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Det är inte alltid bekvämt att låta någon studera och analysera det man gör och säger. Jag är väl 

medveten om det och är evigt tacksam för att ni låtit mig ta del av era tankar, funderingar och 

berättelser. Jag vill också passa på att tacka medlemmarna och ledarna i �tjejgruppen�. Tack för 

att ni släppte in mig i gruppen och lät mig delta i era aktiviteter. Jag kommer att sakna alla glada 

stunder jag fick tillbringa tillsammans med er. 

Ett sista tack till de på fältet vill jag rikta till min informant �Gudrun�. Det var du som initialt fick 

mig intresserad av romer och dina kunskaper och ditt kontaktnät har varit en ovärderlig hjälp för 

mig. Tack! 

 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Sabine Gruber. Du har varit en fantastisk rådgivare 

och ett stort stöd under arbetet med uppsatsen. Att kunna lämna in sextio sidor text till sin 

handledare och morgonen därpå få tillbaks dem med hjälpfulla kommentarer, tips och tankar är 

få förunnat. Vid varje handledningstillfälle har du lett mig framåt i arbetet och din entusiasm och 

glädje har inspirerat mig till att fortsätta kämpa med texten.  

 

Ett stort tack vill jag rikta till min gamla klasskompis och vän Cecilia Högström. Cecilia har hjälpt 

mig med korrekturläsning och även följt med som moraliskt stöd vid ett studiebesök i 

inledningsfasen med arbetet. Tack för din hjälp! 

 

Ett stort tack vill jag också rikta till mina föräldrar för att de alltid stöttat och trott på mig och 

mina färdigheter. Ni har hjälpt mig genom hela livet, gett mig en bra grund att stå på och väckt 

mitt intresse för att bekämpa orättvisor. För allt detta är jag evigt tacksam! 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min underbara sambo Erik. Din ständiga glädje och din tro på 

mig har stärkt mig enormt och jag älskar hur du försöker hjälpa mig med korrekturläsning men 

alltid somnar innan du är klar.  

 

 

Tack till alla er som hjälpt mig att förverkliga denna studie! 

 

 

Jennifer Hacker 
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Prolog 

Ett av zigenarnas typiska rasdrag är käkpartiet, munnen, det som brukar kallas �tattarkäften�. 

Likaså har zigenarna en raslukt. Den tycks utströmma inifrån kroppen. Den har inte med 

bristande hygien eller kosmetik att göra. Det har inträffat att man i de stora zigenarländerna 

dresserat hundar på zigenare. I veckotal har hundarna kunnat känna vittringen av zigenare som 

händelsevis varit på platsen. 1 

Ivar Lo-Johansson - Zigenarväg. 

I inledningsfasen av arbetet med min uppsats kom jag i kontakt med en romsk man. Mannen var 

engagerad i romsk föreningsverksamhet och föreslog att jag skulle komma och se föreningens 

arbete. Då en väninna till mig med journalistutbildning blev intresserad av att skriva om 

föreningen följde även hon med. En fredagseftermiddag i oktober åkte därför jag och min 

väninna till den förort där vi stämt träff med mannen. Väl framme presenterade mannen oss för 

två av hans vänner, en romsk man och en romsk kvinna. Den manliga vännen var, liksom 

mannen vi stämt träff med, klädd i kostym medan kvinnan bar traditionsenlig finskromsk klädsel. 

Efter presentationen berättade de att de planerade att gå till en pizzeria/kebabbar i närheten för 

att äta lunch. Väl inne i lokalen gick vi fram till ett ledigt bord och drog ut stolarna för att sätta 

oss ner. Vi hann dock ej sätta oss ner förrän personalen fanns på plats och meddelade oss att vi 

inte fick sitta vid bordet. Bordet var tomt, inte reserverat och det fanns många lediga bord i den 

enkla lokalen. Jag och min väninna förstod inte vad mannen som nekat oss platsen menade och 

vi stod förvirrade och tittade på. Kvinnan i sällskapet läste dock snabbt av situationen. Vi hade 

blivit nekade att sitta i samma lokal som de andra gästerna och restaurangpersonalen hänvisade 

oss istället till ett utrymme vid toaletterna där vi inte var synliga för de andra gästerna. Männen 

accepterade med besvikna blickar restaurantpersonalens krav men kvinnan i sällskapet krävde ett 

svar. Hon frågade upprört varför vi inte fick sitta i den ordinarie delen av lokalen när det fanns så 

pass många lediga platser.  

Det enda svar som hon fick var: -Ni vet varför ni inte får sitta här. 

Kvinnan och de två männen gick besvikna till bordet som vi hade blivit tilldelade, ett ensamt 

bord i ett rum där det enbart fanns toalett, garderobsutrymme och två Jack Vegas-automater. 

Chockade följde jag och min väninna efter. I våra 25-åriga liv har ingen av oss någonsin blivit 

nekad att få äta eller att sitta var vill. För oss existerar inte denna problematik, i 25 år har vi gått 

runt omedvetna om den hårda verklighet som vissa människor möter. Männens och kvinnans 

snabba accepterande av förvisningen från den allmänna lokalen gav oss känslan av att detta inte 

var första och förmodligen inte heller sista gången som de blev så tydligt diskriminerade. Om jag 

själv hade mött en sådan behandling på en restaurant hade jag enbart vänt på klacken och aldrig 

återvänt. Detta val tycktes inte männen och kvinnan i vårt sällskap se som ett alternativ. Ett 

sådant val skulle kanske enbart ha betytt att de hade behövt gå hungriga. De såg det som ett 

bättre alternativ att acceptera den förnedrande placeringen vid det ensamma bordet i toalettdelen.  

                                                 
1 Lo-Johansson, Ivar & Riwkin-Brick, Anna: Zigenarväg (1955) sid. 18 
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Inledning 

Romers skolsituation 

Idén till min studie fick jag efter kontakt med en gymnasieskola som ansåg att deras romska 

elever i allt för hög utsträckning misslyckades med studierna. En av lärarna beskrev situationen 

som �tidigt in i vuxenlivet men ej i arbetslivet�. Läraren menade att många elever inte kunde ta till 

sig gymnasieutbildningen då de levde vuxenliv med man/hustru och barn. Utbildning var inte av 

högsta prioritet under sådana omständigheter utan då hade arbete och inkomst högre prioritet. 

Jag blev därför mycket intresserad av att studera situationen närmare. 

Den situation som beskrivs i rapporter kring romer i Sverige är genomgående negativ. Romer 

anses vara mycket utsatta på alla samhällets plan vad gäller såväl bostads- och arbetsmarknad som 

inom utbildningsväsendet.2 I de lägre årskurserna i skolan anges frånvaron vara hög och den 

anses också öka i takt med åldern. Många elever går ut högstadiet utan fullständiga betyg och 

mycket få romer påbörjar gymnasiala studier.3  

En del hävdar att romers situation i skolan förbättrats på senare tid men de menar att problemet 

på intet sätt är löst. Det kan tyckas naturligt att nyanlända invandrare i landet inte har samma 

skolresultat som infödda svenskar då de inte kommer från samma språkliga bakgrund. Det man 

dock bör ha i åtanke är att problemen inte enbart tycks gälla nyanlända romer från Balkan utan 

även svenska-, finska- och utomnordiska romer som levt i landet i många år.4 Även om 

problemet tycks vara störst bland nyanlända romer. 

Många romer i Sverige befinner sig ännu idag i en mycket utsatt situation när det gäller arbete, 

studier, hälsa och bostad. I skolan är frånvaron bland de romska eleverna mycket hög och den 

tycks öka i takt med att eleverna blir äldre. Många romer saknar slutbetyg från högstadiet och 

bland romska flickor är frånvaron i skolan ännu mer alarmerande än bland pojkarna. Ytterst få 

romska ungdomar går vidare till gymnasiestudier.5 I och med kriget på Balkan har antalet romer i 

Sverige ökat under 90-talet. Enligt flera av mina informanter har många romer från forna 

Jugoslavien en mycket sporadisk skolgång bakom sig i hemlandet. Detta har lett till svårigheter 

vid skolstart i Sverige då vissa elever saknat ett utvecklat skriftspråk.  

                                                 
2 Romer i Sverige � Tillsamman i förändring/Vi är rädda för att förlora våra barn/Undervisning i och på de 

nationella minoritetsspråken/Det blågula glashuset/Diskriminering av romer i Sverige 
3 Johansson & Stork: Romer i Sverige � Tillsamman i förändring (1997) sid. 14 
4 Ibid, sid. 24-30 
5 Ibid, sid. 14 
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Syfte 

I fokus står romers erfarenhet av utbildning och deras reflektioner kring möjligheten att skaffa sig 

en utbildning. Jag vill med min uppsats belysa hur romer själva ser på och beskriver sin 

utbildningssituation. Med detta hoppas jag även kunna lyfta fram och tillföra debatten om 

"romers utbildning" några nya röster. Skolpersonal, myndighetspersoner och kommunalanställdas 

åsikter och tankar har ofta givits utrymme i rapporter och forskningsstudier. Däremot har romer 

inte givits samma utrymme  trots att dessa rapporter i allra högsta grad berört dem själva.  

 

Frågeställning 

Jag har tre huvudfrågor som jag avser besvara i denna uppsats; 

1. Hur produceras bilden av romer som ett problem i skolan? Hur åtskiljs de från andra 

skolelever när de diskuteras i debatten och i de åtgärder som riktas mot dem? 

2. Hur gestaltas interaktionen mellan romer och skolans företrädare? 

3. Hur ser romer på utbildning och möjligheten till att få en utbildning och skiljer det sig 

från den gängse officiella uppfattningen? 

 

Historisk tillbakablick 

Det beräknas finnas cirka 10 miljoner romer i Europa idag och de utgör tillsammans Europas 

största territorielösa minoritet6. Dessa romer lever i ständig diaspora och tros ha levt i exil sedan 

1010-talet. Det finns teorier om att romer har sitt ursprung i Sind och Punjab i dagens Indien och 

Pakistan men tvingades fly då områdena invaderades. Folkgruppen valde att gå i olika riktningar 

och hamnade i sinom tid i olika delar av världen. Den första noteringen över romer inom 

Sveriges gränser är från 15127 men trots att de levt så länge i landet har de ofta varit 

stigmatiserade och levt under mycket dåliga levnadsförhållanden. Tidvis har det varit fullt lagligt 

att döda romer och under vissa perioder har romer förvisats till andra länder. Även under 1900-

talet har situationen varit mycket svår. Romer har diskriminerats genom att nekas bostad, ständigt 

tvingats leva en ambulerande tillvaro i tält/husvagn då de drivits bort, nekats utbildning samt 

även tvångssteriliserats8. Först under 60-talet började romers utsatta ställning att diskuteras. 

Författare och politiskt aktiva som till exempel Katarina Taikon uppmärksammade samhället på 

romers aktuella situation och allteftersom förbättrades romernas tillvaro. Under 1960-talet löstes 

bostadsfrågan för de allra flesta romer men trots det ökade inte skolnärvaron. Tvärtemot 

                                                 
6 Cederberg, Irka: Romerna i ett förändrat Europa (2004) sid. 1 
7 Johansson & Stork (1997) sid. 16 
8 Statens offentliga utredningar: Det blågula glashuset � Strukturell Diskriminering i Sverige (2005) sid. 100-102 



 4 

förväntningarna försämrades skolnärvaron åren efter bostadsreformen.9 Sedan år 2000 utgör 

romer en erkänd minoritet i Sverige då de anses ha historiska och långvariga band till landet. De 

fyra andra grupperna som erkänts minoritetsstatus i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar 

och judar.10 

Det beräknas finnas cirka 15-20 000 romer i Sverige idag11, det är dock mycket svårt att fastställa 

det exakta antalet då man ej registrerar etnisk tillhörighet i Sverige. En annan bidragande faktor 

till problemen med att fastställa antalet romer i landet är att många ej känner sig trygga att anmäla 

sin etniska tillhörighet till myndigheterna.  

Trots att man ofta talar om romer bör man vara medveten om att det på intet sätt är en enhetlig 

grupp. Det finns en mängd olika religioner, traditioner och språkdifferenser som skiljer de romer 

som bor i Sverige åt. Man finner såväl muslimer, ortodoxa, protestanter som judar bland dem12. 

De statliga myndigheterna har kategoriserat romerna i Sverige i fem undergrupperingar; svenska 

romer, finska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer samt resandegruppen13. Även inom 

dessa fem grupper förekommer det en mängd skillnader. Nyanlända romer från forna Jugoslavien 

måste till exempel ses som en mycket heterogen grupp. Skillnaderna tycks vara mycket stora 

mellan hur romer levt och behandlats i de olika delarna av forna Jugoslavien och detta har 

givetvis präglat individerna starkt14. I Makedonien har romer haft en relativt framstående ställning 

med egna medier medan de i andra delar av forna Jugoslavien haft ett helt annat utgångsläge. I 

Bosnien menar många att romer behandlats som paria och levt åtskilda från resten av 

befolkningen. Man nämner även att många bosnier vidmakthåller denna syn även i Sverige och 

att romer från Bosnien därför inte accepteras som Bosnier av sina landsmän15.16 

 

Rom, tattare eller zigenare? 

Kontinuerligt under arbetet med min uppsats har jag fått frågor gällande olika benämningar på 

romer. Alla tycks vara bekanta med begreppet zigenare och de allra flesta känner även till ordet 

tattare. Rom och resande tycks dock ännu vara relativt nya och okända begrepp. I officiella 

sammanhang talar man oftast om romer och resande17 medan det i folkmun fortfarande tycks 

vara zigenare och tattare som är de vanligaste benämningarna. Begreppets innebörd och laddning 

                                                 
9 Ödman, Per-Johan: En skolas framåtskridande och tillbakagång (1980) sid. 15-16 / Gustafsson, Inga 1971: 

Forskningsrapport 1971:4, sid. 11 
10 Skolverket: De nationella minoriteternas utbildningssituation (2005) sid. 8-9 
11 Johansson & Stork (1997) sid. 18 
12 Johansson & Stork (1997) sid. 18 
13 Skolverket: De nationella minoriteternas utbildningssituation (2005) sid. 9 
14 Johansen, Jahn Otto: Folket som ingen vill ha (1997) sid. 129-142 
15 Johansson & Stork (1997) sid. 20 
16 För vidare information om romer och deras historia se; Fonesca (2003) Caldaras (2005) Catomeris (2004) Forum 

för levande historia (2005) samt alla böcker skrivna av Katarina Taikon. 
17 Se exempelvis: Romer i Sverige � Tillsammans i förändring/Undervisning i och på de nationella minoritetsspråken  
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är mycket olika från person till person. Vissa av mina informanter benämnde stolt sig själva som 

zigenare medan vissa andra betraktade zigenare som ett skällsord och titulerade sig som romer. 

Jag har dock valt att kalla alla mina informanter för romer och talar konsekvent om romer i 

denna uppsats därför att det är den officiella benämningen samt för att flertalet av mina 

informanter föredrog rom framför zigenare.  

Tattare och zigenare är ord som bär en historia av diskriminering och underordning. Rom är en 

strategi för att komma ifrån detta. Ordet �rom� betyder människa på romani och är enligt min 

uppfattning inte lika värdeladdat som tidigare benämningar. Benämningen rom anser jag även 

vara mycket passande då ordet är romani och anspelar på en människa, ej en plats som gruppen 

kan ha missförståtts komma ifrån.18 

 

Tidigare forskning 

Trots att det funnits romer i Sverige i drygt femhundra år har jag under mitt arbete funnit 

förhållandevis lite kvalitativ forskning som berör romer. Många böcker, artiklar och utredningar 

har fokuserat på romer men få av dessa är baserade på fältstudier. De få studier som utförts är 

dessutom mycket gamla. Skrifter som handlar om romer baseras därför oftast på den aktuella 

förutfattade bilden i majoritetssamhället, kvantitativa data alternativt på gammal kvalitativ 

forskning. Några kvalitativa studier som dock kan vara värda att nämna är Per-Johan Ödmans En 

skolas framåtskridande och tillbakagång från 1975 samt Inga Gustavssons Forsknings rapport IMFO-

gruppen 1971:4 från 1971. Båda rapporterna beskriver situationen för lärare och elever på den så 

kallade zigenska skolan i Årsta. Ödman fokuserar mycket på de olika lärarnas syn på elevernas 

kultur och delar även in lärarna i traditionella och progressiva. De progressiva lärarna var de som 

kämpade för en integration av eleverna medan de traditionella arbetade för en assimilation. 

Kampen mellan de två lägren pågick under hela Ödmans studie men slutligen vann de 

traditionella allt mer mark och skolan kom att bli en institution för assimilering av romer enlig 

Ödman.19 

Gustavssons studie av Årstaskolan är mer fokuserad på eleverna och hon beskriver en något 

annorlunda situation än Ödman. Hon skildrar en skola i kaos där de allra flesta eleverna inte har 

någon som helst respekt för lärarna och enbart studerar för att få försörjningsbidrag20. Även 

Gustavsson ser skolan som ett försök till assimilering men menar att det misslyckas fatalt då 

romerna genom olika knep istället lyckas stärka den romska identiteten.21  

Etnologen Birgitta Svensson har skrivit boken Bortom all ära och redlighet, tattarna spel med rättvisan 

där hon presenterar de så kallade tattarnas historia i Sverige. Jag har dock valt att inte använda 
                                                 
18 För vidare information om de olika benämningarna och dess historia; Hazell (2002) Resandefolket. Catomeris 

(2004) Det ohyggliga arvet. Heymowski (1969) Swedish �travellers� and their ancestry. Montesino Parra, Norma 

(2002) Zigenarfrågan, intervention och romantik 
19 Ödman (1980) 
20 Gustafsson, Inga: Studier i en minoritetsgrupps strävan att bevara sin kulturella autonomi (1971) sid. 31, 56 
21 Ibid, sid. 116, 122 
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mig av denna bok då den inte behandlar romer utan enbart den oerhört vagt definierade gruppen 

tattare. 

Jag ser det som ett stort problem att det finns så pass få kvalitativa studier som belyser romers 

livssituation. Den romska gruppen är på intet sätt homogen men genom att väldigt lite ny 

forskning bedrivs tenderar samhället fortfarande att förlita sig på studier som är över 30 år gamla. 

Antalet romer i Sverige har ökat markant under 1990-talet och vi har fått en stor andel nyanlända 

romer från forna Jugoslavien. Som redan påpekats kan inte den romska gruppen ses som en 

homogen grupp. Att då återgå och dra slutsatser från 30 år gamla studier som beskriver romer 

med helt annan historisk bakgrund är mycket vanskligt. Det finns dock ny forskning kring romer 

men den har inte bedrivits i Sverige.  

Den amerikanska journalisten Isabel Fonesca bedrev mellan 1991 och 1995 fältstudier bland 

romer i Östeuropa. Resultatet blev den cirka 400 sidor långa boken Begrav mig stående, zigenarna och 

deras resa. Boken är en mycket ingående skildring över romers tänkande och levnadssätt och 

förmedlar på ett mycket målande vis den diskriminering som många romer utstått och 

fortfarande utstår runt om i Europa.22   

I böckerna Questioning Gypsy Identity och Gypsy and traveller ethinicity problematiserar den brittiska 

docenten Brian A. Belton kring de etniska kategorier som berör romer. Belton har bedrivit 

fältstudier i framförallt England och USA och det faktum att Belton själv anser sig vara rom ger 

studierna ett mycket intressant inifrånperspektiv. 

Belton och Fonesca har producerat mycket intressanta studier men jag saknar en motsvarighet i 

Sverige. Kring millennieskiftet då romer uppmärksammades med anledning av minoritetsstatusen 

producerades flera olika offentliga utredningar. Åtskilliga av dessa utredningar konstaterade att 

romer lever i en mycket utsatt situation i arbetslivet och i skolan men några kvalitativa studier för 

att analysera problemet vidare tycks dock inte ha kommit till skott.23 Enligt min mening har man 

främst valt att kulturalisera romers utsatthet istället för att söka andra möjliga förklaringar. Då ett 

utbrett problem redan konstaterats men inte analyserats tillräckligt finner jag ett stort behov av att 

romer uppmärksammas och analyseras i kvalitativa studier.  

 

                                                 
22 Fonesca, Isabel: Begrav mig stående (2003) 
23 Johansson & Stork (1997), Skolverket (2000)  
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Teori 

Teoretiska infallsvinklar 

Eftersom jag valt en etnografisk ansats på denna uppsats och att etnografiska studier till stor del 

bygger på att man grundar teori i sin empiri kommer jag inte att utgå ifrån enbart en teori24. Jag 

har istället valt att söka teorier som möjliggör analytiska infallsvinklar till de fenomen jag ser i mitt 

material. 

Efter att ha börjat koda mitt material har jag funnit att teorier som berör identitet, etnicitet, 

stigma och grupptillhörighet är av stort intresse. Jag kommer därför att fokusera på just dessa 

aspekter i mitt teoriavsnitt för att sedan använda dessa teorier som analytiska verktyg på min 

empiri. 

Något som har fångat mitt intresse under uppsatsens gång är kategoriseringen av den romska 

gruppen. Jag finner det oerhört intressant hur människor kan gradera olika typer av tillhörigheter 

och hur olika personer kan kategorisera samma person olika. Under arbetets gång blev det 

mycket tydligt hur fort människor kategoriserade sig själva och andra som rom eller ickerom. 

Även lärarna jag talade med kunde mycket snabbt tala om för mig hur många romer som fanns i 

klassen trots att de ej har rätten att fråga om en persons etnicitet. Jag råkade även ut för ett fall 

där en av flickorna på fältet inte ville låta sig kategoriseras som rom. Allt detta fick mig att 

fundera mer över kategoriseringar och etniska tillhörigheter och problematisera kring en eventuell 

romsk identitet. Min ursprungliga frågeställning kring hur romer ser på skolan tillfördes en ny 

infallsvinkel då jag började funderar över mina egna kategoriseringar? Vem är egentligen rom och 

framförallt vad är en rom?  

 

Självidentifiering och tillskriven identitet 

Fredrik Barth diskuterar kategoriseringar av etniska identiteter i sin bok Ethnic groups and boundaries 

och talar där om begreppen ascription by others och self ascription. Barth menar att etnicitet egentligen 

enbart handlar om social organisation och att kulturella gränsdragningar ständigt dras om i den 

mening att man definierar om vad som är avvikande. Den kulturella gränsdragningen handlar mer 

om den etniska gränsen som definierar gruppen och ej de faktiska saker som kulturerna består 

av.25 Anledningen bakom denna fokusering är att kunna försäkra sig om att �den andra� ständigt 

kommer att vara avvikande och därav säkerställa den egna gruppens överlevnad som grupp. 26 De 

aspekter som vägs in för att avgöra om en person skall exkluderas eller inkluderas från den egna 

gruppen benämner Barth, emblems of differences. Vissa skillnader och likheter ignoreras dock eller får 

liten betydelse. Det som avgör huruvida en person får stå innanför eller utanför gruppens 

                                                 
24 O�Reilly, Karen: Ethnographic methods (2005) sid. 3 
25 Barth, Fredrik: Ethnic groups and boundaries (1969) sid. 15 
26 Vermeuluen, Hans & Govers, Cara: The anthropology of ethnicity (1994) sid. 1-5 
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gemenskap är alltså ej summan av faktiska objektiva skillnader eller likheter. Det som istället 

avgör är de emblems of differences som gruppmedlemmarna anser vara mest signifikanta.27 Enligt 

denna teori kan inte identiteten skapas i ett vakuum utan är beroende av mötet med �den 

andra�.28 Även Richard Jenkins utgår ifrån Barths teori om självidentifiering och tillskriven 

identitet och han menar att kategorier inte är fasta utan främst bygger på idén om en enhet. Han 

liknar grupper vid ett kalejdoskop då han menar att de oftast är i ständig rörelse och lätt går upp i 

varandra29. Jenkins använder sig av Barths selfascription och ascription by others men benämner dem 

som internal definition och external definition. Jenkins menar att en grupp är en medveten kollektiv 

gränsdragning medan kategori är en gruppering som definieras av utomstående. För att kunna 

kategorisera en grupp krävs särskilda förutsättningar såsom publik och makt. Det krävs en social 

gemenskap med den klassificerade gruppen för att kunna kategorisera dem som �de andra�. Det 

krävs givetvis även makt och auktoritet för att den aktuella kategoriseringen ska ha någon som 

helst genomslagskraft.30  

Makten för att kunna kategorisera andra är enligt Montesino Parra avhängig tiden på platsen. 

Hon menar att auktoriteternas position inte beror på individuella egenskaper utan enbart på det 

faktum att de styrande var först på platsen och därigenom kunde lägga grunden för den 

hierarkiska ordningen. Genom att lägga beslag på existerande resurser på platsen har gruppen den 

makt som krävs för att definiera villkoren för den sociala organisationen. När den styrande 

gruppen hålls sluten och stark kan andra individer exkluderas från gruppgemenskapen och 

därigenom förpassas till en lägre status.31 Den exkluderade medlemmen hänvisas därmed till en 

lägre stående, negativt laddad kategori vilket medför en stigmatisering i vardagslivet, i skolan och 

på arbetsmarknaden.32 Jenkins förklarar internaliseringsprocessen, vägen från tillskriven identitet 

till själidentifierad identitet, i fem steg. Han menar att det finns fem olika sätt för en grupp att 

internalisera den kategori som de av makten definierats som. 

 Om de andras bild av kategorin överrensstämmer relativt bra med den egna bilden av 

gruppen slås ofta de två synerna samman och bildar en gemensam bild. 

 Om de två grupperna lever fredligt och det finns en viss förflyttning över gränserna kan 

en hybridbild av gruppernas bilder uppstå. 

 Om de som definierar kategorin har makt och legitim auktoritet över den utpekade 

gruppen internaliseras lätt de andras åsikter. 

 Om gruppen förtrycks av den andra gruppen och tvingas bära identitetsmarkörer som till 

exempel särskilda identitetshandlingar  kan de komma att se sig själva som sämre genom 

att de inte lyckas motstå förtryck. 

                                                 
27 Barth (1969) sid. 14 
28 Ibid, sid. 11 
29 Jenkins, Richard: Rethinking ethnicity (1997) sid. 51 
30 Ibid, sid. 52-53 
31 Montesino Parra, Norma: Zigenarfrågan (2002) sid. 24 
32 Ålund, Alexandra: Multikultungdom (1997) sid. 36 
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 Om gruppen kämpar emot maktens syn på kategorin uppstår även då en slags 

internalisering av de andras åsikter. Den utpekade gruppen må strida emot bilden men 

genom att bekämpa den och kräva erkännande av den egna synen på gruppen erkänns 

ändå den andra gruppens synsätt. Kravet på autonomi och självidentifiering blir även det 

en effekt av stigmatiseringen. 

 

Jenkins synsätt kan här vara mycket intressant att jämföra med Hylland Eriksens. Alla dessa sätt 

att internalisera en grupps kategoriseringar bygger på en viss form av interaktion. Hylland Eriksen 

menar dock att etnicitet först kan uppstå om två grupper har väldigt lite kontakt med varandra 

och är av uppfattningen att den andra gruppen är kulturellt annorlunda. Detta beror på att 

etnicitet inte baseras på egenskaper hos en grupp utan enbart av relationen till en grupp. 33 Jenkins 

internaliseringsmetoder bygger dock till stor del på någon form av interaktion. 

Grupper som av utomstående kategoriserats ihop med varandra till att tillhöra en viss kategori 

kan enligt Jenkins skapa en gemensam identitet på grund av gemensamma stigman.34 Grupp A 

och grupp B kan alltså vara två separata grupper som enligt gruppmedlemmarna är tydligt 

åtskilda. Tillsammans kan de två grupperna dock bilda grupp C då båda grupperna anser sig vara i 

en tydlig kontrast till grupp D. Grupper kan alltså enligt Jenkins uppgå i varandra initierade 

genom en kollektiv känsla av till exempel motgång.35 Ålund skriver om detta och tar som exempel 

hur invandrare i Sverige kan gå samman till en gemensam identitet i kontrast mot svenskar då de 

alla har gemensam erfarenhet av utanförskap och stigmatisering från svenskarna.36 

Thomas Hylland Eriksen diskuterar negativa självuppfyllande profetior under benämningen 

doxisk stereotypisering i sin bok Etnicitet och nationalism. Hylland Eriksen menar att den negativa bild 

som en dominerande grupp i samhället har av en annan grupp omedvetet kan tas upp av den 

utpekade gruppen och göras om till gruppens egen självbild. 37  

Jenkins talar om självuppfyllande profetior i Rethinking ethnicity och menar att när en kategori av 

den styrande majoriteten offentligt anses besitta vissa negativa egenskaper behandlas de utpekade 

ofta därefter. Jenkins anser att stigmatiserade människor efter ett tag kan komma att bete sig så 

som de av den styrande gruppen förväntas bete sig. En person som ej blir betrodd kan till 

exempel nekas tillträde till tillfällen där förtroende är en förutsättning. Detta skapar osynliga 

hinder för den stigmatiserade individen och lägger även ett tak på hur högt upp i den sociala 

hierarkin som han/hon kan nå. Den stigmatiserade blir därigenom utestängd från alla uppdrag 

och yrken som kräver förtroende och kan då komma att internalisera den omgivande gruppens 

förväntningar till sin egen självbild. Därigenom blir den stigmatiserade genom de strukturella 

hindren lika opålitlig som han förväntas vara.38 
                                                 
33 Hylland Eriksen, Thomas: Etnicitet och nationalism (1993) sid. 21-22 
34 Jenkins (1997) sid. 54-55 
35 Ibid, sid. 41 
36 Ålund (1997) sid. 13 
37 Hylland Eriksen (1993) sid. 68 
38 Jenkins (1997) sid. 59-60 



 10 

Stigma 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann talar i deras bok Kunskapssociologi om socialisation och 

internalisering. De menar att det är genom den primära socialisationen vi blir medlemmar av 

samhället. De som uppfostrar oss utgör vår primära socialisation och det är denna socialisering 

som sedan ger oss vår verklighet i form av internalisering. Internaliseringen är den process där jag 

inte längre bara förstår den andra individens subjektiva processer utan även anammar dem som 

mina egna och förstår den värld som han/hon lever i.39 Detta kan enligt Berger och Luckmann 

vara den enda socialiseringen man genomgår men med största sannolikhet kommer man även 

genomgå en andra socialisation då man börjar lämna hemmet och umgås i nya kretsar. Dessa nya 

umgängen leder i sin tur till en andra socialisation då man även anammar dessa människors 

verklighet till viss del.40 Det är under denna socialisation som skolan har ett stort inflytande på 

eleven och om skolans värld skiljer sig mycket stort från den värld man anammat i den primära 

socialisationen kan det bli tal om en resocialisation. Barn vars socialisation anses skilja sig mycket 

från skolans socialisering kan då bli stigmatiserade. Erving Goffman skriver i sin bok Stigma att 

första gången man upptäcker sitt stigma mot andra är den första skoldagen41. Studier visar att en 

stor andel romska barn inte deltar i någon form av förskoleverksamhet42. Första skoldagen kan 

därför vara den första vardagliga nära kontakt som ett romskt barn har med människor utanför 

familjen.   

Vid en sådan situation är det mycket möjligt att familjen försöker socialisera barnet i en riktning 

medan skolan försöker resocialisera barnet i en annan. En kamp mellan att behålla barnets 

ursprungliga socialisering och att resocialisera barnet för att integreras i majoritetssamhället kan 

då tänkas uppstå.  

Ålund menar att en person som på grund av stigmatisering lever i ett ständigt utanförskap skapar 

en social och kulturell protest. Denna protest kan leda till en offensiv eller defensiv reaktion där 

den stigmatiserade väljer att utesluta de som utesluter honom. Protesten kan även komma att 

påverka den stigmatiserades relation till dem som står lägre än honom i den sociala 

statushierarkin. Hur den stigmatiserade personen väljer att agera beror enligt Ålund på den 

stigmatiserades möjligheter till självförsörjning samt på den egna självrespekten.43 

 

Sociala skillnader förklaras med hjälp av etnicitet 

Alexandra Ålund talar i boken Multikultungdom om kulturalisering. Ålund menar att människor 

med invandrarbakgrund ofta anses besitta ett kulturbagage likt ett biologiskt arv som de inte kan 

fly undan från. Detta kulturbagage tros sedan styra individens tankar och handlingar. En 

                                                 
39 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas: Kunskapssociologi (1979) sid.154 
40 Ibid, sid. 162-163 
41 Goffman, Erving  Stigma, den avvikandes roll och identitet (2004) sid. 41 
42 Johansson & Stork (1997) sid. 50 
43 Ålund (1997) sid. 39 
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stereotypiserad bild av personens kultur blir därmed en överordnad förklaring till allt. Sociala 

missförhållanden och utanförskap som förklaringsmodeller skyms av kulturaliserade 

förklaringar.44 Kulturen fungerar som ett slags humankapital som inte kan försvinna genom 

resocialisation utan ständigt stigmatiserar individen. Social ojämlikhet kommer alltså att 

kulturaliseras och i de allra flesta fall kommer de stigmatiserades kultur ses som någonting 

primitivt och omodernt45. Dikotomin kommer att vara mot majoritetssamhället som kommer att 

framställas som utvecklat och modert. Denna nidbild av den andra kommer sedan att bli den bild 

som kommer att representera verkligheten i media och i samhället46. Hylland Eriksen talar i 

Kulturterrorism om kulturalisering som en slags rasism. Genom att förklara alla fenomen med att de 

är grundade i kulturen förringas individernas egna möjligheter till handlande.47  

Belton anser precis som Ålund att etniska kategorier ofta utnyttjas för att kunna tvinga fram 

kulturella och rasideologiska förklaringar på tillstånd som uppstått på grund av sociala skillnader. 

Belton ifrågasätter hela idén om att det skulle finnas ett �romskt� sätt att bete sig och 

sammanfattar sitt ställningstagande med en informant som menar �att leva romskt� inte handlar 

om etnicitet utan om brist på pengar;  

Ethnicity? What�s that? Most of the ol� Gypo boys I know would have a laugh at that. What 

you need is a few bob in yer pocket, not a bleedin� ethnicity � that won�t buy yer bread and 

butter! 48  

Ingvar Svanberg och Mattias Tydén pekar på just denna problematik i deras bok I nationalismens 

bakvatten och tar som exempel upp uppkomsten och försvinnandet av �tattare�. Svanberg och 

Tydén menar att tattare var ett exempel på en social konstruktion som enbart existerade så länge 

människor pekade ut andra människor som tattare.49 De menar att tattare helt enkelt var en 

benämning på olika typer av människor som levde i samhällets utkant på ett eller annat sätt. 

Svanberg och Tydén skriver att tattare fram till och med 1920-talet sågs som ett socialt problem 

men därefter övergick till att ses som ett biologiskt problem som genom resocialiseringar och 

steriliseringar kunde planeras bort50. I takt med ökandet av den generella välfärden i Sverige 

försvann dock tattarna och det verkar som om tattarna som biologiskt särpräglat 

befolkningselement enbart existerat så länge den traditionella förställningen om tattarnas 

existerande legitimerades genom rasbiologi.51 

Att de så kallade tattarna inte utgjorde en homogen etnisk grupp är så gott som allmänt 

vedertaget idag. Belton går dock ett steg längre i kritiken och menar att detsamma även gäller den 

                                                 
44 Ålund (1997) 27 
45 Ibid, sid. 12 
46 Ibid, sid. 35 
47 Hylland Eriksen, Thomas: Kulturterrorism (1999) sid. 30 
48 Belton, Brian A.: Questioning gypsy identity (2005) sid. 24 
49 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mats: I nationalismens bakvatten (1999) sid. 21 
50 Ibid, sid. 23 
51 Ibid, sid. 24 



 12 

romska gruppen. Han menar att forskning och litteratur rörande romer har stora brister och att 

forskare inte analyserar eller ifrågasätter den romska identiteten utan enbart utgår ifrån att en 

romsk etnicitet verkligen existerar52. Detta resonemang är mycket intressant att jämföra med 

Barths syn på grupper. Barth talar i Ethnic groups and boundaries hur grupper utför gränsdragningar, 

hur dessa gränser upprätthålls, hur de omförhandlas samt vilka försvarsmekanismer som uppstår 

för att behålla den etniska gruppens gränser.53 Samtidigt som Barth resonerar social-

konstruktivistiskt och menar att gränserna ofta är godtyckliga och socialt konstruerade säger han 

ändock att skillnader uppstår trots möten över kulturella gränser. Detta implicerar  att etniska 

grupper med kulturella skillnader faktiskt existerar.  

Hylland Eriksen påpekar problematiken med gränsdragningar i Kulturterrorism. Grupper som 

definieras som etniska kan komma att omdefiniera sig för att sedan anse sig tillhöra en annan 

etnisk grupp. Hylland Eriksen nämner som exempel norska samer och talar om en by som gått 

från att vara samisk till att vara norsk utan nämnvärd inflyttning eller utflyttning.54 Denna 

omidentifiering torde vara möjlig åt båda hållen så att även en medlem som ursprungligen ansett 

sig tillhöra majoritetskulturen kan komma att identifiera sig med en minoritetsgrupp. Judith 

Okely nämner genomgående i The Traveller-Gypsies hur människor i den romska gruppen gifter sig 

eller skaffar barn med personer utanför gruppen. Nya medlemmar tillkommer och gamla 

medlemmar försvinner men gruppen fortsätter ändå att betraktas som en solid homogen grupp.55 

 Belton tillstår att man inom den romska gruppen i England kan finna ett viss biologiskt, 

kulturellt och lingvistiskt arv men att detta inte med nödvändighet bevisar att romer är en etnisk 

särpräglad grupp. Belton påpekar att det enbart är naturligt att människor som interagerar med 

varandra och lever under vissa särskilda levnadsförhållande kommer att få vissa likheter.56 I 

England finns det fortfarande många människor som lever en ambulerande tillvaro och dessa 

benämns ofta som romer. Belton menar dock att dessa människor på intet sätt utgör en homogen 

grupp. Det sociala utanförskapet och deras ambulerande liv har gjort att de definieras som romer 

men Belton menar att ett liv som kategoriserad rom oftast varken baseras på etnicitet eller är 

resultatet av en individs fria val. Belton anser sig från sina intervjuer och fältstudier kunna tyda ut 

tre orsaker till att människor lever ett resande liv. Dessa orsaker är arbetslöshet, hemlöshet eller 

att äktenskap med en person som redan reser57. Belton menar att det som enat romerna är den 

gemensamma känslan av utanförskap och förtryck vilket i sin tur fungerat som en katalysator i 

skapandet av en identitet oavhängig etnicitet och ras. 58  

 

                                                 
52 Belton, Brian A.: Gypsy and traveller ethnicity (2005) sid. 3  
53 Barth (1969) sid. 11-15 
54 Hylland Eriksen (1999) sid. 63-64 
55 Okely, Judith: The traveller Gypsies (1983) 
56 Belton (2005) (2) sid. 3 
57 Ibid, sid. 77 
58 Ibid, sid. sid., sid. 19 
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Behovet av att kategorisera �de andra� 

Varför har vissa människor ett behov av att skapa dessa etniska gruppindelningar? I sin bok 

Etnicitet och nationalism lägger Hylland Eriksen fram tre anledningar till att stereotyper uppstår. För 

det första menar han att klassificeringar hjälper människor att strukturera upp det komplicerade 

samhället i hopp om ökad förståelse. För det andra kan stereotypisering användas för att fördela 

resurser i samhället och för att rättfärdiga den fördelning som finns. Den tredje orsaken anser 

Hylland Eriksen den egna gruppens identitet vara. Genom att klassificera �de andra� och fastslå 

att man inte hör till dem lyckas man klassificera sig själv och troligtvis även placera sig själv högre 

än �de andra� i den hierarkiska skalan.59 I sin bok Rötter och fötter går Hylland Eriksen vidare och 

lånar metaforen det omvända kylskåpet av journalisten Peter Norrman. Med det omvända kylskåpet 

menar han att en grupp likt ett omvänt kylskåp skapar värme inåt men för att kunna göra det 

måste gruppen även skapa kyla utåt då alla inte kan inkluderas i gruppen.60 Detta behov av att 

känna tillhörighet och att bevisa sina särdrag för att berättiga den exklusiva gruppens existerande 

leder sedan i sin tur ofta till överkommunicering. Genom att överkommunicera eller 

underkommunicera det som Barth kallar emblems of differences kan individen anpassa sig efter 

situationen. Hylland Eriksen menar att en maktlös grupp kommer att underkommunicera sin 

egenart i ett underläge medan den kommer att överkommunicera sin egenart i ett överläge. 61  

Norma Montesimo Parra kopplar i sin bok Zigenarfrågan romers utsatta situation till en 

omstrukturering som inträffade under 1400 och 1500-talet i Europa. Montesimo Parra hänvisar 

till forskning av historikern Bronislaw Geremek där han beskriver hur en ny syn på fattigdom 

uppstod. Enligt denna teori började man under 1400 och 1500-talet tala om �de rätta� och �de 

orätta fattiga� där de �rätta� var berättigade till fattigvård medan de �orätta� inte var det. För att 

få tillhöra de rätta var man tvungen att göra nytta i samhället och kraven var därför fast 

bosättning samt arbete. Om man inte kunde bidra till samhället ansågs man utgöra ett hot. Detta 

anser Montesimo Parra bidrog till att romer som levde ambulerande liv kom att betraktas som 

mindre värda än �rätta fattiga� och romer blev därför föremål för en repressiv politik.62 Denna 

teori skulle man kunna koppla samman med den kulturalisering som romer kan anses vara offer 

för än idag. Genom att romer tidigt ansågs vara �orätta fattiga� betraktades deras problematiska 

situation vara självförvållad. Detta kan sedan ha lett till en cirkel där kulturen betraktas vara 

boven bakom alla problem. Om problemen förklaras med hjälp av kulturen blir effekten av det 

att romer blir fast i en omöjlig cirkel. Genom att problemet anses vara självförvållat berättigas 

man inte till hjälp vilket bidrar till att problemet består och anses vara omöjligt att lösa då det ses 

som självvållat.  

 

                                                 
59 Hylland Eriksen (1993) sid. 34-35 
60 Hylland Eriksen, Thomas: Rötter och fötter (2004) sid. 9-10 
61 Hylland Eriksen (1993) sid. 107 
62 Montesimo Parra (2002) sid. 23, 190 
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Metod 

Etnografisk ansats 

Jag har valt att nyttja flera olika tillvägagångssätt för att få underlag till min studie och använt 

såväl observationer som kvalitativa intervjuer. Som metod har jag valt att använda mig av en 

etnografisk ansats. Etnografi är inte en strikt metod med stränga metodologiska regler utan ett 

sätt att analysera mänskligt beteende. Istället för att kvantifiera seder och traditioner försöker den 

etnografiska studien förstå dem. 63  

Etnografi som metod ger forskaren friheten att själv välja hur han/hon vill arbeta för att finna 

svaren på de fenomen som undersöks. Några strikta metodsteg finns inte utan man väljer själv att 

använda de metoder man anser mest lämpliga.64 Sociologen Karen O�Reilly tar dock i sin bok  

Ethnographic methods upp några minsta gemensamma nämnare som en studie bör uppfylla för att 

den ska kunna räknas vara etnografisk.  

Studien bör inte utgå ifrån en viss teori, utan istället byggas upp under studiens gång och vara väl 

grundad i empirin. Anledningen bakom detta är att nya teorier ska skapas och att ny kunskap 

utanför den förutfattade mallen ska kunna produceras. Väl på fältet ska forskaren använda sig av 

alla tänkbara metoder såsom att lyssna på det som sägs, studera vad som händer samt fråga när 

funderingar dyker upp. Alla metoder som kan tänkas bidra till att förstå ett fenomen kan 

användas. Det observerade förmedlas sedan till omgivningen genom en rikt beskrivande text där 

den egna rollen och dess betydelse på fältet tydligt framgår. 65 

Fältstudierna omfattar direktkontakt med människor i deras vardag och tiden på fältet kan därför 

inte vara allt för kort. Tiden på fältet är av stor betydelse för förståelse och upptäckt av komplexa 

fenomen. Det ger också forskaren möjlighet till ett inifrånperspektiv samt tillfälle till att testa egna 

hypoteser och teorier.  

Reflexivitet utgör också en mycket viktig del av etnografiska studier.66 Att tänka reflexivt innebär 

att man tar ett steg åt sidan och försöker studera sig själv och därefter klargöra hur man ser saker 

och ifrån vilken förförståelse67. Att beskriva sin egen roll i det sociala samspelet samt att vädra sin 

personliga ansats är av stor vikt för att läsaren ska förstå den aktuella kontexten. Detta kräver 

dock att man tar sig själv på bar gärning för att inte enbart förmedla en förskönad och tillrättalagd 

bild av sin självmedvetenhet.68 

Min ambition har varit att genom en kombination av kvalitativa intervjuer med fältstudier få en 

välgrundad inblick i romer och ickeromers syn på romer och utbildning. Observationer ger 

forskaren tillgång till kunskap som man lätt kan gå miste om vid en intervjusituation. Kunskap 

                                                 
63 O�Reilly (2005) sid. 2 
64 Ibid, onumrerad sida, första sidan i boken  
65 O�Reilly (2005) sid. 3 & 12 
66 Ibid, sid. 11 
67 Ehn, Billy & Klein, Barbro: Från erfarenhet till text (1994) sid. 11 
68 Ibid, sid.  34 
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som är outtalad, svårformulerade och kroppslig är exempel på erfarenheter som lättare förmedlas 

genom observation.69 Genom växelverkan mellan intervjuer och fältstudier har jag eftersträvat en 

inblick i det mer implicita och därigenom försökt urskilja likheter och differenser kring hur 

informanterna talar och hur de agerar.70 Just denna kombination av metoder förespråkar Steinar 

Kvale i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale menar att kvalitativa intervjuer i 

kombination med observation är idealiskt när man vill studera kongruensen med det omtalade 

beteendet och det faktiska beteendet.71 

För att strukturera mitt material och finna teman och kategorier har jag tagit inspiration av 

grundad teori. Etnografi förutsätter att allt material kategoriseras för att kunna användas men 

ingen specifik kodningsmetod förespråkas72. Då jag finner många likheter mellan grundad teori 

och etnografi anser jag att det kodningsschema som grundad teori föreskriver kan vara ett bra 

sätt att ordna och bearbeta mitt material. Båda metoderna förespråkar en växelverkan mellan 

empiri och teori som jag finner mycket intressant. Efter och även redan under varje intervju bör 

intervjuaren fundera över vad det är som sägs samt vilka teman som dyker upp. Genom att 

påbörja analysen tidigt samt genom att arbeta analytiskt kontinuerligt kan intervjuaren söka 

informanter och bygga upp intervjuer för att stärka alternativt förkasta de teorier som skapats 

under arbetets gång.73 Jag började med att läsa grundad teori enligt Barney G. Glaser men fann 

den allt för objektivistisk. Glaser förespråkar en förutsättningslöshet som jag menar är omöjlig att 

uppnå. Ingen människa är i mina ögon en tabula rasa och jag finner det omöjligt att studera ett 

fält utan någon form av förförståelse.74 Den grundade teori som Strauss och Corbin förespråkar 

närmar sig mer mina egna tankar kring grundad teori och hur en forskare har möjlighet att arbeta. 

De menar att forskning varken kan eller bör vara förutsättningslös och går även vidare till att säga 

att en forskare får använda tidigare teorier om användandet av dem är väl grundat i empirin.75 

Sociologiprofessorn Kathleen Charmaz har tagit grundad teori ett steg längre än Strauss och 

Corbin och menar att man bör kombinera grundad teori med ett kritiskt perspektiv76 Grundad 

teori kan enligt Charmaz med fördel blandas med andra metoder som till exempel maktanalys 

och socialkonstruktivistiska teorier77. Hon menar även att det inte finns några objektiva data utan 

att alla kategorier växer fram utifrån forskarens tolkning av data78. Min data från fältet är mina 

                                                 
69 Ambjörnsson, Fanny: I en klass för sig (2004) sid. 39 
70 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus: Etnologiskt fältarbete(1999) sid. 26, 76  

Ambjörnsson,  Fanny 2004, sid. 39 
71 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) sid. 100 
72 O�Reilly (2005) sid. 178, 185 
73 Charmaz, Kathy: Constructing grounded theory (2006) 5-6  
74 Ibid, sid. 4-5 
75 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet: Basics of Qualitative Research (1990) sid. 47 
76 Charmaz (2006) sid. 9  
77 Ibid, sid. 130, 134, 172, 180 
78 Ibid, sid. 149 
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personliga tolkningar av tal och handlingar och när jag sedan tolkar dem i mitt arbete blir det en 

tolkning av mina tolkningar och inte en objektiv tolkning av verkligheten.  

 

Kodning av material 

Som jag tidigare nämnt har jag valt att låta min kodning inspireras av grundad teori. Det första 

steget efter transkribering blev därför att läsa igenom och koda mitt material. Inom grundad teori 

förespråkas såväl kodning av ord, som rader, meningar och stycken.79 Jag har valt att koda rad för 

rad samt mening för mening. Fördelen med att dela upp texten på detta vis är att man tvingas se 

på texten på ett nytt sätt då man inte längre alltid kan läsa kompletta meningar. Genom att läsa 

rad för rad tvingas man se texten för vad som står, inte texten i ett större sammanhang. Varje 

stycke har jag sedan benämnt med en kod grundad på vad raden eller meningen behandlar. 

Därefter har jag jämfört kongruensen mellan koderna i min �rad för rad� med min �mening för 

mening� kodning för att se om kategorierna skilt sig åt. Varefter koder framträtt har jag valt att 

studera dem närmre, kategorisera samman dem i övergrupper och även tolkat samband mellan de 

olika kategorierna. Analys och kodning av intervjuerna har skett löpande under arbetet och 

ständigt genererat nya frågor. Dessa frågor har jag arbetat med i så kallade memos där jag 

utvecklat idéer och tankar vilka sedan bearbetats vidare allteftersom ny information framkommit. 

 

Intervjuer och deltagande observationer 

Informanter och fält 

Då jag själv inte tidigare varit i kontakt med romer och enbart hade en mycket begränsad kunskap 

om romskt föreningsliv var det svårt för mig att veta var jag skulle vända mig för att finna 

informanter. Jag har dock fått stor hjälp av mina informanter då de ofta lett mig vidare till nya 

informanter och fält. Min första kontaktperson på fältet, �Gudrun� har varit oumbärlig för mig. 

Det var hon som försåg mig med all den första informationen om fältet och hon gav mig flertalet 

tips på människor som skulle kunna vara av intresse för min studie. Dessa människor ledde sedan 

i sin tur mig vidare till andra tänkbara informanter inom skola, socialtjänst och kommun.  

Jag har intervjuat tolv personer varav hälften identifierat sig som romer. Åldern på informanterna 

har varierat från arton till över femtio år. Bland mina romska informanter har tre varit 

gymnasieelever och tre varit vuxna människor som är engagerade i romsk föreningsverksamhet. 

Två av de yngre informanterna bodde fortfarande med sina föräldrar medan en var gift och levde 

med sin fru och sitt barn. Mina icke-romska informanter består av lärare, socialarbetare, 

kommunanställda samt skolpersonal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med romer. 

Mina observationer är fokuserade kring en romsk tjejgrupp som drivs i socialkontorets regi. Den 

bestod av sju flickor i mellan- och högstadieålder som träffades en gång i veckan under ledning av 

                                                 
79 Charmaz (2006) sid. 46, 50-51 
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två socialarbetare. Gruppen var definierad som en tjejgrupp för romska tjejer men det fanns en 

medlem som inte identifierade sig som rom. Flickan deltog dock i gruppen eftersom många av 

hennes vänner deltog i gruppen och bedömdes gruppdynamiskt att passa in i gruppen av de 

ansvariga socialarbetarna.  

 

Tillvägagångssätt - intervjuer 

Jag har utfört nio intervjuer med sammanlagt tolv informanter. Intervjuerna har varierat i tid men 

de flesta har varit mellan 45 minuter och 70 minuter långa. Några telefonintervjuer har dock varit 

betydligt kortare.  

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjun varit ett mellanting 

mellan ett fritt samtal och ett strikt frågeformulär.80 O�Reilly förespråkar just halvstrukturerade 

intervjuer vid etnografiska studier då det ger informanten större möjlighet till att uttrycka sig 

friare. Detta kan leda till att frågor tas upp som är viktiga för informanten men som intervjuaren 

inte själv tänkt på att ställa.81 Till alla intervjuer har jag haft färdigformulerade frågor men jag har 

ställt dem i olika ordning beroende på den riktning som samtalet tagit. Vissa frågor har även lagts 

till i intervjumallen för att anpassa intervjun till den aktuella informanten och varje intervju i sig 

har även genererat spontana följdfrågor som resultat av vad informanten berättat. Allteftersom 

jag analyserat tidigare intervjuer har nya frågor vuxit fram och bearbetats. För att besvara dessa 

frågor alternativt testa möjliga teorier har nya frågor skapats och lagts till i intervjumallen. 

Vid vissa intervjutillfällen har jag intervjuat två informanter samtidigt och ibland enbart en. 

Bakgrunden till detta är att vissa informanter önskat att bli intervjuade med en vän eller att det 

varit mest lämpligt att intervjua i grupp. Då jag hela tiden önskat försätta informanten i en så pass 

bekväm intervjusituation som möjligt har jag varit lyhörd för deras önskemål. Gruppintervjuer 

kan givetvis ha vissa nackdelar. En tystlåten person kan till exempel tänkas ta ännu mindre 

utrymme i en gruppsituation och vissa informanter kan även känna sig hindrade från att vara helt 

ärliga på grund av den andra informanten. Jag bedömer dock att gruppintervjuerna har lyckats bra 

och att gruppdynamiken bidragit till ett mer naturligt samtal med intressanta diskussioner som 

följd.  

Jag har även använt mig av telefonintervjuer tre gånger under arbetets gång. Jag har dock bara 

valt att nyttja telefonintervjuer då informanten inte varit en av huvudinformanterna i studien. Alla 

informanter har givetvis bidragit till min studie men vissa har enbart haft till uppgift att besvara 

specifika frågor kring projekt riktade till romer. Dessa intervjuer har oftast varit aningen kortare 

medan mina huvudinformanter intervjuats i längre intervjuer med större bredd. Den största 

skillnaden mellan telefonintervjuerna och de vanliga intervjuerna har för mig varit kroppsspråket 

och interaktionen. En informant som intervjuas öga mot öga förmedlar så mycket mer än bara 

det som sägs. Blickar, hållning och gester fördjupar informationen i svaren. När personen istället 

                                                 
80 Kvale (1997) sid. 32 
81 O�Reilly (2005) sid. 116-117 
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är en osynlig röst i telefonluren blir samtalet enbart vad personen säger, inte hur den agerar. Det 

samma gäller givetvis åt det andra hållet då informanten missar min mimik och medhållande eller 

frågande blickar.  

 

Tjejgruppen 

Från början var tanken att jag enbart skulle delta vid ett av gruppens möten. Jag fann dock dessa 

möten intressanta och ansåg att de gav mig mycket tänkvärt material att arbeta med. Jag bad 

därför att få besöka gruppen fler gånger och sammanlagt besökte jag gruppen vid tre olika 

tillfällen i sammanlagt cirka 12 timmar. 

Mötena hade ofta lite olika teman men var i grunden uppbyggda på samma vis. De påbörjades 

genom att jag och socialsekreterarna förberedde fika och allt eftersom de olika skolorna slutade 

började flickorna anlända en efter en. När alla flickor hade anlänt började flickorna och 

personalen att fika och samtalet var i full gång. Inga ämnen verkade vara för små eller för stora 

för att diskuteras. I början av träffen diskuterades vardagen och mycket energi ägnades till att 

diskutera skolan, betyg, smink, kläder, musik och killar. Flickorna tog även upp mer allvarliga 

saker som problem med lärare, frånvarande pappor och tidiga graviditeter. Vid mitt första besök 

på fältet försökte jag då och då få flickorna att tala om vad de ville bli när de blev stora, vilka 

ämnen de tyckte bäst om i skolan och huruvida de deltog i modersmålundervisning eller ej. Det 

blev dock fort uppenbart att de hellre ville prata om helt andra saker än vad jag ville diskutera och 

framförallt ville de fråga mig om olika saker. Diskussionen kom istället till att handla om min 

sambo, hur han såg ut, vad jag tyckte om Darin, om jag brukade använda plattång samt vilken 

parfym jag brukade köpa. Det var en aning omtumlande och initialt även frustrerande att komma 

till fältet beredd på att studera andra och finna att de på fältet ville studera mig innan de öppnade 

upp sig för mig. Inga Gustavsson nämner denna problematik i Studier i en minoritetsgrupps strävan att 

bevara sin kulturella autonomi men drar en helt annan slutsats än mig kring anledningen bakom 

frågandet. Gustavsson menar att frågor av denna typ är ett redskap som romer använder sig av 

för att få bort fokus från dem själva. Genom att fråga ut forskaren blir situationen så förvirrad att 

forskaren lätt glömmer sitt syfte på fältet och istället blir smickrad över att informanternas 

intresse för hans person.82 Jag tar dock starkt avstånd från denna tolkning och finner den närmast 

fördomsfull och diskriminerande. Den nyfikenhet som en rom visar för en intervjuare tenderar 

därmed att tolkas som ett trick och tycks grundas i den gamla fördomen att romer ständigt ljuger 

och bedrar. Jag tror att tjejerna frågade mig om min bakgrund för att lära känna mig bättre och 

för att veta vilken funktion jag kunde tänkas ha i gruppen. Frågorna som ställdes till mig kan 

tyckas triviala men kan tänkas ha en annan innebörd för tjejerna än vad de har för mig. Genom 

att fråga mig en mängd olika frågor fick de svar på de ämnen som var viktiga för deras egen 

identitet. Mina svar kan tänkas ha lagt grunden för deras bedömning av mig samt för hur de 

sedan kom att bemöta mig.   

                                                 
82 Gustafsson (1971) sid. 34-35 
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Initialt blev jag även väldigt frustrerad över de ämnen som flickorna ville diskutera. Jag kom till 

fältet med en tanke om att samtala om etnicitet, utbildning, diskriminering och genus men fann 

mig ofta fast i diskussioner om killar, mobiltelefoner, vikt och kompisar. Någonstans under 

förberedelserna hade jag uppenbarligen glömt hur det var att vara ung. Visst hade även jag som 

tonåring mycket hellre diskuterat musik, film och kläder med en 25-årig tjej än etnicitet och 

genus. Jag kunde känna en irritation över att identitetsfrågor aldrig diskuterades men insåg efter 

hand att det faktiskt var just identitetsfrågor som man samtalade om.  Tjejernas identitetsfrågor 

var givetvis grundade i deras egna intressen och jag med mina egna intressen var till en början 

oförmögen att inse det. När flickorna diskuterade musik och vänner så var det faktiskt 

identitetsfrågor i allra högsta grad som diskuterades.  

Jag tror att en viktig aspekt av min observation av tjejgruppen var det faktum att jag själv är ung 

kvinna. Under studiens gång fick jag ge tips och stöd åt tjejerna i frågor som är klassiskt 

kvinnoorienterade. Jag har svårt att tänka mig att tjejerna skulle ha varit bekväma att diskutera 

menstruation och p-piller med en äldre man. Det handlingsutrymme man tillåts på fältet är starkt 

avhängigt av aspekter som ålder, kön samt etnisk och social bakgrund.83  

Då och då kröp det fram diskussionsämnen som skilde sig markant från de ämnen som brukade 

diskuteras under min tonårstid. En flicka berättade t.ex. om hur hennes syster var gravid igen och 

därför inte fick gå i skolan. När den ena socialassistenten  ifrågasatte varför systern inte kunde gå 

till skolan när hon bara var två månader gravid svarade flickan att systerns svärmor förbjudit 

systern från att göra det.  

Efter varje besök på fältet antecknade jag tankar, idéer, frågor och sammanfattade även lite kort 

vad som hänt på fältet den dagen. Mina fältanteckningar har jag sedan analyserat och jämfört med 

de koder som jag funnit i mina intervjuer. Jag har dock inte kodat dem på samma sätt som jag 

kodat mina intervjuer då mina fältanteckningar är en produkt helt producerad av mig. En 

intervjutranskribering tar upp det som sagts under intervjun med informantens egna ord medan 

mina fältanteckningar enbart är ett sammandrag av det som jag funnit väsentligt på fältet. 

 

Tillvägagångssätt � deltagande observationer 

När jag kom till gruppen hade jag inte beslutat vilket förhållningssätt jag skulle ha. Vad var att 

föredra, en passiv och observerande roll med ett utifrånperspektiv eller en aktivt deltagande roll 

med inifrånperspektiv? Ganska tidigt blev det dock uppenbart för mig att jag egentligen inte hade 

något val. Att sitta som en tyst betraktare i en situation som denna hade uppfattats som mycket 

stelt och onaturligt. Jag deltog istället aktivt i gruppens arbete viket innebar alltifrån dans runt 

julgranen till diskussioner kring aktuella filmer. Just det faktum att jag deltog i alla de saker som 

flickorna själva deltog i tror jag gjorde att jag fick ett förtroende av gruppen. Detta erkännande 

och förtroende var ett måste för uppsatsens genomförande. Om inte flickorna hade erkänt min 

plats i gruppen och öppnat upp sin gemenskap för mig hade denna studie aldrig varit möjlig. 

                                                 
83 Kaijser & Öhlander (1999) sid. 34 
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Magnus Berg skriver i antologin Där hemma, här borta om problematiken med att delta eller att inte 

aktivt delta i studier. Denna problematik blev mycket påtaglig för Berg när han bedrev fältstudier 

bland kvinnor som deltog i en kurs i orientalisk dans. Berg som inte var bekväm med att dansa 

valde att enbart studera gruppen och att själv inte delta i dansandet. Detta gav honom visserligen 

möjligheten att hålla en viss distans till det studerade fältet men Berg drar slutsatsen att 

nackdelarna övervägde då distansen ledde till problem. Vissa av de studerade kvinnorna kände sig 

obekväma med att ha en betraktare i gruppen och Berg anser i efterhand att ett aktivt deltagande 

enbart hade berikat hans studie.84  

Jag valde därför att aktivt delta i gruppen med egna frågor, funderingar och tankar. Det aktiva 

deltagandet medförde dock även vissa problem. Jag tror att många i gruppen efter ett tag glömde 

bort att jag var en studerande observatör som enbart var där under en begränsad tid. Detta kan 

ha medfört att flickorna var betydligt mer ärliga mot mig än de skulle ha varit i en klassisk 

intervjusituation. Jag hoppas dock genom min anonymisering av flickorna att de ej ska känna sig 

utlämnade. Vissa extra känsliga detaljer väljer jag att inte ta upp i uppsatsen och jag hoppas att 

ingen individ ska känna sig felciterad eller utnyttjad.  

Ett problem som kan uppstå vid alla typer av studier är att informanterna anpassar svaren efter 

vad de tror att forskaren vill höra. Detta behöver varken vara medvetet eller ske med ont uppsåt. 

Alla som varit på en anställningsintervju vet att man lätt ger en förskönad bild av ens verkliga 

person.  

Ett annat problem är att veta var gränsen går för vilken typ av kontakt med informanterna som 

kan anses vara acceptabel. Efter fältstudierna har jag till exempel blivit kontaktad av vissa av 

flickorna och även blivit hembjuden av en av flickorna för att träffa hennes familj. För en flicka 

och hennes familj fick jag rollen av en alltiallo. De bad mig till exempel om hjälp med att 

installera MP3-spelare och att skaffa arbete i England. Detta gjorde det mycket svårt för mig att 

bryta kontakten med fältet. Det är i lägen som dessa även mycket svårt att veta var gränsen går 

för när jag kan nyttja mina analytiska glasögon och när det är dags att ta av dem. Fanny 

Ambjörnsson skriver mycket ingående om denna problematik i sin bok I en klass för sig. Boken är 

resultatet av en ett år lång fältstudie av tjejer på två olika gymnasieprogram. Ambjörnsson 

beskriver hur hon för att bli accepterad på fältet och för att ha en plats i gruppdynamiken måste 

delta i aktiviteter utanför skolan. Ambjörnsson är ständigt närvarande i flickornas liv och följer 

med på fester, på cafébesök och låter till och med två flickor göra en makeover på henne. I och 

med detta får hon flickornas förtroende, blir deras vän och får tillgång till mycket intressant 

studiematerial.85 I strävan efter att få flickornas förtroende finns det dock en hårfin gräns för vad 

som är acceptabelt och vad som inte är det. Frågan är dock var den etiska gränsen går och om 

syftet helgar medlen. 

Karl-Olov Arnstberg nämner denna problematik i sin bok Fältetnologi och menar att forskare ofta 

förbiser två väsentliga delar som ingår i fältstudier. Arnstberg påpekar att fältstudier inte enbart 

                                                 
84 Andersson & Berg & Natland: Där hemma, här borta (Bergs kapitel - Orienten på en höft) (2001) sid. 155-157  
85 Ambjörnsson, (2004) sid. 43-48 
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handlar om intervjuer och deltagande observationer utan även om samtal och samspel.86 Med 

samtal menar Arnstberg det tal som försiggår utanför intervjuns ramar och oftast på någorlunda 

lika villkor och med samspel menar han kontakten på fältet. Denna etiska problematik har blivit 

väldigt påtaglig för mig då fältstudierna till stor del även innehållit förtroliga samtal. I samtal med 

medlemmar i �tjejgruppen� har de ställt frågor till mig och vi har samtalat på ett sådant vis att jag 

nästan agerat som en ordinarie medlem i gruppen.  

Ytterligare ett etiskt problem som man kan erfara på fältet är forskarrollen och att man riskerar 

att �go native�. Detta innebär att forskaren identifierar sig så starkt med människorna på fältet att 

han inte längre klarar av att hålla en professionell distans.87 Detta var ett problem som blev 

uppenbart för min egen del. Att upprätthålla distans till fältet efter studierna var mycket svårt. 

Kvalitativa intervjuer och framförallt observationer kan lätt bli av sådan art att de blir mer än bara 

en studiemetod. Det är mycket svårt att aktivt umgås med individer under en viss tid utan att 

känna känslomässiga band till dem. Människor på fältet blir lätt vänner och det kan då vara 

mycket svårt att med kritiska ögon senare kunna analysera det som man har sett och hört.88 Efter 

att ha varit borta från fältet ett tag blev det dock lättare att se fältet som enbart ett fält. Ett annat 

problem har varit att läsa om den utsatta situation som många romer befinner sig i. När man 

studerar en grupp med lite makt och sedan jämför den med en grupp med mycket makt blir det 

lätt att man tar den svagares parti. I min situation där arbetet är en studie av relationen mellan 

romer och majoritetssamhället blir det lätt att man tenderar att sympatisera med de svagare, det 

vill säga romerna.  

 

Transkribering 

Tidigt i mitt arbete beslutade jag mig för att spela in alla intervjuer för att ge mig själv friheten till 

att aktivt delta i samtalet. Alla informanter gav sitt medgivande till inspelningarna och det 

inspelade materialet underlättade mitt arbete väsentligt då de medförde att jag i lugn och ro kunde 

lyssna på vad informanterna sade utan att behöva anteckna. I efterhand har jag sedan 

transkriberat intervjuerna och gått igenom det skriva materialet.  

För att underlätta läsandet av mina intervjuer har jag i vissa sammanhang valt att ändra citaten då 

de publiceras i arbetet. Jag har i ibland valt att ta bort vissa repeterade ord eller avbrytande inlägg 

från den andra informanten. Min främsta anledning till detta är att jag anser det mer relevant att 

förse uppsatsen med en någorlunda lättläst text än ett ordagrant citat såvida jag inte anser de 

repetitiva och osammanhängande delarna ha relevans för citatet. Kvale anger även ytterligare ett 

skäl för att förenkla ett osammanhängande talspråk till ett mera lättläst skriftspråk. Han menar att 

publicering av citat där informanten inte talar korrekt kan ha oetisk stigmatiserande effekt.89 

                                                 
86 Arnstberg, Karl Olov: Fältetnologi (1997) sid. 41-42 
87 Kvale (1997) sid. 112 
88 Arnstberg (1997) sid. 84-85 
89 Kvale (1997) sid. 158 
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Undersökningsgruppens sammansättning 

I och med att jag valt att använda mig av djupintervjuer eftersträvar jag ej att framställa säkerställd 

statistik. Det informanterna säger får därför stå för vad de själva känner och hur de 

problematiserar kring skola, kultur och identitet. Det är kanske mer korrekt att tala om hur 

informanterna upplever en kulturell situation än att tala om en beskrivning av en kultur.  

De romer som jag intervjuat kan tyckas vara en relativt homogen fokusgrupp vid en första 

anblick. Alla romska informanter tillhör gruppen nyanlända och är flyktingar från före detta 

Jugoslavien. De har dock skilda familjebakgrunder, olika social bakgrund och har även vistats 

olika länge i landet. Anledningen bakom att alla mina romska informanter tillhör gruppen 

nyanlända har flera anledningar. Den största anledningen torde vara att jag funnit mina 

informanter bland deltagare i olika projekt riktade mot romer. Dessa projekt har inte en uttalad 

inriktning mot nyanlända romer men det kan tänkas att de romer som levt längre tid i Sverige inte 

inkluderas i lika många åtgärder då de anses vara mer integrerade i det svenska samhället. En 

annan anledning till gruppens sammansättning är att en av mina kontaktpersoner som hjälpt mig 

finna informanter arbetar som lärare för nyanlända invandrare. Det blev därför så att de romska 

informanter som hon förmedlade kontakt med tillhörde gruppen nyanlända.  

Jag ser dock inte denna gruppsammansättning som ett problem. Då romer ofta diskuteras och 

kategoriseras som ett problem så är det lättast att finna romer just i denna typ av åtgärdsprogram. 

Att studera de som arbetar med återgärderna samt de som åtgärderna riktar sig till förefaller 

därför naturligt då  kongruensen mellan fokusgruppen och de bakom fokusgruppen ska studeras. 

 

Att studera en utsatt grupp 

Jag fick under arbetets gång erfara en viss misstänksamhet från tre romska informanter mot mig 

och mitt syfte. Min allra första intervju kändes som en katastrof och i efterhand har jag funderat 

på om det hela inte handlade om brist på tillit och förtroende på grund av tidigare negativa 

erfarenheter.  

En eftermiddag i oktober hade jag bestämt träff med en romsk man för intervju. Jag hade vid 

flertalet tillfällen sökt mannens hustru men trots flera samtal hade jag aldrig fått tala med kvinnan 

men mannen ringde upp mig en dag och erbjöd mig att följa med honom till ett romskt center. 

Väl framme presenterade mannen sig för mig men därefter ignorerade han mig hela tiden vi var 

på centret. Han bad mig först återkomma två timmar senare och när jag sedan återvände bad han 

mig vänta. Efter ytterligare två timmars väntetid kom mannen fram till mig och sade att han 

tänkte gå hem. Förvirrad stod jag kvar och förstod inte varför jag hade blivit uppringd och 

ombedd att komma. Det hela slutade med att mannen gav mig ett mobilnummer och lät meddela 

att jag nu kunde ringa hans dotter och meddela henne att jag hade fått tillåtelse att tala med 

hennes mamma.  

Hela händelsen lämnade mig väldigt förvirrad och jag funderade på om jag hade gjort något fel. 

Vad jag dock tror i efterhand är att jag enbart ringdes upp så att mannen kunde se vem jag var. 



 23 

Han hade kanske dålig erfarenhet av folk som ville intervjua hans fru och ville därför kontrollera 

vem jag var innan jag fick ta kontakt med henne. 

Även vid två andra intervjutillfällen möttes jag av misstänksamhet då två informanter ifrågasatte 

mitt syfte. En informant berättade att han hade dålig erfarenhet av studenter och berättade att 

vissa intervjuare haft ett annat syfte än det som de angett till honom. Jag fick lova mannen att 

mitt syfte med intervjun enbart var att samla material till min uppsats och att jag inte hade några 

planer på att föreläsa om romer. 

Oscar Pripp skriver i Etnologiskt fältarbete om hur forskare kan undanhålla viss information om 

uppsatsens syfte för att undvika att stängas ute från fältet90. Jag anser mig dock inte ha haft denna 

problematik, min uppsats har inget som helst syfte att �avslöja� eller nedvärdera någon. Jag anser 

därför att jag kunnat vara ärlig i min syftesformulering och att jag inte behövt undanhålla någon 

information från informanterna. Misstänksamheten försatte mig dock i en annan svår sits. 

Emellanåt kunde jag känna sådan tacksamhet för att mina informanter gått med på att bli 

intervjuade att det blev svårt att ställa frågor av mer känslig natur. I en intervju när jag frågade om 

romers resultat i skolan möttes jag av aggression. I statistik från regeringen hade jag funnit att 

väldigt få romer hade tagit studenten och att frånvaron bland romer i skolan var mycket hög91. 

Min fråga väckte dock agg och en mycket obekväm situation uppstod då informanten menade att 

min statistik var ogrundad. Efter den situationen blev jag mer reserverad när det gällde den typen 

av frågor vilket inte alltid var helt lyckat. Jag hamnade i en situation där jag kände mig oförmögen 

att ställa en viss sorts frågor till mina romska informanter som jag utan problem klarade av att 

ställa till mina ickeromska informanter.  

Jag märkte även en viss tendens till större misstänksamhet mot mig bland de äldre romerna än 

bland de yngre. Om detta beror på att de äldre romerna har mer negativa erfarenheter av 

majoritetssamhällets syn på romer eller ej kan jag enbart spekulera i. Brian Belton skriver om 

detta i sin bok Questioning gypsy identity. Han förklarar misstänksamheten med brist på förtroende. 

Eftersom romer inte ansågs trovärdiga av majoritetssamhället hade han inte något förtroende för 

majoritetssamhället. Eftersom ingen någonsin trodde på honom då han var rom  trodde han och 

hans vänner inte på någon utanför den romska gruppen.92 

Detta problem tycks jag inte varit ensam om att erfara. Både Karl-Olov Arnstberg och Bo Hazell 

har skrivit om svårigheten med att få romer att delta i intervjuer. Arnstberg går även vidare och 

säger att detta har lett till att han på grund av att han står i tacksamhetsskuld till sina informanter 

inte vågat ställa obekväma frågor. 93 Hazell erkänner inte detta i sin bok men min uppfattning 

efter att ha läst Resande Folket är att även Hazell har haft denna problematik. Att studera en utsatt 

grupp är mycket svårt, det kan ibland kännas som om intervjun utförs på nåder.  

 

                                                 
90 Kaijser & Öhlander (1999) sid. 52 
91 Johansson & Stork (1997) sid. 14 
92 Belton (2006) (1) sid. 20 
93 Arnstberg (1997) sid. 83 / Hazell, Bo: Resande folket (2002) sid. 13-14, 23-28 



 24 

Etiska ställningstaganden 

När man utför intervjuer och fältstudier finns det en mängd olika etiska aspekter att ha i åtanke. 

Kvale nämner bland annat fördelarna med undersökningen, informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll94. 

Redan när man påbörjar förarbetet inför sin studie bör man ha fördelarna med undersökningen i 

åtanke. Vad kommer denna studie att bidra till? Kommer informanterna genom att delta i 

intervjuer bli hjälpta på något vis eller kommer studien istället försämra deras situation? En annan 

aspekt som dyker upp tidigt under arbetets gång är informerat samtycke. Om man väljer att 

påbörja en studie är det oerhört viktigt att tydligt klargöra vem man själv är. Informanten bör 

redan innan intervjun veta varför man utför undersökningen och vad syftet med undersökningen 

är. Två andra viktiga frågor är informanternas anonymitet samt vilka konsekvenser uppsatsen kan 

tänkas ha för de involverade. Vissa av mina informanter hade inga betänkligheter med att gå ut 

med sina namn medan andra inte var lika angelägna om att synas offentligt. Jag valde dock att 

vara konsekvent och anonymisera alla mina informanter och alla som nämns i studien nämns 

därför under pseudonymer. För att ytterligare skydda människornas identitet har jag även tagit 

bort information som till exempel namn på skolor och orter för att ytterligare försvåra en 

eventuell identifiering. Jag har dock inte valt att ändra informanternas kön, personlighet eller yrke 

då jag ansett att det skulle kunna påverka analysen negativt.  

Viss information som jag har fått veta under arbetets gång har varit av så pass känslig natur att jag 

inte valt att diskutera det i uppsatsen. Uppsatsens avsikt är ej att hänga ut någons privata 

angelägenheter och jag har efter etiskt övervägande beslutat att ej diskutera viss information som 

framkommit i intervjuer och som kan ha negativa konsekvenser för informanterna i fråga. 

                                                 
94 Kvale (1997) sid. 113 
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Analys 

Överkommunicering i tjejgruppen i relation till underkommunicering 

i skolan 

Vid mitt första besök i tjejgruppen presenterade en av socialarbetarna mig för gruppen och 

förklarade mitt syfte med att delta i gruppens verksamhet. Direkt efter hennes presentation 

muttrade en tjej inom hörbart avstånd för mig �Men jag är inte rom, jag är ju serb och jag är född 

i Sverige�. Flickan kände uppenbart att hon av mig och gruppens ledare kategoriserats in i en 

grupp där hon ej ansåg sig höra hemma. I socialarbetarnas ögon var flickans främsta identitet rom 

men flickan själv var av en annan uppfattning. Flickan i fråga tycks i detta fall ha tillskrivit sig en 

annan identitet än den som jag och ledarna i gruppen tillskrev henne.  

Som jag tidigare nämnt talar Hylland Eriksen om överkommunicering och underkommunicering 

av sin egenart95. I min fältstudie blev det väldigt tydligt att flickorna i tjejgruppen 

överkommunicerade sin egenart, den ovannämnda flickan var dock undantaget. En stor andel av 

flickorna tryckte gärna på sitt romska ursprung och deras romska identitet var något de gärna 

underströk. När gruppen diskuterade killar var alltid den första frågan som dök upp: �Är han 

rom?� Om pojken i fråga inte var rom var nästa fråga om han var från forna Jugoslavien. 

Etnicitet och nationalitet kom ofta på tal när man i gruppen nämnde nya bekantskaper. Det 

tycktes även finnas en viss hierarki då man i diskussioner skiljde mellan de nyanlända romer i 

Sverige som varit bofasta i forna Jugoslavien och mellan de som varit resande. De som varit 

resande skämtade flickorna om och emellanåt kunde man även titulera en kompis som en resande 

rom då man ville reta henne. Liksom Hylland Eriksens omvända kylskåp96 visade man värme mot 

dem inom gruppen men kyla mot de romer som man inte ansåg var goda nog för att tillhöra 

gruppen. Att vara resande rom ansågs av gruppens flickor vara någonting fult. Att vara bofast 

rom var dock någonting fint och många flickor valde att framhäva sin romska identitet vilket blev 

extra tydligt vid användande av Internet. En av flickornas e-mailadress titulerade henne som 

romsk tjej på romani chib och flera av flickorna hade användarnamn på Chat-programmet Msn 

som tydligt informerade om att de var romer. De för tillfället populära engelska låtarna med 

artister som t.ex. 50 Cent lyssnade man inte enbart på i originalversion. Många gånger fick jag 

höra introt till en bekant låt som visade sig vara en cover med en romsk artist som sjöng på 

romani. Denna överkommunicering av den romska identiteten upptäckte jag enbart vid mina 

observationer och inte i mina intervjuer. Vid intervjuerna var det mer tal om en form av 

underkommunicering av den romska bakgrunden. Informanterna menade att den romska 

kulturen på intet sätt gjorde dem annorlunda från andra skolelever och att de som höll på gamla 

romska traditioner var gammalmodiga. Två av de romska informanterna valde också att påpeka 

                                                 
95 Hylland Eriksen (1993) sid. 107 
96 Hylland Eriksen (2004) sid. 9-10 
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att romer från Balkan skilde sig mycket från finska romer. Enligt informanterna var finska romer 

mer gammalmodiga och höll hårdare på traditioner. 

Mertsi: Men problemet är att vi romer är massor men olika förstår du. Det finns ju dom som 

är katoliker och alltså massor med romer, finska zigenare. En del folk förstår du, dom vet inte 

riktigt vilka vi är. Så, även om typ vi tycker att några zigenare är snälla och schyssta och så där 

så är vi olika. För dom här finska zigenarna, dom är ju helt annorlunda. Vi är inte så där, va! Jag 

vet inte, dom har ju gamla traditioner eller om dom har den här traditionen kvar. Men vi lever 

inte så. Förut det var så strängt för oss också. Kvinnorna ska ta på sig kjolarna och så där, inte 

såna där stora va. Man får inte ha på sig korta kjolar om man är gift. 

Jerry: Ja, men det var ju för 300 år sedan. 

Mertsi: Ja, men alltså, det där är annat. Men inte nu längre va. Nu är det alltså helt normalt liv 

och man kan ju ta på sig vad man vill.  

Ibland valde informanter att syfta till hela den romska gruppen när de talade om sig själv medan 

de ibland var mycket noga med ett särskilja sig själv från andra romska grupper. I citatet ovan ser 

vi mycket tydligt hur Mertsi tar avstånd ifrån finska romer. Som jag tidigare nämnt tog även 

flickorna avstånd från andra romska grupper och gjorde även narr av resande romer. Detta verkar 

vara ett vanligt fenomen som jag stötte på vid många olika tillfällen. Många valde att särskilja sig 

från de andra romska grupperna och i viss utsträckning även tala illa om dem. På besök i England 

under skrivandet av uppsatsen råkade jag av en slump i samtal med en man som definierade sig 

själv som rom. Han var dock väldigt noga med att påpeka att han var vad han benämnde �riktig 

rom� och att hans släkt ursprungligen utvandrat från Indien. Han påpekade att irländska och 

brittiska resande inte var �riktiga romer� och att de betedde sig illa och därför gav hela den 

romska gruppen dåligt rykte.  

Hur mina informanter valde att gruppera den romska gruppen i sina samtal tycks till stor del bero 

på vad de samtalade om. När de ville kontrastera sig emot ickeromer valde de att tala om sig 

själva som en hel grupp för att senare i nästa mening kontrastera sig mot exempelvis finska romer 

och nedvärdera dem. När mina informanter talade om sin historia som en diskriminerad grupp 

valde de att se gruppen som en gemensam helhet och förde fram de finska och svenska romernas 

historia i Sverige. Informanterna kunde till exempel säga, �vi har ju bara fått läsa i den svenska 

skolan de senaste 40 åren�. Jag finner detta mycket konstigt då det torde vara mer logisk för en 

serbisk rom att argumentera för hur han behandlats i sitt tidigare hemland, inte argumentera om 

hur finska romer behandlades i Sverige under 1940-talet om han ändå inte vill kategoriseras ihop 

med dem. Denna gränsdragningsmetod stämmer dock väl överens med Jenkins teorier om 

grupper. Som nämndes tidigare menar Jenkins att två grupper kan välja att gå samman i vissa 

situationer om det gynnar dem. I andra situationer kan medlemmarna i grupperna istället välja att 

peka på skillnaderna mellan de två grupperna när det anses vara mer fördelaktigt.97 Även 

                                                 
97 Jenkins (1997) sid. 41 
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ickeromer på fältet resonerade på detta vis och använde sig av gammal information om finska- 

och svenska romer för att dra slutsatser om nyanlända romer. Läraren Gudrun sade: 

 Men nu har det gått 40 år ungefär sen dom har fått tillåtelse att gå i skolan i Sverige och på 

dom här 40 åren har det hänt lite grann men inte tillräckligt mycket tycker jag..  

Gudrun valde alltså i detta fall att använda sig av svenska romers historia när som hon resonerade 

kring problem med nyanlända romer. 

 

Detta har även fått mig att fundera över den underkommunicering och överkommunicering som 

jag tycker mig ha sett på fältet. För att den etniska identiteten skall kännas viktig för individen är 

det angeläget att personen ifråga uppfattar identiteten som någonting positivt och värdefullt. 

Personen måste vilja bli kategoriserad med de människor som hon/han kategoriseras ihop med. 

Om kategoriseringen istället är påtvingad och agerar mer som ett stigma än en identitet är det 

mycket troligt att personen inte vill kännas vid den tillskrivna identiteten. Flickorna i tjejgruppen 

pekade hela tiden på sin etniska bakgrund. Det kan tyda på att de kände sig bekväma i gruppen 

och tilläts bete sig �romskt� medan informanterna som intervjuats i skolan hela tiden stävjats från 

att agera �romskt�. Detta kan i sin tur leda till situationsbunden över- och underkommunicering 

av etnisk tillhörighet. När det gäller tjejgruppen bör man dock även ha i åtanke att flickorna är 

deltagare i gruppen enbart för att de är romer. Privilegiet av att få delta i gruppens verksamhet 

bygger på att flickorna uppfattas vara romer och bedöms vara i behov av åtgärder som denna 

grupp. Hylland Eriksen nämner denna problematik i Kulturterrorism och menar att politiska projekt 

som handlar om kulturella rättigheter får mer gehör än andra sorters politiska kamper98. Med 

detta syftar Hylland Eriksen på projekt som handlar om bevarande av en kultur som 

omgivningen uppfattar som värdefull nog att bevara. Om detta stämmer är det möjligt att romer 

får mer makt och uppmärksamhet genom att tala om den romska gruppen som en etnisk- och 

kulturell grupp med gemensam historia då den romska gruppen är en erkänd minoritet i Sverige. 

Det kan förklara varför mina informanter ibland talar om skillnaderna inom den romska gruppen 

men ibland fokuserar på det gemensamma. Den kulturella kampens fördelar kan dock tänkas 

fungera på fler sätt. Man skulle kunna gå ett steg längre i resonemanget och fundera om inte även 

projekt för att socialisera om personer till �rätt sorts kultur� skulle kunna vara mer prioriterade än 

andra projekt.  

 

Romer lägst på den hierarkiska skalan 

För romer är det tex. en sport att lura av de vita att visa medlidande till exempel genom att 

tigga på kryckor och med ett hungrigt barn i famnen eller genom att framstå som ödmjuk och 

                                                 
98 Hylland Eriksen (1999) sid. 25 
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obemedlad inför eventuella socialarbetare för att sedan skratta högt åt de naiva gajerna99 som 

gått på föreställningen och pungat ut med sina allmosor. 100 

När zigenarna tiggt ihop nog med pengar, kastar de kryckorna och lumpkläderna.101  

Zigenare har alltid slingrat sig och beroende på vad situationen krävt omväxlande förnekat, 

underdrivit eller överdrivit sin roll som romer.102 

Citaten ovan är hämtade ur en artikel som publicerades 2001 i den renommerade tidningen 

Illustrerad Vetenskap. Sju personer anmälde artikeln till justitiekanslern för hets mot folkgrupp. 

Justitiekanslern meddelade att artikeln var mycket svårbedömd men ansåg ej att det rörde sig om 

hets mot folkgrupp då artikel inte enbart talade negativt om romer. 103  

Under tiden för arbetet med min uppsats har det blivit klart för mig att många av de gamla 

fördomarna mot romer aktivt brukas mot romer både i media och i vardagslivet än idag. En dag 

på fältet beskrev en ung romsk tjej gråtande hur en klasskamrat uppmanat alla i klassen att inte 

lämna några värdesaker i omklädningsrummet på gymnastiken. Klasskamraten hade berättat att 

alla romer stjäl och att man därför borde vara aktsam med värdesaker i närheten av den romska 

klasskamraten. Den gamla fördomen att romer stjäl har alltså inte dött ut utan lever vidare och 

internaliseras än idag av kommande generationer. 

 

I den romska tidningen É Romani Glinda, nr. 4 2005, publicerades artikeln Romska barn maktlösa av 

Diana Nyman. I artikeln beskriver Nyman hur hon anser att romska barn marginaliseras i den 

svenska skolan och särbehandlas negativt. Nyman beskriver en hopplöshet över att romska barn 

är helt utelämnade till skolpersonal under skoltid och menar att det allt som oftast är en eller två i 

personalen som är intoleranta mot romska barn.104 Även andra källor visar på en osäkerhet och 

ett obehag med att låta romska barn gå till skolan. I P1 Morgon den 10 november 2005 

diskuterade man kring skolplikten och romsk kultur. Anledningen var att Eksjö kommun i 

Småland kontaktat regeringen för hjälp med att öka skolnärvaron bland de romska barnen. 

Kommunen hade efter flera resultatlösa försök gett upp och krävt hjälp från högre instanser. I 

programmet intervjuades en romsk kvinna vars sex barn sällan deltog i undervisningen. Den 

intervjuade kvinnan förklarade att hon önskade sina barn en bra utbildning men att kommunen 

inte förstod den romska kulturen. Kvinnan ansåg att Eksjö Kommun inte gav de romska barnen 

samma möjligheter som man gav de andra barnen. Kommunens representant menade i sin tur att 

kommunen gjort allt i sin makt för att anpassa undervisningen till familjerna men utan resultat.105  

                                                 
99 Slangord för att benämna ickeromer 
100 Damm, Inge: Europas bohemer �, Illustrerad Vetenskap � nr. 13 (2001) sid. 63 
101 Ibid, sid. 63 
102 Ibid, sid. 64 
103 Göteborgs-Posten: Inget åtal för artikel om romer  (2001-11-02)  
104 Nyman, Diana: É romani glinda nr. 4, Romska barn maktlösa (2005) 
105 P1 Morgon 10 november 2005 
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Med detta i åtanke frågade jag alla mina informanter huruvida de ansåg att romer diskriminerades 

i samhället. Mina romska informanters svar förvånade mig dock då de kraftigt skilde sig åt. De 

äldre romska informanterna kände sig diskriminerade. Bland de yngre var det dock skillnad på 

svaren som jag fick av eleverna jag intervjuade och de som jag studerade i tjejgruppen. Många av 

flickorna i tjejgruppen ansåg sig diskriminerade medan enbart en av dem som jag intervjuade 

ansåg sig diskriminerad. En viktig aspekt att påpeka när det gäller diskriminering mot romer är 

klädseln. Det är angeläget att påpeka att ingen av mina informanter bar klädsel som kunde 

indikera deras etniska tillhörighet. Flera av mina informanter anser sig ha blivit diskriminerade 

men det kan tänkas att den siffran skulle vara mycket högre procentuellt om jag istället enbart 

hade använt informanter som bar kläder som tydligt indikerade deras etnicitet.  

Den yngre informanten som jag intervjuade som sade sig bli diskriminerad ansåg dock inte att det 

berodde på att han var rom. 

Jennifer: Tycker ni att ni nån gång blir behandlade annorlunda för att ni är romer av andra 

människor?  

Jerry: Vart menar du? I skolan eller i samhället eller?  

Jennifer: Både och. 

Jerry: Jag vet inte, men jag vill inte vara osocial och så här rasist men nånstans kanske det har 

hänt eller inte. Vet inte men det kanske beror lite på om man är mörkhudad och så. Det finns 

liksom olika tänkande idag. Så det är inte folket det handlar om, det är hjärnan. Vad dom 

tycker så. För mig var det inget problem liksom, inte här i X-stad i alla fall där jag bor. I skolan 

är det också bra. Jag har gått i svensk skola alltså, i X-skolan från sjuan eller sexan uppåt till 

åttan. Så jag bytte skola till Y-skolan i nian. Det fanns olika liksom, från olika länder men sånt 

har inte kommit fram så här. Det är mest ute i samhället. Det är där folket reagerar.  

Jerry tycks anse att diskriminering ibland förekommer men han anser det dock inte bero på att 

han är rom utan på grund av att han är mörkhyad. Vad som är intressant är att han börjar sitt 

uttalande med att påpeka att han inte är rasist och inte ska misstänkas vara rasist bara för att han 

anser att en viss diskriminering existerar. Han tycks vara rädd för att jag ska tolka in någon form 

av förakt mot ickeromer hos honom. Han förklarar även bristen på diskriminering med att han 

själv vuxit upp i en skola med många elever med bakgrund i andra länder. Jag vet inte om jag ska 

tolka påståendet som att Jerry med sin mörka hud inte stod ut lika mycket från mängden i den 

mångkulturella skolan eller om det var bristen på etniska svenskar som gjorde att han inte blev 

diskriminerad.  

De andra två unga romska informanterna Mertsi och Vera menade att de inte upplevde sig själva 

som diskriminerade. Mina äldre romska informanter Ian och Alan ansåg dock att romer blev 

diskriminerade än idag och att en rom tvingas arbeta dubbelt så hårt som andra för att nå 

framgång. 

Alan: En sak är säker, jag vill inte låta negativ men vi måste verkligen hålla på och satsa kanske 

dubbelt så mycket just bara för att vi är romer. Vi måste alltid bevisa att vi kan, att vi menar 

allvar och jag vet inte vad. Och ibland man blir trött på det, att man alltid måste bevisa dubbelt 
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så mycket som en vanlig, vilken annan som helst. Så det är inte så roligt men vi ska se hur länge 

orkar vi med det.  

Alan tycks känna en viss hopplöshet över romers situation och menar att romer inte tas på allvar. 

Han anser att situationen är så pass jobbig att han inte vet om han kommer att orka fortsätta 

kämpa. 

Det som jag dock finner mest anmärkningsvärt när det gäller diskussionen kring diskriminering är 

att alla mina ickeromska informanter ansåg att romer fortfarande diskrimineras i det svenska 

samhället. Läraren Gudrun menar att det omgivande samhället i viss mån bidrar till att skapa en 

problematisk bild av romer. 

Gudrun: Det finns ju diskriminering fortfarande och känner man sig diskriminerad som du 

pratade om förut� så är det som så att� varför ska jag, jag är ju. Alltså man tar på sig den här 

stigmatiseringen själv va. Det blir självuppfyllande på något sätt. Ja. Och sen en ond spiral, jag 

vet inte hur man bryter den. Nej. Så att jag kan inte säga att, att det bara är romerna som inte 

förstår sitt eget bästa utan vi har väl lite i vårt förhållningssätt finns någonting. 

Gudrun tycks mena att romer har en viss negativ förväntan på sig från det svenska samhället. 

Hon talar om att det omgivande samhället innehar ett visst förhållningssätt gentemot romer och 

att denna negativa tillskrivna identitet sedan tas upp av romer och blir en självuppfyllande negativ 

profetia. Även min informant från socialkontoret, Berit, anser romer vara diskriminerade och 

nämner flera olika typer av fall då diskriminering förekommit. 

Berit: Dom blir anklagade med saker som dom inte har gjort. Och för det känner dom sig 

jätteförnedrade men jag vet inte om läraren väntar sig det att så där gör dom, dom skolkar och 

dom är aldrig sjuka då är dom hemma för att dom skolkar. Så låter det ju. Som X, hon gick inte 

till skolan. Hon blev jätteledsen för hon satt där och räckte upp handen. Hon kan inte så 

mycket för hon har svårt i skolan men då struntar läraren i henne, säger �Jag kommer sen� om 

hon ville nåt. Hon vart förnedrad så hon gick inte. �Hon skiter ändå i mig� så sa hon.  

Här talar Berit om en flicka som deltar i den studerade tjejgruppen och förklarar hur flickan 

ständigt misstänkliggörs. Även när flickan är hemma sjuk antas hon vara hemma med ogiltiga 

skäl. Berit menar att flickan ifråga inte heller får den uppmärksamhet och hjälp hon behöver i 

skolan. Detta har nu gått så pass långt att flickan numera blivit den skolkande skoltrötta elev som 

hon redan från början förväntades vara. Enligt Berit är det inte bara lärarna som behandlar 

flickan illa utan även elever behandlar stundvis de romska flickorna i tjejgruppen illa. 

Jennifer: Uppfattar ni att dom blir behandlade sämre av dom andra barnen eller är det just 

lärarna dom här det här, miss� ja, vad ska man säga. Att dom misstänker dom för saker som 

dom inte ens har gjort som skolk t.ex.? 

Anna: Ja, det är ju barnen med oh ja. En del, inte alla så klart, men en del barn också. Dom var 

utsatta. Jag kommer ihåg när dom gick på X-parken t.ex. och då var det ju det här med 

zigenare och väldigt fula ord, väldigt fult så. 

Berit: Ja, men jag tror ju att som man hör i familjer när man jobbar och deras barn kommer 

hem och säger �Ja, den har gjort det och den var från ett annat land�, �Jävla invandrare säger 



 31 

dom� men dom säger ännu värre om det är en rom � Jävla zigenare�. Jag vet inte men dom 

särskiljer, då är det invandrare och jävla zigenare med deras ungar� så visst är det hemifrån. 

Och �Jävla turkar�. Igår när jag satt i bilen sa en mamma �Jävla turk�. �Vad sa du?� sa ungarna 

då. Dom går på X-skolan så där är det ju väldigt blandat och där jobbar dom mycket med det 

här men hemma är det för jäkligt.  

Anna och Berit berättar här hur flickorna fått höra glåpord efter sig när de varit ute och Berit tar 

även upp hur föräldrar påverkar sina barn genom att tala illa om romer. Hon menar att många 

anser romer vara längst ner på den hierarkiska skalan och att man skiljer ut romer från 

invandrare. 

Frågan är dock hur allt detta ska tolkas. Varför menar alla mina ickeromska informanter att det 

finns en tydlig diskriminering av romer medan flera av mina romska informanter menar att så inte 

är fallet? Kan det vara så att alla romer är diskriminerade men att bara de äldre märker det eller är 

det främst de äldre som diskrimineras? Är romerna utsatta för en strukturell diskriminering som 

de ännu inte själva upptäckt eller är det så att de ickeromska informanterna antar att romerna är 

diskriminerade och därigenom upprätthåller en diskurs kring romer och diskriminering?  

Det kan också vara så att informanterna är så pass vana vid att bli diskriminerade att de inte ens 

reagerar på det eller är medvetna om det. Det torde även vara oerhört psykiskt påfrestande för en 

människa att tänka på att omgivningen ser en som en sämre och lägre stående individ. För att inte 

gå under kan en reaktion bli att förneka och blunda för all form av diskriminering.  

Fanny Ambjörnsson nämner i I en klass för sig denna problematik. I en av klasserna som hon 

studerar går en flicka som enligt Ambjörnsson ständigt utestängs från klassens gruppgemenskap. 

När flickan intervjuas förklarar hon sitt stigma med att peka på hur hon avviker från klassen och 

förmedlar en mycket negativ självbild.106 Genom att göra det får hon stigmatiseringen till att vara 

hennes eget fel och hon tycks därigenom även ha internaliserat de andra klasskamraternas 

negativa bild av henne själv.   

 

Den tillskrivna identiteten internaliseras 

En av flickorna på fältet berättade för mig hur hon ansåg det omöjligt att nå framgång i skolan då 

en av hennes lärare numera hade en oerhört negativ inställning till henne och hennes 

studieambitioner. Enligt flickan hoppade läraren en gång över henne när hon delade ut papper 

med instuderingsfrågor till det stundande provet. När flickan ifrågasatte varför alla i klassen fick 

pappret utan hon själv hade läraren svarat �Du bryr dig ju i alla fall inte så då är det ju ingen idé 

att slösa papper på dig�. Flickan hade känt sig så kränkt att hon inte hade velat be om pappret 

igen och satt därför med mig kvällen innan provet och kunde inte studera för att hon inte visste 

vad provet skulle behandla. För att inte framstå som dum valde flickan att agera som om hon inte 

brydde sig om provet, resultatet blev ett misslyckat prov. Lärarens förväntningar på henne som 

misslyckad elev gjorde att hon blev en misslyckad elev. Detta stämmer mycket väl överens med 

                                                 
106 Ambjörnsson (2004) sid. 243-245 
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Jenkins teorier om självuppfyllande profetior. Flickans lärare hade makten och auktoriteten att 

använda strukturella hinder mot flickan.107 Genom brist på tillit och förtroende samt genom att 

inte ge flickan de papper och den hjälp hon behövde kom flickan att bli den problemelev som 

läraren redan utsett henne till. 

I böckerna Questioning Gypsy Identity och Gypsy and traveller ethinicity problematiserar den brittiska 

docenten Brian A. Belton kring hur negativa profetior kan verka självuppfyllande. Belton skriver i 

sin bok Questioning Gypsy Identity hur han från en tidig ålder av sina föräldrar fick veta att han var 

annorlunda. Hans familj definierade sig som zigenare och han fick veta att han som zigenare var 

bättre än de som inte var zigenare.108 Denna identitet som tillskrevs honom av hans föräldrar 

förstärktes genom att det omgivande samhället kategoriserade Belton och hans familj som 

avvikare. Av lärarna i skolan och av de andra skolelevernas föräldrar var han kategoriserad som 

ett problembarn och dessa tankar internaliserades efterhand även av skoleleverna. Belton menar 

att han själv �blev rom� för att andra i samhället pekade ut och kategoriserade honom som rom. 

Han förväntades bete sig på ett visst sätt av omgivningen och Belton menar att han därför blev 

den avvikare som samhället redan kategoriserat honom som109. 

Belton skriver i sina böcker mycket tydligt att han anser sin egen identitet (self ascription) blivit 

mycket påverkad av den identitet som omgivningen tillskrivit honom (ascription by others) och att 

detta lett till att han till viss del internaliserat det omgivande samhällets syn på hans identitet.  

Den diskriminering som romer utsatts för tycks ha skapat en förtroendeklyfta mellan delar av det 

romska samhället och det officiella Sverige. Många tycks vara rädda för att träda fram som romer. 

Av det som framkommit av de intervjuer som jag gjort med kommunanställda tycks det även 

finnas en viss skillnad mellan bosniska romer och serbiska romer när det gäller att presentera sig 

som rom. Flera av mina informanter menar att de bosniska romerna i relativt stor utsträckning 

försöker dölja den romska identiteten för myndigheter och istället presenterar sig som bosnier. 

Detta har lett till att elever placerats i bosnisk hemspråksundervisning och där har det sedan 

avslöjats att det är romani chib som är modersmålet då kunskaperna i bosniska ej varit så goda. 

 

En protest mot det normativa 

Innan mitt första möte med den romska tjejgruppen var jag väldigt nyfiken på hur tjejerna skulle 

vara. Jag hade tidigare alltid kommit att förknippa romska kvinnor med långt mörkt hår, 

guldsmycken och en stor, vid, lång kjol. Ganska snabbt blev jag dock informerad om att de 

nyanlända romerna inte bar någon särskild klädsel kopplad till viss kultur. Flickorna i tjejgruppen 

klädde sig i de allra senaste modekläderna och deras hår var alltid perfekt stylat. Ögonbrynen var 

noppade i vackra bågar och sminkningen var så utmärkt att �skavanker� aldrig syntes. Det var 

visserligen ett tag sedan jag själv var högstadieelev men mitt intryck är att de här tjejerna tillhörde 
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den �coola klicken�. På min högstadietid var det här tjejerna som alla flickor ville umgås med och 

som alla killar ville bli ihop med. Med deras tighta låga jeans och snygga toppar hade de enligt 

min uppfattning alla förutsättningar för att vara högstadiets �drottningar�. Efter ett tag märkte 

jag dock att flickorna inte riktigt var som de �coola� flickorna jag mindes från min egen 

högstadietid. De klädde sig som de skulle men hade ett förvånansvärt grovt språk och en väldigt 

högljudd, spontan framtoning. Samtidigt som flickorna kunde skrika svordomar och klä sig i de 

allra tuffaste kläderna var de oerhört hårt hållna hemifrån. Enligt socialarbetarna tilläts de inte 

vistas ute själva på kvällarna och fick inte ha pojkvänner innan äktenskap. 

Flickorna drog sig inte för att använda svordomar och jag blev väldigt förvånad när en söt liten 

12-årig flicka i gruppen skrek: �Åh vad kåt jag blir, nu får jag stånd!�. Även gruppledarna reagerade 

på flickans uttryck och frågade henne om hon visste vad �kåt� och �stånd� betydde och varför 

hon valt att säga så. Det visade sig att flickan inte hade någon aning om ordens innebörd men 

förstått att det var fula ord och ansåg dem då passa i sammanhanget. Fanny Ambjörnsson lägger 

fram en teori bakom vulgärt språkbruk i I en klass för sig. Hon menar att burdus framtoning och 

grovt språkbruk ofta inte är medveten och inte heller kan ändras i en handvändning men att de 

symboliserar ett motstånd. Enligt Ambjörnsson handlar det om ett avståndstagande mot den 

normativa femininet som unga kvinnor idag förväntas iscensätta.110 Jag anser att denna teori kan 

gå att tillämpa även på tjejgruppen. Mycket tyder på att det än idag finns många fördomar mot 

romer. Både socialkontoret och skolan strävar efter att de unga romska flickorna i tjejgruppen ska 

bete sig mer �korrekt�. Flickorna disidentifierar sig med den typen av person som 

majoritetssamhället önskar att de ska bli och protesterar därigenom mot majoritetssamhällets 

värderingar. Genom att istället bete sig burdust och svära kommer flickorna så långt som möjligt 

ifrån den normativa femininiteten som majoritetssamhället vill att de ska uppfylla. Problemet är 

dock att protester kan förstärka fördomar och verka som en självuppfyllande profetia. Historiskt 

har romska kvinnor ofta beskrivits som normlösa, svärande och promiskuösa111. Genom 

flickornas protester mot majoritetssamhällets normer framstår de som den stereotypa bilden av 

en romsk kvinna. I och med att de uppfyller samhällets yttre kriterier på en promiskuös romsk 

kvinna förstärker de fördomen även om de i själva verket är oerhört oskuldfulla. Flickorna fångas 

i en paradox. De försöker göra motstånd mot en problematisk bild som de inte vill bli 

identifierade med men i detta motstånd mot kulturalisering reproducerar de samtidigt denna bild. 

 

Mina informanter från socialkontoret, Anna och Berit, kom under intervjun in på romsk 

uppfostran. De menade att romska ungdomar fostrades till respekt för sin kultur och sina 

föräldrar och till att vara utåtriktade och visa sina känslor. Anna och Berit menade att detta ofta 

uppfattades som störande av lärare och att de utåtriktade personligheterna ofta misstolkades som 

uppkäftighet och brist på respekt. De efterfrågade att lärare skulle bli bättre på att ta tillvara de 
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resurser som barnen var med tanke på deras flerspråkighet samt den mångkulturella och sociala 

kapacitet som de besatt.  

Anna: Alltså, man uppfattar inte dom som lika vulgära som om det skulle vara nån annan tjej. 

Och sen när dom använder alla dessa ord som inte är så tjusiga att höra precis, fast ändå så, ja 

det går att prata med dem på ett annat sätt. Vi jobbar ju med andra ungdomar också, svenska 

ungdomar eller från andra kulturer och så, så att visst är det skillnad.  

I stycket ovan samt i citatet ovan blir det väldigt tydligt att ledarna för tjejgruppen har en relativt 

essentialistisk syn på etnicitet och kultur. De talar om romsk barnuppfostran och särskiljer även 

romer från andra grupper men menar samtidigt att romsk kultur och romsk barnuppfostran har 

många fördelar. Anna och Berit säger att romer är mycket sociala och utåtriktade men att detta 

ofta misstas som uppkäftighet av skolpersonal. När Anna pratar om ungdomar delar hon i citatet 

ovan upp dem i tre underkategorier; romer, svenskar och de från andra kulturer. Det blir i detta 

fall mycket tydligt att romerna varken identifieras med de svenska eller de utländska ungdomarna 

utan utgör en egen kategori och anses vara annorlunda än andra ungdomar. 

 

Skolans påverkan 

Anna: Ja, men se på våra tjejer bara. Dom är så villiga, dom vill gärna kämpa och så och visst 

har vi påverkat dom, absolut. Det går inte att komma undan, visst har vi påverkat dom alla 

under den här tiden. Men dom kämpar så hårt för att deras, alltså dom är inte på samma nivå 

kunskapsmässigt och i hemmet finns inte den kulturen heller. 

Berit: Jo, men vi påverkar för dom tycker ju att det är jätte kul att komma till oss och säga att 

dom har haft prov och att dom har klarat det. Bara det att dom har någon att gå till och berätta 

och man berömmer. 

Anna: Ja, dom får bekräftelse på ett helt annat sätt. Dom är någon här och behöver inte fightas 

med nån utan vi lyssnar när dom har nåt att säga och hör dom också.  

Skolans betydelse för individens utveckling får inte förringas. Under senare hälften av 1900-talet 

har en mängd olika utbildningsprojekt riktade till romer startats upp112. Många av dessa projekt 

har haft som mål att både höja kunskapsnivån hos romer samt att integrera, ibland till och med 

assimilera, romer i samhället. Vissa projekt som utgivit sig för att fungera integrerande har enligt 

en del utredningar istället försökt verka assimilerande113. Inga Gustavsson talar i sin rapport från 

vuxenskolan i Årsta om hur de romska eleverna använder sig av olika gränsbevarande 

mekanismer för att inte låta sig assimileras. Gustavsson menar att skolan inte försöker verka 

assimilerande utan integrerande men samtidigt beskriver hon de romska elevers gränsbevarande 

mekanismer.114 Att de romska eleverna känner ett behov av att använda sig av olika metoder för 
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att skydda identiteten och integriteten tycker jag dock tyder på assimilationsförsök från skolans 

sida. Jag misstänker att de gränsbevarande mekanismer som Gustavsson beskriver snarare talar 

för att skolan försöker påverka saker som eleverna finner viktiga för deras identitet. Man talar 

ofta om romsk kultur och hur den påverkar elever i en viss riktning. Vad vi dock bör ha i åtanke 

är att skolorna till stor del verkar omkulturaliserande och inte bara avkulturaliserande. Även den 

svenska kulturen är fylld av tankar, idéer och ideologier som är skapade i vårt samhälle och dessa 

strömningar utgör inte någon allmänmänsklig logisk normlag. Det kan dock tänkas vara så att 

människor som kommer från en annan kultur lättare uppfattar när subjektiva värderingar från 

majoritetssamhället kommer in i utbildningen.115 Utbildningens makt får inte förringas och 

utbildningsväsendet har emellanåt utnyttjats av styrande runt om i världen för att påverka 

människor i den riktning som man önskar. Benedict Anderson diskuterar i Den föreställda 

gemenskapen hur kolonisatörerna i Sydamerika och Asien genom utbildning kunde styra 

nationalism i den riktning de själva önskade. Kolonisatörerna var ofta i behov av lokala individer 

för att kunna sköta de olika uppgifterna inom statens byråkratier. Det var därför av stor vikt att 

utbilda lokalbefolkning så att den skulle vara lojal mot sin arbetsgivare trots att arbetsgivaren var 

den ockuperande makten. Samtidigt som det var viktigt att arbetarna kände gemenskap med den 

styrande makten var det ändå av stor vikt att fostra urinvånarna till att se sig själva som lägre 

stående än de styrande. Detta lyckades kolonisatörerna med genom att ge utvalda 

ursprungsinvånare en utbildning som fostrade till att känna samhörighet med kolonisatörernas 

ursprungsland och även de andra kolonierna som var under kolonisatörernas makt. 116  

Flera av mina ickeromska informanter tycks dela upp den romska kulturen i två olika delar. Den 

första delen anses gammalmodig och hämmande för integrationen medan den andra delen anses 

vara traditionell men med stark knytning till identiteten och integriteten. Den första, sämre delen 

anses bestå av tidiga (ibland ofrivilliga) äktenskap och brist på skoltradition och behöver därför 

bytas ut mot �svenska värderingar�. Detta var ett krav för att romer skulle kunna avancera i 

samhället och få samma möjligheter som ickeromer. Den andra delen av kulturen symboliseras av 

till exempel språk, eventuell klädsel samt renlighetsregler. Denna del anser dock mina informanter 

att romer kan bibehålla oförändrad och ändå integreras i det majoritetssamhället. Synen på den 

romska kulturen som tudelad blev väldigt tydlig i intervjun med socialarbetarna Anna och Berit. 

Anna: Om jag har en syskongrupp där redan två är bortgifta för andra gången och då vill jag 

rädda dom här sex som är kvar. Alltså förstår du? Sen vet jag att dom andra runt omkring där 

på X där dom bor att dom vet ju också. För dom berättar att �Ja, men vi är med i tjejgrupp och 

vi gör det och du ska gå i skolan och du ska göra det och du ska��. Alltså det sprider sig 

precis som det spred sig att vi sitter här och dom kom allihopa utan att vi kallade dom hit 

Jennifer: Vad är det som är erat mål? Vad är det ni vill göra? 

Berit: Allt det där som Anna sa med läxor. Alltså plugga, få in dem att fortsätta i skolan, ja, 

mycket sånt ligger det i. Att dom får andra värderingar, bli starka. 

                                                 
115 Ödman (1980) sid. 119 
116 Anderson, Benedict: Den förställda gemenskapen (1991) sid. 135 
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Anna: Kanske behålla sina värderingar som är knutna till kulturen och det är som är viktigt för 

deras identitet och deras integritet och allt det där då. Men så också det här med värderingar 

som Berit säger stärka dom som blivande kvinnor. Det är målet kan man säga. Eller hur?  

Berit: Ja, för visst ska dom ju gifta sig nån gång i framtiden och allting så det är ju inte så.  

Anna: Men blivande kvinnor, det kanske är för tidigt att säga men ändå vet du, om vi pratar 

om romsk kultur så är det absolut inte. För dom är ju redan mellan tolv och sexton och sen att 

femton, sextonåringar gifter sig och skaffar barn redan så att det är. Att dom blir starka, att 

dom kan säga ifrån, att dom fortsätter och går på gymnasiet sen efter grundskolan. Att det är 

målet. Att en vacker dag när vi möter dom nånstans på X-gatan att dom berättar �Ja, jag har 

slutat gymnasiet och jobbar på�ja�Kicks�. 

Anna och Berit önskar med sitt arbete förhindra tidiga äktenskap och vill istället uppmuntra 

tjejerna till att satsa på studier. De hoppas även kunna bidra till att stärka flickorna och ge dem 

kraften att stå upp för sig själva.  

 

Kulturalisering av problem leder till särlösningar 

Socialförvaltningens förhoppning med gruppen är enligt mina informanter, Gudrun och Anna, 

att flickorna ska sporras till att studera samt att de ska se andra alternativ till tidiga äktenskap. 

Gruppen sägs även vara till för att ventilera problem och frågor, förbättra självförtroendet och 

framförallt för att stödja flickorna i deras tonårstid. Det kan vara intressant att notera att 

socialtjänsten aktiveras i tjejernas skolgång då det kan tyckas tillhöra skolans uppgifter. 

Thomas Hylland Eriksen nämner vid flera tillfällen i sin bok Etnicitet och nationalism att en person 

som söker efter etnicitet i ett sammanhang kommer att finna det likväl som en person som söker 

klass eller genus kommer att finna även det.117 Jag anser att detta kan vara fallet även i denna 

grupp. Man behöver inte nödvändigtvis definiera denna grupp som romsk, den skulle även kunna 

definieras som en grupp för till exempel flickor med problem i skolan och inte ta hänsyn till den 

etniska aspekten. En bekräftelse för det finner jag den unga icke-romska flickan i gruppen vara, 

hon framstår som en självklar deltagare i gruppen trots att hon inte har någon romsk anknytning. 

I Romer i Sverige � tillsammans i förändring påtalas att många bosnier inte betraktar bosniska romer 

som bosnier. Man förespråkar därför i utredningen att dessa motsättningar aktivt ska motarbetas i 

samband med flyktingmottagandet. 118. Frågan är dock om vi inte redan har samma problematik i 

Sverige bland svenskar? Betraktar majoritetssamhället svenska romer som svenskar? Accepterar 

samhället att man är både rom och svensk eller anses det vara en oxymoron? Jag finner att den 

romska identiteten ofta är ett så starkt stigma för en individ att en person alltid kommer att anses 

vara rom framför andra möjliga identiteter. Genom att det i socialkontorets regi bildas särskilda 

tjejgrupper för romer särskiljer man romer från andra samhällsgrupper. Problemen kulturaliseras 

genom att särskilda åtgärdsgrupper baserade på medlemmars etnicitet grundas. Jag tror att man 
                                                 
117 Hylland Eriksen (1993)  
118 Johansson & Stork (1997) sid. 75 
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genom särskiljning riskerar att stärka dikotomin romer och svenskar, samt romer och invandrare 

ytterligare. Problem med utbildning behöver inte enbart ses som ett kulturellt betingat problem 

utan kan till exempel även belysas ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

När romer är dåliga i skolan anses det ofta vara kulturellt betingat, när svenskar är dåliga söker 

man däremot sociala, medicinska eller psykologiska förklaringar. Man kan dock inte ignorera 

sociala missförhållanden och utanförskap som förklaringsmodeller samt att man påverkas av 

utanförskap, diskriminering och kulturell stigmatisering. När missförhållanden förklaras söker 

man ofta förklaring i romers kultur och inte i majoritetssamhället. Man väljer att ifrågasätta romers 

handlande men funderar inte över huruvida man själv är medskyldig till den aktuella situationen 

genom till exempel vardagsrasism eller strukturella hinder.  

Vissa anser dock att om den romska gruppens problem inte längre diskuteras i kulturella termer 

riskerar gruppen att stigmatiseras ytterligare. Angus Bancroft varnar i sin bok Roma and gypsy 

travellers in Europe att en dekonstruering av den etniska identiteten kan komma att framställa romer 

som en kriminell subkultur och då ytterligare bidra till stigmatiseringen. 119 Bancroft menar även 

att den etniska identiteten ger den romska gruppen välbehövliga fördelar. En dekonstruering av 

romer som etnisk grupp skulle försämra gruppens situation då de som erkänd minoritet är 

berättigade till vissa fördelar.120 Även Belton diskuterar detta ämne i sin bok Questioning Gypsy 

identity. Han menar att ett hierarkiskt underläge kan ge en grupp makt och lånar Stuart Halls 

begrepp weak power för att förklara sin ståndpunkt. Belton anser att en grupp som genom 

strukturell diskriminering hindras från att besitta makt ironiskt nog kan gynnas av sitt underläge 

och tack vare det få tillgång till makt i en viss utsträckning. Underläget har sina uppenbara 

nackdelar men kan även utnyttjas till att vinna solidaritet och positiv särbehandling. Belton 

menar, precis som Bancroft, att romer på grund av denna weak power skulle förlora makt genom 

en dekonstruering av etniciteten.121   

Jag anser likt Bancroft och Belton att en total dekonstruering av den etniska identiteten hos 

romer inte är önskvärd. Till vissa typer av problem kan lösningar gå att finna genom att studera 

kultur och traditioner men jag vill dock betona att man i allt högre grad även bör belysa andra 

möjliga förklaringar då problem uppstår. Faktorer som genus, klass och generation får inte 

ignoreras bara för att en person anses tillhöra en etnisk minoritet.  

 

Romaklasser och romaskolor 

Runt om i Sverige finns olika typer av skolor och klasser som är riktade till enbart romer. Endast 

en av mina informanter, en av de icke-romska, argumenterar för dessa typer av särlösningar. Min 

informant Stina anser att romers situation är mycket speciell och menar att enskilda romska 

skolor ofta är den enda möjliga lösningen. Genom den segregering och diskriminering många 

                                                 
119 Bancroft, Angus: Roma and gypsy travellers in Europe (2005) sid. 16 
120 Ibid, sid. 46 
121 Belton (2005) (1) sid. 95-97 
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romer fått utstå har utbildningen kommit i kläm och Stina påpekar att många romer inte känner 

sig bekväma att läsa med icke-romska elever. I en �romsk� skola känner de dock en trygghet 

menar hon. 

Det finns flera olika sorters särlösningar för romer idag. Ett exempel är Irisskolan i Malmö, en 

grundskola för vuxna romer. Skolan startades i ett samarbete mellan Malmö Stads Kommun, 

Komvux och ett studieförbund 1998. De flesta elever är mellan 20 och 35 år och de söker sig till 

skolan då de misslyckats i den svenska grundskolan. Irisskolan fokuserar på grundskolans 

kärnämnen och man lägger stor vikt vid svenska som andraspråk. Många elever har mycket lite 

kunskaper i svenska och gruppindelningen sker därför efter hur eleverna behärskar det svenska 

språket. Elevernas kunskaper i svenska språket graderas enligt en bokstavsskala från A till F där A 

står för i stort sett inga kunskaper i svenska språket medan F symboliserar kunskaper som 

motsvarar årskurs 9. Min informant på skolan, Stina, poängterar dock att de allra flesta eleverna 

aldrig når fram till en F-nivå då CSN enbart beviljar studiemedel för 100 veckor. Stina påtalade 

att många elever saknar studievana och har mycket ojämn grundutbildning. Detta medför att all 

undervisning går mycket sakta framåt. Denna problematik resulterar ofta i att eleverna får sluta 

innan de nått upp till en F-nivå och Stina menar att det ofta leder till en kronisk arbetslöshet men 

med den extra belastningen av studielån. För tillfället har man ingen romsk pedagog vid 

Irisskolan men det finns ändock flera romer som arbetar i skolan till exempel som receptionist, 

vaktmästare, utbildningsledare samt som anställd i skolans café. Det kan här vara intressant att 

notera att romerna i sig anses göra skolan romsk, inte pedagogerna. Det finns ingen romsk lärare 

och man undervisar på svenska, ej romani men på grund av skolans elever definieras skolan som 

romsk. 

En annan skolverksamhet som vänder sig just till romer är Romaklassen på Nytorpsskolan i 

Stockholm. Romaklassen har funnits sedan 1993 och drivs av Angelina Taikon och Mikael 

Demetri. Klassen är egentligen en basgrupp och undervisningen är anpassad efter eleverna för att 

fungera väl med eleverna trots otillräcklig skolbakgrund. Taikon har inte själv pedagogisk 

lärarutbildning men har lagt upp utbildningen så att den ska passa elevernas individuella behov.122  

Ytterligare en utbildning som finns tillgänglig med specifik profilering mot romer är Sundbybergs 

Folkhögskola. Folkhögskolan bedriver flera utbildningar som vänder sig enbart till romer. Man 

erbjuder bland annat en barnskötarutbildning samt en lärarassistentutbildning och påpekar i 

introduktionsbladet att utbildningen är upplagd på ett sådant vis att man tagit hänsyn till de med 

bristfällig skolbakgrund.123 Dessa särlösningar är i sig mycket intressanta. Det finns idag en mängd 

skolor med olika inriktning och olika sorters pedagogik men dessa skolor är friskolor och drivs av 

annan huvudman än kommun eller landsting. 124 Detta tyder på att man inom vissa kommuner 

tycks anse romer så pass avvikande att man tillägnat dem egna utbildningsmetoder. Att skilja på 

elever som har bra skolunderbyggnad och de som har dålig skolunderbyggnad kan tyckas väldigt 

                                                 
122 Mannerfelt, Karine: Romaklass på sina egna villkor � Migranter, Omvärlden i Sverige. Nr 1(1998) 
123 http://www.sundbyberg.fhsk.se/kurser/kurser-romer.htm 2006-01-17 
124 http://www.friskola.se/vad/vad_ar.asp 2006-05-13 
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logiskt, likaså att skilja på elever som har svenska som modersmål och de som enbart behärskar 

svenska på en lägre nivå. Jag finner det dock oerhört intressant att kommuner och studieförbund 

gått samman för att skapat specifika romska utbildningar och inte enbart utbildningar anpassade 

efter skolunderbyggnad eller modersmål.  Skolor med etnisk, språklig eller annan alternativ 

inriktning drivs ofta i privat regi, i detta fall tycks dock kommunerna ansett det nödvändigt att 

själva starta utbildningar med romsk inriktning och har då tagit det på sitt ansvar. Det kan vara 

intressant att notera att de inte finns någon friskola med inriktning mot romer. Huruvida det 

tyder på att romer inte sett samma behov av särlösningar eller om viljan till att starta en fristående 

romsk skola finns men att inget projekt ännu hunnits initierats kan man enbart spekulera i. 

Genom att det i kommunal regi bildas särskilda utbildningar riktade till romer särskiljer man dock 

romer från andra samhällsgrupper och tycks mena att det finns en betydande skillnad mellan 

romer och andra grupper i samhället. 

 

Synen på Romaskolor och på den kommunala skolan 

Med tanke på de profilerade Roma-utbildningar som finns tillgängliga idag samt möjligheten till 

att starta fristående skolor med romsk profil frågade jag mina informanter om deras syn på 

romska profilutbildningar. Min informant Christopher som arbetar som kommunpolitiker i en av 

de större städerna i Sverige anser ej att särskilda skolor eller klasser är den ultimata lösningen men 

han ser det som ett möjligt alternativ.  

Mina andra informanter var dock alla starkt kritiska till särskilda romska klasser eller skolor. På 

frågan huruvida särskilda romska klasser kunde vara en lösning svarade mina romska informanter 

Ian och Alan: 

Ian: Nej, vi ska inte isolera oss, vi ska inte isolera oss! 

Alan: Nej, det är inte integration. Om vi pratar om integration. Hur ska vi integrera våra elever 

eller våra folk våra ungdomar i det svenska samhället så fort som möjligt? Det är vårt mål att vi 

ska integrera dom så fort som möjligt. Att dom ska stå på sina egna ben. Men hur ska vi göra 

det om vi isolerar dem, i en romsk klass? Jag ser inte så positivt på det. Utan barnen ska vara 

med andra barn, med svenska. Hur ska dom kunna lära sig hur samhället fungerar när dom är 

instängda och för sig själva? Det finns inte några framsteg där. 

För vissa personer kan säkert en särskild romsk skola eller romsk profilklass vara ett bra alternativ 

men mina informanter tycks dock inte anse att så är fallet. De verkar vara mer angelägna om att 

läsa i blandade klasser vilket kan tänkas höra samman med deras erfarenhet av skolan. De elever 

som jag har intervjuat har alla sagt att de trivts bra i skolan men att de inte alltid varit 

studiemotiverade. Det kan dock tänkas att en del romer har betydligt sämre erfarenhet av skolan 

och kanske framförallt av myndigheter och därför inte känner sig bekväma att gå till skolan eller 

att låta sina barn gå till skolan. Att mina informanter önskar �blandade klasser� skulle kunna 

tolkas som en essentialistisk syn på kultur med betydande skillnader mellan romer och ickeromer. 

Min uppfattning om mina informanter är dock att de syftar till språkliga och nationella skillnader 
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och inte kulturella. De tycks anse att blandade klasser är nödvändiga för utvecklingen av det 

svenska språket och för att förstå det nya landets samhällsstruktur. 

Min informant Christopher vill istället för särskilda romska skolor att man ska använda sig av 

kvotering för att få in unga romer på bättre utbildningar. Den allra viktigaste delen av 

skolpolitiken anser dock Christopher vuxenutbildning vara. Han menar att romer och resande 

nekats utbildning under mycket lång tid, att utbildningsnivån bland de äldre därför är mycket låg 

och att många därför inte inser vikten av att ha en bra utbildning. Många romer verkar därigenom 

ha hamnat i en cirkel som det kan tyckas omöjligt att ta sig ur från. Föräldrar med dålig 

skolunderbyggnad inser inte vikten av utbildning, deras barn blir därför inte motiverade till att 

studera och cirkeln sluts när barnen slutligen blir föräldrar med dålig skolunderbyggnad. Denna 

spiral har uppmärksammats och i perioder under 1900-talet har projekt riktade mot romska 

barn/romska föräldrar startats upp i hopp om att genom barnen/föräldrarna nå ut till hela 

familjen och få en förbättrad utbildningsnivå125. 

Christopher menar att det är bland föräldrarna som kunskapshöjningen måste ske för att sedan 

kunna leda till en kunskapshöjning bland de yngre. Den vuxenutbildning som erbjuds romer i 

dagsläget är dock enligt Christopher inte tillgängliga i den mån de borde vara. Många romska 

familjers ekonomier skulle bli allt för försvagade av sådana studier att studier i vuxen ålder är näst 

intill en omöjlighet. Christopher yrkar istället på att människor som studerar vid komvux ska få 

bibehålla de ekonomiska stöd som de lever av idag då han anser att ekonomin på intet sätt får 

försämras när en person väljer att läsa vidare.   

Christopher belyser ett mycket intressant dilemma i sin diskussion, nämligen ekonomiskt stöd vid 

studier. Dagens studiemedelssystem kan anses skapa vissa strukturella hinder för romer. Personer 

som avbryter gymnasiestudier för att senare återta dem kan upptäcka att åldern är ett problem.  

Gudrun: För dom är ju skeptiska mot skolan från början när barnen är små. Då har vi haft 

såna här romska assistenter och dom har gjort ett fantastiskt jobb för att få dom här 

småbarnen att gå till skolan. Men sen händer nåt på mellanstadiet, när dom börjar vara 14-15 

år. Dom börjar droppa av och blir bortgifta och ja, sen blir det oroligt och så blir det hackigt. 

Så blir det aldrig något färdigt grundskolebetyg. 

Anna: Att det är bättre idag än förut, det måste jag säga att jag uppfattar så. För fem år sen och 

till idag så tycker jag faktiskt att det hänt en hel del, men det har inte gått en generation. Alltså, 

det har ännu inte gått så många år så att man kan se det i statistiken på så sätt att dom får en 

utbildning utan det är många som hamnar t.ex. på X-gymnasiet och sen blir det praktiskplatser 

hit och dit va? Flickorna, alltså dom gifter sig och skaffar barn och då är dom ur det här 

systemet med skolan och allt ett tag och sen hinner dom fylla 20-21 och då är det sent, för sent 

för gymnasieskolan.  

Gudrun och Anna förmedlar båda samma problemfyllda bild där uppehåll i studierna och barn 

ofta leder till att studierna aldrig avslutas utan avbryts mitt i. Denna problematik bekräftas även 

av min kontakt på Irisskolan i Malmö. Studiemedelssystemet anses inte vara anpassat för 
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människor som väljer att avbryta sina studier och sedan återuppta grundskole- eller 

gymnasiestudier efter tonåren. Så länge som detta regelverk består och unga romer avbryter sina 

studier av olika skäl kommer strukturella hinder för att få en komplett utbildning att bestå och 

detta kommer då att slå hårt mot den romska gruppen. 

 

Brobyggare 

En sak som kommit upp till diskussion vid alla intervjuer är behovet av �brobyggare�. Flera av 

mina ickeromska- och mina romska informanter har efterfrågat romska lärarassistenter i skolan. I 

slutet av 90-talet initierades ett program där ett antal romer anställdes som lärarassistenter till de 

nyanlända romska skolbarnen. Projektet avslutades dock efter några år då det finansiella ansvaret 

överflyttades från kommunen till de aktuella skolorna. 

Ian: Vårt mål var att vi skulle hjälpa romska elever i alla skolor i X kommun för att förbättra 

närvaron och för att förbättra kontakterna mellan skola och hem. Bygga broar, eftersom det 

var svårt för våra romer att kontakta svenska myndigheter och skolor. Inte för alla men för 

några som inte kunde inte språket. Vi deltog i samtal när gällde barnen i skolan, dom behöver 

fortfarande nån tolk. Vi visade mycket bra resultat, vi förbättrade närvaron med 100 % 

Närvaro, istället för frånvaro. Alla barn kom till skolan och om det fanns något problem då 

kontaktade vi familjerna och sen fick föräldrarna komma till skolan. Dom hade föräldrasamtal 

med barnen genom oss. Vi har förbättrat så mycket och det blev goda resultat. Från 1998 

fanns det nästan inte längre några problem med frånvaro. Det finns enstaka elever som inte 

kommer men det kommer alltid att finnas några som inte går till skolan. Jag jobbar fortfarande 

inom fem skolor. Det finns problem överallt, men vi har förbättrat situationen när gäller 

kunskap, skolgång, och den här kontakten mellan hem och skola.  

Flera romer som jag samtalade med kände en frustration över att projektet med romska 

lärarassistenter hade avslutats. Projektet utvärderades av den aktuella kommunen och ansågs 

enligt utredningen ha varit mycket lyckat. Trots det lades projektet ner och många romer såg det 

som ett svek och ett tecken på att de inte var en prioriterad grupp. En tydlig essentialisisk syn på 

att vara rom har framkommit mycket tydligt då jag talat med mina äldre romska informanter samt 

mina icke-romska informanter om assistenternas roll och funktion i skolan. 

Jennifer: Men vad tror ni är det som gjorde att ni lyckades bättra resultaten? Du sa att du är en 

förebild till exempel och det tror jag kan hjälpa mycket men vad tror ni är det som gör att ni 

lyckas liksom när ni kommer in i skolorna som romska assistenter som inte dom vanliga gamla 

lärarna lyckades med?  

Ian: Jo, lärarna, svenska lärarna, kunde inte kommunicera med föräldrarna. Det är så 

jätteviktigt med kommunikation mellan föräldrar och skola. Dom kunde inte göra det. Varför? 

Vi romer har en, liksom i vår kultur någonting speciellt va! Man måste känna, va? Man måste 

känna lite kultur och så för att kontakta någon eller så.  

Jag frågade alla mina informanter hur de såg på projektet och om de ansåg att det fanns ett behov 

av romska lärarassistenter. Mina äldre romska informanter ansåg att det fanns ett behov medan 
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de yngre inte ansåg det. De yngre såg enbart språket som anledning till att behöva en romsk 

assistent och i och med att de numera behärskade språket ansåg de det inte längre nödvändigt. 

Jerry: Det skulle vara bra om det fanns lexikon men inte assistentlärare. Det är bättre att jobba 

med sin hjärna än att jobba med nån annans hjärna. Det ska inte vara så att assistentläraren 

säger åt mig hur det ska vara och inte vara. Det är mer att jag pratar mitt språk, det är ju liksom 

hans språk också. Han förklarar en syn på allt han gör. Men det är bättre om man från början 

jobbar med svenska på svenska. Mycket bättre. För har man en assistent lär man sig men man 

lär sig inte språket. Det är det som är problemet. Om han berättar, eller inte berättar men 

jobbar med mig på mitt språk då får jag ingen klar svenska.  

Jennifer: Vad tycker du? 

Emrah: Ja, samma sak men det skulle vara bra, varför inte liksom? Det skulle vara bra, det 

skulle vara båda två. Men det är bra också om det skulle finnas lexikon. Det var så där en gång 

när jag gick i en annan skola så läraren sa till mig, ja, du får ta upp det på lexikon några ord va 

som jag inte kunde. Jag bara slog upp det på bosniska eller serbiska var det, jag vet inte riktigt 

men jag förstod ingenting vad dom menade. Så då liksom då� 

Flera av mina icke-romska informanter ansåg dock att romska assistenter fortfarande behövdes. 

De menade att assistenten kunde vara ett effektivt sätt för dem att kommunicera med föräldrarna 

Assisterna hade fungerat som en bro mellan skolan och föräldrarna och flera som jag pratade 

med saknade denna �länk�. 

Jag finner det mycket intressant att de elever jag intervjuade inte ansåg sig ha ett behov av romska 

lärarassistenter medan föräldrar och lärare gjorde det. Tyder detta på att problemet i skolan 

egentligen ligger mellan föräldrarna och lärarna och inte eleverna och föräldrarna/lärarna?  

 

Skolan är viktig 

Jennifer: Vad tycker era föräldrar om skolan? Tycker dom att det funkar bra här också? 

Jerry: Dom tycker att det är vi som inte fungerar bra. Men skolan fungerar alltid bra.   

Mertsi: Ja, men det blir så. Det är alltid killarna som gör fel. Det är liksom, går man inte som 

man ska i skolan, det är inte föräldrarnas skyldighet. Även om dom säger att man ska gå så 

lyssnar man inte på dem. Det blir ju så.  

Jennifer: Men era föräldrar tycker att det är viktigt att ni går till skolan? 

Jerry och Mertsi: Ja! 

Mertsi: Ja, det är klart. 

Jerry: Har man ingen utbildning så är det ingen framtid. Man kan inte leva på socialen. 

Under intervjuernas gång har en tydlig skillnad mellan mina romska och mina ickeromska 

informanters svar blivit uppenbart. Mina romska informanter har alla svarat att deras utbildning 
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och skolgång är av stor vikt för dem och deras föräldrar. Mina informanter som arbetar med 

romer genom den offentliga sektorn har dock gett mig en helt annan bild av situation. De har 

menat att skolan ofta är av sekundär betydelse i många romers liv och att vissa romer istället 

prioriterar familj och kultur. Det är möjligt att denna skillnad i svaren är en tydlig indikator på hur 

situationen verkligen ser ut. Det kan mycket väl vara så att mina romska informanter anser att 

utbildning är mycket viktig samtidigt som de anser att familj och traditioner också är viktiga. Det 

ena behöver inte utesluta det andra. Det kan dock vara så att med majoritetssamhällets syn att se 

på utbildning prioriterar romer inte skola även om deras egen uppfattning är att de gör det.  

Under samtal med Jerry och Mertsis lärare målades en problembild upp. Gudrun har berättat för 

mig att hon försökt få männen engagerade i skolarbetet men att det under en mycket lång tid 

varit omöjligt. Den romska kulturen och bristen på skoltradition har ansågs vara orsaken. Jerry 

och Mertsi gav mig dock en helt annan bild. De berättade att skolan är väldigt viktig och att deras 

föräldrar försökt få dem att studera. Problemet har dock varit dem själva och deras ovilja till att 

läsa, skolan som sådan har dock alltid varit bra. En lärare som jag intervjuade berättade hur 

hennes romska elever ofta kunde ge dubbla signaler om hur de såg på sin utbildning.  

Jennifer: Är det någonting som ungdomarna har sagt till dig att �så vill vi att skolan ska va, om 

det var så skulle vi stanna kvar�? 

Gudrun: Nä, det tror jag inte. Det kan jag inte komma på. Dom säger att dom vill gå mer i 

skolan. Jag säger visst! Men kom då istället, för man kommer ju så lite va. Ja, man vill ju gå 

längre dagar och om vi då ordnar så att dom får längre. Men det fungerar inte, dom kommer 

ändå inte. Dom skulle kanske vilja men det finns ingen patentlösning. Dom säger att dom vill 

ha mera skola för att dom vill ha betyg säger dom. Men sen nästa vecka så är dom borta. 

Gustavsson tolkar i sin rapport denna typ av önskan som en försvarsmekanism. Hon anser att 

många av hennes informanter svarade så som assimilationspolitiken hade som mål att de skulle 

svara, nämligen att utbildning var av största vikt och att de givetvis ville satsa på sina studier.126 

Gustavsson fann att många elever uppskattade att gå till skolan men inte ville bildas i enlighet 

med majoritetskulturens normer. Med andra ord accepterades samhällets medel men inte dess 

mål.127  

Jag har ingen önskan att avgöra vad som gäller i mina informanters fall utan konstaterar enbart att 

eleverna säger sig vara nöjda med utbildningen och jag anser då det vara deras uppfattning.  

Jennifer: Eh, tycker ni att ni lär er mycket i skolan? Tycker ni att det är bra här? 

Jerry: Det är inte alls dåligt. 

Mertsi: Men ibland är det svårt men inte dåligt. Ibland blir det svårt att liksom� 

                                                 
126 Gustafsson (1971) sid. 116 
127 Ibid, sid. 122 
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Jerry: Det är liksom att det, vill man ha hjälp så finns det hjälp. Men för oss, okej för honom, 

för mig är det lite sent nu. Jag har ju valt helt fel. Men annars, är det bra här. Dom hjälper 

mycket och så.  

Jennifer: Mm. När du säger att det är ditt eget fel, alltså, gick du inte så mycket i skolan eller? 

Jerry: Nä, faktiskt inte. Nä, det är nu man börjar komma igång och liksom tänka efter vad man 

gjort, vad man måste tänka på. Men förut var det inte så, jag var med kompisar om du förstår 

vad jag menar. Men nu tänker man bättre, klarare liksom.   

Mertsi: Tänker på framtiden också. 

Jerry: Ja, det är sant. Framtiden alltså. 

Mertsi: Men när man är tonåring man tänker inte på det man tänker bara liksom, äh. Göra 

sånt som är kul men inte stämmer.  

Jerry säger under intervjuns gång att han nu insett att han prioriterat fel och tycks anse att det nu 

är för sent för honom att komma ifatt. Ett uttryck som både Jerry och Gudrun använde för att 

beskriva Jerrys situation var att han kastat bort sitt liv. Jag finner det oroväckande att en man som 

inte ens hunnit fylla 20 år anser att livet redan är förstört på grund av en bristfällig 

grundskoleutbildning. Med den kunskap jag har om det aktuella studiemedelsystemet anser jag 

dock att Jerry delvis har rätt. Jerrys formulering får mig dock att fundera över hur han kommit 

fram till insikten att han �kastat bort sitt liv�. Kan det vara så att Jerry kommit till samma insikt 

som sin lärare eller har den ena internaliserat den andras åsikter? Spontant får jag känslan av att 

det är Jerry som internaliserat Gudruns åsikter. Man skulle kunna säga att det är allmänt 

vedertaget i Sverige att man utan utbildning ej kan nå framgång i yrkeslivet. Intressant kan då vara 

att notera några av de slutsatser som forskaren Judith Okely kommit fram till i sin bok The 

Traveller-Gypsies. Under flera år under 70 och 80-talet bedrev Okely fältstudier bland romer i 

Storbritannien och bodde även själv i husvagn i romska läger. Okelys slutsats när det gäller 

sambandet mellan utbildning och framgång var att det var starkt men åt motsatt håll än så som vi 

vanligen ser det i Sverige. Enligt Okely var de romska familjer som var framgångsrika i samhället 

de som var minst skolade och de som levde i störst fattigdom var de som tillbringat mest tid i det 

engelska skolsystemet128. Skolning till yrke fick man ej främst genom skolan utan genom att följa 

sin förälder i jobbet och därigenom skaffa kunskaper om yrket. Jag menar härmed på intet sätt att 

förringa betydelse av en komplett skolgång under de obligatoriska skolåren, jag vill dock belysa 

existerandet av teorier som visar på alternativa sätt att klara sitt uppehälle än klassisk skolning. 

Med dagens arbetsmarknad kan det även vara så att många inte anser det lönt att ägna tid åt 

högre studier. Arbetslösheten bland akademiker är förhållandevis hög129 och bland akademiker 

                                                 
128 Okely (1983) sid. 64 
129 Hedenljung, Linda: Var femte akademiker arbetslös ett år efter avslutad utbildning, Östersunds-Posten (2006-05-

04)  
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med utländsk bakgrund anses den ofta vara ännu högre130. Bra utbildning räcker inte långt då 

även tur och rätt kontakter är viktiga vid jobbsökande131. Allt färre söker till högskola och 

universitet132 och det är kanske inte alls konstigt att vissa utsatta grupper inte anser det lönt att 

lägga tid på studier då. Många av mina informanter har invandrarbakgrund och som romer och 

invandrare kan de tänkas besitta ett dubbelt stigma på arbetsmarknaden. Hög arbetslöshet bland 

akademiker, utbredd diskriminering, dubbel stigmatisering, brist på romska akademiska förebilder 

samt brist på utbildningstradition kan alla tänkas vara orsaker till att många romer inte satsar på 

högre studier. Om Jenkins teori om ett osynligt framgångstak stämmer133 är även det en 

förklaring till brist på studiemotivation då en rom oavsett ansträngning inte kan nå samma 

framgång som en av majoritetssamhället. 

 

Utbildningssituationen komplex 

Min bild av mina informanters syn på skolresultat och närvaro är mycket komplex. Alla mina 

informanter säger att skolan är väldigt viktig men ingen av dem har ändå uppvisat särskilt goda 

resultat i skolan. En av flickorna från min fältstudiegrupp har berättat för mig att hon planerar att 

läsa vidare och att hon är mycket intresserad av matematik och naturvetenskapliga ämnen. Jag 

anser att denna flicka är mycket begåvad och har lätt för att lära. Efter kontakt med flickans 

föräldrar har jag också fått uppfattningen att de ser en bra utbildning som någonting mycket 

viktigt och att de vill att dottern ska läsa vidare på universitetet. Mamman uttryckte sin glädje 

över att, så som hon såg det, alla med utbildning kunde få jobb i Sverige. Hon berättade 

entusiastiskt om alla människor med invandrarbakgrund som hon sett på viktiga befattningar i 

arbetslivet och menade att i Sverige såg man inte till hudfärg och namn då man anställde utan till 

meriter. Mamman påpekade gång på gång för mig att så länge hennes barn studerade skulle de bli 

framgångsrika i samhället. Trots denna, som jag uppfattade den, motivation hemifrån, har flickan 

ej särskilt bra betyg i skolan. Hon har inte godkänt i alla grundämnen trots att hon enligt den 

uppfattning jag fått har mycket lätt för att lära.  

När jag har frågat mina informanter om anledningen till att de har en mycket sporadisk bakgrund 

har de förklarat det med att det var deras eget val. De tre informanterna som läste på gymnasiet 

menade att deras föräldrar önskade att de skulle studera men att de själva inte orkat eller velat. 

Flickorna i tjejgruppen förklarade deras frånvaro i skolan med att de ansåg sig behandlas dåligt i 

skolan. De menade att de diskriminerades, behandlades illa av lärarna och inte fick den hjälp de 

behövde. Anna och Berit instämmer med flickorna i tjejgruppen men anser att många inte går till 

skolan för att de helt enkelt inte vill.  

                                                 
130 Svenska Dagbladet: Invandrare nekas jobb, Svenska Dagbladet (2005-09-09) 
131 Hedenljung (2006-05-04)  
132 Nyberg, Hanna: Studier lockar färre, Göteborgs-Posten (2006-05-04)  
133 Jenkins (1997) sid. 59-60 
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Jennifer: Men sen när du kommer in i familjerna och säger �Varför går inte Lisa i skolan?� vad 

brukar dom säga? 

Anna: �Men hon vill inte!� �Hon vill inte!� Det är det som dom säger alla. Dom vill inte. Och 

sen är det ju vet du att flickorna dom ska ju gifta sig. Det vet dom ju. Dom ska gifta sig och 

skaffa barn. Då menar dom att, �ja, det här är inte så viktigt�. Och oftast så är det ju så också 

att dom gifter sig och skaffar barn och så men en del som, ja, kusin till en av tjejerna, hon har 

ju två barn och hon ska gå utbildning. En del mammor vill ut och jobba och en del jobbar ju 

redan på t.ex. X-butiken eller städjobb eller så där, kämpar och jobbar. Taxiförare är två 

stycken till två pojkar som jag hade som ärende,  jättebra.  

Även min informant Gudrun instämmer i denna förklaring. Alla mina icke-romska informanter 

tycks anse att tidiga äktenskap och graviditeter är ett mycket stort problem. Många elever 

återvänder aldrig till skolan efter äktenskap/graviditet eller har enbart en mycket sporadisk 

skolgång. Gudrun menar även att många romer saknar respekt för skolan och studiematerial då 

utbildning inte anses vara betydelsefull.  

Gudrun: När dom är borta i ett halvår så kommer mina kolleger och frågar, varför? Var är 

dom? Då är dom borta och gifter sig någonstans och så dyker dom upp ett tag. Så, skolgången 

är ju fortfarande hackig för dem fastän dom får chansen att gå här. Så jag känner att man 

försöker att introducera skolarbetet och dom andra eleverna som kommer från andra kulturer 

går det bättre med. Ja, dom har ett annat förhållningssätt till studier och tycker att studier är 

viktiga och tar med sig böckerna hem och tar böckerna med sig tillbaka till skolan då. Och 

papper fyller man i hemma och kommer hit medan dom här andra ungdomarna dom får med 

sig papper hem men dom kommer aldrig tillbaka. Jag frågar, var är dom? Eh, mamma städade 

bort dom. Det var inget viktigt. Så det är alltid farligare att skicka med dyra böcker för dom 

försvinner för att dom blir bortstädade. Det är inte viktigt. Det är någons småsyskon som har 

ritat i eller nåt, så att. Synen på böcker och kunskap och den är annorlunda. Det bara känns så. 

Tråkigt. 

Gudrun nämner hur böcker och annat studiemateriel ibland försvinner. Med de knappa resurser 

som skolor har är det förståeligt att lärare måste vara rädda om det materiel som de har att tillgå. 

Problemet kan dock leda till en negativ spiral där romska elever inte tillåts ta hem böcker för att 

fördjupa sig i. De romska elevernas möjligheter till att studera hemma minskas därigenom men 

framförallt uppstår ett förtroendeproblem. En person som inte blir betrodd med skolans materiel 

kan, som tidigare nämnts, bli så opålitlig som han förväntas vara.  

En annan faktor som Gudrun anser vara mycket viktig när det gäller romers studieresultat är 

bristen på utbildningstradition. 

Gudrun: Ja, det har ju handlat om traditionen alltså. Det är att vi har någon sorts 

studietradition, att det är bra att man har en bra utbildning och en fin titel och så. Men när jag 

har pratat med flera föräldrar så och sagt �din son eller din dotter kan ju skaffa sig ett jobb och 

bli det och det�. Dom reagerar inte som andra föräldrar, �Oh ja, det yrket skulle vara fint!�. På 

nåt sätt verkar det inte som att yrke är viktigt utan vad som är viktigt är att man får en familj 

tidigt och man får barn och sen kan man försörja sig på nåt sätt. Jag tror att det är tradition och 

jag kanske har haft otur som har träffat föräldrar som inte har värdesatt yrken. För jag tror ju 
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inte att det är alla som ser så utan jag tror visst att det finns föräldrar som tycker att �oh, min 

dotter kan bli ingenjör, eller min son kan bli bussförare�.  

Jag tror personligen att skoltraditionen är av de allra främsta anledningarna till att många romer 

fortfarande har en mycket sporadisk skolgång. Självklart finns det även många andra orsaker och 

bristen på skoltradition beror säkerligen på diskriminering, den socioekonomiska situationen och 

den tidigare ambulerande tillvaron. Det största problemet idag anser jag dock bristen på 

skoltradition vara. En mycket stor del av skolbarns utbildning förväntas bedrivas i hemmet i form 

av läxor. Även om föräldrar önskar att deras barn ska ha den bästa möjliga skolgången är det 

svårt för föräldrar att hjälpa barnen om de själva har dålig skolunderbyggnad. Flera av mina 

informanter har föräldrar som inte behärskar det svenska språket och vissa föräldrar är även 

analfabeter. Med sådana förutsättningar är det mycket svårt att lyckas med hemarbetet.  

 

Avslutande reflektioner 

Under arbetet med denna uppsats har en mycket komplex bild om romers skolsituation vuxit 

fram. Empirin har varit full av paradoxer, tudelade bilder, konflikter och motsättningar. Ibland 

har mina icke-romska informanters svar skilt sig från de romska informanternas svar, ibland har 

de yngre personernas svar skilt sig från de äldres och ibland har jag inte funnit något mönster alls 

i informanternas svar.  

Många romer lever fortfarande i en utsatt position och under arbetets gång har jag tydligt fått 

erfara att romer diskrimineras än idag. Vad som dock är ännu mer vanligt är att romer aktivt 

särskiljs från andra grupper i samhället då romer varken inkluderas i gruppen invandrare eller 

svenskar. Romer tycks enligt många människor vara en sådan speciell grupp att det krävs speciella 

metoder för att stävja deras utsatta situation. Speciella klasser eller fokusgrupper riktade mot 

romer har startats upp av kommuner och socialkontor. Även om de som särskiljer romer från 

andra skolelever har goda avsikter tenderar denna särskillnad att verka stigmatiserande och stärka 

dikotomierna romer � svenskar och romer � invandrare ytterligare. Ingen av de romer som jag 

samtalat med har uttalat en önskan om romska klasser eller romska skolor då de menat att det 

skulle stävja integrationen. Särskilda klasser och skolor finns dock och man kan fundera hur de 

kommit att grundas. Vem finns de till för om inte romer önskar dem? Min undersökning visar 

tydligt att det inte finns en entydig bild över romers situation. Det kan då tyckas mycket riskabelt 

att se romer som en enhetlig grupp och utsätta romer för entydiga lösningar.  

Vissa av dem som jag intervjuat efterfrågar romska lärarassistenter och under en period drevs ett 

sådant projekt. Mina unga romska informanter anser att romska assistenter skulle ha varit 

användbara då de inte behärskade språket men menar att behovet inte längre kvarstår. Mina två 

äldre romska informanter menar dock att det fortfarande finns ett stort behov av romska 

assistenter i skolorna. De menar att romer besitter en form av kulturell kompetens som inte kan 

ersättas av ickeromska-lärarassistenter och att romer behövs för att arbeta över det kulturella 

hinder som finns mellan skolan och de romska föräldrarna. Även de flesta av mina ickeromska 
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informanter har uttryckt en önskan om att projektet med romska lärarassistenter ska återtas. 

Assistenterna anses ha utgjort en mycket viktig länk mellan skolan och föräldrarna och de 

fungerade även som förebilder för de romska barnen.  

En sak som har slagit mig vid diskussionen om romska lärarassistenter är att eleverna själva inte 

tycks efterfråga dem utan de efterfrågas enbart av lärarna och föräldrarna. Detta tycker jag tyder 

på att den problematiska utbildningssituation som många romer befinner sig i egentligen handlar 

om en kommunikationsbrist mellan lärarna och föräldrarna. Eleverna kanske enbart är offer för 

eller symptom på kommunikationsproblemet men istället för att bearbeta det verkliga problemet 

försöker man lindra symptomen.  

Ytterligare ett problem med projekten som riktar sig mot romer är att de tenderar att verka 

kulturaliserande. Genom att dela in elever efter etnisk tillhörighet tycks majoritetssamhället vara 

av uppfattningen att romers utsatta situation beror på deras etnicitet. Genom att kulturalisera 

problemen gör man det enkelt för sig att finna en lösning och tycks utgå ifrån premissen att 

romer är en utsatt grupp på grund av att de beter sig som romer.  Om man istället valde att vidga 

vyerna skulle man kanske finna att vissa problem är ekonomiska, vissa historiska och vissa 

psykologiska. Genom att bredda tänkandet och inte kategorisera in romer i särskilda romska 

grupper tror jag att man skulle kunna se problemen på ett annat sätt och även finna nya 

alternativa lösningar. Romers utsatta situation beror inte enbart på romer, majoritetssamhället 

måste rannsaka sig självt och försöka finna förklaringar till varför situationen ser ut som den gör. 

Att säga att romer måste lämna den �negativa delen� av sin kultur är att skjuta över problemet 

och ansvaret. Det finns en mängd icke-romska barn som misslyckas i skolan men i deras fall 

försöker man inte förklara misslyckandet med att den svenska kulturen är orsaken. 

Denna svartmålning av den romska kulturen anser jag har lett till att många romer väljer att 

underkommunicera sin kulturella identitet. Då vissa delar av den romska kulturen av många anses 

vara hämmande för barns studier torde det vara i barnens intresse att underkommunicera sin 

bakgrund. Jag har funnit en aktiv underkommunicering bland mina informanter i skolan och jag 

tror att det till stor del kan bero på att skolan inte önskar att eleverna ska visa sin etnicitet 

förutom i �positiva� sammanhang såsom till exempel dans och sång. I tjejgruppen som jag 

studerade var dock den romska tillhörigheten grunden till att flickorna träffades. Detta kan tänkas 

leda till ett problem då gruppen troligtvis skulle upphöra om flickorna betedde sig �svenskt� samt 

om de förbättrade sina skolresultat avsevärt och fick toppbetyg. Min uppfattning är att ledarna i 

tjejgruppen vill att flickorna ska bli så framgångsrika och lyckliga som möjligt och att de aktivt 

arbetar för det. Samtidigt grundar sig hela idén bakom gruppen på att flickorna anses utgöra ett 

problem. Jag uppfattade att flickorna i gruppen kontinuerligt överkommunicerade sin etniska 

tillhörighet. Detta kan bero på att flickorna kände sig bekväma i gruppen med att visa sin etnicitet 

men det kan även bero på att flickorna är medvetna om att gruppen är beroende av att de beter 

sig �romskt� och att de därför väljer att överdriva sin etnicitet. Flickorna i tjejgruppen visade även 

upp väldigt tvetydiga budskap när det gällde språk, klädsel, sätt att föra sig och hur de levde sina 

liv. De tycktes i sitt agerande vilja statuera ett motstånd mot majoritetssamhället och den 

normativa femininet som de som flickor förväntades leva upp till. I detta motstånd blev flickorna 
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dock fast i en paradox där de förstärkte fördomarna mot sig. Majoritetssamhällets strävan efter 

att omkulturalisera de romska flickorna kan istället ha lett till att flickorna positionerat sig så långt 

ifrån normen som möjligt. Kampen för att integrera romer kan alltså ha bidragit till att 

fördomarna mot romer besannats. Många romer har i sitt motstånd till integrationspolitiken blivit 

så som majoritetssamhället förväntat sig att de redan är.  

 

Avslutningsvis skulle jag vilja sammanfatta mitt arbete genom att besvara mina ursprungliga 

frågeställningar.  

Hur produceras bilden av romer som ett problem i skolan? Hur åtskiljs de från andra skolelever när de 

diskuteras i debatten och i de åtgärder som riktas mot dem? Hur gestaltas interaktionen mellan romer och skolans 

företrädare? Hur ser romer på utbildning och möjligheten till att få en utbildning och skiljer det sig från den gängse 

officiella uppfattningen? 

Romer lever ännu idag i en mycket utsatt situation. Interaktionen mellan skolan och hemmet är 

mycket bristfällig och leder till misstänksamhet och en bristfällig förståelse mellan de två parterna. 

Detta leder i sin tur till att romers utsatta situation kulturaliseras. Genom kulturaliseringen av 

problemen reproduceras dikotomin romer och ickeromer och detta leder till särskillnad och 

särlösningar. Denna särskillnad verkar stigmatiserande och flera romer anser sig diskriminerade i 

skolan och tycker att de inte ges samma möjligheter som andra elever. Detta leder sedan till ett 

motstånd som gör att många romer slutligen uppfyller den roll som de redan av det omgivande 

samhället tilldelats.  
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Sammanfattning 

Jag har i denna studie försökt reflektera kring romers erfarenheter av utbildning och hur de ser på 

möjligheten att skaffa sig en utbildning. Som metod har jag använt mig av intervjuer och 

deltagande observationer och presenterar materialet med en etnografisk ansats. Med hjälp av 

Barths teorier om self ascription och ascription by others134 samt Hylland Eriksens135 och Jenkins136 

teorier om grupper och deras uppkomst har jag försökt beskriva hur den romska gruppen uppstår 

och hur medlemmarna kategoriseras.  

Jag har funnit att romer gång på gång ses som annorlunda av det omgivande samhället och att 

detta leder till en ständig stigmatisering. Romer särskiljs från andra skolelever både på ett 

teoretiskt plan genom samtal och på ett praktiskt plan genom särskilda skolprojekt och 

fokusgrupper. De utgör en egen stigmatiserad kategori och anses av många varken tillhöra 

�svenskar� eller �invandrare�. Jag har funnit att denna särställning kan utgöra en fördel för 

gruppens medlemmar i form av weak power137 men oftast utgör den istället en nackdel. Beroende 

på situationen leder stigmatiseringen till en över- eller underkommunicering av den etniska 

identiteten138.  

Många romer betraktas befinna sig i en utsatt situation men problemen anses ofta vara kulturellt 

betingade och ses därför av många som självförvållade. En form av kulturalisering har därigenom 

uppstått och många problem ges en kulturell förklaring medan sociala och ekonomiska tolkningar 

till stor del ignoreras. Flera av mina icke-romska informanter talar om den romska kulturen som 

bestående av två separata delar, en negativ och en positiv. Den negativa utgörs av tidiga 

äktenskap och brist på skoltradition medan den positiva delen utgörs av språk, dans och musik. 

Flera av mina ickeromska informanter har uttryckt en önskan om att integrera bort det som de 

benämner �den negativa delen av kulturen� men samtidigt vill de behålla de delar som de anser 

vara väsentliga för den romska kulturen. Dessa försök till att ändra romer har dock lett till en 

form av motstånd från en del. Jag fann att vissa romska tjejer i protest mot denna 

omkulturalisering valde att positionera sig så långt som möjligt från den normativa femininet som 

majoritetssamhället ville att de skulle uppfylla. Genom att göra det fastnade de dock i en paradox 

där de genom sitt beteende enbart förstärkte den gamla fördomen om romska kvinnor som 

svärande, promiskuösa och normlösa. 

                                                 
134 Barth (1969) sid. 11-15 
135 Hylland Eriksen (1993) sid. 21-22 
136 Jenkins (1997) sid. 41-55 
137 Belton (2005) (1) sid. 95-97 
138 Hylland Eriksen (1993) sid. 107 



 51 

Referenser 

Tryckta Källor 
 

Andersson, Benedict 1991 

Den förställda gemenskapen 

Reflexioner kring nationalismens 

ursprung och spridning 

Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 

 

Andersson,  Berg & Natland 2001 

Där hemma, här borta 

Möten med orienten i Sverige och Norge 

Kap: Orienten på en höft (Berg) 

Carlssons bokförlag, Stockholm 

 

Ambjörnsson, Fanny 2004:  

I en klass för sig  

Genus klass och sexualitet bland gymnasieelever 

Ordfront, Stockholm 

 

Arnstberg, Karl-Olov 1997 

Fältetnologi 

Carlssons Bokförlag, Stockholm 

 

Bancroft, Angus 2005 

Roma and Gypsy travellers in Europe 

Modernity, race, space and exclusion 

Ashgate, Hants England 

 

Barth, Fredrik 1969 

Ethnic groups and boundaries  

The social organization of cultural difference  

Pensumtjenste, Oslo 

 

Belton, Brian A. 2005 (1)  

Questioning Gypsy Identity; 

Ethnic narratives in Britain and America  

Alta Mira Press, Walnut Creek, USA 

 

Belton, Brian A. 2005 (2) 

Gypsy and traveller ethnicity  

The social generation of an ethnic phenomenon  

Routledge, Abingdon, England 

 

 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas 1979 

Kunskapssociologi 

Wahlström och Widstrand, Stockholm  

 

Caldaras, Hans 2005 

I betraktarens ögon 

Bokförlaget Prisma, Stockholm 

 

Catomeris, Christian 2004  

Det ohyggliga arvet,  

Sverige och främlingen genom tiderna 

Ordfront, Stockholm 

 

Cederberg, Irka 2004   

Romerna i ett förändrat Europa 

Världspolitikens Dagsfrågor 11, 2004 

Utrikespolitiska Institutet 

 

Charmaz, Kathy 2006 

Constructing grounded Theory 

A practical guide through qualitative analysis 

Sage, London 

 

Ehn, Billy & Klein, Barbro 

Från erfarenhet till text 

Om kulturvetenskaplig reflexivitet 

Carlsson bokförlag, Stockholm 

 

Fonesca, Isabel 2003 

Begrav mig stående 

Zigenarna och deras resa 

Ordfront Förlag, Stockholm 

 

Forum för levande historia 2005 

Ett fördrivet folk; 

Antologi om förtryck och diskriminering av romer / 

zigenare / resande. 

Forum för levande historia, Stockholm 

 

Goffman, Erving 1972 

Stigma, den avvikandes roll och identitet 

Bokförlaget Prisma, Stockholm 



 52 

Hazell, Bo 2002 

Resandefolket 

Från tattare till traveller 

Ordfront förlag, Stockholm 

 

Hylland Eriksen, Thomas 1993  

Etnicitet och nationalism 

Nya Doxa, Nora 

 

Hylland Eriksen, Thomas 1999 

Kulturterrorism 

En uppgörelse med tanken om kulturell renhet 

Nya Doxa, Nora 

 

Hylland Eriksen, Thomas 2004 

Rötter och fötter,  

identitet i en föränderlig tid 

Nya Doxa, Nora 

 

Heymowski, Adam 1969 

Swedish �travellers� and their ancestry 

Acta Universitatis Upsaliensis, Studio Sociologico 

Upsaliensia, Uppsala 

 

Jenkins, Richard 1997 

Rethinking ethnicity 

Arguments and explorations 

Sage Publications, London 

 

Johansen, Jahn Otto 1997 

Folket som ingen vill ha, zigenarna i Östeuropa 

Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Eslöv 

 

Kaiser, Lars & Öhlander, Magnus 1999 

Etnologiskt fältarbete 

Studentlitteratur, Lund 

 

Kvale, Steinar 1997  

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Studentlitteratur, Lund 

 

 

 

Lo-Johansson, Ivar & Riwkin-Brick, Anna 1955: 

Zigenarväg 

Vi, Stockholm 

 

Montesino Parra, Norma 2002  

Zigenarfrågan,  

Intervention och romantik 

Sociologhögskolan, Lunds Universitet, Lund 

 

Okely, Judith 1983  

The Traveller-Gypsies  

Cambridge University Press, Cambridge, England 

 

O�Reilly Karen 2005 

Ethnographic methods 

Routledge, Abingdon, Oxon, England 

 

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet 1990  

Basics of Qualitative Research  

Grounded Theory Procedures and Techniques.  

Sage, London 

 

Svanberg, Ingvar & Tydén, Mats 1999  

I nationalismens bakvatten 

Om minoritet, etnicitet och rasism 

Studentlitteratur, Lund 

 

Svensson, Birgitta 1993 

Bortom all ära och redlighet 

Tattarnas spel med rättvisan 

Nordiska museets förlag, Stockholm 

 

Vermeuluen, Hans & Govers, Cara 1994  

The anthropology of ethnicity  

Beyond �ethnic groups and boundaries� 

Het Spinhuis, Amsterdam, Holland 
 
Ålund, Alexandra 1997 

Multikultungdom 

Kön, etnicitet, identitet 

Studentlitteratur, Lund 

 
Ödman, Per-Johan 1980 

En skolas framåtskridande och tillbakagång 

Bokförlaget Korpen, Göteborg 



 53 

Rapporter 
 

Gustavsson, Inga 1971:  

Studier i en minoritetsgrupps strävan att  

Bevara sin kulturella autonomi 

Forskningsrapport, IMFO-gruppen 1971:4  

Rapport 9 

 

Johansson, Lars G. & Stork, Cicci N. 1997  
Romer i Sverige � Tillsammans i förändring 

DS 1997:49 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/37/5fd
12a9c.pdf 
2006-06-07 

 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 2003  

Diskriminering av romer i Sverige   

Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003  

Om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk  

diskriminering av romer 

Rodell Olgaç, Christina � Rädda Barnen 1998  

�Vi är rädda för att förlora våra barn� � 

Romska barn i Norden och Barnkonventionen 

ISBN 91-88726-33-9 

 

Skolverket 2000:  

Undervisning i och på de nationella 

minoritetsspråken  

Kartläggning av situationen 2001 

Dnr 2000:3438 

 

Skolverket 2005  

De nationella minoriteternas utbildningssituation 

Dnr 2005:498 

 

Statens offentliga utredningar 2005  

Det blågula glashuset 

 Strukturell Diskriminering i Sverige  

Dnr 2005:56 

Artiklar 

 

Axelsson, Cecilia 

Invandrare nekas jobb �  

Kompetens går till spillo på dåligt integrerad 

arbetsmarknad  

Svenska Dagbladet 2005-09-09 

 

Damm, Inge 

Europas bohemer 

Illustrerad Vetenskap, nr. 13 2001 

 

Göteborsposten (ingen författare nämnd) 

Inget åtal för artikel om romer 

Göteborgs-Posten 2001-11-02  

 

Hedenljung, Linda 
Var femte akademiker arbetslös ett år efter avslutad 

utbildning   

Östersunds-Posten 2006-05-04,  

Mannerfelt, Karine  
Romaklass på egna villkor 

Migranter, Omvärlden i Sverige, 1998, nr.1 

 

Nyberg, Hanna 

Studier lockar färre �  

Antalet sökande till högskolan har minskat med  

10 000 personer  

Göteborgs-Posten  2006-05-04 

 

Nyman, Diana 

Romska barn maktlösa 

È Romani Glinda, nr. 4 2005 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/19/37/5fd


 54 

Internet 
http://www.friskola.se/vad/vad_ar.asp 

2006-05-13 

Radio 
P1 Morgon 

2005-11-10, 

kl. 06.38-06.50 & 07.39-07.46 

 

http://www.friskola.se/vad/vad_ar.asp

