vi inte har med i historieböckerna idag.” 

 

7.6.2 Hälsning 

Första gången jag och Eleonor hälsade på varandra var på en debattkväll om vad som hänt 

efter vitboken, där hon var en av värdarna. Där kom jag in lite vilsen i lokalen, och Eleonor  

gick fram till mig med utsträckt hand och sa hej. Jag tänkte på just det handslaget senare 

under intervjun, då jag får höra de historier ur hennes uppväxt som handlar om mobbning, och 

en vuxenvärld som vänder ryggen till eller deltar i utestängandet av ”tattarungen”. Ett av de 

första försöken att berätta om identiteten som resande gjordes som en uppgift i skolan, att 

skriva en insändare till en dagstidning. Uppgiften underkändes av läraren, och en förtvivlad 

Eleonor kunde inte hitta något annat skäl till underbetyget än antiziganism. När en människa 

sett dörr på dörr stängas igen, och gång efter annan blivit avvisad och underkänd på de mest 

smärtsamma sätt, vad är det då för kvaliteter som får henne att ändå fortsätta försöka?  

Eleonors pappa, som också är hennes stora förebild och stöd, gick med i en förening som 

arbetade för resandegruppens rättigheter och tog med sig dottern som då var i tidiga tonåren 

på möten. Eleonor berättar om sin första konferens, och hur hon på denna politiska arena fick 

nya kontakter och positiv feedback, och kom hem med ett stärkt självförtroende. Själv 

beskriver hon det som att 

 

”det här var ju en helt annan situation, med människor som inte vet min bakgrund. Och människor 

som inte känner mig. Så där har jag ju ett ypperligt tillfälle att få människor att tycka om mig.” 

 

Nu är Eleonor ”sakkunnig”, och den positionen innebär ett godkännande, ett erkännande att 

hennes erfarenheter och bakgrund är en resurs av kunskap inom diskursen kring 

minoritetspolitik. Hon beskriver hur hon i början var oerhört nervös när hon skulle tala inför 

andra människor, men: 
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 ”sen när jag satt i presentationen av vitboken, i regeringens sal med kanske tusen personer och jag 

pratade i tjugo minuter spontant, utan förelagt manus, och jag är inte ett dugg nervös, då har jag 

kommit ganska långt på väg.” 

 

Själv gör hon analysen att det är just erkännandet av hennes kunskap som värdefull som gett 

henne det självförtroendet. Rädslan över att kunna bli föremål för kritik, för ifrågasättande 

kan skjutas åt sidan.  

 

”Jag har blivit så fruktansvärt säker. Jag kan min historia. Ingen kan komma till mig och säga att det 

där har inte hänt, för det har hänt.” 

 

När man vill titta på vilka hinder som finns för ett politiskt arbete är det intressant att se vilka 

krav som ställs på Eleonors arbetskapacitet i intersektionerna mellan att vara aktivist, 

yrkesarbetande, kvinna och resande. Att yrkesarbeta och att inneha olika uppdrag innebär för 

henne en tjänstgöring på 125 procent. Att dessutom vara kvinna och leva traditionellt som 

resande innebär att ha hand om hushållsarbetet och barnen. I en stor familj kommer ofta 

besök, och för kvinnan innebär det att släppa vad hon har för händer och sätta på kaffet, även 

om hon sitter i telefonmöte. Mitt intryck, efter att ha träffat Eleonor, är en person med en 

vansinnig arbetsbelastning som hon ändå, med någon slags superkraft, klarar av att hantera. 

 

Som resande och aktivist i kontakt med myndigheter hamnar man också i en position mitt 

emellan. DN:s avslöjande om polisens romska register innebär att man blir en kontaktpunkt 

för släktingar och bekanta, men också för media och för myndigheterna. Telefonen ringer dag 

och natt.  

 

”Anhöriga ringer och är rädda och undrar, vad är det här, är vi med? Och eftersom jag då ska anses 

som en som vet allt, då ska jag veta vem som är med i registret och alla ska ringa till mig och fråga.” 

 

Att detta sammantaget skapar en väldig press på en enskild individ är inte svårt att föreställa 

sig. Att dessutom få ta emot mycket kritik kring vad man säger och till vem kan innebära 

funderingar kring om engagemanget är värt priset man betalar. Eleonor nämner ändå två stora 

stöd och drivkrafter som får henne att fortsätta: tanken på det hennes farmor och farfar och 

mormor och morfar fått utstå, och hennes pappas oreserverade stöd.  
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7.6.3 Retorik 

Som flera av de andra intervjupersonerna beskriver Eleonor en personlig egenskap av att 

kunna lyssna in ett sammanhang och snabbt kunna snappa upp hur man ska vara och tala. 

Under den första konferensen beskriver hon en känsla av att vara bland ”fint folk” där det 

krävs att man för sig och beter sig på ett speciellt sätt.  

 

”Eftersom jag under hela mitt liv har känt ett utanförskap och varit ganska utsatt så har jag också lärt 

mig att bli en ganska duktig skådespelare. Så jag har levt ett helt liv som skådespelare, så att jag 

anpassar mig till situationer jag kommer i. Jag är en väldigt duktig människokännare, och läser av 

folk väldigt snabbt. Ofta, när jag lär känna någon, så brukar jag titta väldigt mycket på den personen. 

Inte prata, utan iaktta. För då kan jag anpassa mig efter hur den här personen vill att jag ska vara.” 

 

Eleonor beskriver sig som en person som det är lätt att samarbeta med, som är kunnig, duktig 

och kan uttrycka sig diplomatiskt. Mina intryck av henne stämmer väl överens med det. De 

praktiska hinder som flera andra intervjupersoner upplever kring språk och politisk diskurs 

gäller inte henne. Hon kan skriva, hon driver en blogg, hon har datorvana, och allt detta är 

egenskaper som varit viktiga i engagemanget med Skolverket och regeringen. Hon vet också 

hur man går tillväga för att söka medel till arbete med till exempel att ta fram studiematerial 

för modersmålsundervisning i romani. Hon förmår också bli en bro mellan andra romer och 

myndigheterna, i det att hon kan verka som ”tolk” i samtalet: 

 

”Jag kan översätta till dom som inte förstår. För jag vet hur dom hör. Förstår du hur jag menar? Jag 

kan förklara för mina egna på ett sätt som dom förstår samtidigt som jag kan prata med myndigheter 

och politiker på ett sätt som dom förstår. Jag hittar en balans däremellan.” 

 

8. Resultat och slutdiskussion 

 

Studiens två forskningsfrågor är: ”Hur beskriver politiskt aktiva svenska romer sitt 

deltagande i det politiska samtalet?” och ”Vilka omständigheter gynnar inkluderandet av 

romer, och vilka hindrar?” 

 

Den första frågan är bred och kräver ett beskrivande svar, hela analysdelen av denna uppsats 

kan ses som svaret. Men det finns vissa uttryck som går igen och som är samstämmiga hos 

alla intervjupersonerna, och som jag kommer att diskutera i detta kapitel. 
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Det som gjort starkast intryck på mig är de beskrivningar av den politiska arenan som en plats 

”där jag kan vara mig själv”. Politiken, vare sig det är miljöpartiets kongress eller en 

debattkväll i Skarpnäck, blir en plats där intervjupersonerna kan agera, tala och möta andra 

fria från den sociala kontext de annars befinner sig i, och fria från det bagage som de annars 

bär på. Flera beskriver det politiska arbetet som ensamt. De står ensamma i kampen med att 

lyfta de romska frågorna och att kämpa mot antiziganism, de är ensamma den person som 

hamnar mitt emellan myndigheter och de romska nätverken i en slags förmedlande position. 

Samtidigt verkar det som om denna ensamhet också är en viss frihet – visst är man rom och 

miljöpartist och skolpolitiker, men man är också sig själv, personen. Jag tolkar detta som att 

politiken kan vara en arena där identiteter och erfarenheter visst finns med, men att de inte 

behöver stå som ett hinder som begränsar ens agens i kontexten. Den påverkan på diskursen 

och politikens innehåll som deltagandet resulterar i är också betydelsefull för 

intervjupersonerna. Att öppna vägen för fler romer att engagera sig och ta del av politik 

upplevs som meningsfullt och viktigt. Det unika perspektiv som en person med erfarenheter 

av till exempel en skolgång som inte fungerat kan tillföra en skolpolitisk debatt ger också 

mening och värde åt mina intervjupersoners arbete. Detta stämmer väl överens med hur 

Young beskriver värdet av att personer som är situerade i olika positioner samarbetar och 

försöker hitta rättvisa lösningar på gemensamma problem. När situerad kunskap kan tas 

tillvara på detta sätt kan en hegemonisk diskurs utmanas, och en pluralism kan bidra till kloka 

politiska beslut. 

 

Young har en starkt idealistisk syn på demokratins inneboende potential. Demokrati, menar 

hon, är inte bara ett sätt för medborgare att se till sina egenintressen och kontrollera de 

styrande, utan ”a means of collective problem-solving, which depends for its legitimacy and 

wisdom on the expression and criticism of the diverse opinions of all the members of the 

society.” (Young, 2000, sid 14) Denna inställning till politiskt arbete som en kraft, något som 

är större än sig självt, känner jag igen från mina intervjupersoner. Ett starkt intryck är hur 

flera beskriver sitt engagemang som något de helt enkelt måste göra – att låta bli är inget 

alternativ. Det beskrivs som en eldkraft som får styrka från tanken på vad anhöriga fått utstå, 

en frihetskänsla, en möjlighet att påverka de egna barnens framtid, något man måste göra för 

att inte gå under. Ingen talar om politiken som något man slött gör med vänsterhanden, och 

ingen har tankar på att sluta trots ganska höga personliga kostnader i form av tid och ork.  
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Young ger stöd för tanken att just politiken kan vara den arena där minoriteter och människor 

utanför normen först kan finna en plattform. Hon menar att det i den politiska sfären finns en 

större uppslutning kring inkluderande normer än i till exempel ekonomiska eller sociala 

sfärer. I en deliberativ demokratimodell finns öppningar för att kritisera exkluderande och 

marginaliserande av människor. Det är också för många människor mer uppenbart orättvist 

med skillnader i politisk makt än skillnader i ekonomisk och social makt. (Young, 2000, sid 

36). 

 

En reflektion, efter att ha sett intervjupersonerna agera i sitt politiska nätverk och höra dem 

beskriva hur de tagits emot i början av sitt engagemang, är att det verkar som om just den 

politiska sfären har en öppning för människor med romsk identitet. Det verkar som om den 

diskriminering och det utestängande som är väl dokumenterat i andra delar av samhället – 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, skolan  – inte är närvarande på samma sätt i politiken. 

Samtliga av intervjupersonerna beskriver positiva första möten med det politiska samhället, 

hur de välkomnats, inkluderats och lyfts fram. Mina egna iakttagelser under studien bekräftar 

detta, inte minst under mitt inledande sökande efter romska politiker. Flera av tjänstemännen 

på partikanslierna som inte hittade någon romsk partimedlem till studien var uppriktigt 

bekymrade över detta.  

 

Den andra frågan gäller vilka omständigheter som gynnar respektive hindrar romsk 

inkludering. Jag har använt Youngs tre nav i min analys för att kunna hitta element som kan 

påverka detta, och jag kommer att diskutera vad som lyst fram som gemensamt i de fem 

analysdelarna för de olika naven, ett i taget.  

 

Från analysen av intervjuerna står det klart att en positiv, välkomnande hälsning varit 

betydelsefull för insteget i politiken. Hos flera intervjupersoner hänger inramade bilder av 

möten och handskakningar med högt uppsatta politiker på väggarna. Flera beskriver 

personliga möten med politiker eller tjänstemän som öppnat dörrar in i ett politiskt arbete. 

Men det förtroende som Young förutsätter för sin inkluderande hälsning finns inte självklart 

där. Vissa arbetar på ändå, men garderar sig genom att bemästra spelreglerna och att ta 

anteckningar kring utfärdade löften. Den som mest uttalar förtroende för andra politiker och 

systemet är den intervjuperson som själv fått ett förtroende, och blivit invald i 

kommunfullmäktige. Samtidigt syns i analysen hur hälsningen inte alltid leder vidare mot en 

mer substantiell inkludering i form av en rättvisare fördelning av resurser och makt. Många 
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beskriver en skavande känsla av att visserligen släppas in, men att inte fullt ut tillåtas delta, 

eller att inte få rimliga resurser för att kunna delta. Att vara ensam rom och ensam driva 

frågor kring diskriminering och antiziganism beskrivs som en utsatt och påfrestande situation. 

Det finns alltså trots hälsningen flera exempel på exkludering.  Min slutsats är att även om 

hälsningen i viss mån finns där så räcker inte detta om det inte också åtföljs av en 

inkluderande retorik och ett inkluderande narrativ. Och dessa två av Youngs tre nav är det 

mer skralt med i det svenska politiska samtalet, visar denna studie.  

 

Vilken retorik som är gångbar i svenska politiska debatten är något som intervjupersonerna är 

mycket medvetna om. Flera beskriver det nästan som ett rolltagande, att de förmår lyssna in 

en ton och ett debattläge för att sedan anpassa sig för att smälta in perfekt. De är medvetna om 

röstläge, ordval, klädval, och hur de ska föra sig. Samtidigt beskriver flera hur många romer i 

deras närhet inte har denna anpassningsförmåga. Vid analysen såg jag flera exempel på hur 

samtalets normativa krav på till exempel skriven text ställde hinder i vägen för ett politiskt 

deltagande. Två exempel – som borde vara möjliga att åtgärda – är hur partier tar för 

självklart att alla som kandiderar kan presentera sig själva via text och bild som man själv ska 

ladda upp på en hemsida, eller hur man måste fylla i blanketter för att kunna anmäla ett fall av 

diskriminering. För den som saknar ordentlig skolgång är detta ett kanske oöverstigligt 

hinder. Detta konkreta problem måste partier och myndigheter uppmärksamma och lösa, anser 

jag.  I ett större perspektiv krävs en breddning och en ökad tolerans av människor som pratar 

politik på ett sätt som ligger utanför normen.  

 

Narrativet är det nav i Youngs teori som är mest mångbottnat och dubbeltydigt i min analys. 

Samtliga intervjupersoner framhöll hur viktigt ett rättvist narrativ är, och vilken skada 

frånvaron av detta orsakar. Att majoritetssamhället har kunskap om romer är nödvändig för att 

alls kunna arbeta politiskt som svensk rom. Narrativet skapar en gemensam 

problembeskrivning och ger ett språk för att kunna adressera frågor, och det är ett verktyg för 

att förklara och skapa förståelse i en politisk diskussion. Men för många romer blir narrativet 

om dem själva ett hot. Att visa vem man är och att berätta om sig själv för ett samhälle som 

vill en illa är en helt relevant rädsla. Mina intervjupersoner, som alla är övertygade om att 

narrativet ändå är någonting positivt och nödvändigt, kan hamna i  besvärliga positioner och 

möter ibland andra romers kritik och ilska. Detta perspektiv på narrativet behöver också 

uppmärksammas och hanteras, menar jag. Den vitbok som blivit en av de viktigaste romska 
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narrativen under de senare åren har väckt rädslor och gamla trauman till liv, som behöver tas 

om hand.  

 

Frånvaron av ett rättvist narrativ är ett stort hinder för svenska romers politiska arbete. 

Okunskapen gör det svårt att hitta relevanta motparter i en politisk diskussion och skapar 

frustration. Bristen på kunskap gör att integrationspolitiska satsningar riktas fel, och att 

misstag begås i utredningar. När det gäller romer finns ett tungt och etablerat motnarrativ, 

späckat med fördomar, som producerats av landets mest makttunga institutioner: 

socialstyrelsen, polisen, riksdagen. Detta motnarrativ är i högsta grad levande och något som 

intervjupersonerna behöver stångas med och övervinna i sitt politiska arbete.  

Det är intressant att flera av intervjupersonerna, precis som Katarina Taikon med sina Katitzi-

böcker, dragit slutsatsen att den viktigaste målgruppen för romernas egna narrativ är barnen. 

Det är i skolan och i undervisningen som narrativet måste in för att kunna göra skillnad på 

riktigt.  

 

Narrativet och kunskapsproduktionen är problematiskt för denna studie. Vilken kunskap 

producerar jag, från Stockholms universitet och som en del av majoritetssamhället? Vilket 

förtryck och vilka fördomar producerar och reproducerar jag när jag tolkar, analyserar, och 

försöker förstå vad mina romska intervjupersoner säger? Till försvar för mitt arbete vill jag 

säga att huvuddelen av tiden och arbetsinsatsen legat på att lyssna på och iaktta de romska 

intervjupersonerna. Jag har valt att vara noggrann och generös med citat i analysdelen, för att 

den som läser studien ska få höra deras röster i original, utan mina tolkningar och raster. Jag 

har ansträngt mig för att göra en studie där romer själva får komma till tals. Självklart är jag 

som forskare och skribent hela tiden styrande, det är jag som väljer citaten och jag som 

placerar dem i texten. Men det blir orimligt om man diskvalificerar alla forskare som inte är 

romer från att kunna studera romers politiska arbete, på grund av kritik från 

intersektionalisterna. Dessutom är jag en del av samma demokrati och samma samhälle som 

alla som är romer. Om en grupp människor i det samhället diskrimineras angår det mig också. 

 

Att arbeta för en ökad inkludering i det svenska politiska samtalet är att arbeta för en mer 

rättvis demokrati. Young menar att politiska praktiker, när de styrs de normativa ideal hon 

identifierar i ”Inclusive democracy”, kan fördjupa demokratin och stärka pluralism och de 

minst priviligierade. Frågor tillåts bli mer komplexa och mindre polariserade och på så sätt 
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öppnas debattutrymme för minoriteters röster. De självreproducerande makthierarkier som 

stärks av sociala orättvisor kan brytas.  

 

”In actually existing democracies there tends to be a reinforcing circle between social and economic 

inequality and political inequality that enables the powerful to use formally democratic processes to 

perpetuate injustice or preserve privilige. One means of breaking this circle, I argue, is to widen 

democratic inclusion.” (Young, 2000, sid 17)  
 

Jag menar att denna studie pekar i samma riktning, att politiska samtal som inkluderar andra 

än de som befinner sig inom normen fördjupar och stärker demokratin. För att sammanfatta 

och avsluta vill jag lyfta denna studies viktigaste resultat: även om deltagare i det politiska 

samtalet hälsar romska deltagare välkomna räcker inte detta, utan det krävs också en öppning 

av retoriken och att ett av romerna erkänt narrativ lyfts och inkluderas i vår gemensamma bild 

av det svenska samhället. Det är lätt att skjuta över ansvaret för förändring på den grupp som 

diskrimineras, som ofta själv utpekas som problemet. När det gäller att förändra det svenska 

politiska samtalet till att inkludera alla, handlar detta om att förstärka demokratin. Det är alla 

medborgares angelägenhet att skapa denna förändring.  
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