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Abstrakt 

Zivanovic, Gordana (2014). - A qualitative study on how  they see  Roma women`s lives in 

Sweden today. 

University of Halmstad 

 

The purpose of this paper is to find out how a few different women with a Roma heritage sees 

their to succeed possibilities  in Sweden.    

To illustrate these issues has an hermeneutical approach been used. Materials were collected 

through interviews with Romani women in a municipality in western Sweden. The material 

created during the interview sessions is based on the five interviewees' interpretations of how 

they look at their life and the recognition of Roma people. 

The interview results show that Roma women have gone through various changes linked to 

school, language, family, work. Young women and their parents have become more aware 

that education is an important capital to invest in, in order to later obtain a good job and 

future. When it comes to school the results show that Roma children have become better at 

reading but there is still some Roma children who do not attend school, even though there is 

their native language, Romani, in many schools. Furthermore, the results show that the 

cooperation between home and school is still not good. With the recognition of Roma, Roma 

got their own national day and information on Romani at different authorities. However, 

books still lack on novel Chib. Despite recognition of the Roma as a minority group in 

Sweden, the results show that there is still discrimination against Roma people in the labor 

market. 

The results were used as a basis for the analysis based on theoretical approaches: Bourdieu, 

social and symbolic capital, individualization of women Beck & Beck-Gernsheim, "We and 

“the others "of Ålund respectability of Skeggs and Nancy Fraser recognition and 

redistribution. 

 

Keywords: Roma women, education, employment, discrimination, integration. 



 

 

 

Abstrakt 

Zivanovic, Gordana (2014).  – En kvalitativ studie av hur romska kvinnors liv ser ut i Sverige 

idag. 

Högskolan i Halmstad.   

 

Syfte med denna uppsats är att studera hur ett antal utvalda kvinnor med romsk bakgrund ser 

på sina möjligheter att nå framgångar i Sverige.  

För att belysa dessa frågor har en hermeneutisk ansats använts. Material har samlats in genom 

intervjuer med romska kvinnor i en kommun i Väst Sverige. Det material som skapades vid 

intervjutillfällena grundar sig i de fem intervjupersonernas tolkningar av hur de ser på sitt liv 

och erkännande av romer.  

Resultaten från intervjuerna visar att en del romska kvinnor har gått genom olika förändringar 

gällande skolan, språket, familj och jobb. Unga kvinnor och deras föräldrar har blivit mer 

medvetna om att utbildning är ett viktig kapital att satsa på, för att senare skaffa sig ett bra 

jobb och framtid. När det gäller skolan visar resultaten att romska barn har blivit bättre på att 

läsa, men det är fortfarande en del romska barn som inte går i skolan trots att det finns deras 

modersmål, romani chib, i många skolor. Vidare visar resultaten att samarbetet mellan skolan 

och hemmet fortfarande inte är bra. Med erkännande av romer har romer fått sin egen 

nationaldag och information på romani chib hos olika myndigheter. Men det saknas 

fortfarande böcker på roman chib. Trots erkännande av romer som minoritetsgrupp i Sverige 

visar resultaten att det fortfarande finns diskriminerig av romer när det gäller 

arbetsmarknaden. 

Resultaten har använts som en grund inför analysen utifrån teoretiska infallsvinklar: Bourdieu 

social och symbolisk kapital, individualisering av kvinnor Beck & Beck-Gernsheim, ”Vi och 

”de andra ” av Ålund, respektabilitet av Skeggs och Nancy Fraser erkännande och 

omfördelning.  

Nyckelord: romska kvinnor, utbildning, jobb, diskriminering, integration.  
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Kapitel 1: Inledning 

 

I Europaparlamentets resolution om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska 

unionen (2005/2164(INI)) beskrivs att romska kvinnor är bland de mest hotade grupperna i 

EU-länderna. Europaparlamentet har ännu inte kunnat garantera romska kvinnors jämlikhet, 

värdighet och delaktighet i det Europeiska samhället. Romska kvinnor är oftast offer för 

människohandeln i Europa. Skillnaden i utbildningsnivå mellan romska kvinnor och icke 

romska kvinnor är stor och många romska flickor avslutar aldrig sin grundskola. Många 

romska kvinnor utestängs från hälso- och sjukvård. Arbetslöshet bland romska kvinnor är 

mycket större än bland övriga kvinnor i EU-länderna. Fördomarna bland lärarna i skolan och 

rassegregering gör oftast att romska föräldrar har låga förväntningar när det gäller skolan, 

särskilt när det berör flickor (http://eur-lex.europa.eu). 

Romer har varit bosatta i Sverige i 500 år, men hade inga eller få rättigheter tills år 2000 när 

de erkändes som minoritetsgrupp (http://www.rufs.org/romernashistoria/). Sverige har utifrån 

internationella och regionala regler framställt en nationell minoritetspolitik som har som 

uppgift att skydda nationella minoriteter och stimulera deras möjligheter till inflytande. 

Samtidigt att gynna de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande 

(http://www.manskligarattigheter.gov.se). 

Trots erkännandet av romer i Sverige visar Diskriminerings ombudsmannens rapport (2006) 

att romer fortfarande är diskriminerade inom de statliga och kommunala myndigheterna, 

bostadsmarknaden och varu- och tjänstesektorn (DO, 2006). 

Detta medger också Rosita Grönfors, ordförande i landets första och enda organiserade 

riksförbund för romska kvinnor i Sverige. Hon menar att de romska kvinnorna fortfarande 

lever isolerat i det svenska samhället. Rosita Grönfors anser att romska kvinnor inte är synliga 

och representerade i arbetslivet och gör sig inte heller hörda i samhällsdebatten och politiken:  

"Trots det svenska samhällets synliga och uttalade strävan att motarbeta O-

utbildning, utanförskap, rasism och etnisk diskriminering av den romska 

minoriteten är romerna marginaliserade och utgör en alltför utsatt grupp i 

samhället". (www.romskakvinnoforum.dinstudio.se.) 

 Grönfors berättelse kan ställas mot den jämställdhetsdiskurs dvs. kvinnans ökade möjligheter 

till ekonomisk självständighet och utbildning, som har funnits i Sverige sedan 40 år tillbaka.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Det finns många studier om romernas diskriminering och utanförskap i Sverige och romska 

kvinnors utsatta situation både i Sverige och Europa, men få om romska kvinnors framgångar 

i skolan, eller på jobbet. Därför har jag valt att belysa de romska kvinnornas liv i Sverige från 

en annan ingång än den vi ofta läser om när det gäller romska kvinnor. Min utgångspunkt är 

att utifrån romska kvinnors egna berättelser visa på och tolka deras syn på vilka möjligheter 

som har getts till att nå olika framgångar. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur ett antal utvalda romska kvinnor ser på vilka 

möjligheter de har att lyckas i Sverige. Hur de uppfattar att situationen har förändrats efter att 

romerna har erkänts som minoritetsgrupp i Sverige år 2000 och i så fall på vilket sätt. Och 

också utifrån jämställdhetsdiskurser se hur dessa romska kvinnor upplever att deras liv ser ut i 

Sverige. 

För att besvara detta syfte kommer ett antal intervjuer med romska kvinnor att göras där 

följande frågeställningar ställs: 

       - Hur beskriver dessa romska kvinnor sin situation i Sverige idag? 

      - Vilka förändringar upplever de har hänt inom skolan, språket, familjen, 

traditioner och jobb?  

      - Vilken betydelse har erkännandet av romer som minoritetsgrupp fått för de  

intervjuade romska kvinnorna? 

Ur ett socialt perspektiv vill jag belysa hur socialt och symboliskt kapital (Bourdieu, 1994) 

kan hjälpa romska kvinnor att integrera sig i det svenska samhället. Jag vill också belysa hur 

samhällets individualisering av kvinnor har möjliggjort att romska kvinnor frigörs delvis från 

den romska traditionen och delvis som kvinnor i ett senmodernt samhälle (Beck och Beck-

Gernsheim, 2003). Samtidigt utifrån teorier ”Vi och De” (Ålund, 2006, 1999) belysa hur 

romer som grupp trots sitt erkännande som minoritet år 2000 fortfarande känner sig 

diskriminerade och exkluderade i samhället. Med utgångspunkt i Skeggs (1997) teori om 

respektabilitet och begreppen disidentifikation och dissimilering vill jag belysa varför en del 

romska kvinnor väljer att dölja sin identitet. Att erkännande måste inkludera även 

omfördelning av de resurser som finns i ett land tycker jag är viktigt att ha i åtanke när man 

vill förklara vad ett erkännande av minoritetsgrupper betyder (Fraser, 2003). 



3 

 

Strävan är att bidra till en mer varierad förståelse av hur romska kvinnor kan leva i Sverige. 

Jag tycker att det är viktigt att belysa att det också finns en del romska kvinnor som inte lever 

sina traditionella liv, att gifta sig tidigt och sluta skolan tidigt. Det är betydelsefullt att belysa 

att det finns romska kvinnor som tar tillvara på alla möjligheter som finns i Sverige, när det 

gäller skolan, utbildning och jobb och på så vis försöker anpassa sig till det svenska samhället. 

Jag hoppas också att denna uppsats kan bidra till större förståelse för både den romska 

minoriteten och den svenska majoritetsbefolkningen att verka främjande för integration och 

samtidigt minska diskriminering av den.  

1.2 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i sju kapitel. I första kapitlet presenteras vilka fenomen som berör 

denna uppsats för att gå vidare till syfte och frågeställningar. I kapitel två redogörs romernas 

situation idag i Europa som såväl i Sverige. Här presenteras också lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. Slutligen i detta kapitel, presenteras en kort sammanfattning 

av en rapport från ombudsmannen mot etnisk diskriminering från år 2006. I kapitel tre tas det 

upp tidigare forskning om uppkomst och utveckling av svensk zigenarepolitik. Vidare 

presenteras den romska situationen bland svenska skolor från mitten av 1900-talet till idag 

som sedan följs av korta viktiga händelser i Sveriges utveckling mellan 1950-2000.  

 I det fjärde kapitlet presenteras teorier som kommer att användas i analys av empiriskt 

material. Därefter följer ett metodkapitel, där redogörs för metodval, förförståelse,  

tillvägagångssätt, urval av intervjupersoner och etiska aspekter. I femte kapitlet presenteras 

det empiriska materialet utifrån uppsatsens frågeställningar. I nästa kapitel analyseras det 

empiriska materialet genom att förena detta med sociologiska teorier som presenterades i 

kapitel fyra. I det sista kapitlet reflekteras det kring resultat och analys samt förslag för vidare 

forskning. 

 

 

 

 

 



4 

 

Kapitel 2: Bakgrund 

I detta kapitel görs en översikt av romernas ursprung och deras situation i Sverige i dag. Efter 

detta introduceras lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sist följer en kort 

sammanfattning av en studie om etnisk diskriminering från DO (2006). 

2.1 Romernas ursprung och situationen i Europa idag 
Enligt flera av dagens forskare uppstod det romska folket för 1000 år sedan, när Indien 

drabbades av muslimska erövringskriget. Då tvingades den stora hinduistiska armén dra sig 

tillbaka genom Afghanistan och Iran och kom till Anatolien, dagens Turkiet. Anatolien 

bedöms av många forskare vara den plats där romska folket uppstod från den multietniska 

hinduistiska armén, där romernas identitet skapades och språk utvecklades. Där var romerna 

kvar i nästan 250 år, för att sedan när kriget med turkarna nådde Anatolien, flytta till Grekland 

och Balkan och så småningom till andra delar av Europa (Cederberg, 2010).   

I dag lever mer än tolv miljoner romer i Europa, utan eget territorium. De har ofta olika namn 

i olika länder, som t.ex. gypsies, zingari, tattare, zigenare, gitanos, tsiganes, zigeuner. De 

själva föredrar att kallas romer (Cederberg, 2010).   

Romer i sig har varit ett vandringsfolk, d. v. s nomader. De har aldrig riktigt tillhört ett 

bestämt land, utan de flesta kommer från Bosnien, Serbien, Rumänien, Makedonien och andra 

delar av Sydeuropa. Från 1960 och framåt har en stor utvandring av romer till andra länder 

skett. Detta resulterade i att de fick ett rykte som ett väldigt "påtvingat" folk som söker 

medkänsla (Cahn, 2004).  

2.2 Romer i Sverige 
Romernas situation (Cederberg, 2010) i Sverige präglades fram till 1954 av diskriminering, 

förföljelse och förbud att komma in i Sverige. De romer som redan bodde i Sverige hade inga 

bostäder, de flesta var analfabeter, barnen fick inte gå i skolan, de reste med sina vagnar runt 

om i Sverige utan att kunna stanna på samma plats en längre tid. År 1954 gjordes en utredning 

av romer (zigenareutredning, står i boken, Cederberg, 2010) där det föreslogs en rad åtgärder 

för att förbättra den romska situationen. Staten skulle ordna bostäder åt dem och romska barn 

skulle få gå i skolan. Trots åtgärderna hände det inte så mycket. Vändpunkten blev boken 

”Zigenerska” som kom ut 1963, av Katarina Taikon, en romsk kvinna. Där beskrev hon i 

vilka dåliga förhållanden romer levde i Sverige. Myndigheterna var tvingade att inse att 

mänskliga rättigheter gäller även romer och började med olika åtgärder. Under 1970–talet 
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skaffade myndigheterna bostäder åt romer och satsade på vuxenutbildning, 

alfabetiseringskurser och inslussning på arbetsmarknaden. Åren 1980 upphörde alla insatserna 

eftersom myndigheterna tvivlade på romernas integrering. Romerna själva hade åsikter om att 

det hade tagits för lite hänsyn till deras synpunkter. Under 1980-talet började romer bilda egna 

organisationer för att hävda sina intressen. År 2000 blev romer erkända som etnisk minoritet i 

Sverige (Cederberg, 2010).  

Taikons livsberättelse (1970) ger en inledning till romernas väg till ett erkännande i Sverige 

och samtidigt en bra bakgrund om romernas liv fram till 1970 i Sverige. Hon beskriver sitt liv 

och på vilket sätt romerna diskriminerades i det svenska samhället när hon växte upp.  

Taikons familj kom till Sverige i slutet av 1800-talet och Katarina T. föddes i ett tält år 1932, 

eftersom inga zigenare fick föda sina barn på sjukhus då. Släktrelationen, familj och att ta 

hand om de gamla hade mycket stor betydelse i romernas liv. Romska flickor giftes bort i 

tidig ålder och Katarina själv blev bortgift när hon var 13 år. När romerna slutligen fick 

lägenheter fick många av dem bo i gamla lägenheter utan varmvatten. Taikon skriver att år 

1970 fanns det fortfarande flera romska familjer som reste runt mot sin vilja (Taikon, 1970).  

Den allmänna skolplikten infördes i Sverige 1842. Detta betydde att alla barn som var svenska 

medborgare måste gå i skolan. Den dåvarande regeringen bestämde dock att romska barn inte 

fick gå i de svenska skolorna, trots att de hade svenskt medborgarskap. Samtidigt var det inte 

möjligt för många romska barn att gå i skolan eftersom de flyttade var tredje vecka med sina 

vagnar till andra ställen. Taikon själv växte upp som analfabet och fick lära sig skriva och läsa 

först när hon var 30 år gammal. Både hon och hennes syster Rosa gick på Birkagårdens 

folkhögskola. När hon började läsa på Handelsinstitutet och fick kunskap om en svensk 

medborgares rättigheter och skyldighet bestämde hon sig för att skriva om romernas liv och 

att kämpa för romernas rättigheter i Sverige. Taikons syster Rosa som kunde silveryrket fick 

möjlighet att läsa på Folkhögskola och Konstfackskola och blev en känd konstnär. Både 

Katarina och Rosa Taikon kämpade för romernas rättigheter och integrering av romer för att 

behålla den romska identiteten i det svenska samhället (Taikon, 1970).  

År 2010 (Cederberg, 2010) fanns det 60 000 personer med romsk bakgrund i Sverige, här 

räknas också en del av resanderomer. Myndigheterna har delat romer i fem grupper: svenska 

romer, finska romer, utomnordiska romer, resanderomer och nyanlända romer. En del romer 
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kom på 1960-talet som arbetskraft och andra som flyktingar på 1990-talet. De kommer från 

olika delar i Europa som t.ex. Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Balkan o. s. v.  

2.3 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Ett demokratiskt samhälle (DO, 2006) omfattar grundläggande värderingar att alla människor 

ska ha samma möjlighet till deltagande. Alla individer eller grupper har rätt att formulera sina 

intressen, rätt att säga sin mening och utforma frågor som berör dem. 

Erfarenheter från andra multietniska länder visar tydligt att erkännandet och respekt 

för minoritets språk och kultur stärker det nationella självmedvetandet och är bra för 

hela nationen. En regering som uppmuntrar medlemmar i sina minoriteter att vara 

stolta över sig själva är en regering som kommer att göra dessa medlemmar stolta 

över att leva i det landet. Det värsta ett land kan ha är en del av befolkningen som 

känner sig utesluten och olycklig; följderna av detta är väl kända i historien. 

(Hancock, 2005:85)  

Det som kännetecknar minoritetsgrupper är att de har befolkat Sverige under lång tid och att 

de består av grupper som har uttalad samhörighet. Andra viktiga egenskaper är att de har en 

stark vilja att behålla sin identitet och att de också har språklig, religiös och kulturell 

tillhörlighet (www.lansstyrelsen.se). 

År 2000 ratificerade Sverige, Europarådets konvektion om skydd för nationella minoriteter. 

År 2000 erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige, som 

nationella minoriteter. Innan dess betraktades dessa grupper som invandrare -

(www.lansstyrelsen.se). 

I januari år 2010 började en ny lag att gälla (2009:724) som förbättrade de nationella 

minoriteternas rättighet. 

Lagen betonar främjande av barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket.  Förvaltningsmyndigheter ska 

informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag och 

ge de möjligheter till inflytande i frågor som berör dem, samtidigt samråda med 

representanter för minoriteterna i sådana frågor. (lag 2009:724) 

(http://www.regeringen.se 1) 

Regeringen har också presenterat en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 

under 2012-2032 (Skr. 2011/12:56). ”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 

2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom” 

(http://www.regeringen.se 2).  
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2.4 Studie om etnisk diskriminering av romer 

Regeringen (DO, 2006) fattade beslut år 2001, att ge Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO) i uppdrag att arbeta med frågan om diskriminering av romer. Projektet 

realiserades under år 2002 och 2003. DO fick i uppgift att ”belysa och kartlägga omfattning 

av etnisk diskriminering eller kränkande behandling av romer, utarbeta metoder och strategier 

för att motverka och förebygga etnisk diskriminering av romer, bidra till att öka kunskap 

bland romer om individens skydd mot etnisk diskriminering genom informationsinsatser och 

verka för att skapa förtroende mellan romer och myndigheter" (DO, 2006:5).  

Samarbetet med romer och myndigheterna har varit viktigt för genomförande av uppdraget. 

Begreppet diskriminering var en utgångspunkt i projektets realiserande och omfattade både 

för individuell och strukturell diskriminering. Individuell diskriminering innebär kränkande 

behandling gentemot en individ på grund av hennes etniska tillhörighet. Med strukturell 

diskriminering menas de normer, tankemönster och regler som finns i ett samhälle och som 

har verkan på individens och gruppers möjligheter till lika villkor (DO, 2006). 

Enkätundersökning ”Romernas upplevelse av diskriminering i Sverige” som två studenter vid 

Socialhögskolan i Stockholm gjorde på uppdrag av DO år 2003 visade att många romer ser 

Sverige som ”ett fientligt land”. Undersökningen visade att många romer var utsatta för 

förolämpningar och trakasserier. 50 % av romerna sade att de ofta var tvingade att dölja sin 

identitet. Enkätundersökningen visade också att romerna blev diskriminerade inom de statliga 

och kommunala myndigheterna, bostadsmarknaden och varu- och tjänstesektorn (DO, 2006). 

DO (2006) har i sin rapport beskrivit olika strategier för framtiden för att motverka 

diskriminering av romer. Ur ett individuellt perspektiv är en av strategierna en stark 

lagstiftning mot etnisk diskriminering som kan ge individer skydd. Men detta förutsätter att 

romerna kan sina rättigheter och har förtroende för myndigheterna. För att motverka 

diskminering av romer behövs det också mer samarbete mellan romska organisationer och 

olika myndigheter. Det behövs mer informations- och utbildningsinsatser om de skydd som 

individen har mot etnisk diskriminering och mänskliga rättigheter.  
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Kapitel 3: Tidigare forskning 

Här lyfts det fram två befintliga forskningar om skolan, familj och barn angående romer i 

Sverige. Norma Montesino Parras avhandling "Zigenarefrågan" (2002) om hur svensk 

zigenarepolitik formades, från 1880-1970 där fokus sätts mest på vilka åtgärder som svenska 

staten satsade på zigenare, både barn och familj, för att de skulle komma in i det svenska 

samhället. Christina Rodell Olgacs avhandling "Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola- Från hot till möjlighet" (2006), lyfter fram romska barns 

skolsituation i olika tidsperioder mellan 1900-talet fram till idag. Sist presenteras ”Det 

sociologiska lanskapet" av Ahrne, Roman och Franzén (2003) där det kortfattat beskrivs vad 

det var som kännetecknade Sveriges utveckling mellan år 1950-2000. 

3.1 Svensk zigenare politik 
Norma Montesino Parras syfte i sin avhandling ”Zigenarfrågan” (2002) är att analysera 

uppkomsten och utvecklingen av svensk zigenarpolitik under perioden 1880-1970  

(Montesino, 2002:13). I sin bok använder Norma Montesino begreppet "zigenare" för romer. 

Hon försöker analytiskt beskriva hur den svenska staten utformade sin politik angående 

zigenare. Hon söker svar på följade frågor: hur formade staten sin zigenarpolitik; vilken syn 

på zigenare speglar denna politik och hur man legitimerar olika insatser gentemot romer? Hon 

tittar också på kontinuitet och brytning i föreställningarna om zigenare. Det är en deskriptiv 

historisk studie där det empiriska materialet bygger på olika offentliga dokument som utgavs 

innan år 1880 och 1880-1970 (2002:13). För att förklara hur den svenska zigenarpolitiken 

utformades använder hon sig av sociologen Georg Simmels ”Främlingen och den fattige" och 

Norbet Elias "Etablerade och Outsiders". Montesino kommer fram till att den svenska statens 

socialpolitik har skapats, spridits och utvecklat många föreställningar om romer " i syfte att 

rättfärdiga statlig intervention” (2002:189). 

Jag tar upp den delen av hennes forskning som gäller från slutet av år 1800 fram till år 1970 

där zigenare blev en grupp för sig och som jag anser har en betydelse för min uppsats. 

Till slutet av 1800-talet räknades tattare och zigenare (romer) som samma grupp.  Den 

zigenska invandringen kring sekelskiftet 1900 gjorde att tattare och zigenare delades som 

grupp. Tattaren räknades som en del av den svenska befolkningen, medan zigenare räknades 

som utlänningar, som exkluderades i det svenska samhället. Från 1940 börjar myndigheterna 

intressera sig för zigenare som separat grupp. Montesino (2002) kommer fram till att zigenare 



9 

 

alltid har framställs som ett samhällsproblem och att staten var tvungen att göra något åt det, 

för att förändra deras situation. Hon skriver: ”Bakom viljan att ingripa i zigenarnas liv, var 

statens allmänna strävan att organisera, kontrollera och styra dem som befann sig innanför det 

egna territoriet” (2002:189). Först efter andra världskriget fastställdes det att zigenare var 

svenska medborgare och utifrån olika utredningar skulle olika åtgärder för assimilering göras. 

Zigenare framställs som en fattig grupp som är i behov av hjälp för att anpassa sig till det 

samhälle de bodde i. År 1943 bildades den första ”Kommittén för arbete bland zigenare” och 

två år senare startade ”Stiftelsen Svensk Zigenarmission”. Deras roll blev att informera 

allmänheten och hjälpa de zigenare ”som strävar efter att bli nyttiga medborgare” (2002:120). 

Stiftelsemål var att ”dra myndigheternas blickar till gruppen och för att via barn nå 

föräldrarna” (2002:152). Stiftelsen ställde krav till Skolverket om de zigenska barnens 

skolgång. Eftersom zigenare var ett resande folk utan någon fast adress, blev statens första 

åtgärd att se till att de blev bofasta. Här kom dock många kommuner att visa motstånd till att 

zigenare skulle bosätta sig i deras kommun (Montesino, 2002). 

Det är först år 1954 som zigenarnas egen medverkan togs upp, där de fick uttala sina 

önskemål kring bostadsfrågor och barnens skolgång. Men redan år 1943 och 1947 skrev två 

zigenare R. Besico och J. D. Taikon brev till Kungl. Maj:t, att de ville representera zigenare 

inför myndigheterna eftersom de bäst kunde zigenarnas behov. De ville också hjälpa till i 

verkställandet av myndigheternas beslut angående zigenare. År 1958 fastställdes 

riksdagsutskottsprotokollet att zigenarnas försörjning var en viktig fråga som måste 

prioriteras. Analfabetismen var en av orsakerna som hindrade många zigenare från att skaffa 

jobb. Staten ansåg att det bästa sättet var att satsa på barn eftersom de kan förändras lättast 

och på så sätt bli bra medborgare. År 1966 organiserades vuxenutbildning för zigenare. Staten 

tvingades hela tiden att ge kommunerna olika ekonomiska bidrag för att kompensera de extra 

kostnaderna som kommuner fick med zigenarnas bosättning, utbildning och jobb. Ansvar för 

att assimilera zigenare delades upp på national nivå mellan AMS, Socialstyrelsen och 

Skolöverstyrelsen som hade huvudansvar för finansiering och administration av åtgärderna. 

Socialförvaltning, Arbetsförmedling och lokala skolmyndigheter hade i uppgift att på lokal 

nivå se till att beslut kring zigenarnas bosättning, skolgång och arbete blev fullbordade 

(Montesino, 2002).   

Montesino (2002) menar att familj och skola var centrala för analysen av zigenarnas situation. 

År 1950 beskrivs den zigenska familjen som självförsörjande. Familjen bestod av tre 
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generationer och flera hushåll. Både män och kvinnor bidrog till gruppens ekonomi. Äldre 

respekterades och togs hand om när de var gamla och sjuka. Barnen togs hand om av sina 

mödrar och andra vuxna (2002:139). Olika samhällsförändringar gjorde att zigenska familjer 

inte längre kunde uppfylla sin traditionella roll. Detta ledde till att zigenarna själva började 

söka hjälp hos läkare, föda barn på BB eller söka försörjningshjälp. När det gäller skolan 

fanns det under 1940-talet ett stort motstånd att släppa in zigenska barn i en kommunal skola. 

I stället beviljades bidrag för ”ambulerade skolor” där zigenska barn kunde gå några veckor 

på sommaren och lära sig läsa, skriva, räkna och sy. Dessa skolor lades ner år 1958, och det 

beslutades att barn kunde få undervisning där deras föräldrar vistades. År 1960 bestämdes det 

att zigenska barn skulle integreras i den vanliga skolan. Samtidigt godkände staten stadsbidrag 

för stödundervisning av barnen. Trots det visade zigenska barn hög skolfrånvaro. På så sätt 

inleddes ett samarbete mellan forskare och tjänstemän vid pedagogiska institutet på 1960-

talet, som skulle förklara tidigare misslyckande och skapa nya lösningar angående zigenska 

barns skolgång. ”Dessa nya åtgärder legitimerades med hjälp av ny kunskap som inte 

ifrågasatte tidigare kunskap utan använde dem som utgångspunkt och utvecklade dem vidare” 

(2002:152). Uppgiften var att följa barnens skolgång, höja deras skolnärvaro, utvärdera deras 

familjesituation och studera relationen mellan föräldrarna och barnen. I Pedagogiska 

institutionens rapporter från paret Trankells om barnens misslyckande i skolan står: 

De kommer till skolan utan att var förberedda för denna skola av sin egen miljö 

och vad om är än mera betydelsefullt; i deras hem finns inte heller egentliga 

förutsättningar att ge någon stöd då denna brist på förberedelse skall repareras. 

Särskilt det första skolåret bli ofta ett flagrant misslyckande för dem. (1967c:63 

referat i Montesino, 2002) 

Föräldrarna ansågs ha oförmåga att inse skolans betydelse och detta berodde på att de själva 

saknade utbildning. Därför ansågs det viktigt att samhället skulle lära dessa föräldrar 

betydelsen av skolan. Barnavårdsnämnden anställde personer som skulle ge information om 

skolan och stödja dem i deras föräldraroll. Psykologen Inga Gustavsson ledde 

föräldracirklarna som skulle ta upp barnuppfostringsfrågor. Hon hade en åsikt om att 

zigenarnas utanförskap och barnens låga skolnärvaro berodde på zigenarnas försvar mot 

assimilation, där familjer försökte att hålla kontrollen över socialisationsprocessen. 

Gustavsson ansåg att ”olika zigenska kulturyttringar, zigensk historia, det zigenska språket 

bör få en framträdande plats på schemat” (2002:151). Hon menade att skolan och familj var 

den viktigaste investeringen för att uppnå integrering och staten kunde använda sig av 

zigenarnas språk och kultur för att uppnå dessa mål (Montesino, 2002).  
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3.2 Romska barn skolsituation i olika tidsperiod 

Christina Rodell Olgac (2006) har skrivit en avhandling " Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola - Från hot till möjlighet", som skildrar och gör en analys hur 

relation mellan den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola i Sverige har varit under 

perioden från mitten av 1900-talet till idag. Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad 

förståelse för den romska minoritetens skolsituation. Empiriskt material som Olgac använder i 

sin forskning är texter, intervjuer med romska och icke romska pedagoger, romer och 

deltagande observationer. Hon tittar på vilka förändringar som har förekommit när det gäller 

syn på skolan och utbildning för romer. Men, också huruvida lagen av erkännandet om 

nationella minoriteter från år 2000 förbättrat deras skola och utbildningssituation. Här 

använder Olgac begrepp som minoritet och majoritet, för att hon anser att de på bästa sätt 

förklarar maktförhållandet mellan de båda grupperna ( Olgac, 2006).  

Olgac (2006) delar upp sin forskning i tre tidsperioden: den första perioden från mitten av 

1900-talet fram till år 1970, den andra från 1970-2000 och sista från 2000- till idag. Den 

första perioden karakteriseras av att många romska barn hindrades att gå i skolan och bara en 

liten del av romska barn gick i skolan. Olgac ansåg att samarbetet mellan skolan och 

föräldrarna många gånger inte har fungerat. Detta kan enligt Olgac bero på 

majoritetssamhällets syn på hur en förälder ska förhålla sig till skolan. Det kan också bero på 

olika faktorer som att det finns skillnader i skoltraditioner hos minoriteten. Hon tar upp 

psykologen Inga Gustavssons forskning, som även Montesino hänvisar till, som visar att det 

var svårt för romska barn att införliva skolans och hemmets världar. Romska barn fick ofta 

bekräftelse i skolan att de misslyckades och på grund av detta gav de ofta upp. Många barn 

blev tvungna att på grund av sin lojalitet mot föräldrarna, som upplever skolan som hot mot 

sin kulturella autonomi och etniska identitet, sluta skolan (Olgac, 2006).  

Den andra tidsperioden mellan åren 1970-2000 kännetecknas av att allt fler romska barn 

började gå i skolan. Under denna period kom många romska familjer från Östeuropa till 

Sverige, en del romska familjer kom från krigsdrabbade forna Jugoslavien. Många barn hade 

traumatiska upplevelser från kriget och detta försvårade deras skolgång. Trots att allt fler gick 

i skolan så fanns det en hög frånvaro bland romska barn. Detta uppmärksammades inte av 

lärarna. Negativa föreställningar från skolan om minoritetsgrupper, har också gjort att skolan 

har lämnat sitt ansvar på barnen och familjen. Skolan lade inte ner tid på det informella 

lärandet som skedde i romska familjer. Den kunskap som romska barn fick inom familjen 
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ansågs inte motsvara det kulturella och språkliga kapital som fanns i skolan. Samtidigt visste 

inte föräldrarna vad skolplikt innebar och vilka krav som ställdes på barnen. För många romer 

utgjorde familjen en trygghet som de inte fann i majoritetssamhället. Det som hände i familjen 

och släkten påverkade romska barns skolgång (Olgac, 2006).  

I Skolverkets rapport från 1999, framkom det att bara en liten del av romska barn gick i 

skolan. Många föräldrar som själva inte fick möjlighet att gå i skolan hade svårt att godta den 

värdering som samhället lade på deras barns skolutbildning och såg skolan som en väg till 

assimilering. Rapporten visade att eleverna inte alltid fick undervisning av god kvalitet och att 

det var brist på lärare i romani språk. Kunskap om den romska minoriteten har varit mycket 

begränsad. Olgac kom fram till att romska barn har diskrimineras i skolan under en lång 

period (Olgac, 2006).  

Den tredje perioden från år 2000 till 2005 kännetecknas av en mer positiv inställning till 

skolan, som växer bland romerna. Olgac anser att erkännande av romer som minoritetsgrupp 

har medfört en ökad organisering inom den romska befolkningen. Många föräldrar börjar mer 

och mer inse betydelsen av utbildning. Men, det finns fortfarande hinder för romska barn och 

deras föräldrar att se skolan som en väg ut i samhället. Enligt Skolverkets statistik år 2005 

deltar bara 25%  av romska barn i modersmålundervisning. Detta kan också bero på att det 

inte finns tillräckligt med lärare i romani språk. En annan viktig orsak som Olgac tar upp är 

att romer har ”ingen skriven historia” (2006:134) som en av hennes informanter sa. Detta 

betyder att för romerna spelar muntlig litteratur en viktig roll. Några av informanterna menade 

att förmågan att memorera håller på att gå förlorad, särskild hos den yngre romska 

befolkningen. Olgac samtycker med Gustafsson (1971, refererat i Olgac, 2006) och anser 

också att skolans individfokusering kan skapa hinder för barn som är vana vid ett informellt 

lärande i hemmet. De romska pedagogerna som höll på att utbildas, när Olgac intervjuade 

dem, ansåg att erkännandet av romer som minoritetsgrupp har medfört framsteg i skolan, men 

att romsk kultur, språk och historia fortfarande är främmande i skolorna, trots att läroplanerna 

har skrivits om efter erkännandet av de fem minoritetsgrupperna år 2000 (Olgac, 2006). 

3.3. Det sociologiska landskapet 

Författarna Ahrne, Roman och Franzén, (2003) vill ge "en översikt över den sociologiska 

kunskapen om vad människor gör i Sverige idag och hur villkoren för människors handlingar 

och liv har förändrats" (2003:15). Syftet med boken "Den sociologiska landskapet" enligt 

författarna är att ge en kortfattad beskrivning av Sverige i ett sociologisk perspektiv (2003:9). 
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För att förklara olika förändringar och kontinuitet i samhällslivet använder de begreppet 

"socialt landskap". Författarna menar att i ett socialt landskap pågår det många 

samhällsprocesser samtidigt och att landskapet förändrats ständigt, men det finns alltid en 

grundläggande fasthet och kontinuitet. Ahrne, Roman och Franzén (2003) utgår från fyra 

typer av organisering: familj och släkt, stat, företag och frivilligorganisationer. Analysen 

utförs utifrån fyra differentieringsprocesser: klasskillnader, könskillnader, etniska skillnader 

och regionala skillnader. 

Jag har valt att beskriva de samhällsprocesser som har skapat olika förändringar för kvinnors 

position i samhället från 1960-talet. 

Perioden direkt efter andra världskriget kännetecknades av att många kvinnor var hemmafruar 

och var försörjda av sina män. Under 1960- talet var Sverige i stort behov av arbetskraft och 

arbetskraft rekryterades från många länder. Samtidigt ansåg Staten att svenska kvinnor 

behövdes på arbetsmarknaden och satte igång olika åtgärder som syftade till att öka 

förvarsfrekvensen bland kvinnorna. Nu började daghem byggas ut och deltidtjänster 

etablerades. År 1971 ändrade dåvarande socialdemokratiska regeringen skattelagstiftning, en 

gällande beskattning av gifta makar. Nu kom makarna att beskattas separat och detta ökade 

det ekonomiska incitament för kvinnor att bli förvärvsarbetande (Ahrne, Roman & Franzén 

2003:87). "Könsrollfrågan" tog fart och frågor om kvinnor och mäns roller i samhället blev 

viktiga samhällsdebatter. I slutet av decenniet växte den nya kvinnorörelsen som ställde krav 

på "kvinnlig frigörelse". Jämställdhet mellan kvinnor och män var en förutsättning för detta 

och kvinnligt förvärvsarbete ansågs som grund för att uppnå denna jämställdhet. Följden var 

att de traditionella könsrollerna började luckras upp. Alla de förändringar som ägde rum i 

samhället: arbetskraftbrist, ekonomiska stimulanser och ideologiska förändringar, gjorde att 

antal hemmafruar, särskilt småbarnsmödrar, minskade kraftig på några decennier. Ökningen 

av kvinnors förvärvsintensitet kom att förändra könsrollerna i familj. Männen började hjälpa 

till mer i hemmet och könsuppdelningen med hemarbetet minskade. Men Ahrne "m. fl" 

(2003), menar att könsuppdelning är kvar inom familjer till en viss del och att det finns mest 

könsuppdelning när det gäller yrke och beslutsnivåer. Familjemönstret har alltså förändras 

sedan 1950-talet i Sverige. Författarna (Ahrne, Roman & Franzén, 2003) berättar att 

övergången från en familj med en manlig försörjare till en tvåförsörjarfamilj, tillgången till 

preventivmedel, ökat antal skilsmässor, en förändrad syn på sex har varit orsak till att det idag 

finns ett flertal familjeformer. Samboförhållande har ökat drastiskt under 1990-talet. Trots alla 
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förändringar i samhället anser dock författarna att familjen fortfarande spelar en central roll. 

Den svenska staten har genom offentlig barnomsorg och föräldraledighet skapat 

förutsättningar för kvinnor att förvärvsarbeta. Med föräldralagstiftning fick papporna ett större 

ansvar för barnen och hemmet, men det är fortfarande främst mammorna som är 

föräldralediga och har mest ansvar för barnens omsorg, trots att de jobbar. Det är kulturella 

föreställningar om moderskap som står bakom detta. Men det har lett till en förändring i det 

svenska samhället, där fler kvinnor får barn i allt högre ålder. På 1990-talet drabbades Sverige 

av en ekonomisk kris och hög arbetslöshet som orsakade att barnafödande minskade. Idag kan 

detta bero på att många kvinnor vill skaffa sig utbildning och fast jobb, innan de skaffar barn 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2003).  

3.4 Slutsatser  

Norma Montesino Parras avhandling beskriver uppkomsten och utvecklingen av svensk 

zigenarpolitik. Där skildras vilka åtgärder staten satsade på, när det gäller bosättning, arbete, 

skola och familj, för att assimilera zigenare i samhället.   

Christina Rodell Olgacs forskning visar att romska barn, från mitten av 1900-talet, hade 

många hinder i vägen som gjorde att många av dem inte gick i skolan. Hinder kom både från 

skolans sida och från föräldrarnas sida. Situationen blev bättre under perioden från 1970-2005 

och allt fler romska barn började gå i skolan. Men forskning från Skolverket från år 2005 

visar att det fortfarande finns många romska barn som inte drar nytta av den möjlighet som t. 

ex att lära sig sitt modersmål i skolan, som de fick rätt till i samband med erkännandet som 

minoritetsgrupp år 2000.  

Dessa avhandlingar fungerar som en bakgrund och kontextualisering för min studie om det 

har inträffat förändringar, när det gäller skolan och svensk politik för romer i Sverige De 

skildrar familjens betydelse för socialisering och skolan för romer som en minoritetsgrupp i 

Sverige. Avhandlingarna skiljer sig eftersom de har olika utgångspunkter där de tittar på 

romernas situation i Sverige. Gemensamt för båda författare är att de skildrar barn under 

skolans gång. Det finns även ett genusperspektiv i denna studie och det sociologiska 

landskapet fungerar som en ram för vilka förändringar som skett för kvinnor inom detta 

landskap.  
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Kapitel 4: Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel beskrivs ett antal teorier som jag anser kan besvara mitt syfte och kan vara till 

hjälp för att tolka min empiri. Beck och Beck-Gernsheims (1998, 2003) teori om 

individualisering, hur denna har påverkat och medfört förändringar i kvinnornas liv, passar 

bra för att belysa olika förändringar i de romska kvinnornas liv. Bourdieus (1994) kapitalteori 

som bland annat förklarar hur människor med hjälp av utbildning kan förändra sin sociala 

klassposition. En förståelse av hur romerna fortfarande diskrimineras förklaras med Ålunds 

(1999,2006) teori om etnicitet. Varför en del romska kvinnor väljer att dölja sin identitet vill 

jag förklara med Skeggs (1997) teori om respektabilitet, och begreppen disidentifikation och 

dissimilering. Sist presenteras Nancy Fraser (2003) teori om erkännande och omfördelning 

som viktigt botemedel mo.t klassorättvisor, kulturella orättvisor och social ojämlikhet, som 

kan ge en förklaring till hur erkännande av romer som minoritets grupp, blev till, i Sverige.  

4.1 Habitus och kapital  
Enligt Bourdieu (1994) är habitus ett sätt att se och uppfatta värden, tolka den, röra sig, känna 

smaken för. Habitus är en produkt av våra livserfarenheter, det som vi har skaffat oss genom 

vår uppväxt och det fortsatta livet. Det är samhällets strukturer som formar varje individs 

synsätt och förutsättningar. Vårt habitus kan både hjälpa oss eller stjälpa i hur vi ska hantera 

en situation. Beroende av sin habitus har individen anammat en viss livsstil. De som har 

samma livsstil har liknande intressen, värderingar, matvanor, klädsel, utbildning och privat 

ekonomi. De livsstilar man har, avslöjar vilken status man har i samhället (Bourdieu, 1994:ff 

18,19,20).  

Bourdieu använder kapitalbegrepp för att förklara hur varje kapital är relaterat till varandra. 

Han menar att ett socialt kapital oftast kan vara en förutsättning för att skaffa sig ett annat 

kapital som t.ex. ett ekonomiskt och kulturellt. Begreppet kapital är ett relationsbegrepp och 

måste erkännas av omgivningen för att det ska räknas som kapital. Det ekonomiska kapitalet 

är mängden eller bristen på de ekonomiska resurser och materiella tillgångar som en individ 

har. Kulturellt kapital är resultat av socialisering och utbildning. Det är viktigt att man kan 

behärska det sociala livets kulturella dimensioner, att veta hur man ska uppträda i en given 

situation, eller vilken smak och stil som är den rätta. Bourdieu anser att människor skiljer sig 

mer och mer, inte genom ekonomiskt kapital, utan genom kulturellt kapital. Han menar att 

familjerna investerar mer och mer i sina barns utbildning för att utöka deras kulturella kapital.  

Det ekonomiska, sociala och kulturella kapitalet ”förvandlas till symbolisk kapital när de 
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uppfattas av sociala agenter utrustade med perceptionskategorier som gör att de kan känna 

igen dem och erkänna den, tillskriva dem ett värde” (Bourdieu, 1994: 97). Om man t.ex. har 

ett stort socialt kapital kan den genom sin skicklighet definiera situationen och bli den som 

man lyssnar på. De sociala kapitalen i form av släktrelationer, personkontakt och sociala 

nätverk är också viktiga kapital hos alla människor (Bourdieu, 1994).  

4.2 Individualisering av kvinnor 
Beck och Beck-Gernsheim (2003) hävdar att det inte är de stora förändringarna, som 

maktkamp och revolutioner, utan snarare många små steg i utbildning, arbete och familj, som 

har lett till påtaliga förändringar i samhället. För dessa små steg har skapat en medvetenhet 

om traditionella ojämlikheter mellan män och kvinnor. I en period av ett århundrade, och 

särskild under de två senaste decennierna har snabba förändringar ägt rum inom ramen för 

kvinnors liv. Kollapsen av den traditionella samhällsordningen blev både framsteg och 

tillbakagång för kvinnor menar författarna. När kvinnor började fria sig från direkta band till 

familjen, genomgick den kvinnliga biografin en "individualization boost" (2003:55). 

Författarna belyser vad det är som orsakade kvinnans individualisering. När skolsystemen 

ändrades fick kvinnor möjlighet att studera. Det öppnade upp nya möjligheter till åtgärder och 

beslut och nya möjligheter för kvinnor. Detta var det första steget till att bli mer jämlik 

mannen. Tidigare var kvinnor helt fokuserade på att "leva för andra", och i den sociala 

strukturen som de levde i, nekades de möjligheter att bli medvetna om sin situation (2003:57). 

Det börjar med de så kallade små friheter "av en mer självständig vardag och ledde vidare till 

de stora orden: självständighet, självförverkligande och "frigörelse” (2003:56).  

Beck och Beck-Gernsheim (2003) anser att kvinnornas band till familjen har försvagats idag. 

Genom utbildningsmöjligheter har kvinnor vunnit en större förmåga att känna igen 

möjligheter och begränsningar för det sammanhang i vilket de lever sina liv. Hennes liv går 

via familjen och männen, men nu med utbildning och ökat förvärvsarbete har hon blivit en 

offentlig och självständig individ. Samtidig som författarna visar att traditionella strukturer 

lever kvar. Kvinnor tar fortfarande mycket större ansvar än vad män tar, för familjelivet, och 

är fortfarande mindre skyddade när det gäller stabil position på arbetsmarknaden. Beck och 

Beck-Gernsheim (2003) framhävdar att medan de gamla begränsningarna har försvunnit och 

många nya möjligheter har öppnats upp, har nya typer av beroende och tvång uppkommit vars 

följder ännu inte är synliga. Här menar författarna att det inte längre finns någon "modell", 

som definierar kvinnors liv, de är både mer öppna och mindre skyddade än tidigare.  
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Deras livsplaner skiljer sig från sina föräldrar, särskilt från sina mödrar. Denna klyfta mellan 

generationerna betyder att unga kvinnor idag själva måste hitta sin egen väg och skapa sin 

egen framtid eftersom det inte längre finns traditionella kvinnoroller som de kan identifiera 

sig med. I vilken grad dessa förväntningar är medvetna och i vilken grad de uttrycks och 

uppfylls, varierar dock beroende på kvinnans sociala nivå och utbildningsnivå menar Beck 

och Beck-Gernsheim (2003).  

När det blir lika utbildningsmöjligheter för båda könen, skapas det större förutsättningar för 

ett jämställt samhälle. Detta leder till att ojämlikheten på arbetsmarknaden mellan män och 

kvinnor förlorar sin legitimitet. Med lämplig information och kommunikation, kan kvinnor 

bekämpa överträdelser av reglerna och aktivt hävda sina egna intressen (Beck och Beck-

Gernsheim, 2003).  

I personliga relationer innebär utjämning en av utbildningsmöjligheterna ett slut på manlig 

överordning och kvinnlig underordning. Kvinnor tänker inte längre på äktenskapet som ett 

mål som skall uppnås så snabbt som möjligt. Utan desto bättre utbildade de är, desto större 

chans har de att hitta en inneboende tillfredsställande aktivitet från vilken de kan tjäna sitt 

uppehälle menar Beck och Beck-Gernsheim. Medan outbildade kvinnor, menar författarna, 

ofta ser äktenskapet som den enda möjliga flykt från monotona och eländigt betalda arbeten. 

Kvinnor som utbildar sig idag reflekterar i större omfattning över sina liv. Den genomsnittliga 

utbildningsnivån av flickor och unga kvinnor är idag betydligt högre än deras föräldrar, 

särskilt än deras mödrar. Att skaffa utbildning har också gjort att kvinnor skaffar färre och 

senare, barn, och att de ofta slits mellan barn och önskan att leva sitt eget liv ( Beck och Beck-

Gernsheim, 2003). 

Individualiseringen har gett en grund till frigörelse från sociala klasser och att människor med 

utbildning kan förändra sin sociala position, menar Beck (1998). 

4.3 Att bli respektabel  

Skeggs (1997) kombinerar klassteori och feministisk teori för att beskriva vita brittiska 

arbetarklasskvinnors position i samhället. Hon analyserar hur identitet påverkas av både kön 

och klasstillhörlighet. Utifrån feministisk teori vill Skeggs visa att erfarenhet av klass, ras, 

kön och sexualitet inte är av stor betydelse av produktion av subjektet. Enlig Skeggs 

"erfarenheten genomsyrar vårt positionstagande och vår produktion av positioner" (1997:49). 

Men, detta hindrar inte kvinnor att ändra på deras position i samhället menar Skeggs.  
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Kvinnornas erfarenhet av förtryck och marginalisering bär på en speciell kunskap och denna 

är nödvändig för att utmana förtrycket (1997:46).  

Skeggs tar sin utgångspunkt i Bourdieus klassteori som grundar sig på ”kapitalrörelser” i det 

sociala rummet (1997:20). Hon skriver att, genom att vi föds in i en köns-klass-och ras 

relation:  

Vi ärver också sätt att förstå: vi ärver de innebörder och den mening som hör 

samman med sociala positioner och kunskapspositioner. Ingen kapitaltyp kan 

existera utanför de sociala positionernas inbördes relationer: dessa sätter 

gränser för vilka slags kapital som är tillgängliga från de olika positionerna. 

(1997:21)  

Skeggs använder sig av begreppet respektabilitet och menar att respektabilitet alltid har varit 

ett genomgripande tecken på klasstillhörighet. Det präglar vårt sätt att tala, hur vi klassificerar 

andra, vad vi studerar och vem vi talar med. Enlig Skeggs är de som bryr sig om 

respektabilitet oftast de som inte tycks vara respektabla i samhället (1997:9). Att inte vara 

respektabel betyder att ha svag legitimitet och lågt socialt värde. De som inte känner sig 

respektabla är arbetarklassen. Skeggs menar att begreppet ”arbetarklass” uppstår ur en oro 

över samhällsordningen och medelklassens försök att skapa avstånd till att definierbara 

”andra”. Skapandet av klassbegreppet var nödvändigt för att bevara och befästa 

maktskillnader. Medelklasskvinnor sågs som ett ideal, hur en respektabel kvinna skulle vara, 

eftersom de bedömdes som hälsosamma, hygieniska och omvårdande. Medan 

arbetarklasskvinnor ansågs som orena, sexuella och farliga (Skeggs, 1997).   

Skeggs använder två begrepp i sin analys: disidentifikation och dissimulering och både syftar 

på klasstillhörlighet. Disidentifikation är motsats till identifikation och betyder att forma sitt 

subjekt till viss del kring ett avståndstagande. Att t.ex. förneka att man tillhör någon klass, 

eller att förneka att man är den som man är. Många av kvinnorna i Skeggs studie vill inte 

erkänna att de tillhör arbetsklasskvinnor, och anstränger sig hela tiden för att inte igenkännas 

som arbetarklass. ”De uttryckte snarare en vägran att erkänna än ett krav på rätten att 

erkännas” (1997:119). Kvinnorna i Skeggs studie ser arbetarklass som fattiga, grova, vulgära 

och de som inte har jobb. Därför vill inte kvinnorna identifiera sig med en 

arbetarklasstillhörighet. Skegss ger exempel på hur hennes informanter hårt motsätter sig de 

kvalifikationer som tillskrivs arbetarklassen, som de tillhör: fattig, farlig och förnedrad. 

Genom att gå på college-kurserna försöker de komma ifrån att stämplas som arbetarklass och 

uppfattas som annorlunda. Dissimulering betyder att man döljer sin riktiga klass och genom 
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att investera i t. ex fin klädsel och att ha ett fint uppförande, i det som anses respektabelt, 

stöttas dissimulation av den lägre klassen som de befann sig i innan, och intar nya samhällets 

positioner (Skeggs, 1997).  

4.4 Etnicitet   
Begreppet etnicitet kommer från det grekiska ordet Ethnicos och betydde vilde, och står för 

kulturella främlingar och utanförstående människor (citerar Sollors 1986; Fritzgerald 1992; 

Hutchinson och Smith, 1996 i Ålund 1999:29). Begreppet har fortfarande samma betydelse 

och betecknar grupper med minoritetsstatus, lägre klass, migranter och främlingar. Enlig 

Aleksandra Ålunds sociolog och betydelsefull etnicitets forskare, är de flesta 

etnicitetsforskare överens om vad begrepp etnicitet betyder:   

Begrepp relaterar till gruppbildning, kulturell och/eller social gränsdragning 

mellan "oss och "de Andra", identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap 

osv". (Ålund, 1999:30) 

Ålund menar att etnicitet karakteriseras av två grundläggande kriterier. Det ena är den 

kulturella samhörigheten i frågor om värderingar och normer och den andra är bestämda 

strukturella förutsättningar och objektiva materiella villkor som generar social organisering 

och politisk handling (1999:31). Vidare konstaterar hon att etnicitet kan vara en länk mellan 

olika kulturer som kan leda till grunden till transkulturella sociala och politiska gemenskaper. 

Samtidig framhäver hon att etnicitet också kan vara ett uttryck för nationalism, där följden blir 

social uteslutning och etnisk rensning av "de Andra" (1999:37).   

Ålund skriver att Sverige är ett land där det offentliga samtalet kännetecknas av en syn på 

etnicitet, där vikt sätts på kulturella skillnader (1999:47). Hon menar att etnicitet ofta kopplas 

till invandrare och deras främmande kultur och det arv som de bär med sig när de kommer till 

Sverige. Genom att medvetet sätta oss i relation ”vi”, svenskar, och ”den Andre”, 

invandraren, skapar vi skillnad mellan oss, menar Ålund. Hon hämtar förståelse av rasismens 

mekanismer hos forskaren Robert Miles som menar, att vi genom markörer sätter gränser för 

vad ”den andre”, kan bli och det gör det omöjligt för invandrare att bli likvärdiga med oss 

(Miles i Ålund, 2006). Här tar hon hjälp av Simmel som förklarar hur invandraren bli 

"främling" och "den Andre". Främlingen är den person som bor nära oss men blir kulturellt 

och socialt degraderade. Ålund konstaterar att det är på grund av den uppdelning som vissa 

grupper av människor hamnar i underordning både på arbetsmarknaden och i samhället. 

Kulturkrockar mellan invandrare och svenskar tas som förklaring till att göra skillnad av 
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människor i kulturella termer. Invandrare uppfattas som avvikande och diskrimineras inom 

alla samhällssfärer. Diskriminering av invandrare i Sverige på arbetsmarknaden har gjort att 

vi har blivit medvetna om att vårt samhälle är delat i de som är mer jämlika än andra (Ålund, 

2006).  

4.5 Erkännande  
År 2000 erkändes romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige, som 

nationella minoriteter (www.lansstyrelsen.se). 

Nancy Fraser (2003)  menar att en politisk demokrati kräver social jämlikhet och detta är 

viktig för ett jämlikt deltagande i offentligeter. Sociala ojämlikheter leder till en fördel för 

dominerande samhällsgrupper och nackdelar för underordande samhällsgrupper (2003:149). 

Hon anser vidare att rättvisa kräver både omfördelning och erkännande av de resurser som 

finns i samhället. Fraser föreslår en teori om social rättvisa där socioekonomisk omfördelning 

och kulturellt erkännande studeras som två aspekter nära förbundna med varandra. 

Kulturella normer som orättvist missgynnar vissa grupper institutionaliseras i 

staten och ekonomin; samtidigt hindrar ekonomsikt ogynnsamma förhållanden 

grupper från att delta på lika villkor i skapande av kultur, i offentligheten och 

vardagslivet.(2003:181)  

Fraser anser att socioekonomisk orättvisa har sina rötter i samhällets politiska och 

ekonomiska struktur som t.ex. exploatering och ekonomisk marginalisering (2003:179). Hon 

ger exempel på ekonomisk marginalisering som att människor tvingas ta det jobbet som är 

dålig betalt eller att människor nekas arbete över huvud taget. Medan den kulturella orättvisan 

"har sina rötter i sociala representations-, tolknings- och kommunikationsmönster" 

(2003:179). Exempel på detta är kulturell dominans, som innebär att en grupp inte blir erkänd 

av en annan grupp. Hon själv väljer att studera de två var för sig eftersom hon menar att de 

har olika lösningar på orättvisor, som hon kallar botemedel. Botemedel mot den ekonomiska 

orättvisan är en omfördelning på det politiska ekonomiska planet som t.ex. omfördelning av 

inkomster, omstrukturering av arbetsdelningen. Botemedel mot kulturell orättvisa ligger i 

någon form av kulturell eller symbolisk förändring, som t.ex. att erkänna och värdesätta 

kulturell mångfald, eller ge värde åt en grupp genom att erkänna dess specifika karaktärer. 

Fraser hävdar vidare att dessa två botemedel har motstridiga mål. Krav på erkännande har ”en 

tendens att gynna differentiering av grupper medan kraven på omfördelning har mål att 

avskaffa de ekonomiska arrangemang som underbygger gruppens specifika karakter” 

(2003:183).  
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Fraser (2003) försöker urskilja två metoder för hävande av orättvisor som hon kallar för 

”affirmation och ”transformation”. Affirmativa botemedel försöker eliminera orättvisor av 

socialt arrangemang utan att förändra bakomliggande struktur som framkallar dem. Ett 

exempel på affirmativa botemedel är att uppvärdera grupper som har haft låg status och blivit 

diskriminerade, men att inte beakta gruppens identitet och det som ligger bakom 

diskriminering. Transformativa botemedel har till uppgift att eliminera orättvisor genom ”en 

omvandling av de bakomliggande strukturerna” (2003:196). Båda angreppssätt är viktiga 

botemedel mot misskännande, där "man görs osynlig genom auktoritativa representationella, 

kommunikativa och tolkande praktiker inom den egna kulturen"(2003:179). Men, medan 

affirmativa botemedel leder till, gynnar och förstärker den dominerande differentieringen 

mellan grupper, destabiliserar transformativa botemedel differentiering av grupper och skapar 

utrymme för omgrupperingar.  

Fraser tillämpar dessa två begrepp på kulturella orättvisor. Affirmativa botemedel mot 

kulturella orättvisor blir ”gängse mångkulturalism”(2003:196). Hon menar att ”inom denna 

form av mångkulturalism vill man avhjälpa brist på respekten genom att uppvärdera orättvist 

nedvärderande gruppidentiteter” (2003:196). Men det glöms att titta på innehållet i dessa 

identiteter och de gruppdifferentieringar som ligger till grund. Transformativa botemedel 

försöker då avhjälpa bristen på respekt genom att destabilisera existerande gruppidentiteter 

och differentieringar och på så sätt ”förändra allas känsla” (2003:196).  

Fraser belyser dessa två botemedel även på exploaterande klasser. Affirmativa botemedel mot 

klassorättvisor blir då en omfördelning av ekonomiska resurser. Här försöker Staten, genom 

olika socialförsäkringsprogram och biståndsprogram, hjälpa arbetsklassen och arbetslösa. 

Men Fraser hävdar, att detta oftast ger en motsatt effekt där fattiga som har biståndshjälp blir 

utsatta för fientlighet, och skapar ännu mer klasskillnader. Medan transformativa botemedel 

mot klassorättvisor, genom välfärdsprogram och progressiv beskattning, försöker skapa 

sysselsättning för alla och på så sätt minska den sociala ojämlikheten (Fraser, 2003).     

4.6 Användningen av teorierna 
Dessa teorier har jag valt att använda i analys av mitt material. Jag kommer att belysa hur och 

varför olika förändringar i samhället och individualisering har format de romska kvinnornas 

liv utifrån Beck och Beck-Gernsheim. Utifrån Bourdieus teori om socialt och kulturellt kapital 

kommer jag att belysa hur utbildning och sociala kontakter är viktiga för att skaffa sig ett 

annat kapital. Jag kommer även att belysa att det fortfarande finns diskriminering utifrån 
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Ålunds teori om etnicitet. Jag vill belysa utifrån Skeggs teorier om respektabilitet, 

dissimilering och disidentifiering att romska kvinnor inte känner sig respekterade i det 

svenska samhället och ofta döljer att de är romer för att bli respekterade. Utifrån Frasers teori 

om erkännande och omfördelning kommer jag att belysa att erkännande av romer måste följas 

av omfördelning av resurser i samhället.  

Jag är medveten om att urvalet av intervjupersoner kan få konsekvenser vad gäller teorier. 

Samtidigt är säker på att om jag har haft ett slumpmässigt urval av intervjupersoner skulle jag 

kunnat använda alla dessa teorier för att förklara både individualisering, diskriminering, olika 

kapital, respektabilitet, erkännande och omfördelning av romska kvinnor. Jag skulle kanske 

fått ett annat resultat men de teorierna kunde varit användbara oavsett vilken urval av 

informanter jag skulle ha haft. 
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Kapitel 5: Metod  

I detta kapitel beskrivs först vilken metodval jag använde mig av i undersökningen. Vidare 

beskrivs vilken förförståelse som fanns innan denna undersökning påbörjades och efter att  

undersökning avslutades. Vidare beskrivs hur jag gick till väga för att finna intervjupersoner 

och genomföra intervjuerna. Jag presenterar också vilka etiska aspekter jag använde för att 

genomföra intervjuerna. Sist presenteras hur jag valde att analysera det insamlade materialet. 

5.1 Metodens val  
I denna uppsats har jag använt en hermeneutisk infallsvinkel. Kvale (1997) skriver att 

”hermeneutiken studerar tolkning av texter” (1997: 49).  Syftet med den typen av tolkning är 

att skaffa en aktuell och gemensam uppfattning av en texts innebörd. En av Kvales 

hermeneutiska principer för tolkning av en text är att intervjuaren måste ha ” kunskap om 

textens tema ” (1997: 52). Detta betyder att intervjuaren måste ha omfattande kunskap om det 

tema som han eller hon vill undersöka för att lättare kunna urskilja nyanseringar i de meningar 

som kommer från intervjupersoners uttalande. 

För att skaffa mig en generell uppfattning om vilka romer är som grupp och varifrån de 

kommer har jag läst olika böcker. Många av de böcker som jag har läst handlade om romernas 

diskriminering i skolan och arbetet i olika länder i Europa. När jag sedan var färdig med 

intervjuerna, var nästa steg att formulera meningar som intervjupersonerna själva uppfattades 

ha sagt. Därefter gick jag tillbaka till diverse teman som skola, familj, jobb och erkännandet 

för att utveckla deras mening och för att slutligen återvända till den helhetliga meningen av 

intervjun. Följden blev att jag var tvungen att läsa mer litteratur. Nästa steg var att lägga ihop 

både skriftligt material och intervjumaterial och därigenom försöka skapa en helhet. Under 

hela studien kom det fram nya problemområden, ny information och nya användbara teorier 

som jag var tvungen att ha i åtanke. Slutligen har jag tillämpat de valda teorierna i tolkningen 

av intervjupersonernas berättelser. Denna tolkning kallar Kvale för en hermeneutisk cirkel 

(1997). 

5.2 Förförståelse  

Många av oss har förutfattade meningar angående romer. När jag bodde i mitt hemland, 

Serbien, fanns det många romer som gick på gatan och tiggde pengar. Oftast var det unga 

kvinnor med spädbarn, för att på detta sätt kunna väcka medlidande. Mitt intresse för romerna 

väcktes när jag tittade på några dokumentärer från Italien, Frankrike och Sverige. Innan dess 
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hade jag en uppfattning att romerna själva inte var intresserade av att jobba, att kvinnor födde 

många barn och sedan vistades ute i samhället för att tigga pengar. Programmen visade hur 

det romska folket diskriminerades, förföljdes och dödades på grund av sin etniska tillhörighet. 

Då bestämde jag att jag ville skriva min D-uppsats om romer i Sverige.  

Min förförståelse ändrades under min litteraturöversikt, från att förstå romer som människor 

som söker medlidande och tigger pengar till en förståelse av hur romer har varit 

diskriminerade och tvingats att leva i misär, som många romer fortfarande lever i utan jobb, 

bostad och pengar. Samtidigt fick jag från mina informanters berättelser om livet i Sverige, en 

bekräftelse på att del romer i Sverige, är på god väg att integreras i det svenska samhället, 

men att det behövs mer förståelse både från det svenska samt det romska folket. Men eftersom 

urvalet av mina informanter är målstyrt finns det aningar om att andra romska kvinnor har en 

annan uppfattning när det gäller integration och jobb.  

5.3 Skriftliga källor 
Jag började min forskning med litteraturöversikt för att få mer kunskap och öka förståelsen 

för det som jag ville undersöka och för att undvika att upprepa det som redan har skrivits 

(Denscombe, 2000). Jag använde skriftliga källor, böcker som handlade om romer, som en 

introduktion till forskning ”som kan utgöra ett grundval för forskningsprojekt” (2000: 189) 

och för att hjälpa mig att fokusera på ett bestämt tema för min uppsats. Böckerna handlade om 

romernas ursprung, romernas liv i Sverige i olika tidsperioder och diskriminering i Sverige 

och i Europa. Fördelar med forskning grundad på skriftliga källor är att de innehåller stora 

mängder information, dokumenten är disponibla för offentlig granskning och det är en 

kostnadseffektiv metod. Nackdelen med forskning baserad på skriftliga källor är att man inte 

alltid kan garantera källans trovärdighet. Enligt Denscombe (2000) måste forskaren därför 

göra en granskning av källans auktoritet. En annan nackdel är att dokument kan bygga på 

författarens tolkning istället för en objektiv bild av verkligheten (Denscombe, 2000).  De 

rapporter och den forskning som jag har utgått ifrån, ger en trovärdig bild av romernas 

situation då de visar en enig bild av bland annat att romer var diskriminerade under lång tid i 

Sverige och att diskriminering fortfarande finns trots erkännandet av romer som 

minoritetsgrupp.  Vidare visar forskning på att utbildning inte var möjlig för många romska 

barn under lång period på grund av staten inte gav romska barn tillåtelse att gå i skolan och att 

romska föräldrar inte förstod betydelsen av skolan. Forskning talar också om på att utbildning 
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är en viktig grund för de romska ungdomarnas integration i det svenska samhället som även 

min empiri visar på. 

5.4 Tillvägagångssätt  
Min första tanke var att skriva om diskriminering av romer i Sverige. Jag bestämde mig för att 

göra kvalitativ forskning och göra intervjuer för att se hur personer med romskt ursprung 

upplever hur de blir bemötta i Sverige. Samtidigt fick jag information om att det arrangerades 

en romsk kulturkväll i en kommun i Västar Sverige, där romerna firade 500 år i Sverige. Jag 

passade på att gå på denna och där träffade jag en kvinna, som jag fick min idé från. Hon sa 

att många har skrivit om diskriminering av romer. Men nästan ingen skriver om hur romer har 

gjort betydelsefulla framsteg i skolan, familjeliv och arbetslivet, det sista decenniet, efter att 

de har erkänts som minoritetsgrupp år 2000. Jag inspirerades och ändrade min riktning i 

uppsatsen. Där träffade jag mina intervjupersoner och vi bestämde att jag skulle ringa dem när 

jag var färdig med intervjufrågorna. För att ställa frågor och göra min intervjuguide, skaffade 

jag mig information om det tema som jag ville undersöka genom olika skriftliga källor. Jag 

stötte på problem när jag skulle göra mina intervjuer. Två av intervjupersonerna hade inte tid 

att ställa upp. Jag fick hjälp igen av en av intervjupersonerna att skaffa ytterligare två personer 

som ställde upp för intervjuer. Till slut var alla mina intervjupersoner kvinnor som ännu en 

gång ändrade min riktning i min undersökning och mina frågor. Jag valde att koncentrera mig 

på romska kvinnors upplevelse av integration, skolan, familj och jobb i Sverige. Innan jag 

skulle genomföra intervjuerna frågade jag mina informanter om de ville att jag skulle skicka 

intervjuguiden i förväg (se Bilaga 1) så att de kunde förbereda sig. Jag lät intervjupersonerna 

själva bestämma var de ville bli intervjuade, för att de skulle känna sig trygga. Jag frågade om 

deras tillåtelse att spela in intervjuerna och samtliga gav sin tillåtelse. De inspelade 

intervjuerna valde jag att transkribera ordagrant, för att få möjlighet till tolkning av språk, 

utryck och sätt att tala (Widerberg, 2002). Samtidigt satte jag själv skiljetecken där jag tyckte 

att det passade. Jag valde att skicka de transkriberade intervjuerna till intervjupersonerna för 

att de skulle få möjlighet att kontrollera om jag hade uppfattat det som de hade berättat för 

mig rätt. När de godkände det började jag med att samla all empiri och klassificera i olika 

kategorier. Eftersom det var omöjligt att få plats med allt material i analysen har jag valt att 

analysera det material som utgår från uppsatsens problemformulering och teorier som jag har 

tänkt mig skulle passa för denna uppsats.  
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5.5 Intervjuer  

Redan i tidigt skede skaffade jag mig större kunskap av det ämne som jag ville undersöka.  

Kvale (1997) skriver att kvalitativ intervju har för syfte att förstå ämnen utifrån den 

intervjuades egna perspektiv. Därför valde jag att intervjua personer med romsk bakgrund 

eftersom de kunde ge mig den information som jag var intresserad av. Jag har valt att använda 

semistrukturerade intervjuer, där jag hade en färdig lista med frågor men samtidig lät jag de 

intervjuade personerna utveckla sina idéer och sina synpunkter. Ett viktigt moment som jag 

hade i åtanke är att informanternas kön, ålder och etniskt ursprung kan påverka hur mycket 

information de vill ge mig och hur ärliga de är (Denscombe, 2000). Mina frågor handlade om 

skolan, hemspråk, hur de upplever skillnaden mellan deras liv och deras mammors liv, jobb 

och deras syn på de romska kvinnornas liv innan och efter erkännandet. Jag använde mig av 

livsberättelser där intervjupersonerna berättar om sitt liv eller delar av sitt liv. Här sätts 

intervjupersonernas egna tolkningar av sig själva i centrum (Johansson, 2005). 

5.6 Urval 
Mitt tema handlade om romer och därför valde jag att intervjua romskt folk för att de sitter på 

den information som jag saknade. De befinner sig i en speciell position, att de har romskt 

ursprung (Denscombe, 2000). Men jag blev begränsad eftersom inga killar ville ställa upp för 

intervjuer och då såg jag en möjlighet att intervjua bara kvinnor. Jag fick hjälp av en romsk 

kvinna som var lärare i romani språk och engagerad i en förening, att välja mina 

intervjupersoner och hon valde de romska flickorna som hon visste att de var duktiga i skolan. 

Hon styrde delvis mitt tema och detta för att hon ville visa på framgångar och inte bara på att 

romer är diskriminerade i det svenska samhället. Hon själv var en romsk kvinna som från att 

vara en fattig ung flicka från Makedonien gjort en framgångsrik karriär i Sverige och blivit 

lärare och engagerad i en romsk förening. Temat blev framgångar för en diskriminerad grupp 

och då utifrån genuskontext. Mina informanter blev fyra unga kvinnor och en medelålders 

kvinna, som kom som ung till Sverige. Tre av de unga kvinnorna kom till Sverige som barn, 

medan en av dem är född här. De unga kvinnorna går på gymnasiet och intervjuerna speglar 

deras liv nu. De identifierar sig som romer, men berättar att de ibland väljer att dölja att de är 

romer för att inte bli diskriminerade. Samtidigt säger de unga kvinnorna att de inte är 

diskriminerade, kanske för att de inte vill bli utpekade och att de vill vara en del av 

majoritetssamhället. Men i deras berättelser fanns det hela tiden diskriminering i deras 

föräldrars liv.  Några av intervjuerna blev ganska tunna på grund att de unga flickorna inte 
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hade mycket kunskap om erkännandet av romer. Min uppsats blev en framgångsrik berättelse 

men när jag ställde "svåra" frågor om t.ex. diskriminering blev det en annan berättelse. 

Jag är medveten om att styrning av val av intervjupersoner har påverkat mitt resultat. Men 

eftersom jag ville visa på att det finns en del romska kvinnor som har gjort framgångar när det 

gäller familj, skola och jobb och utifrån detta, hängde urvalet ihop med syftet. Om jag 

slumpmässigt hade valt romska unga kvinnor det är inte säkert att det skulle visa på 

framgångar. Kanske skulle jag fått andra berättelser om möjligheter att integrera sig och bryta 

traditionerna.   

5.7 Etik och anonymitet 
Innan varje intervju informerade jag mina intervjupersoner om syftet med undersökningen 

och hur undersökningen är upplagd. Som intervjuare har jag försökt att vara öppen, ärlig och 

försökt att inte imponera med min egen kunskap för att mina intervjupersoner ska känna sig 

trygga och har tillit för mig som intervjuare (Ryen, 2004). 

Konfidentialitet (Kvale, 1997) betyder att forskare garanterar sina undersökningspersoner att 

deras namn, privatliv, eller identifierande drag inte redovisas i undersökningen så att inte 

läsare kan identifiera personerna. Trots att det är en "framgångsrik" berättelse har  jag  valt att 

inte använda delar av intervjuerna som kunde bistå till detta. Samtidigt har intervjupersonerna 

i denna uppsats fått fingerade namn (Kvale, 1997). 

5.8 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Enlig Kvale (1997) är kvalitet hos den ursprungliga intervjun avgörande för analys, 

rapportering och verifiering. När det gäller kvalitet på intervjuerna tycker jag att jag har fått 

spontana och relevanta svar från mina informanter. Alla intervjuer baseras på informanternas 

egen uppfattning om hur de ser på romernas situation i Sverige. Val av informanter har under 

uppsatsens gång ändrats och samtidigt har en del nya frågor framkommit på grund av att alla 

intervjupersoner var kvinnor. Vissa informanter var mer vältaliga och kunniga. Några av de 

unga informanterna kunde inte svara på mina frågor om vad erkännandet av romer som 

minoritetsgrupp betyder. Genom att ställa underfrågor försökte jag att få ut så mycket 

användbart material som möjligt. Att båda parter var kvinnor tycker jag har skapat 

gynnsammare förutsättningar för en bra relation till varandra. Jag tyckte att jag skapade en 

atmosfär där intervjupersonerna kände sig trygga för att tala fritt om sina upplevelser och sina 

känslor (Kvale, 1997). 
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Intervjuguiden utarbetades utifrån fyra teman: skola, familj, jobb och erkännandet av romer 

som minoritetsgrupp. 

För att få hög validitet lät jag mina intervjupersoner kontrollera utskriften för att se ”att det 

som sades vid intervjun verkligen var det som avsågs” (Denscombe, 2000:158).  

För att uppnå hög reliabilitet spelade jag in alla intervjuer med en bandspelare med bra 

ljudåtergivning, och skrev ut dem noggrant. Genom att utförligt redovisa tillvägagångssätt 

försökte jag också uppnå reliabilitet (Ryen, 2004). 

Enlig Kvale (1997) spelar forskarens personlighet en avgörande roll för den veteskapliga 

kunskapen och för etisk kvalitet i varje forskning. Ibland kan forskare identifiera sig med 

undersökningspersoner och tolka forskningsmaterialet utifrån undersökningspersonens 

perspektiv. Genom att försöka att inte färga data med egen förförståelse, vara oberoende, och 

distansera mig från undersökningspersonerna försökte jag uppnå objektivitet. 

5.9 Generaliserbarhet 
Det resultat som framkommer från intervjupersonernas tolkning av deras liv kan inte 

generaliseras. När det gäller val av intervjupersoner går det inte att generalisera, men det går 

att generera större och djupare förståelse om att det också finns romska kvinnor som gör 

framsteg i sina liv. Jag är medveten om att om jag skulle intervjuat andra kvinnor med romsk 

bakgrund skulle jag kommit fram till ett annat resultat. 

5.10 Analys  

Widerberg (2002) skriver att första steget i en analys är att sortera sina intervjuer efter vissa 

variabler och teman för att få en översikt av materialet. Man kan välja att gå till väga på tre 

olika sätt: empiri, teorin eller framställningsformen. Om man väljer empiriskt förhållningsätt 

så hämtar man teman från det empiriska materialet. Om man väljer teoretiskt förhållningsätt 

så ställer man upp de teman som man vill belysa utifrån teorier. När forskare bestämmer 

teman utifrån att ha en vision om hur själva texten som helhet ska se ut när det är färdig, 

använder man sig av en framställningsform (Wideberg, 2002). Jag anser att jag har använt 

mig av alla tre former. Jag hade en bild av hur texten skulle se ut som färdig och vilka teman 

jag ville belysa. Samtidigt när jag gjorde min intervjuguide försökte jag strukturera den efter 

teman. Dessa teman stämde även överens med de teorier som jag hade valt att analysera mitt 

material utifrån, då blev det en kombination av dessa två tillvägagångssätt. 
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Kapitel 6: Resultat  

Resultat presenteras utifrån två berättelser. Merimas berättelse om vägen från Makedonien till 

Sverige på 1980-talet, både som en minoritetsgrupp och en individ. Andra delen berättar om 

unga romska kvinnor som har vuxit upp i Sverige och deras väg till integrering i det svenska 

samhället.  

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
Merima är 43 år gammal och har bott i Sverige sedan 25 år tillbaka. Hon är gift och har tre 

barn. I Sverige har hon utbildat sig till lärare och arbetar på ett gymnasium som lärare i 

svenska som andra språk och som studiehandläggare. Samtidigt stödjer hon romska elever i 

skolan med bland annat skolarbete och kontakt mellan skolan och hemmet. Bortsett från detta 

brukar Merima även föreläsa om romer.  

Ilda är 24 år gammal, ogift och kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar och tre 

syskon, när hon var 16 år. Hon kommer ursprungligen från Serbien. Innan hon kom till 

Sverige har hon och hennes familj bott i Tyskland i några år. Hon är utbildad tolk och arbetar 

som tolköversättare. Ilda bor tillsammans med sina föräldrar. Hennes intresse är att jobba med 

romer i olika åldrar och är engagerad i en romsk förening. 

Dragica är 21 år gammal. Hon och hennes familj kommer ursprungligen från Serbien. Hon 

kom med sina föräldrar och sin bror till Sverige år 2004. Innan dess bodde de i tio år i 

Tyskland.  

Vera är 18 år gammal. Hon går på gymnasiet och läser till frisör. Ursprungligen kommer 

hennes familj från Serbien. De bodde fem år i Tyskland men blev sedan tillbakaskickade till 

Serbien. År 2004 sökte de asyl i Sverige.  

Ajsa är 19 år gammal. Hennes föräldrar kom till Sverige år 1992, och år 1996 fick de 

uppehållstillstånd och stannade i Sverige. Hennes familj har flyttat tre gånger inom Sverige. 

Ajsa läser sista året på gymnasiet, omvårdnadsprogrammet och bor med sin pojkvän. Ajsa 

hoppas på att i september kunna börja studera på Högskolan. 

6.2 Merimas berättelse  

Merima kommer från Makedonien. I sitt hemland var hon inte accepterad som rom. Hon blev 

alltid utpekade av icke romsk befolkning och säger ”jag var så van vid det, så här har jag alltid 

upplevt”. I skolan var romer placerade längs bak och de fick ingen hjälp i skolan. Hemma 
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pratade de romani och det var svårt att förstå alla ord på makedoniska. På högstadiet hade 

Merima tur och fick en lärare som hjälpte romska barn med makedonisk grammatik. När hon 

skulle fortsätta gymnasiet uppmuntrades hon inte av sina föräldrar, trots att hon var duktig, 

älskade skolan och hade bra betyg i grundskolan. Hennes pappa insåg inte betydelsen av 

skolan. Det var en tid då unga flickor giftes bort och blev hemmafruar. 

6.2.1 Utbildningen gav framgång  

Merima kom till Sverige bara 20 år gammal. Hon kände sig säker i Sverige och behövde inte 

längre vara rädd för att säga att hon var rom, som i sitt hemland. Däremot fick hon ett råd av 

en äldre kvinna ”säg aldrig att du är rom, du kommer aldrig att få ett arbete”. Rädslan att inte 

bli accepterad gjorde att hon under sin skolgång i Sverige aldrig sa att hon var rom och det 

dröjde många år tills Merima vågade erkänna detta för andra i hennes omgivning. 

Framförallt det här, jag känner inte igen mig själv, vem jag är, vad är min kultur, 

varifrån kommer jag. Det var ett blankt papper, jag höll löftet och när någon 

frågade varifrån jag kommer, svettades jag … kallsvettades, och bara sa ”joao, 

jag är från Makedonien ”, och försökte verkligen byta ämne för att inte avslöja 

vem jag var. (Merima)  

Möjligheterna att skaffa utbildning i Sverige var mycket bättre än i Makedonien och Merima 

insåg tidigt att det är viktig med utbildning. Hon läste på SFI, Komvux och Högskolan och 

arbetar idag som lärare i svenska som andra språk, samhällskunskap och romani chib. Hon 

betonar att det är mycket viktigt hur man är som person för att man ska bli framgångsrik: 

Jag vill gärna konkurera på samma sätt som mina kollegor. Jag vill inte bli sedd 

som ”oj, stackars dig du är rom, det är klart att vi ska stödja dig”, absolut inte… 

Och ingen har sett mig som rom, de har sett mig som en person.  Men samtidigt så 

har jag väldigt starka åsikter (skrattar)... Jag är redo att förändras när jag insett 

att det är fel och det är jätte viktig att jag inte tycker synd om mig själv som rom. 

Jag ser inte mig själv som ett offer, utan jag är medveten om och tänker på vad 

jag kan göra för att förbättra för mig själv. (Merima) 

Därför säger hon ofta till sina romska elever ”här i Sverige, det är möjligheternas land, om ni 

inte lyckas här, var ska ni lyckas någonstans. Det gäller verkligen att utnyttja de resurser 

som finns här på ett positiv sätt”. Merima tycker att utbildning har påverkat henne som 

människa och relaterar också till romska forskare som menar att det finns stor skillnad 

mellan en outbildad och utbildad rom. 
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 […]. Där det är otroligt skiljetecken i mellan synen på livet, synen på utbildning, 

synen på barn och uppfostran, arbete. Framförallt då att man kan ta i vardagliga 

livet och rutiner, man är utbildad och har ett jobb… En som inte har något arbete 

det går inte ens att jämföra, så det är klart att man bli påverkad som människa 

också, framförallt uppförande. (Merima) 

Därför tycker Merima att utbildning är det viktigaste som finns och fortsätter: 

 […]Jag ser mig själv som en gäst i Sverige och jag vill bli accepterad som den 

jag är… alltså språket och utbildning är det viktigaste bland invandrare. Oavsett 

om man är invandrare, eller inhemsk medborgare, det öppnar vägar till så mycket 

annat också. Nu när jag har fått mer utbildning, känner jag mig absolut inte 

annorlunda, utan jag kan känna mig jämlik, och framförallt jag kan stå 

rakryggad, kan du, kan jag också. Men, ge mig verktygen så ska jag se vad jag 

kan göra med det. (Merima) 

Utifrån egna erfarenheter, hur en utbildning kan öppna nya vägar här i livet, menar Merima att 

det är viktigt att Sverige satsar på att utbilda studiehandledare och modersmålslärare ”som kan 

ta hand om romska elever på ett bra sätt redan från början och de kan vara en otrolig 

resurspersonal i olika skolor”.  

6.2.2 Relation-romer-skolan 

Som lärare på gymnasiet menar Merima att samarbetet mellan skolan och hemmet fortfarande 

inte är bra. Problemet är att det romska hemmet ännu inte har tillräckligt med kunskap om hur 

skolan fungerar och att den svenska skolan inte vet hur ett romskt hem fungerar. Hon ser att 

svenska lärare inte vågar ringa till romska familjer om det finns något problem i skolan och 

menar att lärarna måste visa intresse för att kunna nå hemmet och eleverna. Hon tycker att 

lärarna är dåliga på att se potentialer hos en romsk elev och detta ledder till att många romska 

elever tappar förtroende och självkänsla. 

[…] men just det här samarbetet mellan elev – lärare, att bli sedd, inte som ett 

oskrivet blad, utan en person som har mycket stora kunskaper… att bemöta elever 

med värdighet, spela ingen roll vem du är, utan det här är du och jag, här ska vi 

göra det tillsammans. (Merima) 

 

Merima hjälper romska elever i skolan med bland annat skolarbete och kontakt mellan skolan 

och hemmet. Hon anser att problemet ligger i att det sätts in hjälp för sent för de barn som inte 

klarar av skolan. När hon frågar sina kolleger vad de har gjort får hon inget bra svar. Här 

menar Merima att det behövs mer brobyggare i skolan, någon slags integrationshandläggare 

som kan förmedla mellan skolan och hemmet.  
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Romska föräldrar ser mer och mer skolan som ett viktigt moment i sina barns liv, men det 

finns fortfarande en del föräldrar som ifrågasätter varför deras barn ska lära sig romani 

språket när de redan kan det. Merima förklarar det med att den äldre generationen inte har 

någon skolerfarenhet och kan inte ”förstå betydelsen av att bevara sitt språk”. Hon menar 

också att många romer har gått i majoritetsskolan och att deras eget språk är främmande för 

dem, eftersom det nästan inte finns några böcker på romani chib. Hon tycker också att det 

saknas en gnista hos det romska folket för att utbilda sig. Ett annat viktigt moment är att det 

fortfarande finns förutfattade meningar mellan svensk befolkning, att romska elever inte 

klarar skolan. Vilket också beror på att en del romska barn som har gått färdigt en 

gymnasieutbildning ändå inte får ett jobb. Då kanske romska ungdomar tänker ”detta är som i 

våra hemländer, jag har utbildning, men inget jobb”, berättar Merima.  

6.2.3 Romsk familj i förändring 

Romska kvinnors roll i samhället har förändrats. Merimas mamma levde ett patriarkaliskt liv, 

där hon var ekonomisk beroende av sin man. Merima, till skillnad från sin mamma, är 

självständig och att vara ekonomisk oberoende stärker henne som kvinna:  

Har jag min egen ekonomi, känner jag mig fri, utan ekonomi då är jag som ”en 

fågel utan vingar” då kommer jag ingen vart. Har jag min ekonomi, min egen 

plånbok då känner jag, vem kan förhindra mig. Framförallt är jag en förebild för 

mina barn, pengarna är inte allt men det ger en slags frihet. Det är en trygghet 

för mig om det händer något, då jag är oberoende. (Merima) 

Traditionen inom den romska kulturen är att romska flickor gifts bort i tidig ålder när de är 

14-15 år. Situationen har dock förändrats för romska flickor särskilt här i Sverige, menar 

Merima, men det finns mycket mer som måste göras för att stärka deras roll i samhället. Som 

lärare och engagerad i romska frågor har Merima drivit frågor om vidare utbildning för 

romska kvinnor och elever hos kommunalpolitikerna, men hon upplevde att hon ”får stängda 

dörrar på ett väldigt fint sätt”. Kommunpolitikerna vill inte hjälpa och ser inte betydelsen av 

denna problematik. Merima reflekterar vidare: 

Hjälper man en elev, eller familj i början, så sparar man så mycket mer, inte 

ekonomiskt, men värdighet, det man inte kan köpa med pengar. När man kan säga 

att jag står på mina egna ben, istället att vara som en tiggare på socialkontoret... 

(Merima) 
 

För många romer är det nedvärderande att gå till socialen, menar Merima och forsätter: 

[…] men det verkar som att samhället, eller socialförvaltningen har den synen 

när det gäller romer, har den stämpel på romer. För de gör lätt för sig ”här har 
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du pengar, gå, jag  har löst problem.” Det inte det och jag kan inte heller säga att 

en rom vill leva så, men om någon förväntar sig det av mig, vad gör jag då, när 

jag inte kan språket heller, då dansar jag efter en annan pipa. (Merima) 

Merima menar att romer kan väldigt mycket hantverk och det svenska samhället skulle ha 

nytta av det. Hon vill inte att familjen ska leva på socialen, för att hon tycker att det är väldigt 

svårt att dra sig ur och att man bli passiv. 

.  […]Rutiner, gå ut i arbetslivet, känna sig viktig, känna sig behövd som många 

kvinnor saknar. Och framförallt återigen, inte praktik utan hitta något annat, få 

de in i yrkeslivet. Sen finns det ingen skillnad mellan en rom och en svensk när 

man har sina rutiner, att man känner att jag har mitt arbete, min ekonomi, och så 

kan man leva varenda en. (Merima)   

Det som inte har förändrats tycker Merima är att familjen och släkten fotfarande betyder 

mycket för romer: 

 Den värsta synden en rom kan uppleva det är ensamheten. Därför söker de sig 

överallt där det finns åtminstone en romsk familj. De kan bo hur bra som helst, de 

kan ha ett fint jobb, men de säger ”det finns inga romer här, jag flyttar till sämre 

lägenhet i arbetslöshet, men de ska inte vara ensamma. Mm, det finns klistrat i 

blodet(skrattar) det här att man inte ska vara själv. (Merima) 

Merima tycker att det finns mycket kvar att göra angående romska kvinnors roll i familjen, 

men även gällande utbildning, arbetslöshet, studievägledning och diskriminering. 

6.2.4 Romernas erkännande som minoritetsgrupp 

Med erkännandet av romer som minoritetsgrupp har en hel del förändrats, tycker Merima. Nu 

erkänns en romsk nationaldag och det finns information hos olika myndigheter översatt på 

romani. Merima tycker att det är viktigt att romsk historiska erfarenheter av förföljelse som 

t.ex. under Förintelsen, har synliggjorts. Erkännandet innebär att romer finns med i gruppen 

och att olika representanter frågar romer ”vad tycker ni?”, menar Merima. 

För mig, rom det är mitt ID, det är jag, och romani det är mitt språk... Jag vill 

inte skapa en känsla ”vi och de”, utan ska jag leva här i Sverige och Sverige vill 

ha mig som rom här, då gäller givande och tagande. Jag kan inte bara ta emot det 

som finns i det svenska samhället, utan svenska samhället måste acceptera mig, så 

länge jag inte skadar någon annan .(Merima) 

Merima menar att erkännandet av romer som en minoritetsgrupp år 2000, betyder mycket för 

hennes psykiska välmående och hon behöver inte längre vara rädd för att tala om att hon är 

rom. 
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Med erkännandet av romer som minoritetsgrupp kom också betydelsen av att synliggöra 

språket. Det romska folket syns i större sammanhang "Så för mig är det också viktigt att jag 

finns med bland många andra", berättar Merima. Men när hon frågade familj Taikon och 

Dimitri, två romska familjer som har funnits i många generationer i Sverige, vad det är som är 

den stora skillnaden mellan tiden innan erkännandet och efter det, svarade de: ”just att vi finns 

med i runda bordet, men ingenting annat.” 

Med erkännandet av romer som minoritetsgrupp kommer nu även romsk litteratur att finnas i 

skolan. Merima berättar om sitt deltagande i Skolverkets utgåvor av romska böcker. Hon har 

gett sitt eget bidrag till att stärka det romska språket i projektet ”Paramista Cacipe”. Hon har 

skrivit barnböcker på romani, som hon bekostade själv, hon sökte bidrag men fick inget. Hon 

menar att det romska språket är lagligt skyddat och att man redan från tidig ålder ska jobba 

med språket. Problemet ligger i att det bara finns enstaka grammatikböcker som lärarna 

använder i skolan: 

 Men hur, om man inte har någonting att hålla i handen, så det är en stor 

problematik det här med böcker och vad är det jag ska göra för att kunna 

intressera eleverna.[…] tänkt att kunna synliggöra en elev, att det faktiskt finns 

någon bok på ditt språk också som du kan hålla i handen. (Merima) 

Erkännandet av romer år 2000 som minoritetsgrupp i Sverige, har också betytt att romer 

faktiskt får ett arbete. Merima hävdar att romer inte blir nekade jobb om de har en adekvat 

utbildning.  

 […]men jag måste visa att jag är kapabel för det jobbet. Jag måste göra kanske 

mer för att bevisa både för mig själv och andra… jag kan lika mycket som de 

andra, men jag vet, vad för stämpel andra har gett mig, trots att det stämmer 

inte". (Merima) 

Romer måste börja se på sig själva på ett annat sätt, trots århundraden av diskriminering, 

menar Merima. De ska sluta tycka synd om sig själva, och istället se sig som vinnare: 

”Vinnare är man när man verkligen är ute och gör sitt bästa, kanske misslyckas många gånger, 

men misslyckande, det kan var en framgång.”  Det är här utbildning kommer in anser 

Merima. Romer måste ändra syn på utbildning och syn på samhället. Hon menar att det är 

bättre att slänga 500 000 tusen kronor på en utbildning än på en bil som många romer gör. 

[…] vill jag lyckas med någonting, så måste jag ta tag i det själv inte bara jag är 

rom och jag ska bli serverad, det får man glömma... , det gäller att vara 

skrivkunnig, för att allting är skrift, det är inte muntligt. Så Sverige är inte för 

analfabeter, Sverige är för akademiker, det har blivit det mer och mer… (Merima)  
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Samtidigt är Merima medveten om att möjligheten att lyckas och nå framgång handlar mycket 

om att träffa rätt person som kan ge dig ett jobb du är lämpad för. Det var så hon fick sina två 

jobb. ”Det gav mig styrka till att läsa färdigt, för jag tänkte nu har jag chans, nu eller aldrig.”  

6.3 Unga kvinnors berättelse  
Unga kvinnors livsberättelse om deras möte med det svenska samhället och upplevelse av 

skolan skiljer sig från Merimas. Ilda, Dragica och Vera har kommit som barn med sina 

föräldrar och syskon från Serbien på 90-talet. En del av dem har varit i Tyskland i några år 

som flyktingar för att sedan skickas tillbaka till Serbien. Ajsa däremot är född i Sverige. 

Dragica, Ilda och Vera har gått olika delar av grundskolan, beroende på vilken ålder de hade 

när de kom till Sverige. Alla har en positiv erfarenhet av skolan i Sverige och har aldrig 

upplevt diskriminering från sina lärare. Ajsa, Dragica, Ilda och Vera tycker att det fick 

tillräckligt med hjälp från lärarna för att nå bra resultat i skolan och att samarbetet mellan 

skolan och föräldrarna alltid har fungerat bra i Sverige. Dragica gick grundskolan i Serbien 

och i Tyskland. I Tyskland fick de inte säga att de var romer, men i Sverige sa de från början 

att de var romer. Mina informanter som har gått i skolan i Sverige har inte alltid haft 

modersmålsundervisning. Dragica fick modersmålundervisning på gymnasiet och detta 

hjälpte henne att lära sig nya romska ord eftersom hennes familj pratar blandat 

serbiska/romska. Ajsa hade modersmålsspråk på gymnasiet och tyckte att man kände 

gemenskap när alla romer undervisades tillsammans. Ilda anser att det är viktigt med 

modersmålspråket för att om man är duktig på sitt eget språk kan man bli bättre inom andra 

ämnen.  

6.3.1 Utbildning är viktig 

De unga kvinnorna ser utbildning som en av de viktigaste drivkrafterna, för att sedan kunna 

skaffa sig ett bra jobb och få en bättre framtid.  

 Jag vill ha en bra utbildning som möjligt, ju bättre utbildning desto mer är 

chansen att få jobb och en bra framtid, så om man vill ha familj har man råd att 

försörja sig. (Ajsa) 

 

Bättre framtid, försäkrat liv, liksom lön, alltså man bli tryggare i sig själv. Man 

tjänar sina egna pengar, man behöver inte vara beroende av sin man. (Ilda) 
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Det är min framtid, utan utbildning kan jag inte skaffa jobb. Jag vill inte leva på 

socialen. Det är inte bra att sitta hemma och inte göra någonting. Jag vill inte att 

andra ska ta hand om mig, utan jag vill klara mig själv. När man är utbildad är 

dörrarna alltid öppna för jobb. (Dragica) 

I deras strävan efter att få en bra utbildning har de stöd från sina föräldrar. De är även mer 

öppna för att stödja integreringen av sina barn i det svenska samhället.  

Mina föräldrar uppmuntrar mig fortfarande att gå i skolan, de vill förverkliga 

sina drömmar genom att se sina barn lyckas. Dessutom vill de inte att deras barn 

bara ska ta det jobbet som de får, utan de vill att vi ska få bestämma själva, vilket 

är kul. Så vi har lust att gå till jobbet. De vet ju själv hur de känns, de har ju 

ingen utbildning och har fått ta det jobb som fanns ledigt. (Ajsa) 

Men Dragica menar att det inte är alla föräldrar som ser vikten av utbildningen och vill att:  

 Alla föräldrar ska försöka integrera sig och satsa på att deras barn ska gå i 

skolan. Det finns en del föräldrar som inte låter sina barnen gå i skolan…[...] 

romer borde anpassa sig mer för det svenska samhället och inte luta sig tillbaka 

till det gamla. (Dragica) 

Ilda tycker att det är viktigt att satsa på barnen redan från förskolan och driva dem framåt:  

[…]säga att det är deras tid och att de får vara på det dem har, gripa in 

möjligheterna. Och redan från förskolan, grundskolan liksom det är då de ska 

starta och vara med. Och inte ligga efter…[…] Det är ju också skolans 

bemötande, hur de bemöter dessa barn. Så är det barnets trygghet, om de får den 

här tryggheten … jag kan få det jag vill. Vissa barn har ju ett mål de vill följa, och 

blir dem stoppade på vägen kanske ger dem upp. Vissa barn har inte mål, men 

man kan alltid lyfta upp dem. (Ilda) 

Ilda anser att kommuner måste satsa mer på att hitta romska personer som kan sprida kunskap 

till andra romer. 

En av de viktigaste uppfattningarna som unga informanterna har är också att romska 

ungdomar själva måste skaffa sig utbildning. Ajsa tycker att problemet med att många romer 

fotfarande saknar utbildning inte ligger hos skolan utan hos romska elever som inte vill gå i 

skolan.  

Oavsett om du inte får gå i skolan av t. ex dina föräldrar och du verkligen vill det, 

så ligger viljan i hjärtat på dig, ingen kan stoppa dig. Men vill du inte gå i skolan 

så är det ingen som kan tvinga dig. (Ajsa) 

 

 […] För romerna de tror att de inte behöver skola, de tror att de är smarta ändå, 

sedan när det inte finns jobb säger de "jävla Sverige det finns ingenting här". Men 

om man är utbildad och uppväxt i Sverige och får jobb ska man bli respekterad, 

för det är inte alls många som lyckas med skolan. (Ajsa) 
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Medan Ilda tycker att den nya generationen romer har insett att man behöver en utbildning, 

och ett jobb för att kunna nå långt. Man måste följa lagar och regler och anpassa sig till 

samhället man lever i. 

Dragica tycker att romer ska sluta drömma om att åka tillbaka till sitt hemland: ”utan det är i 

Sverige vi lever och här ska vi satsa på vår och våra barns framtid”. Romer ska inte umgås 

bara med sitt eget folk, utan de ska blanda ut sig med det svenska folket. 

Mina barn de kommer ju födas här så jag skulle helst anpassa de till det svenska 

än till det romska kulturen, eftersom jag åker bara en gång om året till Serbien, 

så är det inte så viktigt att ja ska vara exakt som romer där borta. Men det är 

också bra att veta lite om sin kultur och kunna språket när man väl åker dit. 

(Dragica) 

 Det är något som man måste anpassa sig. Man bli bättre som en människa och 

kulturen är inget som håller dig bakåt. Det gör att du sticker ut också med din 

kultur och det kan vara intressant för andra att lära känna dig. Men så mer du är 

ute och öppen med det, desto mer blir du respekterad för den du är. (Ilda) 

6.3.2 Mitt liv skiljer sig mycket från min mammas liv 

Det har skett en stor förändring om man tittar på mina informanters liv och deras mammors 

liv. De anser att de har mycket större möjligheter att utbilda sig, få jobb och leva ett bra liv, än 

deras föräldrar. Ilda anser att det som har förändrats mest är att skolan, utbildning och att 

skaffa jobb går före att gifta sig och skaffa barn. Hon anser att det är för att de har flyttat till 

Europa och blandats med andra kulturer och lärt sig följa lagar och regler. 

Kvinnorna berättar att deras föräldrar inte gick i skolan mer än fyra eller åtta år i grundskola, i 

sitt hemland. Många av dem fick inte avsluta utbildningen på grund av diskriminering i 

Serbien och i Makedonien. En annan orsak var att deras mammor lämnade skolan när de var 

13-15 år för att giftas bort. De fick barn i tidig ålder och var hemmafruar. Idag arbetar mina 

informanters mammor som städerskor och några av papporna eller bröderna kör taxi.  

När det gäller äktenskap, bestämmer flickorna oftast själva när de ska gifta sig och med vem 

och detta gäller för de flesta av deras bekantskapskrets. Vera säger att ingen skulle stoppa 

henne och säga att hon ska gifta sig istället för att läsa vidare. 

Jag får gå i skolan, det är till och med jätte bra om jag går i skolan. Folket 

accepterar mig för den jag är, för det jag gör […] jag är enligt den romska 

kulturen gift, men jag ser det som att jag har flyttat ihop med min partner. (Ajsa) 
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När det gäller traditioner vill Dragica och Ajsa gärna behålla respekt för äldre människor och 

att fira romska högtider. Dragica vill att romernas syn på flickor och pojkar skulle ändras. 

Hon berättar att när hon jobbade natt som vårdare på en äldreboende, blev en del romer i 

hennes omgivning misstänksamma och ifrågasatte om hon jobbade där på nätterna eller om 

hon var någon annanstans. Dragica menar att romska föräldrar ger mycket mer frihet till sina 

söner än till sina döttrar när det gäller att t.ex. gå ut på kvällen. Föräldrarna har inte samma 

förtroende när det gäller döttrarna. Vera menar att de har sina traditioner men att de inte är 

lika starka som innan. 

6.3.3 Erkännandets betydelse 

Samtliga informanter har liknande uppfattning om vad erkännandet av sin etniska grupp har 

för betydelse för dem själva som individer. Ilda säger: ”det är väl dags att någon gör 

någonting åt romer. Vera menar ”att man får vara den man är”, att man kan säga att man är 

rom. 

Ilda tycker att erkännandet av romer som minoritetsgrupp år 2000, inte har betytt någon 

förbättring angående jobb. Hennes erfarenhet är att många romer är tvingade, när de får jobb, 

att hålla tyst om att de är romer” det är inte många som erkänner att de är romer förrän efter 

att en lång tid har passerat. De som har utbildning får inte möjlighet att skaffa sig jobb. Hon 

har själv sökt jobb hos kommunen och fått avslag. Hon anser hon har blivit nekad på grund av 

att hon är rom. Ilda önskar att alla ska få möjlighet att få ett jobb oavsett deras bakgrund och 

skolutbildning.  

Jag menar att jag har blivit mer stoppad… för varför ska hon som rom ta en sån 

här plats. Man är inte respekterad för det man är. Utan man har alltid en 

bakgrunds bild… Det gamla, fortfarande att de inte tror på förändringen, de tror 

inte att romer kan göra framsteg, romer kan förändras och att de är människor 

som alla andra. (Ilda)  

Medan Dragica menar att det är samma för alla invandrare. När du kommer till Sverige har du 

chans att skaffa jobb:” vill man det, så kommer man komma långt.”  

Samtliga av mina informanter vill att svenskar ska sluta med att ha fördomar mot romer och 

inte skilja på det svenska och romska folket. Ilda önskar att diskriminering av romer ska 

upphöra och forsätter: ”man behöver inte skämmas för sin egen identitet, säga jag är inte rom, 

jag är Serb”. Ajsa säger att en bra idé är att utbilda sig, skaffa jobb, vara hur bra som helst på 
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jobbet och efter ett år berätta att man är rom. ”Då får de en annan bild om dig, om du berättar 

att du är rom från början så undviker de dig”. 

6.4 Sammanfattning  
Ovanstående berättelse ger en bild av hur några romska kvinnor ser på sitt liv i Sverige. De 

unga informanterna som har gått skolan i Sverige hade inte upplevt diskriminering, utom Ilda 

när hon sökte jobb. Merima däremot var tvungen att dölja att hon var rom när hon kom till 

Sverige. De unga kvinnorna har alltid fått hjälp från lärarna när de behövde det och 

samarbetet mellan skolan och föräldrarna har fungerat bra. Samtidigt som Merima som är 

kontaktperson i skolan för romska elever, menar att det finns brister i romernas hemsituation. 

Skola har inte kunskap om hur ett romskt hem fungerar, samtidigt så har hemmet ingen 

kunskap om hur en svensk skola fungerar. Brist på läroböcker på romani språk är också ett av 

problemen som framkommer från Merimas berättelse.  

Enligt mina informanters berättelse har deras föräldrar som har gått i skolan i Serbien och 

Makedonien varit diskriminerade på grund av sin etniska bakgrund. Skillnaden mellan 

informanternas liv och deras mammors liv är att mammor inte har utbildning och har gift sig 

när de var 15-18 år. Unga informanter tycker att inom deras romska grupp, bestämmer för det 

mesta flickor själva med vem de ska gifta sig och när. De unga informanternas föräldrar 

uppmuntrar dem att skaffa sig utbildning och anpassa sig i det svenska samhället. 

En gemensam uppfattning i informanternas berättelse är att det är nödvändigt att skaffa sig 

utbildning och jobb för att kunna integreras i det svenska samhället. Att vara ekonomiskt 

oberoende betyder för mina informanter trygghet och att vara en förebild för sina barn. 

Samtliga informanter tycker att man ska anpassa sig både för svensk och romsk kultur. 

Erkännandet av romsk minoritet år 2000 anser informanterna ha gett mer rättigheter och mer 

respekt till det romska folket. De har fått möjlighet att läsa romani chib i skolan och vara 

deltagande i frågor som rör dem, men det finns fortfarande brist på böcker i romani chib. Att 

skaffa sig jobb har blivit lättare efter erkännandet menar Merima, dock menar Ilda, en av de 

unga kvinnorna, att det fortfarande förekommer diskriminering på arbetsmarknaden. En 

gemensam åsikt är att det behövs mer kunskap från både svenskt och romskt folk, för att 

romernas situation i Sverige ska bli bättre. 
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Kapitel 7: Sociologisk analys och tolkning 

Här förklaras utifrån resultat, tidigare forskning och med hjälp av teorier hur romska kvinnor 

upplever deras liv i Sverige.  

7.1 Familj i förändring  
En av de centrala teserna hos Beck och Beck-Gernsheim (2003) är att kvinnornas liv och 

position i samhället har förändrats markant under de senaste decennierna. Ökade möjligheter 

för kvinnor att skaffa sig utbildning har gjort dem mer individuella. Vilket resulterade i 

förändringar både inom familj och också synen på utbildning. 

Denna förändring har också ägt rum i romska familjer utifrån mina informanters berättelser, 

vilket överensstämmer även med de berättelser Montesino (2002) och Taikon (1970) skriver 

om hur en romsk familj levde tidigare. Mina informanters livsintervjuer visar en bild av, när 

det gäller deras egen situation att deras familj inte längre styrs lika mycket av romska 

traditioner och normer. Dessa "modeller" som individer tidigare hade att falla tillbaka till, 

enlig Beck och Beck -Gernsheim (2003), har även luckrats upp för de romska familjerna. 

Samtidigt som dessa "modeller" hade en annan karaktär för den romska familjen än för det 

övriga samhället. Romerna var exkluderade från samhället vilket tvingade dem att skapa sina 

egna modeller. De hade inga bostäder och var resande, de fick inte vara längre på en plats än 

tre veckor, för att sedan tvingas flytta till en annan plats.  Familjen bestod av tre genrationer 

och flera hushåll, där både män och kvinnor hjälpte till att tillsammans försörja familjen 

(Montesino, 2002). 

Denna individualiseringsprocess hos romer måste dock också ses i relation till hur staten har 

agerat gentemot dem. Montesino (2002) beskriver att fram till år 1950 var den romska 

familjen (hon kallar romer för zigenare) självförsörjande och livnärde sig på de arbeten som 

efterfrågandes av dem just för att de var romer och de fick aldrig en permanent bostad. Det 

som skedde i början av 1950-talet var ett resultat av enskilda romers kamp för att få ett 

erkännande och bli inkluderade i samhället där Katarina Taikon har en central roll.  

Parallellt sker stora förändringar i början av 1960-talet i Sverige. Det råder en stor arbetsbrist 

på arbetsmarknaden som löses med dels småbarnsmödrarnas uttåg på arbetsmarknaden och 

dels arbetskraftinvandring (Ahrne, Roman &Franzén, 2003). 
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De unga romska kvinnorna har idag anpassat sig till den individualiseringsprocess som Beck 

och Beck-Gernsheim (2003) talar om. Idag lever mina informanter med sina föräldrar och 

syskon. Föräldrarna jobbar och de går i skolan. Några av dem vill fortsätta att studera på 

Högskolan. De är medvetna om att de vill skaffa sig ett bra liv där de inte är beroende av 

männen som deras mammor var och inte heller tvingas att giftas bort när de var 13-14 år. 

Mina unga informanter prioriterar utbildning högre än att gifta sig. Beck och Beck-Gernsheim 

(2003) menar att kvinnors liv idag skiljer sig från deras föräldrars, särskilt från sina mödrars. 

Vilket överensstämmer med Merimas berättelse om hennes mamma som levde ett 

patriarkaliskt liv och var försörjd av hennes pappa. Ett öde som i sig också överensstämmer 

med många etniskt svenska kvinnor fram till 1960-talet (Ahrne, Roman &Franzén, 2003). Till 

skillnad från sin mamma har Merima en utbildning och ett jobb.  

Beck och Beck-Gernsheim (1998, 2003) hävdar vidare att unga kvinnor idag har mer 

rörelsefrihet när det gäller utbildning, yrkesliv och är ofta också skyddade i lagstiftning.  

Detta betyder att kvinnor själva måste hitta sin egen framtid, eftersom de mer traditionella 

kvinnorollerna allt mer har luckrats upp. Detta gäller även för de romska flickor som kom till 

Sverige under 90-talet. Mina informanter berättar om svårigheter som de anser att deras 

föräldrar hade. Deras mammor gifte sig när de var 13-15 år och de flesta av dem var försörjda 

av sina pappor. I sitt liv på gymnasiet ser de nya möjligheter, när det gäller utbildning, arbete 

och familjebildning, som de själva måste ta ställning till. De måste själva skapa en vision om 

hur de vill att deras liv ska vara i Sverige. Här kan man säga att mina unga informanter måste 

kämpa dubbelt, dels för att frigöra sig från de romska traditionerna och dels för att bli 

inkluderade i det svenska samhället. Det finns en spänning här hos de unga romska kvinnorna. 

De börjar släppa på sina romska traditioner, de har svenska kompisar och de tar till sig en del 

av den svenska kulturen. Samtidigt som de vill vara som alla andra ungdomar, vill de behålla 

en del av sina traditioner som att ta hand om gamla och att fira sina helgon. Som Dragica 

önskar sig att romska flickor får samma frihet som romska pojkar. Hon själv var tvungen att 

förklara sig många gånger när hon blev ifrågasatt av sitt eget folk när hon jobbade på nätterna 

på ett äldre boende.    

Individualiseringen har gett en grund till frigörelse från sociala klasser och att människor med 

utbildning kan förändra sin sociala position, menar Beck (1998). Merimas erfarenheter är ett 

bra exempel på en frigörelse där hon med hjälp av utbildning har gått från en social position 

som fattig outbildad flicka i Makedonien, till att bli en utbildad och respekterad kvinna i 
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Sverige. De andra informanterna har också gjort en resa från fattigdom i Serbien till ett bättre 

liv i Sverige där barnen har fått möjlighet att gå i skolan och föräldrarna kan skaffa sig ett 

jobb.  

7.2 Utbildning är viktigt kapital för framtiden 
Enligt Bourdieu (1994) är ett socialt kapital i form av släktrelationer och personkontakt ett 

viktigt kapital för alla människor. Betydelsen av personliga kontakter visar också Merima och 

Dragica som har fått sina jobb genom sina kontakter. Merima menar att om man ska lyckas i 

Sverige är det viktigt att träffa rätt person som kan se dig som lämplig för ett jobb och som 

litar på dig och att du gör ett bra jobb. Dragicas handledare ansåg att hon var duktig och 

pratade med en annan person på kommunen som erbjöd henne jobb som personlig assistent.  

Varje kapital är relaterade till varandra, menar Bourdieu (1994) och oftast kan ett kapital vara 

en förutsättning för att skaffa sig ett annat kapital som t.ex. ett ekonomiskt kapital. Om man 

har en utbildning stärker man inte bara det kulturella kapitalet, utan också det ekonomiska 

kapitalet när man får ett jobb menar Bourdieu. Detta stämmer överrens med mina 

informanters övertygande berättelser när de vill förklara vad som är drivkraften i deras liv. De 

unga kvinnorna vill inte nöja sig med de jobb som romer oftast är hänvisade, som exempelvis 

städerska. De vill ha utbildning som kan ge ett bättre jobb med högre lön vilket bidrar till att 

de kan ge sina barn en ljusare framtid och de vill vara en förebild för barnen när de växer upp.  

Bourdieu (1994) menar att din sociala krets blir större när du har jobb vilket också medför att 

ditt sociala kapital blir större. Detta medger också mina informanter. De tycker att de lär 

känna fler människor i skolan och på jobbet och samtidigt får de möjlighet att lära andra 

människor om sin bakgrund. 

Dragica visar också på att ett kapital kan vara förutsättning till ett annat kapital. Hon tycker att 

när man skaffar sig utbildning så öppnas det oftast många dörrar. Hon menar att dörrarna 

öppnades för henne efter att hon skaffat sig en utbildning och fick ett jobb vilket bidrog till en 

ökning av hennes ekonomiska kapital. Likaså Ajsa vill skaffa sig en bra utbildning, vill läsa 

på Högskolan, för att i framtiden skaffa ett bra jobb och ha råd att försörja sin familj. 

Merima menar att språket och utbildningen är det viktigaste för alla, men särskilt för 

invandrare, för nu när hon har en akademisk utbildning känner hon sig jämlik med svenskar. 

 Bourdieu (1994) menar att föräldrar investerar mer och mer i sina barns utbildning för att 

utöka deras kulturella kapital. När det gäller romska föräldrar var detta inte givet när en ökad 
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utbildning blev möjlig för allt fler människor. Romernas exkludering i samhället där romska 

barn inte fick gå i ordinarie skola fick också konsekvenser för många romska barns 

skrivkunnighet och senare framgång i livet. Att ständig vara på resande fot och inte kunna 

bosätta sig någonstans, hade också stor betydelse för att romska barn inte gick i skolan. 

Montesino och Olgac (2002, 2006) visar att romska föräldrar länge var oförmögna att inse 

utbildningens betydelse eftersom de själva saknade utbildning. Olgac (2006) beskriver att 

familjen för romer utgjorde en trygghet som de inte fann i majoritetssamhället, på grund av 

långvarig exkludering. Allt som hände i familjen och släkten påverkade romska barns 

skolgång. Samtidigt brydde sig skolan inte om det informella lärandet som skedde i romska 

familjer. Skolan ansåg att den kunskap som romska barn fick i sina familjer inte motsvarade 

det kulturella och språkliga kapital som fanns i skolan. Detta har orsakat att romska familjer 

ännu mer ville hålla kontrollen över socialisationsprocessen (Inga Gustavsson i Montesino, 

2002). Skolverkets rapport från år 1999 visar också på att många romska föräldrar såg skolan 

som en väg till assimilering och inte som en väg ut i samhället (Olgac, 2006).  

Mina unga informanter upplever att deras föräldrar ser skolan och utbildning som en 

möjlighet för sina barn att skaffa sig ett arbete och få ett bättre liv. De upplever att deras 

föräldrar uppmuntrar dem att gå i skolan, vilket inte minst Ajsa fångar så träffande när hon 

säger att hennes föräldrar "vill förverkliga sina drömmar att se sina barn lyckas". Och de ska 

inte skaffa sig vilket jobb som helst utan ett jobb som de trivs med och Ajsa fortsätter: "de vet 

själva hur det känns, de har ingen utbildning och har fått de jobb som finns lediga". 

7.3 Romska flickor har fått mer självförtroende 
Enigt Beck och Beck-Gernsheim (2003) är utbildning en viktig grund som gör att kvinnan kan 

frigöra sig från mannen och familjen. De menar att ju mer kunskap och information kvinnor 

kan skaffa sig desto mer kan kvinnor hävda sina intressen. Kvinnor som utbildar sig idag 

reflekterar också mer över sina liv menar Beck och Beck-Gernsheim (2003). Detta stämmer 

överrens med Merimas tankar när hon reflekterar över vilken betydelse det har att ha en 

utbildning och vad ett arbete betyder för henne och för hennes framtid. Att arbeta stärker 

henne som kvinna och hon tycker att hon är en bra förebild för sina barn. Hon vet att om det 

händer någonting så är hon ekonomiskt oberoende så länge hon har ett jobb. Hon anser att hon 

har en annan syn på livet, barn, uppfostran och arbete, som skiljer sig markant från hennes 

syskon som inte har någon utbildning. Mina unga informanter ser också arbete som en 

möjlighet att vara självständig och att själv bestämma över sitt liv. Samtidigt har de en större 
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vilja att gå i skolan, utbilda sig och kämpa för att få ett bra liv, detta tyder på att mina unga 

informanter är mer medvetna om kvinnornas position i samhället.  

Dragica som är 21 år gammal reflekterar redan över hur hon vill leva sitt liv. Hon vill inte 

leva på socialen, sitta hemma och inte göra någonting. Hon ser utbildning som hennes framtid 

och som en nyckel till jobb. Ajsa funderar på varför många romer fotfarande saknar 

utbildning och anser att felet inte ligger i skolan utan i själva personen och hur de ser en 

framtid i att skaffa sig utbildning. Hon vill ha en så bra utbildning så möjligt för att få större 

chans till ett bra jobb och en bättre framtid. 

7.4 Att kunna säga ”Jag är rom”. 
Enligt Skeggs (1997)  är erfarenhet viktigt i produktion av subjekt, för produktion av "kvinna" 

placerad i klass, ras, kön, men det går att ändra på kvinnans position i samhället. Hon menar 

att kvinnors position i samhället bestäms lika mycket av det historiska arvet som de 

möjligheter som står öppna för dem. Detta stämmer delvis med mina romska informanter. De 

själva kämpar för att bli accepterade av samhället genom att skaffa sig utbildning, jobb och 

bättre framtid och ändra på bilden av romer i samhället. Men mina romska informanter 

konfronteras fortfarande med ett historiskt arv av diskriminering och exkludering gentemot 

den romska befolkningen. Den bilden av vad romer representerar är ständigt närvarande. 

Bilden är att de är ett folk som skiljer sig från andra folkgrupper, att de har speciella sedvanor 

och traditioner har samhället gett dem. Genom att positionera romer utanför samhället har de 

blivit uteslutna från ekonomiska och kulturella resurser samma som Skeggs (1997) 

arbetarklasskvinnor. Trots erkännandet som en minoritetsgrupp vågar fortfarande inte mina 

informanter många gånger säga att de är romer.  

Skeggs (1997) använder sig av begreppen disidentifikation och dissimilering när hon ska 

förstå hur arbetarkvinnor i England (som hon analyserar i sin avhandling), försöker dölja sin 

klasstillhörighet. Deras erfarenhet av att vara arbetarkvinnor betydde uteslutning i samhället. 

Disidentifikation betyder att forma sitt subjekt till viss del kring avståndstagande som t.ex. att 

förneka att man tillhör någon klass. Detta ser vi hos Merima, när hon kom till Sverige var hon 

tvungen att disidentifiera vem hon var. Hon fick rådet att inte avslöja att hon var rom när hon 

skulle söka ett jobb. Denna disidentifiering innebar att Merima inte kände igen sig själv, utan 

hennes strategi blev snarare dissimilering. Samma gjorde Skeggs arbetarkvinnor när de 

försökte att genom smink, kläder, dölja och ge sken av att de inte var arbetarklass. När någon 

frågade varifrån hon kom, sa hon från Makedonien och försökte snabbt byta samtalsämne.  
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Dragica var också tvungen att dölja sin identitet, för att inte bli diskriminerad, när hon och 

hennes familj bodde i Tyskland. I Ildas berättelse kan jag också hitta disidentifikation när hon 

beskriver att många romer är tvungna, när de får jobb, att hålla tyst om att de är romer ”det är 

inte många som erkänner att de är romer förrän en lång tid har gått”. 

De romska kvinnorna intar nya positioner i samhället. De klär sig inte längre i sina 

traditionella dräkter, utan de klär sig och anpassar sig till det svenska samhället som de lever 

i. De uppför sig som ”svenskarna” gör och säger det som anses respektabelt i samhället 

istället för att hålla sig fast i den romska kulturen och bete sig som romer. Ett agerande som 

kan förstås som en dissimilering för att tala med Skeggs ord. 

7.5 Diskriminering finns 

Mina unga informanter ser sig som en del av det svenska samhället, de upplever sig 

inkluderade och inte minst uppmuntras de av sina föräldrar att utbilda sig och komma in i det 

svenska samhället. De har ingen direkt erfarenhet av diskriminering, samtidigt som de möter 

fördomar och en av dem tror sig ha blivit diskriminerad. De tycker att det fortfarande finns 

fördomar om romer, som t.ex. att romer inte vill gå i skolan och inte vill skaffa sig ett arbete.  

Ilda anser att romer diskrimineras på arbetsmarknaden, hon sökte jobb hos kommunen och 

fick ingen anställning, trots att hon hade utbildning. Ilda önskar att diskriminering av romer 

ska upphöra och forsätter: ”man behöver inte skämmas för sin egen identitet, säga jag är inte 

rom, jag är Serb". Detta kan bero på som Ålund (2006) menar att svenskt folk medvetet sätter 

sig i relation ”vi” svenskar och ”de andra” romer, för att på så sätt sätta gränser för vad romer 

kan bli. Detta gör det omöjligt för romer att bli likvärdiga det svenska folket (Miles i Ålund, 

2006). Att romer har varit "den andre" på många samhällsnivåer och hade haft begränsade 

möjligheter att nå framgångar här i Sverige, visar också Olgac, (2006), Montesino, (2002), 

Taikon, (1970) och Cederberg, (2010). De beskriver påtagligt hur romer har diskriminerats 

inom skolan, bostadsområden och arbetsmarknaden.  

Det visar också en enkätundersökning som två studenter vid Socialhögskolan i Stockholm 

gjorde på uppdrag av DO år 2003, att trots erkännandet av romer som minoritetsgrupp i 

Sverige, existerar det fortfarande diskriminering. Enkäten visade att många romer var 

trakasserade och förföljda. Det är därför många romer ser Sverige som ”ett fientligt land” och 

ser skillnader mellan sig själva och svenskar, sätter sig i en position av "vi och "dem".  

Enkäten visar också att 50% av de  romer  som deltog i enkäten sa att de ofta var tvungna att 

dölja sin identitet (DO, 2006). 
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För detta söker jag förståelse i Ålunds (2006) teori om etnicitet. Hon menar att etnicitet har 

två grundläggande kriterier. Det kan handla om den kulturella samhörigheten i form av 

normer och värderingar eller om bestämda förutsättningar och materiella villkor (2006:31). 

Den skildring av diskriminering som jag berättar om, kan kopplas främst till Ålunds teori om 

etnicitet som grundar sig i den kulturella samhörigheten där vanor och värderingar spelar en 

viktig roll. Romerans traditioner, deras sätt att leva, och den kultur som de bär med sig när de 

kommer till Sverige, tas ofta som förklaring till att göra skillnad av dem och svenskar, i 

kulturella termer. På sådant sätt skapas "vi " och "de andra" där "vi" är svenskar och "de 

andra" är romer. Romer uppfattas som avvikande och diskrimineras inom alla samhällssfärer. 

Samtidigt har också en del av den diskriminering av romer som beskrivs i uppsatsen sina 

grunder i vilka förutsättningar och materiella villkor som har getts romer för att bli "likvärdiga 

med oss" (Miles i Ålund, 2006). Det finner vi i Montesino (2002) som beskriver hur romer 

behandlades av staten och vilka bestämda förutsättningar och materiella villkor romer hade i 

det svenska samhället under olika tidsperioder. Erfarenhet av diskriminering finns närvarande 

i mina informanters berättelser även om de idag vill blicka framåt och faktiskt se sig som 

inkluderade i samhället.  

7.6 Erkännande av romer - Vi finns, vi syns 
Nancy Fraser (2003)  menar att politisk demokrati kräver en social jämlikhet och detta är 

viktigt för ett jämlikt deltagande i offentligheten. Att erkännande och respekt av en 

minoritetsgrupp är viktig för hela nationen anser också Hancock (2005:85). 

Romer har i många hundra år varit förföljda och setts som en grupp som har ett mindre värde 

än andra grupper i samhället. Det finns än idag fortfarande länder i Europa där romsk 

befolkning är diskriminerad. År 2000 har Sverige ratificerat en konvention om skydd för 

nationella minoritetsgrupper och då erkändes romer som minoritetsgrupp. Detta kan förklaras 

med Frasers (2003) teori om hur kulturella orättvisor kan korrigeras med olika botemedel. För 

att förbättra romernas situation i Sverige har Staten använt botemedel mot kulturella 

orättvisor, där orättvisa har sina "rötter i sociala representation-, tolkning-och 

kommunikationsmönster (Fraser, 2003:179). Innan år 1960 kunde inte barn  med romsk 

bakgrund gå i svensk skola. Kvinnorna kunde inte föda barn på svenska sjukhus. Romska 

familjer fick inte permanenta bostäder förrän år 1970. Romers medverkan var inte aktuell 

innan år 1954. Men som Montesino skriver "bakom viljan att ingripa i zigenarnas liv, var 

statens allmänna strävan att organisera, kontrollera och styra dem som befann sig innanför det 
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egna territoriet” (2002:189). Så småningom börjades romer inkluderas in i olika 

samhällssfärer. För att Staten år 2000 erkände romer som minoritetsgrupp. Nu erkänns en 

romsk nationaldag och det finns information på romani språk hos olika myndigheter. Romers 

historia och deras erfarenheter av förföljelse som t.ex. under Förintelsen, har synliggjorts. 

Merima berättar att erkännandet av romer som minoritetsgrupp, har framkallat många positiva 

förändringar. När det gäller det romska språket har regeringen nu godkänt att romerna kan 

fastställa sin litteratur. Merima menar att i och med erkännandet av romer som en 

minoritetsgrupp har romerna givits möjlighet att organisera sig och belysa romernas 

livsvillkor, men också att deras röster blir representerade i offentligheten. Innan var det andra 

som bestämde över frågor som rörde dem. Merima berättar: ”För mig man försöker 

synliggöra språket och det folket också, vi har och vi syns i större sammanhang också. Så för 

mig är det också viktigt att jag finns med bland många andra". Denna positiva syn delas dock 

inte av alla romer. När Merima pratade om erkännande med familjen Taikon och Dimitri, två 

romska familjer som har funnits i många generationer i Sverige, ansåg de att skillnaden 

mellan tiden innan erkännandet och efter det var: ”just att vi finns med i runda bordet, men 

ingenting annat”.   

Fraser (2003) menar att en politisk demokrati kräver social jämlikhet och detta är viktigt för 

ett jämlikt deltagande i offentligheter. Trots att Sverige är ett demokratiskt land som strävar 

efter en social jämlikhet visar rapporten från Ombudsman mot etnisk diskriminering (DO, 

2006) att romer fortfarande är utanför den demokratiska processen, de befinner sig fortfarande 

i en utsatt situation inom skolan, på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Ilda tycker 

att hon inte fick jobb hos Kommunen, på grund av att hon är rom. Utifrån mina informanters 

berättelser framkommer det att trots erkännande måste romer kämpa med olika orättvisor i 

samhället och oftast dölja sin identitet. Detta visar vilken betydelse Frasers (2003) påstående 

har, dvs.  att rättvisa kräver både omfördelning och erkännande av de resurser som finns i 

samhället. En av viktiga förutsättningar är att romer är delaktiga och på lika villkor har 

tillgång till utbildning och arbete. Samtidigt visar rapporten (DO, 2006) att endast en liten del 

av romsk befolkning är delaktiga i den demokratiska processen och hur ska romer få sina 

rättigheter om de inte själva tillträder sina intressen. Kan detta betyda att romer är 

ointresserade av att delta i frågor angående dem och förbättra sin situation? Eller kan detta 

bero på att romer fortfarande inte har utbildat folk som kan företräda deras intressen inom 

olika myndigheter? Merima säger dock att Sverige med sina lagar försöker motarbeta 



48 

 

diskriminering på jobbet. Men det som är viktigt, menar Merima, när en rom söker jobb är att 

han måste bevisa att han är kapabel för det jobbet eftersom han redan är stämplad i förväg, 

trots att den bilden av romer oftast inte stämmer. 

Mina informanter är överens om att erkännande betyder mycket för deras psykiska hälsa. 

Merima menar att hon inte behöver vara rädd längre för att säga att hon är rom och säger "för 

mig, rom det är mitt ID, det är jag och romani det är mitt språk." Men hon betonar att det 

gäller givande och tagande. Hon menar att hon inte bara kan ta emot det som finns i det 

svenska samhället, utan det svenska samhället måste också acceptera henne.  

DO (2006) visar att många romer befinner sig utanför arbetsmarknaden. Detta tyder på 

socialekonomisk orättvisa som Fraser (2002) anser har sina rötter i ekonomisk 

marginalisering där romer tvingas att ta det arbete som finns eller att över huvud taget nekas 

arbete. Detta framkommer i Ildas berättelse där hon nekades jobb på Kommunen trots att hon 

hade utbildning. Men detta kan också bero på att romer inte har någon utbildning och därmed 

inte kan få ett annat arbete. Som Dragica och Merima visar, de fick det arbete som de var 

utbildade för.   

Frasers (2002) teori kan användas för att se en möjlig väg till förändring av romernas 

situation. Om vi då ser romer som förtryckta och som en underordnad grupp i Sverige kan vi 

då använda Frasers två metoder för att häva orättvisor: "affirmation och transformation". 

Affirmativa botemedel mot klassorättvisor blir omfördelning av ekonomiska resurser. Staten 

kan genom olika socialförsäkringsprogram och biståndsprogram hjälpa de arbetslösa och 

arbetarklassen. Men detta kan orsaka att de som behöver hjälp blir utsatta för fientlighet och 

följden kan bli ännu mer klasskillnad. Som framkommer från mina informanter vill de inte 

vara beroende av socialbidrag och bli en börda för det svenska samhället. Merima tycker att 

socialen har en uppfattning att det räcker med att ge pengar till romer och då är det problemet 

löst. Hon säger att hon inte tror att romer vill leva så, men när de inte kan språket "då dansar 

de efter en annans pipa". Transformativa botemedel skulle vara att försök att motverka 

diskriminering av romer genom att t.ex. ge dem jobb, sluta med fördomar, ge dem möjlighet 

att bli inkluderade på alla samhällsplan. Ett transformativt botemedel är att Staten efter många 

år av erkännande gett romerna tillstånd att framställa romsk litteratur.  En annan lösning 

skulle vara att lyfta upp frågor om vidare utbildning för romska kvinnor som Merima försökte 

göra hos kommunalpolitikerna och "fick stängda dörrar på ett väldigt fint sätt".  
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Sverige har erkänt romer som minoritetsgrupp och genom olika åtgärder försökt skapa ett 

mångkulturellt land. Men som det framkommer i uppsatsen finns det ännu idag diskriminering 

av romer på jobbet, i affären, på restaurangen osv. Det finns inte heller böcker på romani chib, 

som kan hjälpa romska barn att lättare lära sig det svenska språket. Det finns inte tillräckligt 

med lärare i romani chib. Om vi tolkar utifrån Fraser (2003), kan detta betyda att Staten 

genom att uppvärdera orättvist nedvärderande gruppidentiteter (i detta fall romer), har glömt 

att titta på innehållet i dessa identiteter, eller på gruppidentifieringar som ligger till grund. 
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Kapitel 8: Reflektioner 

Jag har skrivit tidigare att i en demokratiskt samhälle har alla människor samma möjlighet till 

deltagande (DO, 2006). Denna möjlighet fick inte romer före år 2000. Varför erkände inte  

Sverige romer tidigare? Att kunna ta vara på romernas kunskap skulle varit en förmån för 

Sverige. Romer har inte haft rätt till skolgång, rätt att bosätta sig och jobba och med sådana 

förutsättningar har det varit omöjligt för romer att integrera sig i det svenska samhället. När 

svenska staten slutligen började intressera sig för romer och försökte att med olika åtgärder 

integrera dem gick förändringarna inte så fort. Romernas långvariga exkludering gjorde att de 

inte insåg vikten av skola och arbete, samtidigt som svenska skolan inte hade kunskap om hur 

en romsk familj fungerar. Detta var för femtio år sedan. 

Äntligen år 2000 ansåg den svenska staten att romer skulle erkännas som minoritetsgrupp. 

Det erkändes ett romskt språk, en romsk nationaldag och romer fick delta i frågor som rörde 

dem. Men, undersökning av DO (2006) visar att det fortfarande finns situationer där romsk 

befolkning inte är deltagande, eller där de saknar möjligheter för jämlikt deltagande i 

samhället. Detta framkommer också från mina informanters berättelse. Merima som är lärare i 

romani chib visar t.ex. på att det finns brist på läromedel, det saknas böcker i romani chib. Det 

har gått 13 år sedan erkännandet av romer, men staten har inte förrän nu godkänt att romer 

kan fastställa sin litteratur. Merima anser också att nya lärare måste ha mer utbildning för att 

kunna bemöta elever med andra språk. Det som också framgår från mina informanters 

berättelse och från tidigare forskning är att samhället saknar kunskap om nationella 

minoriteter och om hur de ska förebygga utanförskap och diskriminering av dem. 

Undersökning visar att det fortfarande förekommer diskriminering av romer på 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Därför måste en omfördelning av resurser ske från 

statens sida för det räcker inte bara med att erkänna en grupp. Alla måste vara öppna att ge 

romsk befolkning en chans att delta på samma villkor i samhället som alla andra grupper. 

Sedan är det viktigt att påpeka att det inte bara är det svenska folket som ska sluta med att 

döma romer. Väldigt stor del av invandrarna som kommer till Sverige har förutfattade 

meningar om romer och väldigt mycket fördomar. Det kan vara rädsla för det nya eller det 

kan bero på okunskap om romer som grupp men detta är ett stort problem i vårt samhälle som 

gör att många romer känner sig utpekade överallt och känner sig utanför i det svenska 

samhället. Därför är det viktigt att romer själva går ut och berättar om sin historia, om sin 

kunskap och sina traditioner.   
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Samtidigt visar Olgac (2006) undersökning att det fortfarande finns en del romska barn som 

inte går i skolan. Detta visar också rapport från Skolverket från 2005. Det finns fortfarande 

många romska barn som inte drar nytta av den möjlighet som t. ex att lära sig sitt modersmål i 

skolan. Varför utnyttjar inte de barn och föräldrar den möjlighet som finns? Som Ilda tänker 

att om barnen är duktiga på sitt eget språk kan de mycket lättare lära sig det svenska språket. 

Många romer är inte delaktiga i frågor som gäller dem. Ingen annan kan göra något åt dem 

om de själva inte vill. Min undersökning visar att trots diskriminering och fördomar har mina 

kvinnliga informanter blivit mer medvetna om betydelsen av att skaffa sig utbildning och jobb 

och att de istället för att gifta sig tidigt, väljer att läsa vidare.  

Denna uppsats har belyst representativt valda romska kvinnor med framgångsrika liv.  De 

"goda" exempel visar att individualisering och samtida genusdiskurs har slagit igenom hos 

dessa kvinnor. 

Trots att det är representativt valda kvinnors upplevelse av sina liv, anser jag att det är viktigt 

att visa att det finns en del romska kvinnor som är på god väg att integrera sig i det svenska 

samhället.   

Men, för att ha en heltäckande bild och för att ha bättre inblick i hur romska kvinnors 

situation ser ut idag och hur denna har förändrats under dessa år, vad de själva tycker och hur 

de upplever sin situation är det viktigt att göra mer intervjuer med romska kvinnor. Att göra 

ett slumpmässigt val av intervjupersoner och se vilket resultat man skulle få då. Samtidigt 

skulle det vara intressant att intervjua äldre romska kvinnor och titta på hur de har levt innan 

erkännandet av romer och vilken förändring de har upplevt under dessa år. 
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Jag har vandrat (romernas nationalsång ”Gelem, gelem”) 

 

Vart än min vandring mig på jorden bär 

Möter jag lyckliga romer där 

Vart än min vandring mig på jorden bär 

Möter jag lyckliga romer där 

Oh, Romale, Oh mitt folk 

 

Hur kom ni hit, oh, säg hur gick det till 

Med era tält på lyckliga vägar? 

ACK även jag har haft en stor familj 

Men den försvann i utrotningsläger 

Oh, Romale, Oh, mitt folk 

 

Kom alla romer, nu framåt vi går 

Vägen till framtiden vidöppen står 

Kom alla romer nu i samlad grupp 

Nu är det dags, nu reser vi oss upp! 

Oh, Romale, Oh, mitt folk.  

 

( Låten  hämtat i Irka Cederberg(2010) översättning Miraida Osmani, Ramel Limanovska och  

Gunilla Lundgren. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Allmänt 

1.Vad heter du? 

2. Kan du berätta lite om dig själv? Vilket land du ursprungligen kommer från, eller dina 

föräldrar? När kom du till Sverige, eller dina föräldrar? Har du syskon? 

 

Skolan 

1. Vilken grundskola gick du? 

2. Hur blev du bemött under skolans gång från lärare och dina skolkompisar? 

3. Tror du att det hade någon betydelse att du hade ett annat ursprung? 

4. Hade ni modersmålspråk, hjälpte det dig för att klara bra skolan? 

5. Tycker du att det finns tillräcklig med böcker  på romani  språk i skolan? 

6. Om du inte hade det, tycker du att modersmålspråket skulle hjälp dig att bli bättre i skolan?  

7. Fick du tillräcklig med hjälp från dina lärare både på grundskolan och gymnasiet för att nå 

bra resultat i skolan? 

8. Hade ni romska assistenter, eller pedagoger i skolan som hjälpte er genom att vara 

brobyggare mellan skolan och familj? 

9. Hur upplevde du att samarbetet mellan skolan och familjen fungerade? 

10. Varför är det viktigt för dig att skaffa dig en utbildning?  

11.Vad tycker du att det saknas i skolan  för att främja romsk utbildningssituation? 

12. Finns det  institut för romska studier vid någon av de svenska universiteten? 

 

Familj 

1. Uppmuntrade dina föräldrar dig att skaffa utbildning, eller var de emot och varför? 

2. Går dina syskon i skolan? 
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3. Gick dina föräldrar i skolan?  Om de gick upplevde de diskriminering i skolan? Om dem 

inte gick, var det på grund att de diskriminerades i skolan? 

4. Vad tycker du att det har förändrats om du tittat på ditt liv och dina föräldrar liv? 

5. Om du tittat på din mammas liv och ditt liv vilka skillnader och förändringar ser du? 

6. Innan giftes romska flickor bort när de kom in tonårsperioden, hur är det nu? Har detta 

förändras och när? 

7. Bestämmer flickor idag själva om de ska läsa vidare eller gifta sig?  

8. Har dina föräldrar varit villiga att hjälpa dig att integreras i det svenska samhället? Hur har 

de gjort? 

9. Vilka gamla romska traditioner är svårt att ändra på? 

10.Vilka gamla romska traditioner vill du behålla och föra vidare? Varför? 

11. Vilka svenska traditioner har ni tagit? 

 

Jobb(för de som jobbar) 

 1.Vad jobbar du med ? Vilken utbildning har du? 

2. Hur fick du jobbet?  

3. Tycker du att du är bemött på jobbet som andra? 

4. Har du någon gång varit tvungen att bytta jobb på grund av diskriminering  på jobbet? 

5. Har det blivit lättare att skaffa jobb för personer med romsk bakgrund efter år 2000? På 

vilket sätt? 

6. Vad betyder det för dig att  du är ekonomisk oberoende? 

7. Vilken status får du inom den romska gruppen för att du har ett jobb och har lyckats? 

 

Erkännande av romer som minoritets grupp 

1. Är du medveten vad erkännande innebär för  romsk folk i Sverige?  

2. Vad betyder det för dig som individ att få erkännande för sin etniska grupp?   
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2. Vad tycker du att romerskt folk i Sverige har fått med erkännandet som minoritets grupp år 

2000? 

3. Vilka förhållande /situationer, tycker du att det har blivit bättre och vilka har inte förändrats 

mycket? 

4. Tycker du att romer har bättre kunskap nu om sina rättigheter och skyldigheter, än innan? 

5. Tycker du att svenska folket har bättre kunskap om romerskt folk och kultur nu ,än innan? 

Om inte varför?  

6. Vad tycker du, hur Sverige följer integrationsfråga för att stödja romerna att komma in i 

samhället? 

7. Vad vill du att svenska staten ska satsa mer på för att romerskt folk ska bli mer integrerade 

i samhället: 

a) om du tänker på skolan-barn och ungdomar; 

b) om du tänker på jobb? 

8. Romer har inte så mycket företrädde inom statliga och kommunala myndigheterna, hur 

förklarar du det?  

9. Vad tycker du att romer kan göra själva för att förbättra sin situation i skolan, jobbet och 

samhället? 

10. Tycker du att det är viktig att integrera sig i det svenska samhället och samtidigt behålla 

sitt språk och sin kultur?  

11.Vad kan romer göra för att försöka minska  fördomar om romer? 

12. Har du någon gång tagit, egna initiativ till att försöka påverka synen på romsk befolkning?  

13. Har du varit ute bland svenska folket och försökt ändra på bilden om romer? 
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