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Abstract 

The Roma people have many times, and for a long period of time been described in a negative way, as a 

group of people unlike every other. Both novels and encyclopedias has been a part of this misleading 

discourse and therefore contributed to large misunderstandings. Also scholarly research from Sweden, 

and elsewhere, has featured inaccurate representations of the Roma people and altogether this has 

created negative attitudes towards Roma people which are still today a considerable problem.  

However, the last few years positive changes has taken place and today the Roma people is an 

official minority group in Sweden which, among other things, has led to promising possibilities, 

especially in schools, for a deeper understanding of the Roma people in the future. Reading Roma 

literature I believe is an important part of this.  

Katarina Taikon and Hans Caldaras both consider themselves Roma. They also have in common that 

they want to give voice for the group of Roma that has lived in Sweden since mid-nineteenth century. 

Even though one can’t claim there is such a thing as an overall Roma identity the two authors have, 

separately, given a picture of the Roma as a unique group of people with certain individuality. Although, 

their way of doing this is distinctively different from how it has been done before. Consequently, the 

purpose of this study is to describe how the Roma group identity is pictured in two books written by Roma.  

When looking at the concept of identity and group identity from this perspective it becomes obvious that 

the topics of culture and ethnicity are strongly related. In this study I have performed a comparative analysis 

through close readings of the two books and looked at the Roma group identity as constructed by the sub 

identities culture, as “a way of life”, and ethnicity, as a production of identity through writing of history as 

well as a group of people with a unique culture. The Roma group identity has also been looked upon as 

partly constructed by people outside of the group.  

The analysis of the two books has shown that the aspects of what describes the Roma group identity 

can be divided in to four different, but not independent, themes. The different themes have, one by one, 

shown examples of individuality concerning this group in relationship to other groups of people. 

Furthermore it has become clear that this group of Roma for a long time have been put in the role of 

being, and partly even being produced as, the “other” which also has impacted the characteristics of the 

Roma group identity.  
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1 Inledning och bakgrund 

Ofta har romer beskrivits som ett folk olikt alla andra. I Nordisk familjebok (1955) kan man läsa att 

zigenare är ”sluga, fega, hämndgiriga, lögnaktiga och lättjefulla, i hög grad inställda på att genom 

bedrägerier av olika slag bidraga till sin försörjning”
1
 och Ivar Lo-Johansson, som förvisso delvis 

bidragit till en något mer nyanserad bild av romerna, skriver i Zigenarväg (1955): ”Ett av zigenarnas 

typiska rasdrag är käkpartiet, munnen, det som brukar kallas ’zigenarkäften’. Likaså har zigenarna en 

raslukt. Den tycks utströmma inifrån kroppen.”
2
 Lo-Johansson ger dessutom i flera av sina böcker, 

precis som t ex Victor Rydberg i Singoalla (1865), ofta en överromantiserad bild av det romska livet 

som inte heller den stämmer överens med romernas bild av sig själva.
3
 Det finns mängder av andra 

exempel på hur detta sett ut, men poängen är att romer sedan länge fått utstå att bli beskrivna på både 

det ena och det andra sättet och att det dessutom varit stereotypa och fördomsfulla bilder som fått 

representera dem.  

Ännu mer uppseendeväckande är att Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) år 2004 

fastställde att även den akademiska forskningen har bidragit till det förhållningssätt till romer som vuxit 

fram i Sverige.
4
 Det blir dessutom tydligt i undersökningen Den mångtydiga intoleransen – En studie av 

gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010 att negativa attityder till romer fortfarande idag är 

vanliga. I undersökningen som är gjord av Forum för levande historia framkommer det t ex att en av 

fyra, av de elever som deltog i undersökningen, var negativt inställda till romer.
5
  

Att det länge sett ut så här och att negativa attityder till romer fortfarande idag är ett stort problem är 

anmärkningsvärt. En del av problemet är uppenbarligen att romerna länge presenterats på ett felaktigt 

sätt. Dels genom att de länge kategoriserats utifrån, som en grupp olik alla andra. Dels, vilket kanske är 

ett ännu större problem, att de bilder som fått representera romerna inte stämt överens med verkligheten. 

En annan del av problemet är att frågan om romerna, både ur historiskt perspektiv och idag, fortfarande 

inte får den uppmärksamhet den förtjänar.  

De senaste åren har positiva steg börjat tas. Idag är romerna ett officiellt minoritetsfolk i Sverige och 

det finns också en tydlig plan i skolans styrdokument som tar ställning till vilken plats kunskap om 

romer ska ha i skolan. I de övergripande målen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

                                                 

 
1
 Bergelin, S.-E. S. (red.), Nordisk familjebok: encyklopedi och konversationslexikon, 4., väsentl. omarb. och konc. uppl., 

Förlagshuset Norden, Malmö, 1951-1955.  
2
 Lo-Johansson, Ivar, Zigenarväg, Stockholm, 1955. 

3
 Se t ex Taikon, Katarina, Zigenerska., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1963 s. 11, 40, 127. 

4
 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, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Stockholm, 2004. 
5
 Den Löwander, Birgitta, Den mångtydiga intoleransen: en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010, 

Forum för levande historia, Stockholm, 2010. < http://www.levandehistoria.se/files/Intoleransrapporten_15nov.pdf > 

(Hämtad 2013-05-16).  

http://www.levandehistoria.se/files/Intoleransrapporten_15nov.pdf
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fritidshemmet 2011, Lgr11, står det att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.6 Att läsa romsk litteratur tror jag är en viktig del i detta.  

Katarina Taikon och Hans Caldaras är båda romer och har gemensamt att de valt att dela med sig av sina 

livsberättelser. Taikon identifierade sig, ända till sin bortgång, som rom och Caldaras gör det fortfarande.7 På 

flera sätt har de båda fyllt funktionen att ge röst inifrån åt den romska grupp av människor som bott i Sverige 

sedan mitten av 1800-talet.8 Med de skeva gestaltningarna av romerna som bakgrund beskriver de, var för 

sig, sina liv som romer och det unika i den kultur som de har gemensam.  

Taikon skriver att ”fastän zigenarna är spridda över nästan hela världen, finns det vissa seder och 

bruk som går igen överallt”.
9
 Caldaras beskriver vid upprepade tillfällen genom sin självbiografi, även om 

han påpekar att inte alla grupper av romer delar samma kultur, det som han kallar ”romsk identitet” eller 

romernas ”kulturella identitet”.10 Även om man inte kan påstå att det finns en generell romsk identitet har 

alltså även dessa två författare, var för sig, gett en bild av en unik grupp av människor med en kultur olik 

andras. En skillnad, gentemot hur bilden sett ut tidigare, är dock att de inte alls på samma sätt gett en statisk 

bild. Gränserna för vad det unika i gruppgemenskapen handlar om är i deras verk inte på något sätt tydligt 

markerade eller oföränderliga vilket, i ganska stor utsträckning, varit fallet tidigare. Därtill, till skillnad från 

tidigare, kommer deras bilder inifrån gruppen.  

 

Uppsatsen är uppbyggd i tre delar. Inledning beskriver bakgrund, syfte och frågeställningar, teori, metod och 

tidigare forskning. I samma del presenteras också de två litterära verken kort, dessutom görs en genreanalys. 

Den andra delen, som är den huvudsakliga delen av den här uppsatsen, består av analyser av det litterära 

materialet där jag försöker visa hur den romska identiteten är gestaltad i de två verken Zigenerska och I 

betraktarens ögon. I samma del försöker jag också göra en fortlöpande koppling till tidigare forskning och 

teori. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion.  

1.2  Syfte och frågeställning 
I den här uppsatsen är jag, med utgångspunkt i det som Caldaras kallar romsk identitet, intresserad av vilken 

bild romer ger av sig själva. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den romska kollektiva identiteten är 

gestaltad så som den skildras i två litterära verk som är skrivna av romer.  

Detta leder till min frågeställning: Vilken bild ger Katarina Taikon och Hans Caldaras av den romska 

                                                 

 
6
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. s. 14. 

< http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 > (Hämtad 2013-05-16).  
7
 Se t ex Taikon, s. 11; Caldaras, Hans, I betraktarens ögon: [memoarer], Prisma, Stockholm, 2002, s. 12. 

8
 Taikon, s. 7; Caldaras, s. 104. 

9
 Taikon, s. 60. 

10
 Caldaras, s. 14, 156, 269, 312. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
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kollektiva identiteten i deras respektive verk Zigenerska (1963) och I betraktarens ögon (2002)?  

1.3 Teoretiskt ramverk 
Utifrån begreppet identitet, och i synnerhet när det gäller kollektiva identiteter, blir det tydligt att det 

finns en nära koppling till begreppen kultur och etnicitet.
11

 För att förstå vad kollektiv identitet innebär 

behöver man alltså även studera begreppen kultur och etnicitet. Dessutom ska jag i det här avsnittet titta 

på det postkoloniala perspektivet ”vi och de andra”.  

I Ungdomens identitetskriser (1977) beskriver psykologen och psykoanalytikern Erik H. Erikson att 

identiteten börjar i och med att barn steg för steg identifierar sig med andra, men också utifrån hur 

barnet hanterar olika utmaningar i livet. Men identitetsformningen fortsätter och pågår genom hela livet 

och identitetens olika delar påverkas av mötet med olika människor och hur vi identifierar oss med 

dessa. En del bitar faller bort medan andra integreras i den individuella identiteten.
12

  

Sociologiprofessorn Jonas Stier liknar, i Människans gåtfulla porträtt (2003), en individs identitet vid 

ett porträtt av vem och vad en person är. Det hela börjar med en vit målarduk, individen målar delar av 

porträttet själv, andra delar målas av andra personer. Alla som är delaktiga i att måla porträttet använder 

olika penslar och färger, men porträttet blir aldrig färdigt. Samtidigt som porträttet hela tiden formas 

betraktas det också av olika människor som i sin tur har olika uppfattningar om vad porträttet verkligen 

vill avbilda. Skapandet av porträttet handlar alltså om en process som beskriver hur målandet går till, 

men också om en känsloupplevelse som beskriver hur målandet och resultatet upplevs. För att lyckas 

fånga den mänskliga identitetens helhet behöver man också titta på porträttets delar och porträttets 

färger. Stier tydliggör vidare att självuppfattningen, biografin och de innebörder som identiteten 

tillskrivs, tillsammans med olika subidentiteter, är det som utgör den individuella identiteten.
13

   

 Stier förklarar att subidentiteterna ofta handlar om kollektiva identiteter och att även de innebörder 

som identiteten tillskrivs vanligtvis relaterar en tillhörighet till någon sorts, mer eller mindre verklig, 

grupp av människor. Han poängterar vidare att antalet subidentiteter i princip kan anses vara oändligt 

och att t ex kultur och etnicitet kan kategoriseras under de mer abstrakta subidentiteterna medan t ex 

familj eller en avgränsad grupp människor är mer konkreta subidentiteter.
14

  

De innebörder som identiteten tillskrivs är kopplat till ett fenomen som Stier beskriver som 

”avvikare”. Han hävdar att ”avvikaridentiteten” kommer ifrån ett upplevt annorlundaskap: ”de” skiljer 

sig från ”oss”.  Detta kan t ex handla om minoritetsgrupper, handikappade eller kriminella, skriver han. 

                                                 

 
11

 Se t ex Stier, Jonas, Identitet: människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 66 f. 
12

 Erikson, Erik H., Ungdomens identitetskriser, 1. uppl., 3. tr., Natur och kultur, Stockholm, 1977[1969], kap 3.  
13

 Stier, s. 14 f., 48.  
14

 Ibid., s. 48 f., 57 f., 61 ff.  
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Ofta upplevs avvikarna som någon sorts hot mot normen, och dessutom är det vanligt att människor 

överskattar likheter inom den specifika gruppen av avvikare. Stier konstaterar: ”Avvikelsen är därmed 

socialt konstruerad och det finns inget hos de människorna som i sig gör dem till avvikare. Trots det 

kommer avvikelsen att utgöra en central aspekt av dessa personers identitet och används för att skilja 

’oss’ från ’dem’.”.
15

 När det gäller kollektiva identiteter, vare sig de är tillskrivna eller egenupplevda, 

blir det alltså tydligt att varje individ är kopplad till minst några stycken, men oftast en mängd olika 

grupper som påverkar den individuella identiteten.  

Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, fastslår, i Små platser – stora frågor (2000), 

att etnicitet kan ses som en identitetsproduktion genom historieskrivning, men att det i ett bredare 

perspektiv handlar om grupper som på något sätt är i kontakt med varandra där de olika gruppernas 

medlemmar anser att de olika grupperna skiljer sig ur ett kulturellt perspektiv. Han förklarar vidare att 

begreppet ”etnisk grupp” i vardagligt tal handlar om en minoritetsgrupp som på något sätt har en 

kulturell särprägel, föreställd eller verklig, men att begreppet, inom forskningen, även används för 

majoritetsbefolkningar. Eriksen tydliggör resonemanget och påpekar: ”Etnicitet är en socialt och 

kulturellt definierad företeelse; den hänvisar inte till ’objektiva’ kulturskillnader, utan till den sociala 

kommuniceringen av kulturskillnader” och konstaterar dessutom att ”etnicitet inte i sig kan definiera en 

persons sociala identitet” vilket bl a beror på att varje individ är medlem i många olika grupper och att 

endast ett fåtal av dessa är konstituerade utifrån etnicitet.
16

  

I likhet med hur Eriksen beskriver etnicitet hävdar Öhlander, som är forskare vid Institutionen för 

språk och kultur vid Södertörns högskola, att kultur skapar tydlighet i skillnader och han poängterar att 

uppmärksammandet och kunskaper om dessa skillnader kan bidra till en ökad acceptans mellan olika 

grupper av människor, vilket han också förklarar är näst intill avgörande för att världen ska bli möjlig att 

överblicka och vara begriplig.
17

  I Culture and Society (1982), som Öhlander hänvisar till, redogör 

dramatikprofessorn Raymond Williams för kulturbegreppets historia och innebörd. Han skriver att 

någon gång under de sista årtiondena av 1700-talet och första halvan av 1800-talet började ordet kultur 

användas på ett nytt sätt. Han beskriver ett mönster av förändring i ordet kultur och konstaterar att 

begreppet tidigare huvudsakligen använts för att beskriva ett ”odlande” eller en process av en människas 

växande. Men begreppet gick nu från att vara en kultur av någonting till att bli fenomenet kultur. Ur 

detta fick det flera olika betydelser. Den första handlar om kultur som ett generellt tillstånd eller en 

                                                 

 
15

 Ibid., s. 57 f.  
16

 Eriksen, Thomas Hylland, Små platser - stora frågor: en introduktion till socialantropologi, Nya Doxa, Nora, 2000, s. 

283-5, 300.  
17

 Öhlander, Magnus (red.), Bruket av kultur: hur kultur används och görs socialt verksamt, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 

25.  
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sinnesvana som Williams förklarar är nära kopplat till idéer om mänskligt fullkomnande. Det andra 

sättet handlar om att se kultur som det generella tillståndet av intellektuell utveckling i samhället som 

helhet. För det tredje beskrivs kultur som ett samlingsnamn för det som tillhör konsten. Lite senare 

under 1800-talet började man se på kultur på ett fjärde sätt som handlade om ett sätt att leva: materiellt, 

intellektuellt och andligt.
18

 Öhlander förklarar vidare, i boken Bruket av kultur (2005), att det inte finns 

några tydligt markerade gränser mellan de olika sätten att se på begreppet kultur och dessutom påpekar 

han: ”När det gäller sådant som identitet, hemmahörande och etniska relationer är kulturs innehåll 

visserligen glidande, men det behöver därför inte vara obestämt.”.
19

 

I beskrivandet av begreppen kollektiv identitet, kultur och etnicitet framkommer det alltså, av 

sammanställningen ovan, att inget av de tre begreppen är fast och oföränderligt. Det blir också tydligt att 

begreppen är sammankopplade men utan att kopplingarna hela tiden är självklara och att begreppen kan 

betraktas på olika sätt.  

Användandet av de tre begreppen handlar i sin tur, delvis med utgångspunkt i olika aspekter, om att 

se likheter och olikheter och att dessa likheter eller olikheter kan användas för både positiva och 

negativa syften.
20

 Kopplingen till det postkoloniala perspektivet ”vi och de andra” blir här tydligt. 

Nedan ska jag utifrån ett välkänt exempel titta närmare på detta.  

I sin bok Orientalism (1993) behandlar Edward W. Said Västs sätt att förhålla sig till Orienten. Han 

skriver: ”Om man tar slutet av sjuttonhundratalet som mycket ungefärlig utgångspunkt kan 

orientalismen diskuteras och analyseras som den samfällda institution som användes för att hantera 

Orienten” och förklarar vidare att detta hanterande handlar om Västerlandets sätt att dominera, 

omstrukturera och utöva myndighet över Orienten. Vidare påstår Said att orientalismen bör undersökas 

som en diskurs för om man inte gör det, skriver han, ”är det inte möjligt att förstå den enormt 

systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen lyckades styra – och till och med producera – 

Orienten politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och konstnärligt under perioden efter 

upplysningen”. Said påstår inte att orientalismen bestämmer vad som får sägas om Orienten, men att 

orientalismen alltid finns med i bakgrunden och hela tiden är inblandad när man talar eller skriver om 

Orienten. I Orientalism beskriver han hur detta ser ut. Han vill också visa att den europeiska kulturen 

har blivit starkare och vunnit i identitet genom att jämföra sig mot Orienten.
21

 Och han skriver i den 

avslutande delen av sin bok: ”Men vi kan inte undkomma det faktum att även om vi bortser från 

orientalisternas uppdelning mellan ’dem’ och ’oss’ så påverkas dagens forskning av en rad inflytelserika 

                                                 

 
18

 Williams, Raymond, Culture & society, Hogarth, London, 1987, s. xv - xvi 
19

 Öhlander, s. 21-3.  
20

 Eriksen, s. 283-5; Stier, s. 57 f.; Öhlander, s. 25.  
21

 Said, Edward W., Orientalism, Ordfront, Stockholm, 1993, s. 65 f.  
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politiska och i sista hand ideologiska realiteter” och påstår vidare att ingen kan undgå att ta ställning 

mellan varken väst och öst, rik och fattig eller vita och mörkhyade, och inte heller går det att komma 

undan från dessa frågeställningar genom att låtsas att de inte existerar.
22

  

Det finns också de som är kritiska mot Saids bok Orientalism och de idéer han presenterar där. Ibn 

Warraq är en av dem. I sin bok Defending the West – A Critique of Edward Saids Orientalism (2007) 

skriver han, om Saids bok: ”The latter work taught an entire generation of Arabs the art of self pity.”.
23

 

Han kritiserar Said för att onyanserat ha reducerat individer och deras arbete till att bli uttryck för 

kolonialism och imperialism och hävdar att många av de personer som Said är kritisk emot faktiskt inte 

på något sätt var en del av någon västerländsk kolonialstat.
24

  

I den här uppsatsen kommer jag att titta på den romska kollektiva identiteten som konstruerad av 

subidentiteterna kultur, i bemärkelsen ”sätt att leva”, och etnicitet, i bemärkelserna identitetsproduktion 

genom historieskrivning och en grupp av människor med en kulturell särprägel. Dessutom kommer den 

romska kollektiva identiteten ses som delvis tillskriven utifrån.  

1.4 Metod, material och urval 
I Att möta texten förklarar Nilsen m fl att närläsning är ett redskap för att förstå en text till både form 

och innehåll. Det innebär att man läser en text noga och sakta samt att man läser om texten flera gånger 

för att tömma texten på betydelse.
25

 Analyserna i den här uppsatsen består av just närläsningar och är 

fokuserade kring det som gestaltar den romska kollektiva identiteten.  

I samband med en första genomläsning av de två böckerna har det framkommit att gestaltningarna av 

den romska kollektiva identiteten, i stora drag, kretsar kring fyra olika, men inte oberoende, teman som 

blir till startpunkter för en tematisk och komparativ analys. Dessa är: (i) historia och ursprung, (ii) familj 

och traditioner, (iii) livsstil och sysselsättning och (iv) ”vi och de andra”. Indelningen i dessa teman 

innebär inte att innehållet entydigt kan placeras i ett av de fyra avsnitten. Ambitionen är dock att 

strukturen ska hjälpa läsaren att få en bra överblick av innehållet.  

Undersökningens material består av Katarina Taikons Zigenerska (1963) och Hans Caldaras I 

betraktarens ögon (2002). Valet av Zigenerska är baserat på att det är den första svenska skildringen 

inifrån av det romska livet. Boken fick stor uppmärksamhet när den kom ut och den ledde till en större 

debatt om romernas bostads- och utbildningssituation som, i sin tur, ledde till att ”zigenarlägren” tömdes 

                                                 

 
22

 Ibid., s. 479 f.  
23

 Ibn Warraq, Defending the West: a critique of Edward Said's Orientalism, Prometheus Books, New York, 2007, s. 18.  
24

 Ibid., s. 407 
25

 Nilsen, K. B., Romøren, R., Tønnesen, E., S., Wiland, S., Att möta texten: litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv, 

Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 22.  
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och romerna erbjöds bostäder.
26

 Hans Caldaras bok I betraktarens ögon gavs ut ungefär 40 år senare och 

fick, även den, stor uppmärksamhet.
27

 De båda verken har en självbiografisk prägel och jämförelsen 

dem emellan blir intressant i och med att det är samma grupp av romer, Kelderash,
28

 som beskrivs 

samtidigt som det skiljer 40 år mellan de två verken.  

När det handlar om mötet med text skriver Nilsen m fl: ”Varje försök att återberätta innehållet, eller 

att återge det i analytiska termer innebär att man gör våld på texten.”.
29

 I mötet med de två texter som 

den här studien består av inser jag att min förmåga att föra deras olika bilder vidare utan att påverka 

innehållet är begränsad. Dessutom handlar det, i det här fallet, om två subjektiva bilder från endast en av 

alla olika romska grupper som finns runtom i Sverige och världen. Det finns alltså inga möjligheter att 

göra anspråk på att ge en generell bild av den romska kollektiva identiteten och det har därför inte heller 

varit mitt syfte att försöka ta reda på den. Jag har försökt att, så objektivt som möjligt, presentera den 

bild av den kollektiva identitet som kan kopplas till den grupp av människor som de två verken 

presenterar.  

De generella benämningarna ”romer” och ”den romska kollektiva identiteten” kommer, trots att den 

här studien endast behandlar en grupp av romer, även fortsättningsvis användas. Begreppet kollektiv 

identitet kommer användas i enlighet med den presentation som gavs i föregående avsnitt.  

1.5 Tidigare forskning 
När det gäller den tidigare forskning som gjorts om romer vill jag till att börja med kort beröra den kritik 

som riktats mot mycket av den svenska forskning som gjorts om romer i Sverige genom att hänvisa till 

DO:s (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) rapport Diskriminering av romer i Sverige (2004). I 

rapporten fastställs att den akademiska forskningen har bidragit till det förhållningssätt till romer som 

vuxit fram. DO skriver: ”Det kan ifrågasättas om den akademiska forskningen har varit oberoende i 

förhållande till den statliga politiken under olika tidsperioder och hur forskningens förhållningssätt till 

romer under en tidsperiod har präglat problemformuleringen under kommande tidsperioder. Given och 

etablerad kunskap har sällan problematiserats.”.
30

 I skrivandet av den här uppsatsen vill jag vara 

medveten om denna problematik som naturligtvis fortfarande är aktuell.  

Det här avsnittet kommer att vara fokuserat kring framför allt forskning om romsk litteratur, men jag 

kommer också kort presentera en studie som gjorts om romer i majoritetssamhällets skola, som även har 

                                                 

 
26

 Lundgren, Gunilla,              -          : romsk litteratur, kultur och historia, Tranan, Stockholm, 2003, s. 62 f.  
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kommer jag uteslutande använda stavningen Kelderash.  
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en tydlig koppling till materialet i den här uppsatsen. Dessutom innehåller det här avsnittet exempel på 

forskning om kollektiv identitet och den litterära kategori som de litterära verken i den här studien kan 

anses tillhöra. Forskningsrapporten En inventering av forskningen om romer i Sverige (2009) som lyfter 

fram forskning om romer i Sverige inom en mängd olika ämnesområden och har varit till stor hjälp för 

att hitta exempel på tidigare forskning som är relevant för den här uppsatsen.
 31

  

Katarina Taikons litterära verk har, trots att de fått mycket uppmärksamhet, inte studerats i någon stor 

utsträckning. Hennes bok Katitzi har dock analyserats i en uppsats på c-nivå år 2003. Katharina Sjöqvist, 

som är författare till uppsatsen, beskriver att syftet är att lyfta intertextuella kopplingar mellan 

huvudpersonerna i Taikons Katitzi och Lloyd Alexanders Ritzka. I uppsatsen kommer hon bl a fram till 

att Taikon tycker att det är viktigt att visa för läsaren att fördomar beror på brist på kunskap.
 32

 

I Svarta rosor – Kale Ruze (2003) beskriver Gunilla Lundgren, som är medförfattare till en mängd 

romska böcker och hedersledamot i Svenska Barnboksakademin, tolv, som hon tycker intressanta, 

romska författarskap från flera olika europeiska länder. Hon presenterar författare, om än ganska ytligt, 

som identifierar sig som romer och skriver ur ett romskt perspektiv men från olika genrer och stilar. Om 

Katarina Taikon skriver Lundgren: ”Hon är mån om att inte bara skildra svårigheter utan berättar också 

om den gemenskap och glädje som fanns i hennes barndom” och att hennes bok Zigenerska var med och 

bidrog till många positiva förändringar när det gäller romernas situation.
33

  

År 2005 gav Satu Gröndahl, som är docent i finsk-ugriska språk, ut en sammanställning av romsk 

skönlitteratur i Norden. Där skriver hon bl a att stora delar av den litteratur som inte går in under 

begreppet fiktion och som skrivits av författare som identifierar sig själva som romer handlar om den 

egna livsberättelsen. Genom att berätta sin livsberättelse, skriver Gröndahl, förklarar de romska 

författarna sin koppling till sitt nuvarande land och rätten de har till att bo där. Samtidigt skriver hon att 

det i I betraktarens ögon går att hitta tecken på att Caldaras upplever att samhället i stort betraktat 

romerna som inkräktare även om de har bott i landet i flera generationer. Gröndahl säger att detta är ett 

exempel av många som pekar på att flera av de romska författarna ifrågasätter att de skulle vara 

accepterade som fullvärdiga medborgare i samhället.
 34

   

Vidare förklarar Gröndahl att Katarina Taikon var en pionjär när det gäller att skriva om romskt liv i 

de nordiska länderna. Hon skriver att Taikon lyckats med den svåra bedriften att beskriva en etnisk 
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grupps liv, kultur och traditioner samtidigt som hon gjort texterna tillgängliga för en bred läsekrets som 

skapade en stor social debatt under 1960-talet. Dessutom ser Gröndahl i och med det faktum att romska 

författare mer och mer söker en publik bland majoritetsbefolkningen i det land där de bor för sina 

erfarenheter, tankar och sin historia som ett säkert tecken på att en dialog verkligen har påbörjats.
35, 36

  

År 2006 publicerade Christina Rodell Olgaҫ sin avhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola med syftet ”att undersöka, beskriva och analysera hur relationen mellan den 

romska minoriteten och majoritetssamhällets skola i Sverige gestaltat sig sedan mitten av 1900-talet och 

fram till idag”. Avhandling är skriven inom ämnet pedagogik, men materialet består, tillsammans med 

intervjuer och observationer, också av just Katarina Taikons Zigenerska och Hans Caldaras I 

betraktarens ögon. Rodell Olgaҫ visar bl a att skolan har lämnat över ansvaret för barnens skolgång till 

familjerna och att skolan också beskyllt romerna och deras kultur för att vara en orsak till 

misslyckandena att möjliggöra en fungerande skolgång.
37

  

I sin c-uppsats, En studie om kultur, identitet och språk i några romska artiklar (2011), berör 

studenten Andersson ett ämne som på många sätt liknar det som behandlas i den här uppsatsen. 

Andersson skriver att hans syfte är ”att undersöka hur romer idag framställer sig själva i några romska 

tidsskrifter med betoning på kultur, språk och identitet”. Han kommer bl a fram till: ”En del romer vill synas 

och visa sin kultur men samtidigt har de till viss del och i olika hög grad tagit till sig majoritetens kultur och 

språk.”.38 Koppling till det som jag i den här uppsatsen kallar den romska kollektiva identiteten är alltså 

inte långt borta.  

Henrik Nordvalls artikel ”Att konstruera ett folk” är ett exempel på tidigare forskning om kollektiv 

identitet. Han har undersökt förändringen i användandet av begreppet folk inom 

folkbildningsforskningen, från betydelsen ”de lägre klasserna” till ”alla medborgare i landet”. Han 

förklarar att användandet av ”folk” som begrepp, i syfte att t ex kategorisera olika grupper av 

människor, har ifrågasatts utifrån postkolonial kritik, men konstaterar också: ”Det är emellertid svårt, 

om inte omöjligt, att föreställa sig ett ’Vi’ utan att samtidigt skapa ett ’de Andra’.” Han har också 
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kommit fram till att gemenskaper och kollektiv, och människors föreställningar om dessa, ständigt 

bildas och återbildas.
39

  

Ett annat exempel på tidigare forskning om kollektiv identitet är Språkforskaren Ulla-Britt Kotsinas 

artikel ”Snobbar och pyjamastyper – Ungdomskultur, ungdomsspråk och gruppidentiteter i Stockholm” 

(1994) där hon undersöker ungdomar i stockholmsförorter när det gäller språk och identitet. Hon skriver 

bl a: ”Som grupp tar de intryck av varandra och av sin sociala omgivning i vidare bemärkelse och 

formar gemensamt nya normer, samtidigt som de som individer mer eller mindre medvetet tycks ta 

ställning till i vilken utsträckning de skall anpassa sig till dessa gruppnormer, respektive ta avstånd från 

dem.”.
40

  

I relation till materialet som ligger till grund för den här uppsatsen behandlar Annika Olsson, i Att ge den 

andra sidan röst (2004), en litterär kategori som hon kallar rapportboken. Hennes syfte är att diskutera 

rapportboken ur ett genreperspektiv, men också att diskutera en del problem som är kopplade till frågan om 

att ge röst och representationen av verkligheten.41 Olssons resonemang kommer också reflekteras vidare i 

genrediskussion nedan.  

1.6 Presentation av verken och genrediskussion  
Katarina Taikon skriver i inledningen till sin uppmärksammade bok Zigenerska (1963) att hon velat ge 

en bild av de svenska romernas förhållanden, både historiskt och nutida.
42

 Hon beskriver allt från det 

vardagliga livet i lägret och hennes personliga situation till att växelvis gå över till att med ord kämpa 

för romernas sak och utmana den felaktiga bild som många tidigare haft av romerna.  

Hans Caldaras berättar att han känt sig som ett offer för betraktarens ögon under hela sin barndom.
43

 

I hans självbiografi I betraktaren ögon (2002) ger han en bild av det romska livet utifrån ett romskt 

perspektiv. Han beskriver kort romernas historia för att senare gå över åt att berätta om sina erfarenheter 

av att delvis ha vuxit upp i tältläger. Han återkommer ständigt till konflikten mellan det romska och det 

icke-romska. Han ägnar också en hel del uppmärksamhet åt att berätta om människor som verkar ha 

gjort starkt intryck på honom själv. En av dessa är Katarina Taikon och han skriver bl a ”Katarina blev 
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den syster som jag hade önskat mig sedan barnsben”
44

 och det blir tydligt att hon även inspirerat 

Caldaras i hans arbete för att öka förståelsen för den romska kulturen.  

 

När det gäller bokens genre skriver Taikon, i förordet till Zigenerska: ”Att skriva ner sina memoarer vid 

trettio års ålder vore mycket pretentiöst. Därför har jag heller inte försökt göra det. Det vore också fel att 

kalla det här för en debattbok”. Hon förklarar några rader senare att hennes mål istället har varit att ge en bild 

av förhållandena som romerna i Sverige har levt och fortfarande lever under.45 Caldaras kallar sin bok för 

självbiografi46 och underrubriken säger memoarer. Titeln, I betraktarens ögon, verkar handla om att 

Caldaras vill ge sin bild av verkligheten istället för att bli beskådad och beskriven utifrån. Han skriver: 

”Jag tycker att jag har varit ett objekt under hela min barndom och ett offer för betraktarens ögon.”.
47

 

Jag vill påstå att de båda verken dessutom, utifrån Annika Olssons resonemang i Att ge den andra sidan röst 

(2004), kan ses som rapportböcker.  

Olsson behandlar en litterär kategori som hon kallar rapportboken. Hon menar att det inte är metoderna 

(bandavskrifter och den i texten tillbakadragne författaren) eller materialet (användandet av fakta och 

fotografiska bilder) som gör en bok till en rapportbok utan att det är den performativa signalen ”detta är 

verklighet” och mottot ”att ge röst” som i praktiken förenar en rapportbok med andra rapportböcker. Olsson 

förklarar vidare att ett litterärt verk läses som verklighet utifrån en sorts överenskommelse som upprättas 

genom att berättarjaget och författarjaget uppfattas som samma person. Författaren är alltså också bokens 

berättare vilket, i sin tur, medför att texten uppfattas som en redogörelse för saker ur det egna livet.48  

Den performativa signalen ”detta är verklighet” och mottot ”att ge röst” syns tydligt hos både Taikon och 

Caldaras. Taikon skriver: ”Fars zigenarnamn var Isjvan, mitt är Kathitsi.”.49 Caldaras skriver att hans 

mamma bestämde att ”jag skulle döpas till Hans”.50 Samtidigt framkommer det att deras egna mål, i 

överensstämmelse med genren rapportbok, är att ge röst åt det romska folket och romernas sak. Taikon 

skriver, som sagt, att hon ”velat ge en bild av de förhållanden som de knappt 900 zigenarna i Sverige levt 

och lever under”.51 På ett liknande sätt framkommer det att Caldaras inte är nöjd med att vara betraktad 

utifrån, utan vill ge röst åt romerna.52 Dessutom framkommer det på hans hemsida: ”Hans arbetar för att öka 

förståelsen för den romska kulturen och för att motverka orättvisor och fientliga attityder mot romer och 
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andra minoriteter.”.53 

Men en rapportbok behöver inte nödvändigtvis skrivas inifrån och Olsson förklarar att det finns en central 

problematik kring rapportboken som handlar om just själva röstgivandet. Hon hävdar att en mängd frågor 

behöver ställas till ett verk som påstås vara en rapportbok: Vem är det som ger röst? Åt vem ger man röst? 

Vad sägs och varför? Och dessutom vilka röster det är som får representera verkligheten?54  

De två verken som jag tittar på är skrivna av romer själva. De ger en röst inifrån den grupp och situation 

de beskriver. Verken är inte skrivna för romer utan skapade för att ge en bild åt dem som inte är en del av 

gruppen och situationen. Det är vad som sägs som är i fokus i den här uppsatsen, men jag reflekterar också 

delvis kring varför det sägs samt vilka röster som får representera verkligheten.  
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2 Analys 

I analysen av den romska kollektiva identiteten i de två bilder som Taikon och Caldaras ger går det att, i 

stora drag, göra en uppdelning av innehållet utifrån fyra teman. Uppdelningen är dock inte alltid 

självklar och i vissa fall kan därför ett visst innehåll placeras i fler än ett av de fyra avsnitten. Hur som 

helst är det här kapitlet strukturerat under de fyra rubrikerna: (i) historia och ursprung, (ii) familj och 

traditioner, (iii) livsstil och sysselsättning och (iv) ”vi och de andra”. I de fall där innehållet inte entydigt 

kunnat placeras under endast en av de fyra rubrikerna har ämnet ansetts fylla olika funktioner för den 

romska kollektiva identiteten och därför bedömts vara värt att nämnas flera gånger.  

När det gäller perspektivet ”vi och de andra” är det alltid möjligt att se på de två parterna från olika 

perspektiv. ”Vi” kan, i den här uppsatsen, antingen ses som ”vi romer” eller som ”vi som inte är romer”. 

Samma sak gäller naturligtvis även för ”de andra” som bestäms i relation till ”vi”:et. I analysen av temat 

”vi och de andra” är det i första hand termen, ”vi och de andra”, som används för att belysa 

problematiken med att kategorisera människor eller grupper på ett onyanserat sätt. I de fall benämningen 

”vi” i det här kapitlet antar en roll i ”vi och de andra” syftar det, ur Taikons och Caldaras perspektiv, på 

”vi romer”.  

I det här kapitlet kommer jag också, för att markera skillnaden mellan hänvisningar till de två 

analyserade verken och de teoretiska resonemang som förs, referera till Taikon respektive Caldaras verk 

inom parantes direkt i texten.  

2.1 Historia och ursprung 

Stier förklarar att på samma sätt som den mänskliga identiteten har ett behov av biografi har en kultur, i 

bemärkelsen en grupp av människor, ett behov av kollektiv historia.
55

 När det gäller romernas historia 

förklarar Taikon och Caldaras att det länge funnits en stor oklarhet om romernas egentliga ursprung (C., 

s. 27; T., s. 11), men att situationen på senare tid har blivit bättre. Taikon skriver att ”idag tycks [.] alla 

experter – språkforskare, historiker och andra – vara ense om att vi zigenare ursprungligen kommer från 

Indien, och att vi därifrån vandrat in över Europa under medeltiden” (s. 11) och Caldaras förklarar att 

släkten, och gruppen, Kelderesh, som både han själv och Taikon är en del av, kom från Rumänien och 

Ungern via Ryssland till Sverige (s. 12).  

Ursprunget blir till ett centralt tema redan från de första sidorna i de båda författarnas respektive verk 

och när det gäller den förvirring som tidigare varit skriver Taikon: ”Till stor del är denna förvirring vårt 

eget fel. Vi har nämligen själva inte alltid givit exakta uppgifter, eftersom vi inte har vetat tillräckligt” 

(s. 11). Om inte tidigare, så i alla fall i skrivandet av sina böcker, verkar både Taikon och Caldaras ha 
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insett vikten av sina egna roller i att berätta om romernas historia. Båda två ger informativa 

beskrivningar, och ger dem relativt stort utrymme, av deras grupps historia och ursprung, men i deras 

skildringar finns, förutom rent historiska fakta, flera andra saker som berättar om deras romska grupps 

historia och ursprung.  

Ett sätt att få syn på Kelderashgruppens ursprung, förklarar Caldaras, är att titta på språket, eller den 

romska dialekten. Han berättar att i hans fall (likväl som i Taikons) blir språket kelderashitiska till en 

karta över vilka länder familjens förfäder har levt i då hans dialekt har inslag av såväl rumänska, 

ungerska som ryska. Han poängterar vidare att Romanès alltså inte är ett enhetligt språk, utan en 

samling av en mängd olika dialekter som, om man går tillbaka många år i tiden, har samma ursprung, 

men har formats olika beroende på vilka platser de olika grupperna av romer levt på (s. 12).  

På ett liknande sätt påpekar Stier att namnet är en speciell referent till en individ, familj, släkt eller 

grupp och att det blir till en signal som handlar om tillhörighet. Han förklarar också att namnet är starkt 

kopplat till vår egen upplevelse av vem och vad vi är och således också till vår identitet.
56

 I romernas 

situation har namnet en tydlig koppling till gruppens historia och ursprung på flera sätt. När det gäller 

hennes efternamn, förklarar Taikon, att hennes släkts ursprungliga familjenamn var Caldaras, men i 

samband med att hennes familj kom till Sverige tvingades hennes farfar, på grund av problem med de 

svenska myndigheterna, att byta namn till Taikon (s. 12).
57

 När Stier skriver att namnet är en 

tillhörighetssignal kan man tänka sig att bytet av familjenamnet blev till en sorts avbrott i hur släktens 

historia beskrivs och därför haft viss negativ påverkan på den kollektiva, såväl som den individuella, 

identiteten. Dessutom förklarar Taikon att alla romer dels har ett zigenarnamn, dels ett svenskt namn. 

Katarina Taikons romska namn var Kathitsi (T. s. 13). Caldaras gavs namnet Hans Gunnar Evert och 

fick alltså inte ett romskt namn (s. 71). Trots detta förklarar han att idén med att ge sina barn både ett 

romskt och ett svenskt namn var att underlätta mötet med icke-romer (s. 20), men samtidigt kan man 

tänka sig att det romska namnet kan bli till en identitetsmarkör som pekar på en individs tillhörighet till 

den romska gruppen.  

På ett liknande sätt som man kan tänka sig att bytet av efternamnet blev till ett avbrott i 

beskrivningen av romernas historia kan man tänka sig att det är med de olika namnen på den romska 

gruppen (rom, zigenare, resande och gypsies). Caldaras förklarar att när det gäller namnet på den här 

gruppen av människor har det förekommit många olika uppfattningar och åsikter. Han berättar att 

romerna kallat sig själva romer i urminnes tider men samtidigt, säger han, har romerna kallat sig själva 

zigenare i perioder. Benämningen zigenare, förklarar han, kommer egentligen ifrån ett missförstånd som 
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skedde när romerna ska ha registrerats för första gången i Europa. Romerna blev då förväxlade med en 

annan grupp människor som hade turkiskt ursprung som kallades ansiganoi, vilket senare blev till 

zigenare. Missförståndet, berättar han, uppstod utifrån att gruppen ansiganoi hade liknande sätt att 

försörja sig som romerna. I Storbritannien och USA har romer ofta kallats för gypsies vilket verkar ha 

startat i och med att britterna trodde romerna kom från Egypten och namnet resande har en naturlig 

koppling till den livsstil som romerna länge haft. Caldaras påpekar att namnet rom kommer ifrån att det 

på romanés är benämningen på en romersk man eller ”en människa”. Taikon använder nästan 

uteslutande namnet zigenare och Caldaras blandar mellan att använda rom, zigenare och resande (C., s. 

27 ff.; T., s. 11).  

Temat historia och ursprung, i relation till den romska kollektiva identiteten, kan dessutom kopplas 

till begreppet etnicitet. Eriksen förklarar att etnicitet, i likhet med hur det här temat diskuterats ovan, kan 

ses som en identitetsproduktion genom historieskrivning men i ett bredare perspektiv, förklarar Eriksen, 

handlar etnicitet om grupper som på något sätt är i kontakt med varandra där de olika gruppernas 

medlemmar anser att de olika grupperna skiljer sig ur ett kulturellt perspektiv.
58

 Detta kommer att 

diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

I det här avsnittet blir det tydligt att den romska grupp av människor som behandlas i den här 

uppsatsen har, eller i alla fall föreställer sig ha, en gemensam historia och ett gemensamt ursprung vilket 

Stier hävdar är avgörande för en kollektiv identitet. Dessvärre har romernas historia och ursprung, både 

för romerna själva och för samhället i stort, länge varit delvis oklart, vilket man kan tänka sig haft en 

negativ påverkan på den romska kollektiva identiteten genom att felaktiga uppfattningar istället spridits. 

På senare tid har bilden dock klarnat. I sättet som de två författarna behandlar temat historia och 

ursprung blir det tydligt att detta, även för dem som individer, är en viktig del av vad det innebär att 

tillhöra den romska kollektiva identiteten.  

Utöver historiska fakta har det också blivit tydligt att språket samt namnet på flera sätt, är en del av 

att berätta om den romska historien och det romska ursprunget. I analysen av temat går det till sist att 

göra en koppling till begreppet etnicitet genom att, i likhet med Eriksen, se på etnicitet som 

identitetsproduktion genom historieskrivning. Den romska historien och det romska ursprunget, och 

kunskapen om dessa, är alltså, i likhet med både Stier och Eriksens resonemang, nödvändiga faktorer för 

den romska kollektiva identitetens existens.  
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2.2 Familj och traditioner 
Stier förklarar att ur ett sociologiskt perspektiv är en gemensam kultur en förutsättning för 

sammanhållningen i ett samhälle och att denna gemensamma kultur är en av de centrala delarna i en 

kollektiv identitet.
59

 Caldaras beskrivning av den romska uthålligheten blir till en koppling till detta. 

Han skriver: ”Jag tror att romer under århundraden av förföljelse förmodligen har utvecklat en 

överlevnadsstrategi. En strategi som gått ut på att uppfostras till att uthärda människors grymheter 

genom att ha en så stark tilltro som möjligt till sig själv, sin kultur och sina traditioner” (s. 29). Både 

Taikons och Caldaras skildringar ger tydliga exempel på kulturella särdrag i sin egen kultur. Taikon 

skriver också att ”fastän zigenarna är spridda över nästan hela världen, finns det vissa seder och bruk 

som går igen överallt” (s. 60). Caldaras, i sin tur, går, vid upprepade tillfällen, i försvar för det som han 

kallar romsk identitet eller romernas kulturella identitet och det blir tydligt att det, utifrån Williams och 

Öhlanders tankegångar om olika sätt att se på begreppet kultur
60

, är just sättet att leva som åsyftas (t ex 

s. 12, 14).  

Redan i förra avsnittet gjordes också en koppling till Eriksens resonemang om begreppet etnicitet där 

det blev tydligt att det finns olika sätt att se på även det begreppet. Dels kan etnicitet ses som 

identitetsproduktion genom historieskrivning och dels kan det, ur ett bredare perspektiv, handla om 

grupper som på något sätt är i kontakt med varandra där de olika gruppernas medlemmar anser att de 

olika grupperna skiljer sig ur ett kulturellt perspektiv.
61

 I det här avsnittet framkommer en mängd ämnen 

där just sådana skillnader blir synliga. Familjen är ett av dessa. Caldaras skriver: ”Redan som barn visste 

mamma och hennes syskon att de hade en viktig roll när det gällde familjens försörjning och 

välbefinnande, att de hade ansvar för varandra och sin omgivning. Alla skulle hjälpas åt för att tillvaron 

i lägret skulle fungera så bra och smidigt som möjligt” (s. 37). Vidare förklarar han: ”’Givetvis’ var 

mannen familjens ansikte utåt och skulle axla rollen som stark och beskyddande” (s. 214). Männen i 

lägret skulle man se upp till och ha respekt för och det familjefadern hade bestämt skulle inte 

ifrågasättas, berättar Taikon. (T. s. 70). Både Taikon och Caldaras beskriver att familjelivet var nära 

sammanflätat med livet i lägret. På många sätt var gränserna mellan vad som var den egna familjens och 

vad som tillhörde lägret väldigt flytande. Måltiderna lagades t ex oftast av kvinnorna i de enskilda tälten, 

men det var ovanligt att själva ätandet skedde inom den lilla familjens ramar. Ofta gick de som bodde i 

lägret mellan de olika tälten och åt samma måltid på flera olika ställen (T. s. 26 f.; C. s. 119).  
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Taikon och Caldaras beskriver också många traditioner som de skriver var typiska för romerna. En av 

dem var att fylla på vattenhinken med nytt vatten innan den blev helt tom. Det var barnens ansvar att se 

till att det inte hände, annars sades det att man skulle drabbas av fattigdom (T. s. 69). De båda 

författarna berättar också om en annan sed som handlar om att det är absolut otänkbart att använda en 

disktrasa på golvet (T. s. 66 f.; C. s. 22). Taikon skriver: ”Den unga kvinnan hade troligen velat hämnas 

för någon påstådd oförrätt i det nya lägret. Därför hade hon använt disktrasan att tvätta golvet med”. 

Detta innebar att lägret nu var ”orent”, det var marimé, vilket i sin tur innebar att tältet där det hela hade 

skett var tvunget att brännas tillsammans med allt som fanns däri för att lägret inte längre skulle vara 

”orent”. Taikon skriver också att hon tror att den yngre generationen romer har för avsikt att gå bort från 

sedvänjan marimé (T. s. 66 f.). Caldaras beskriver vidare att om en person blev förklarad marimé kunde 

en kris, som är en sorts intern domstol bestående av de äldste från varje familj, anordnas för att den 

drabbade skulle få en chans att göra rätt för sig (s. 20). Taikon förklarar, i samband med att hon berättar 

om förekomsten av kris, att det är en gammal regel att romerna helst sköter sina mellanhavanden själva, 

utan att blanda in utomstående rättsväsende (s. 61). I koppling till begreppet marimé berättar Caldaras 

också om hur man ser på rent och orent och säger att renlighetsuppfattningen styr stora delar av 

vardagen (s. 21) och ger ett exempel som handlar om en icke-romsk kvinna som varit på besök i lägret: 

”Hon var bland annat fascinerad av att allt hölls så rent och prydligt, trots att de levde under sådana 

primitiva förhållanden. Hon hade undrat om de använde sig av något ovanligt tvättmedel eller hade en 

speciell hantering av tvätten, eftersom ingen kunde förstå hur de fick sina kläder och handdukar så 

kritvita” (s. 43).  

Även när det gäller äktenskap har det funnits speciella traditioner. Taikon berättar: ”Barnäktenskap 

var inte alls ovanligt förr i världen bland zigenarna” och förklarar att hon själv blev bortlovad till en ung 

rom när hon själv bara var elva år gammal (s. 33). Med tiden blev det dock allt vanligare att äktenskapen 

baserades på makarnas kärlek för varandra, hävdar hon. Det blev t o m vanligare med äktenskap mellan 

romer och icke-romer även om de många gånger blev mindre lyckade (T. s. 83 f.). Caldaras skriver att 

hans morfar, Pápo, var bekymrad för sina döttrar när det kom män till lägret som var icke-romer, men 

att hans mormor, Mami, däremot tyckte att det inte var något problem eftersom hon tyckte döttrarna 

skulle få gifta sig med vem de ville. ”Det är moderna tider nu. Det är de som ska leva med sina män, 

inte vi” kunde Mami säga (s. 50).  

När det gäller sammanhållningen i gruppen och familjen berättar både Taikon och Caldaras om hur 

situationen kunde se ut om någon blev sjuk. Från varsin synvinkel beskriver de att om någon i familjen 

drabbades av sjukdom och behövde uppsöka sjukvård hörde det till att hela släkten skulle följa med. 

Detta handlade dels om att man ville visa sitt stöd inom gruppen, men också om en fruktan för att den 
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som var sjuk skulle dö. Ingen ville bli förbannad av den sjuke för att man inte visade sitt stöd in i det 

sista (T. s. 79; C. s. 145). Caldaras beskriver också hur detta har förändrats och att det idag framförallt 

handlar om att den närmsta familjen är med (s. 266). Sammanhållningen i familjen och lägret var dock 

viktig och uttrycktes på många olika sätt, bl a genom att man, inom lägret, delade rättvist på det man 

tjänade (C. s. 119). Caldaras beskriver också att sammanhållningen i deras läger delvis hade hängt ihop 

med hans morfar Pápos roll som ledare och att det hade förändrats efter att Pápo hade gått bort (s. 75).  

De karakteristiska traditionerna och vanorna, som blir till en del av den romska kulturen, gör den här 

gruppen av människor unik i relation till andra grupper. Öhlander förklarar också, i koppling till detta 

och i likhet med Eriksen, att kultur skapar tydlighet i skillnader och poängterar att uppmärksammandet 

och kunskapen om dessa skillnader kan bidra till en ökad acceptans mellan olika grupper av 

människor.
62

 Både Taikon och Caldaras har också varit en del av att bidra till en ökad förståelse, vilket 

diskuterades i genrediskussionen ovan, och Lundgren hävdar, när det gäller Taikons författarskap: ”Hon 

är mån om att inte bara skildra svårigheter utan berättar också om den gemenskap och glädje som fanns i 

hennes barndom”.
63

 Taikon ger exempel på både vardagliga och annorlunda situationer och verkar 

beskriva dem precis som hon upplevt dem och på ett liknande sätt upplever jag Caldaras.  

När det gäller de två författarnas beskrivningar av den romska kulturen och etniciteten framstår det 

som att de flesta uttrycken, t ex de som beskrivits ovan, verkar komma som arv från tidigare 

generationer. I koppling till detta betonar Öhlander att det är helt naturligt att innehållet av en kultur hela 

tiden förändras och utvecklas
64

, vilket också visat sig vara fallet i den romska kultur som behandlas här, 

men Eriksen förklarar att uttryck för etnicitet dessutom kan tolkas som försök att rädda en kulturell 

tillhörighetskänsla.
65

 Kanske är de romska kläderna ett exempel på ett försök till en sådan 

räddningsinsats. Sättet att klä sig verkar ha varit, och fortfarande kanske är, ett tydligt och medvetet, om 

än ibland motvilligt, sätt att uttrycka den romska kollektiva identiteten. Taikon berättar en intressant 

historia om när hennes syster skulle gå på bio. ”Hon fick inte gå på bio utan att Paul följde med henne. 

Och Paul vägrade att gå med henne om hon uppträdde i zigenarkläder. Men att klä sig på svenskt sätt 

var något helt otänkbart i lägret vid den tiden. Eftersom Rosa var intresserad av att gå på bio, kom hon 

på den enda lösningen. Den gick ut på att hon hade svenska kläder med sig i en väska och bytte 

någonstans på vägen” (s. 60 f.).  

Om förra avsnittet handlade om förutsättningar för den romska kollektiva identitetens existens visar 

det här temat istället mer av själva innehållet av den romska kollektiva identiteten där kultur och 
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etnicitet är två dess centrala delar. När det gäller temat familj och traditioner har det framkommit att det 

finns en mängd seder, vanor och traditioner som är unika för den här gruppen av människor och i 

koppling till Stier blir det tydligt att detta är en förutsättning för sammanhållningen i ett samhälle och att 

denna unikhet är med och formar vad den romska kollektiva identiteten består av. Caldaras beskriver 

också att romer under lång tid haft stor tilltro till sig själva, sin kultur och sina traditioner för att 

överleva, vilket man kan tänka sig bidragit till att det unika bevarats, men det blir också tydligt att det 

även funnits strävanden efter förändring. Det har också framkommit tydliga tecken på en kontinuerlig 

förändring och utveckling när det gäller kulturen och etniciteten och därför även den romska kollektiva 

identiteten.  

2.3 Livsstil och sysselsättning 
Stier förklarar: ”För vårt psykologiska välmående får det inte råda något tvivel om att den vi ser i 

badrumsspegeln är vi själva”. Han beskriver att detta handlar om att ha en ontologisk trygghet, en känsla 

av kontinuitet och ordning i tillvaron. Stier förklarar vidare att bilden vi ser ”berättar en biografisk 

historia” och även om denna biografiska historia ändras hela tiden är den en central del i en individs 

totalidentitet.
66

 Oavsett om en individs biografi är fylld av olika händelser eller inte så är alltså det 

viktiga att man, när man ser på sig själv, känner kontinuitet och ordning.  

Taikon berättar hur hon ofta fått frågan: ”Har inte ni zigenare vandringslusten i blodet?”. Hon skriver 

vidare att hon givetvis tycker om att resa, men att hon inte alls tror på en idé om att det skulle ligga i 

romernas natur att vilja röra på sig. Taikon förklarar vidare: ”Det finns också två enkla förklaringar till 

att vi zigenare fört ett kringflackande liv. Den ena är att den bofasta befolkningen hindrat oss från att slå 

oss ner någonstans för gott. Den andra är att vi levt av sådana sysslor som tvingat oss att resa omkring” 

(s. 89). Även Caldaras beskriver hur han har fått liknande frågor vid upprepade tillfällen och tvingats 

förklara att romernas vandringslust är en myt (s. 191, 206). I relation till detta kan man undra hur det 

påverkar den identiteten att behöva försvara eller förklara att uppfattningar inte stämmer, eller någonsin 

har stämt. Stier skriver, när det gäller avvikare och de innebörder som identiteten tillskrivs: ”Identiteter 

innehåller information och kunskap och är behäftade med känslor. Om informationen och kunskapen är 

’objektivt riktig’ eller inte har mindre betydelse. Det är vad folk tror som är väsentligt”.
67

  

För att beskriva hur den romska livsstilen, i perioder, sett ut blickar Taikon tillbaka i tiden och skriver 

att det var hennes far som fick ärva tivolit av sin far. Senare gick det i arv till hennes bror Paul och hon 

förklarar att så länge de drev tivolit kretsade allt i lägret kring det (s. 13, 54, 21 f.). Caldaras berättar att 
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även hans morfar drev ett tivoli som både bidrog till inkomster och till viss del skapade problem (s. 32 

f.). Utöver att driva tivolit berättar Caldaras att hans morfar och hans bröder, där Taikons far är en av 

dem, tjänade bra på sin skicklighet inom förtenning, smide och kopparslageri och att de kunde vara 

lyckliga över att de hade kunskaper som gått i arv i generationer och som dessutom efterfrågades (C., s. 

17). Det är också ur det här som namnet Kelderash kommer. Namnet betyder nämligen just 

kopparslagare på rumänska. Taikon förklarar också att dessa yrken dessvärre med tiden blev mindre 

efterfrågade (T., s 101). Kvinnorna var också, utöver att de deltog i det mesta som gällde tivolit, 

ansvariga för att det fanns mat i lägret. De hade också ett ekonomiskt ansvar för hushållet och genom att 

spå kunde få in de pengar de behövde (T., s. 27 f.; C., s. 18).  

Sysselsättningen och livsstilen har alltså på många sätt gått hand i hand när det gäller den här 

gruppen av romer. I vissa fall verkar yrket ha styrt livsstilen, i andra fall verkar förhållandet vara det 

motsatta. När det gäller yrke och livsstil förklarar Stier att även dessa kan ligga till grund för en 

kollektiv identitet,
68

 men i Taikons och Caldaras skildringar blir det tydligt att identifieringen med yrket, 

likväl som livsstilen, var underordnad deras romska kollektiva identitet (se t ex T., s. 101; C., s. 236).  

Det är också möjligt, i likhet med yrkesidentiteten, att jämföra barnens skolgång med den kollektiva 

identitet som livet som elev kan innebära. Även här verkar det, i alla fall till viss del, vara så att 

identifieringen som rom är starkare än identifieringen som skolelev på en viss skola. Caldaras berättar, 

som ett exempel på detta, att han, efter det att han själv börjat skolan, blev betraktad som gajé, icke-rom, 

av sina släktingar, och att det gjorde honom väldigt sårad (s. 156 f.).  

Frågan om skolan har också länge varit en viktig fråga för romerna och är dessutom nära kopplad till 

livsstilen som romerna haft. Taikon beskriver att de flesta romer saknar ordentlig skolgång och att hon 

länge kämpade för att romerna skulle få möjlighet till omskolning (s. 100, 144 ff.). Detta skedde också 

till viss del och i olika former. Ibland kom en lärare till lägret, vilket ibland fungerade bra och ibland 

mindre bra (C., 108, 121). I relation till detta påpekar också Rodell Olgaҫ att romernas möjlighet till 

skolgång tidigare var beroende av någon individuell lärares eget engagemang att vilja lära romerna läsa 

och skriva.
69

 Taikon beskriver att vid andra tillfällen kunde en grupp romer erbjudas plats på någon 

folkhögskola, vilket hon även ansåg vara det bästa sättet att bedriva undervisning med romer, men 

Taikon skriver också att det var ett problem att få en del romer att inse vikten av utbildning (s. 141, 

147). När det gäller skolgång för de romska barnen berättar Taikon att hennes far kämpade för att hans 

barn skulle få gå i vanlig skola (s. 16). På samma sätt var det i Caldaras familj, han skriver: ”Mamma 

hade länge velat att Kenneth och jag skulle börja en riktig skola, men våra levnadsvillkor och andra 
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orsaker satte stopp för det”. Ett av de största problemen hade varit att lägret hela tiden var tvunget att 

flyttas och att det därför var svårt för barnen att klara av en regelrätt skolgång. Från skolans håll kunde 

de få höra att det inte var en bra lösning att en ”’zigenarunge’ skulle beblanda sig med ’normala’ elever” 

och även när Caldaras själv börjat skolan beskriver han hur han, när elever och lärare fått reda på att han 

var rom, utsattes för mobbning och trakasserier (s. 113, 136, 162). Caldaras skriver att skolan är den 

viktigaste frågan för romer i Sverige idag, men förklarar också hur romska barn i vissa fall hålls borta 

från skolan av sina föräldrar (s. 308, 322).  

På flera ställen går det att hitta exempel på att Taikon och Caldaras ger röst åt romerna och allra 

tydligast blir det just i frågan om skolan, men även när det gäller boende har deras röster varit av stor 

betydelse. Olsson förklarar att röstgivande handlar om att ge eller vara röst åt en grupp av människor 

och att rapportboken har möjligheter att skapa politisk förändring. Dessutom förklarar hon att ”när den 

’röstlöse’ själv tar till orda inträffar andra ting än när den intellektuelle ger röst”.
70

 Politisk förändring är 

just vad som blir resultatet av Taikons bok Zigenerska. Lundgren förklarar, vilket också nämndes 

tidigare, att boken skapade en större debatt om romernas bostads- och utbildningssituation som ledde till 

stora positiva förändringar.
71

 Utöver detta beskriver Gröndahl hur romska författare mer och mer söker 

en publik bland majoritetsbefolkningen i det land där de bor för sina erfarenheter, tankar och sin historia 

och ser detta som ett säkert tecken på att en dialog verkligen har påbörjats.
72

 Även detta verkar ha startat 

i och med Taikon och dessutom senare fortsatt genom Caldaras.  

I de båda verken framkommer det också tydligt att romernas livsstil har förändrats ganska radikalt de 

senaste decennierna. Detta, med största sannolikhet, utifrån både det röstgivande som beskrevs ovan, 

men också som en naturlig förändring av kulturen i likhet med Öhlanders resonemang om hur kultur 

hela tiden förändras och utvecklas.
73

 De största förändringarna handlar om att romerna fått möjlighet till 

fasta bostäder och dessutom försörjer sig på nya sätt. Efter det att Taikon själv bosatt sig i lägenhet 

skriver hon om de romer som fortfarande bodde i läger: ”De tvingas att även under de kalla vintrarna bo 

i små husvagnar – tio kvadratmeter brukar räcka till för tio personer – eller i dragiga tält där de ligger på 

masonitskivor lagda direkt på marken”. Hon påpekar också tydligt att ”det är inte zigenarna som vill bo 

på det här sättet”. ”Zigenarna har stått i bostadskö i över fyrahundra år i Sverige. Borde det inte vara vår 

tur snart?” säger hon (s. 98). Caldaras berättar att han i början av 1960-talet flyttade in i en lägenhet med 

sin mamma och bror och därför på många sätt hade ett väldigt annorlunda liv jämfört med resten av sin 
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släkt, men, skriver han, det skulle inte dröja allt för länge innan resten av familjerna från lägret också 

bodde i lägenheter (s. 154, 166 f.).  

Det här avsnittet gjorde ett avstamp i Stiers påstående att individens identitet påverkas av en 

biografisk historia som hela tiden ändras. Denna biografiska historia verkar i sin tur i relativt stor 

utsträckning påverkats av romernas, på många sätt, karakteristiska livsstil. Temat, livsstil och 

sysselsättning, har också visat att den här gruppen av romer ofta fått försvara och förklara sin livsstil 

även om uppfattningarna många gånger varit felaktiga redan från början. Man kan tänka sig att detta, i 

jämförelse med att Stier förklarar att även vanföreställningar påverkar den kollektiva identiteten, varit 

med och format den romska kollektiva identiteten. Identifieringen med yrket eller skolan, likväl som 

livsstilen, framstår också som underordnad identifieringen med den romska kollektiva identiteten.  

Det verkar också vara när det gäller just frågor om livsstil som de båda författarnas röstgivande har 

blivit mest tydligt. I frågorna om bostad och skolgång förde Taikon länge en tydlig kamp för romerna. 

Caldaras för inte kampen på riktigt samma debatterande sätt, men även han är utan tvekan en röstgivare 

åt romerna. På ett liknande sätt som i förra avsnittet har det här temat också visat exempel på kulturell 

särprägel som är med och beskriver vad den kollektiva romska identiteten består av. Även i det här 

avsnittet blir det tydligt hur kultur, i det här fallet livsstilen, hela tiden förändras och utvecklas precis 

som Öhlander förklarat sker i alla kulturer.  

2.4 ”Vi och de andra” 
Redan titeln I betraktarens ögon antyder att Caldaras bok på något sätt kommer att handla om att 

betrakta eller bli betraktad. Några kapitel in i boken skriver han något som skulle kunna ses som en 

förklaring till titeln: ”Jag tycker att jag har varit ett objekt under hela min barndom och ett offer för 

betraktarens ögon” (s. 104). Han skriver detta i samband med att han beskriver hur de flyttade sitt läger 

till ett villaområde i Växjö och att han knappt vågade lämna tältet för att han kände sig så utlämnad åt 

Växjöbornas blickar. ”Nyfikna barn och vuxna stirrade på oss som om vi var apor”, berättar han (s. 

104).  

Caldaras skriver att under århundraden spreds myter om romer i Europa för att skapa rädsla mot allt 

som hade med romer att göra och att romerna på 1800-talet var utsatta för förföljelser i Sverige med 

kyrkan som sköld. Han berättar att detta lett till en fientlig attityd bland romerna mot allt som inte var 

romskt och att det t o m ledde till att man inte ville beblanda sig med icke-romer, gajé (s.29).  

Både Taikon och Caldaras ger också exempel på hur detta kunde se ut. Dels poängterar Taikon och 

Caldaras att bilden av romer ofta har gjorts mystisk eller överromantisk som i t ex Ivar Lo-Johanssons 

Zigenare (1929) och Zigenarväg (1955) samt Arne Sucksdorffs film Uppbrott (1948) som Taikon 

tillsammans med många andra romer deltog i (T. s. 39 ff., 125 ff.; C. s. 115 ff.). Dels har problemet 
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funnits på en mer fackmässig nivå som när det gäller t ex uppslagsverkens definieringar av vad en rom 

eller zigenare är och Taikon hänvisar bl a till ”Svensk uppslagsbok” (1955) och ”Nordisk familjebok” 

(1955) (T. s. 134 ff). Taikon skriver: ”Vanföreställningarna om vårt folk och en djupt rotad misstro lever 

kvar än idag” (s. 103).  

Precis som jag skrev i förra avsnittet, förklarar Olsson att det alltså är skillnad på att ge och att vara 

röst och att när rösten kommer från en grupp som tidigare varit röstlös händer något nytt.
74

 Utifrån 

Taikons och Caldaras verk blir det tydligt att det historiskt framför allt varit människor utifrån som 

beskrivit romerna, om de ens haft som mål att ge en verklig bild är oklart. Det är i detta som temat ”vi 

och de andra” har sin utgångspunkt: att romerna länge har betraktats, och kanske fortfarande betraktas, 

som ”de andra” eller ”det annorlunda”.  

Said skriver i Orientalism: ”’Orienten’ är en påhittad enhet och att uppfattningen att det finns 

geografiska områden med inhemska, radikalt ’annorlunda’ invånare, som kan bestämmas på grundval av 

någon religion, kultur eller raslig kärnsubstans speciell för just detta område, också är en ytterst 

tvivelaktig idé”.
75

 Även om det, i synen på romerna, inte handlar om en geografisk uppdelning så 

handlar det om en kategorisering av det som ses som annorlunda. Stier beskriver det på ett liknande sätt 

när han förklarar att ”avvikaridentiteten” kommer utifrån ett upplevt annorlundaskap: ”de” skiljer sig 

från ”oss”, och poängterar vidare att även om avvikelsen är en social konstruktion kommer den att 

utgöra en central del av en persons individuella identitet.
76

I likhet med detta konstaterar Nordvall, i sin 

artikel ”Att konstruera ett folk”: ”Det är emellertid svårt, om inte omöjligt, att föreställa sig ett ’Vi’ utan 

att samtidigt skapa ett ’de Andra’.”.
 77

   

De båda författarna understryker alltså att det länge funnits negativa förutfattade meningar om romer 

som bidragit till segregation istället för integration och att dessa bl a kommit från just de felaktiga bilder 

som både skön- och facklitteratur gett (T., s. 134; C., 116). Detta kan ha fungerat som ett sätt att 

kontrollera, och kanske till och med skapa, det annorlunda på ett liknande sätt som Said beskriver att 

orientalismen styrde och producerade Orienten.
78

 Även DO verkar, i alla fall till viss del, hålla med om 

detta och konstaterar att den svenska forskningen om romer har bidragit till de inställningar till romer 

som funnits och fortfarande till viss del finns i samhället.
79

  

Som jag nämnt tidigare, poängterar Taikon redan i inledningen till sin bok att hennes mål är att ge en 

bild av de förhållanden som romer i Sverige levt och lever under (s. 7). Även Caldaras har, trots att han 
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inte uttrycker det riktigt lika tydligt i sin självbiografi, ett tydligt mål i sin roll som representant för 

romerna.
80

 I båda deras fall blir det, utifrån Olssons beskrivning av röstgivandet, tydligt att de inte bara 

ger röst, utan även är röst eftersom de båda tillhör gruppen som de beskriver.  

När man tittar vidare på det här temat i Taikons och Caldaras verk blir en kamp mellan anpassning i 

riktning mot majoritetssamhället och en avskärmning in mot den egna gruppen tydlig. Taikon skriver 

angående debatten om romernas anpassning till samhället att ”det är viktigt att ha klart för sig att nästan 

alla zigenare önskar denna anpassning. De hinder som ställs upp är det motstånd eller den liknöjdhet 

som kommer från myndigheter och privatpersoner” och förklarar vidare att i debatten är problemet 

likställt med ett problem för romerna, men inte ett problem för samhället (s. 139). Som en motsats till 

detta blir t ex användandet av begreppet gajé till en av romernas vanligaste gränsvakter för att skilja den 

egna gruppen från andra grupper. Caldaras ger ett exempel på detta när han förklarar att romernas 

renlighetsregler har haft flera syften och att en av intentionerna var att man ville hålla en social distans 

till dem som är icke-romer, gajé, som upplevdes som orena. Idéerna om renlighet handlade både om att 

slippa sjukdomar, men också om ”att skydda gruppen från moraliskt förfall och söndring” (s. 21). Stier 

skriver att ordkonstruktioner som t ex icke-rom handlar om en utifrån-tillskriven identitet som 

konstrueras utifrån kontraster till sin motsats: rom.
81

 Ordet gajé, icke-rom, blir alltså till en tydlig 

identitetsmarkör vilket framkommer av den svenska översättningen av ordet.  

Stier förklarar också, som jag nämnt tidigare, att för att en kultur, i bemärkelsen en grupp av 

människor, ska överleva krävs en kollektiv identitet.
82

 I det här avsnittet blir det tydligt att en större 

längtan efter anpassning ibland innebär att kämpandet för den kollektiva identiteten minskar. I relation 

till Stier skulle detta, i sin tur, kunna medföra en ökad risk för att kulturen dör ut. Men precis som det 

ovan blev tydligt att det finns en längtan efter anpassning, finns det samtidigt också strömningar i 

motsatt riktning.  

Motiven för kampen mellan anpassning och avskärmning, i de bilder som Taikon och Caldaras ger, 

verkar handla om en rad olika saker. Till viss del finns det alltså en strävan att avskärma sig, även om 

det i första hand är en längtan som är begränsad till bara vissa delar av gruppen. Eriksen skriver också, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till detta: ”Ofta är det människor i utkanten av en etnisk grupp 

som är mest angelägna om att bibehålla sin gruppidentitet”.
83

 De exempel som Caldaras ger pekar 

också, naturligtvis med vissa undantag, på att det verkar vara så. Han beskriver t ex att en del romer inte 

vill ge ut sitt namn eller inte vill att utomstående ska lära sig det romska språket och förklarar att det 
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delvis handlade om rädsla och skrockfullhet (s. 105). Anledningen till att en del romer väljer att 

avskärma sig verkar också kunna komma utifrån begränsningar som skapats av t ex läs- och 

skrivsvårigheter eller helt enkelt ett fientligt bemötande från samhällets sida. Caldaras berättar, som ett 

exempel på detta, om hans mammas fasa för att göra ärenden på posten just på grund av att hon inte 

kunde skriva och förödmjukelsen hon upplevde när personalen skällde ut henne för att hon inte kunde 

skriva sin namnteckning (s. 180).  

När det gäller anpassning i riktning mot majoritetssamhället, som Taikon och även Caldaras, om än 

kanske inte lika tydligt, i större utsträckning verkar förespråka, tycks motiven i första hand handla om 

att få tillgång till de rättigheter, som av många upplevs som självklara, och är förenade med ett svenskt 

medborgarskap inklusive utbildning och bostad. Taikon skriver t ex att romernas allmänna hälsotillstånd 

är dåligt och att det enda sättet att ändra på situationen är att hjälpa romerna med bostäder (s. 98).  

Taikon skriver vidare i sin bok: ”Men jag tror att det är viktigt att alla inser att rashat långt ifrån är 

obefintligt i Sverige” och säger att det inte verkar gå att komma ifrån förföljelse någonstans (s. 105). 

Vidare uttrycker hon i samma diskussion att hon inte tror det ligger på romernas ansvar att hantera de 

förföljelser som finns, utan att romerna istället får söka relationer bland människor som inte är 

”infekterade av rastänkande” (s. 105). Caldaras, i sin tur, skriver: ”Runt om i Europa florerar 

antiziganismen och förtrycket mot den romska befolkningen växer medan media och myndigheter sitter 

med armarna i kors” (s. 269).  

Gröndahl förklarar att genom att dela med sig av sin livsberättelse, som Taikon och Caldaras gör i 

sina respektive verk, förklarar de romska författarna sin koppling till sitt nuvarande land, som i det här 

fallet är Sverige, och rätten de har till att bo här. Hon skriver också att det i I betraktarens ögon går att 

hitta tecken på att Caldaras upplever att samhället i stort betraktat romerna som inkräktare även om de 

har bott i landet i flera generationer. Gröndahl påpekar också att detta är ett exempel, bland flera andra, 

som tyder på att flera av de romska författarna ifrågasätter att de skulle vara accepterade som fullvärdiga 

medborgare i samhället.
84

 I likhet med Gröndahl går det att hitta en mängd exempel på hur detta har sett 

ut. Problemen som beskrivs har inte heller bara handlat om enskilda privatpersoner, utan även om 

representanter för samhället genom medarbetare på olika myndigheter. Taikon skriver t ex: ”Vissa 

myndighetspersoner försökte med mer eller mindre underliga medel provocera fram anledningar till att 

tvångsförflytta oss. Huvudsaken var att vi kom bort från de områden som de hade ansvar för” (s. 20) och 

Caldaras beskriver att vid ankomsten till vissa orter visade invånare och myndigheter tydligt att de 

ogillade romernas närvaro (s. 94). Taikon skildrar ett samtal mellan hennes man och hennes bror Paul 
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där Paul säger: ”Man kommer nogsamt ihåg oss, när det gäller att straffa. Men försöker en zigenare 

hävda sin rätt till skydd – då upphör plötsligt våra medborgerliga rättigheter” (s. 73). Taikon beskriver 

också en situation då hennes bror Paul sökte arbete och blev rekommenderad att byta namn för att öka 

sina möjligheter att få jobb och påpekar, genom detta, att myndigheterna inte verkar förstå att de flesta 

romer är stolta över sitt ursprung (s. 101).  

Innan Taikons debutbok Zigenerska publicerades var alltså diskussionen om romerna väldigt ensidig 

och skedde i princip bara ifrån ett utifrånperspektiv, men precis som Lundgren förklarar i sin bok Svarta 

rosor – Kale Ruze (2003) bidrog Zigenerska starkt till en ny och mer konstruktiv debattsituation.
85

 När 

det gäller röstgivande förtydligar Olsson att ”problemet handlar alltså inte om att den röstlösa saknar 

röst utan att ingen tar notis om deras röster”.
86

 På ett liknande sätt fasställer Said, när det gäller 

orientalismen, att ”i behandlingen av Orienten är Orienten alltid frånvarande medan man ständigt 

förnimmer närvaron av orientalisten och det han säger. Men vi får ändå inte glömma att orientalistens 

närvaro möjliggörs genom Orientens påtagliga frånvaro.”.
87

 Det är inte svårt att göra en koppling mellan 

Olsson och Saids respektive verk och den behandling och beskrivning romerna utsatts för. Men i och 

med Taikons Zigenerska verkar alltså en viss förändring ha påbörjats och romernas sak har sedan dess 

fått större uppmärksamhet och på ett, i alla fall delvis, nytt sätt. Även om det kan framstå som småsaker 

i jämförelse med vad som tidigare varit uppmärksammar och beskriver Taikon och Caldaras också 

ljusglimtar när det gäller beskrivningar av romerna utifrån. Taikon beskriver t ex på ett positivt sätt de 

förändringar hon börjar se i senare forskning och påpekar att socialläkaren John Takman, i artiklar och 

undersökningar ”konsekvent upplyst om att zigenaren i grunden inte är annorlunda än svensken i 

allmänhet” (s. 152). Caldaras lyfter, även han, fram ett positivt exempel då han nämner en tv-

dokumentär som kom ut på 60-talet och som gav en realistisk bild av det romska livet och därför också 

förvånade många (s. 176).  

De båda författarna beskriver också någon sorts inre personlig kamp när det gäller den egna 

identiteten och de subidentiteter som är kopplade till den. Stier förklarar att det är sammanhanget som 

avgör vilken del av en individs identitet som betonas och tar utrymme.
88

 I relation till detta berättar 

Caldaras om en händelse han var med om som barn. Han berättar hur han själv blev betraktad som gajé 

för att hans familj hade flyttat in i en lägenhet och han själv hade börjat skolan och nu kunde läsa och 

skriva. ”Jag ville skrika ut att jag fortfarande var rom och talade romanès trots att jag bodde i en 

lägenhet och kunde läsa och skriva”, skriver han (C. s. 156 f.). Taikon, i sin tur, berättar om sin situation 
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på 50-talet: ”Fast jag då var bofast och ’svensk’ följde jag under flera somrar med Paul och de andra. 

Och då åkte zigenarkläderna på igen” (s. 54).  

Även i analyskapitlets andra delar går det att hitta aspekter som hade kunnat placeras i det här 

avsnittet. T ex i resonemangen om namn, språk, traditioner, livsstil och äktenskap har det funnits stoff 

som, mer eller mindre, relaterar till temat ”vi och de andra”. I det här avsnittet har jag däremot velat visa 

på de tydligaste dragen i de två verken som behandlar det aktuella temat.  

I de bilder som Taikon och Caldaras ger framkommer det att det historiskt är ganska enkelt att hitta 

exempel på att majoritetssamhället sett romerna som ”de andra” och att det, till viss del, pågått ända till 

slutet av 1900-talet (t ex C., s. 104, 308). Med hänsyn till detta är det inte svårt att föreställa sig att 

kategoriseringen utifrån, i likhet med hur Stier beskriver avvikaridentiteter, i stor utsträckning påverkat 

den romska gruppens medlemmar och därför också deras syn på sig själva och andra grupper av 

människor.  

Taikon och Caldaras har, i sin tur, velat ge en bild inifrån. De visar, när det gäller den romska 

gruppen, på en kamp mellan en anpassning i riktning mot majoritetssamhället och en avskärmning in 

mot den egna gruppen. Motiven till strävandet i de olika riktningarna har handlat om flera saker. Dels 

har det handlat om att delar av gruppen velat hemlighålla sin identitet och det romska språket, dels om 

att begränsningar som skapats av t ex läs- och skrivsvårigheter lett till svårigheter i mötet med 

samhället. Dessutom har motiven handlat om att få tillgång till sina rättigheter som svenska medborgare. 

Avsnittet har också visat på att en process av positiv förändring påbörjades i och med Taikons bok 

Zigenerska.  
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3 Avslutning 

I den här uppsatsen har jag studerat den romska kollektiva identiteten utifrån Katarina Taikons 

Zigenerska och Hans Caldaras I betraktarens ögon. Den romska kollektiva identiteten har undersökts ur 

tre perspektiv. För det första har den studerats som delvis baserad på subidentiteten romsk kultur, i 

bemärkelsen ”sätt att leva”. För det andra som delvis baserad subidentiteten romsk etnicitet, i 

bemärkelsen identitetsproduktion genom historieskrivning samt en grupp av människor med en kulturell 

särprägel. Dessutom har den romska kollektiva identiteten, för det tredje, studerats som delvis tillskriven 

utifrån. I Taikons och Caldaras verk går det, utifrån detta, att urskilja en mängd företeelser och fenomen 

som man kan säga ger en bild av den romska kollektiva identiteten. Resultatet av analysen har på ett 

funktionellt sätt kunnat delas in i fyra teman: (i) historia och ursprung, (ii) familj och traditioner, (iii) 

livsstil och sysselsättning samt (iv) ”vi och de andra”. I det här kapitlet vill jag avslutningsvis diskutera 

de resultat som analysen visat.  

3.1 Avslutande diskussion och slutsatser 
Katarina Taikon och Hans Caldaras skildringar av det romska livet och den romska kulturen har på 

delvis olika sätt, men i likhet med varandra, pekat på detaljer som gör det möjligt att urskilja det som 

Caldaras kallar romsk identitet eller romernas kulturella identitet och som jag, i den här uppsatsen, valt 

att kalla den romska kollektiva identiteten.  

Förutsättningen för den romska kollektiva identiteten har visat sig ligga i att den romska grupp av 

människor som de två författarna beskriver har, eller i alla fall föreställer sig ha, en gemensam historia 

och ett gemensamt ursprung. De luckor som tidigare funnits när det gäller kunskapen om historia och 

ursprung verkar inte ha haft en direkt negativ påverkan på känslan av en gemensam identitet. Istället 

framstår det som att den kunskap som kommit fram under senare år främst skapat nya möjligheter till en 

ökad förståelse, både inom gruppen och utåt. De två böckerna som den här uppsatsen behandlar spelar 

en viktig roll i att förmedla den här kunskapen.  

Den romska kollektiva identiteten har, i Taikons och Caldaras verk, vidare visat sig bestå av en 

karakteristisk romsk kultur och en karakteristisk romsk etnicitet. Dessa innehåller, mer eller mindre, 

unika seder, vanor, traditioner, samt en historiskt säregen livsstil, och bidrar därför också till att göra den 

här gruppen unik. Vissa av uttrycken, som t ex i situationen med de romska kläderna som beskrevs 

ovan, kan förvisso upplevas som ett sätt att försöka rädda en känsla av tillhörighet, men oavsett om detta 

handlar om en medveten konservativ strategi eller inte har det, i den här uppsatsens teoretiska ramverk, 

förklarats att en kulturs särprägel är avgörande för sammanhållningen inom en grupp som denna. 

Sammanhållning, i sig, har dessutom, i de två studerade verken, visat sig vara ett av de uttryck som är, 
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mer eller mindre, typiskt för den romska kulturen och dessutom fungerat som en strategi för att ta sig 

igenom de många gånger jobbiga angrepp, som t ex att bli skrattad åt på postkontoret, som gruppen 

utsatts för utifrån.  

Analysen har också visat andra tydliga tecken på en stark känsla av tillhörighet till den romska 

kollektiva identiteten. Ett exempel på detta är att identifieringen till andra gruppidentiteter, som t ex 

yrke eller skola, likväl som livsstilen, framstått som underordnade den romska kollektiva identiteten. 

Men på samma gång har analysen också stärkt förståelsen för att den romska kollektiva identiteten bara 

kan ses som en av många kollektiva identiteter som medlemmarna i den studerade gruppen är en del av. 

Dessutom förändras dess innehåll hela tiden, vilket visserligen framstått som ett problem för delar av 

den romska gruppen, men varit naturligt och positivt för andra.  

Den romska kollektiva identiteten har förutom detta också visat sig vara påverkad av att den romska 

gruppen och dess medlemmar länge betraktats som ”de andra”. Att det hela handlat om en social 

konstruktion som ofta skett utifrån en känsla av hot mot normen har inte mildrat företeelsens inflytande.  

Utifrån uppfattningen att Taikons och Caldaras verk bäst läses som rapportböcker vill jag till sist 

påpeka att jag, genom att titta på hur den romska kollektiva identiteten gestaltats, försökt beskriva vad 

de två rösterna säger. Utöver detta har analysen även visat att motiven till röstgivandet handlat om att de 

tidigare bilder som getts av romerna varit felaktiga samt att representationen av romerna tidigare skett 

utifrån. Idag är Taikon och Caldaras istället röst åt romerna inifrån. 
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