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Sammanfattning 

 

Titel: Jag är inte bara den där zigenarkvinnan som kommer in med min stora kjol! – En kvalitativ 

studie om diskriminering av finskromska kvinnor. 

Författare: Shadi Lotffi och Maria Venezia  

Nyckelord: Rom, diskriminering, stigmatisering, utanförskap 

 

Syftet med studien är att genom simulerade observationer och intervjuer med finska romer, skapa 

en förståelse för hur samhället bemöter finsk romska kvinnor. Avsikten är att se om 

omgivningens bemötande påverkar finsk romska kvinnor i det vardagliga livet och om 

bemötandet skiljer sig mellan homogena och mångkulturella områden. Studien är kvalitativ och 

har en hermeneutisk metodstrategi. Som teoretiska utgångspunkter för denna studie har tre teorier 

valts: Paulina de los Reyel och Masoud Kamalis teori om den strukturella diskrimineringen av de 

andra, Erving Goffmans teori om stigma och Howard Beckers stämplingsteori. Dessa tre teorier 

visar hur omgivningens bemötande påverkar finsk romska kvinnor och om skillnader finns 

mellan homogena och mångkulturella områden. Resultatet visar att finsk romska kvinnor blir 

diskriminerade och att det har en negativ påverkan på deras vardag. Diskrimineringen skiljer sig 

markant mellan homogena och mångkulturella områden. Eftersom diskrimineringen är en 

integrerad del av samhället som bland annat bygger på dominerande maktstrukturer kommer det 

aldrig ske någon förändring om romernas situation inte uppmärksammas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Abstract 

 

Titel: Jag är inte bara den där zigenarkvinnan som kommer in med min stora kjol! – En kvalitativ 

studie om diskriminering av finskromska kvinnor. 

Writer: Shadi Lotffi och  Maria Venezia  

Keywords: Roma, discrimination, stigma, exclusion 

 

The purpose of the study is through simulating observations and interviews with Finnish Roma, 

create an understanding of how society treats Finnish Romani women. The aim is to see if the 

neighborhood treatment affects the Finnish Romani women in everyday life and on the response 

differs between homogeneous and multicultural areas. The study is qualitative and has a 

hermeneutic approach strategy. As a theoretical basis for this study, these three theories have 

been chosen: Paulina de los Reyel and Masoud Kamalis theory of structural discrimination of the 

other, Erving Goffman's theory of stigma and Howard Becker conspiracy theory. Using these 

three theories we could show how the ambient treatment affects the Finnish Romani women, and 

whether there are differences between homogeneous and multicultural areas. The results shows 

that Finnish Romani women are discriminated and that it mainly affects their daily lives. The 

discrimination shows a difference between homogeneous and multicultural areas. The 

discrimination is integrated in the society, which is based on the dominant power structures.  If 

the discrimination of Romani people is not noticed, affects their daily lives negatively.  
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Förord 
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1. Inledning 

Att diskriminering av finska romer har debatterats och att det är ett samhällsproblem är det nog 

inte många som har undgått att lägga märke till. Sommaren 2014 avslöjade bland annat Gustav 

Eriksson i en artikel på Aftonbladet att ett mail skickades ut till alla butikschefer i Sverige för en 

känd butikskedja.  Mailet varnade om en bedrägerimetod som romer tycktes ligga bakom (2014-

30-7 Aftonbladet). Även Mikael Delin avslöjade i en artikel på DN under våren 2014 att den 

välkända hotellkedjan Sheraton inte tillät en hotellgäst att komma in i frukostmatsalen eftersom 

hon var rom (2014-25-3 DN). I Europeiska unionen fanns år 2013 omkring 10 till 12 miljoner 

romer. De är den största minoritetsgruppen i hela EU. Ungefär 50-60 tusen av de romerna bor i 

Sverige. Däremot anses det finnas ett stort mörkertal eftersom många romer inte avslöjar sin 

etniska tillhörighet på grund av rädsla för att stigmatiseras och diskrimineras. Romerna är ingen 

homogen grupp i Sverige, utan består av finska romer, svenska romer, utomnordiska romer från 

Ungern, Rumänien, Polen, östra Europa och Balkan romer från det dåvarande Jugoslavien. 

(Eklund et al. 2013:2) 

 

Under hela socionomutbildningen har ett intresse för romernas situation växt fram då vi läst om 

stigmatisering bland olika minoriteter i Sverige. En fundering har väckts kring att det inte är 

ovanligt att minoriteter i ett samhälle hamnar som syndabockar och lätt blir stämplade som ”de 

onda”. Vi har dock inte läst om just romernas situation och hur diskriminering påverkar individer 

i vardagen. Därför valde vi att ta upp detta i denna kvalitativa studie. Vår uppfattning har varit att 

finska romer är en grupp som har lätt att bli skuldbelagda och att samhället stöter ut dem. Även 

tankar kring om diskrimineringen kan skilja sig beroende på områden har uppstått. Detta utifrån 

ett ”vi och dem”-perspektiv. Därmed ville vi med denna studie undersöka hur samhället bemöter 

finska romska kvinnor i det vardagliga livet och om bemötandet skiljer sig mellan olika 

bostadsområden där det bor olika sociala klasser. Våra val på geografiska områden i Sverige är 

Djursholm och Hallunda. Detta eftersom Djursholm är ett homogent bostadsområde medan 

Hallunda är ett mångkulturellt bostadsområde.  

 Intresset för den situationen romer befinner sig i Sverige grundar sig i en nyfikenhet kring hur 

det är att leva som en diskriminerad minoritet i Sverige. 
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Inledningsvis kommer de finska romernas historia att tas upp, och vad i denna som lett till att de 

än idag är diskriminerade. Som bakgrund för denna studie. För att kunna få en förståelse för 

romernas situation samt hur det är att leva som rom har simulerade observationer iklädda finsk 

romska kläder valts som metod. För att komplettera dessa observationer har två kvinnor som 

lever öppet som finska romer intervjuats.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur samhället bemöter finsk romska kvinnor i det 

vardagliga livet och om bemötandet skiljer sig mellan homogena och mångkulturella 

bostadsområden.  

 

Studiens frågeställningar är:  

 Hur påverkar omgivningens bemötande romska kvinnors vardag? 

 Finns det skillnader i bemötandet i homogena områden och mångkulturella områden? 

 

Begreppsdefinition 

Rom - När ordet ”rom” används menas finska romer som bär de traditionella kläderna för finska 

romer. Däremot har begreppet rom använts under kapitlet tidigare forskning för att förklara 

situationen i allmänhet för alla romer.  

 

Etnicitet - Enligt Philips, T. (2014) är etnicitet ett relativt modernt begrepp som härstammar från 

det grekiska ordet ”ethos”, som betyder folk. Etnicitet är individens identifikation och innebär en 

känsla av tillhörighet till en folkgrupp där man i större eller mindre omfattning sympatiserar med 

dess kulturella normer och uttryck. Begreppet används när man talar om andra kulturer och andra 

människor. Men den korrekta betydelsen inkluderar alla folkslag, även det egna (Phillips 

2014:23). 

 

Eriksen, T. (1993) menar att en av anledningarna till det akademiska intresset för etnicitet är att 

begreppet har blivit så betydande i många samhällen att det blivit svårt att ignorera det. I början 

av 1900-talet menade många samhällsvetare att etnicitet som begrepp skulle minska i betydelse 

och till slut försvinna till följd av växande modernisering, individualism och industrialisering. 
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Men etnicitet har tvärtom fått allt större betydelse i världen (Eriksen 1993:10) Det som förstärker 

känslan av etnisk tillhörighet är att ha ett gemensamt ursprung och en gemensam historia. 

Kunskapen om att det egna folket under en lång period delat motgångar och framgångar skapar 

en känsla av varaktighet. 

Den mest avgörande faktorn i individens etnicitet är känslan av samhörighet, att tillhöra något. 

Och samtidigt som en gemenskap skapas i gruppen, skapas en avgränsning mot andra etniska 

grupper. Detta identitetsskapande är inte endast positivt utan har även sina negativ följder. 

Individer kan på grund av sin etniska tillhörighet möta diskriminering och fördomsfulla 

uppfattningar i vardagen. Detta på grund av att en ”vi och dem” känsla kan skapas (Phillips 

2014:24). 

Kultur, religion och språk har stora betydelser för etnicitet. Språket kan ha en känslomässig 

anknytning till den etniska tillhörigheten då det för samman individer som känner gemenskap 

med varandra. Känslan av samhörighet ökar när man delar normer, värderingar och tro. Känslan 

av samhörighet ökar även genom att äta samma mat eller dela traditioner och högtider. En etnisk 

grupp kan utgöras av befolkningen och även av en folkgrupp som är en del av ett land. Det kan 

även utgöras av en etnisk grupp som är utspridd över flera länder som exempelvis romer (Phillips 

2014:24-25). 
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2. Metod  

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för denna studie och redogörs för de metoder som 

valts för att samla in datamaterial  

 

2.1 Urval och avgränsningar 

Intervjupersonerna till denna studie är valda efter bekvämlighetsurval. Med detta menas att 

intervjupersonerna väljs efter de personer som för tillfället finns tillgängliga (Bryman 2011:194). 

För att komma i kontakt med någon som kunde hjälpa till att få tag på romska kläder kontaktades 

romska tjejjouren via mail i hopp om att de kunde hjälpa oss. Detta eftersom denna organisation 

var känd av författarna sedan tidigare. I mailförfrågan presenterades studiens syfte och frågan om 

de på något sätt skulle kunna ställa upp. I samband med detta upprättades även en kontakt med en 

informant. Den andra Informanten valdes för studien då en tidigare kontakt med henne har 

funnits. Motivering till varför Hallunda och Danderyd valts som geografiska områden för denna 

studie är att det är två kommuner som motsätter sig varandra då Danderyd är en av de kommuner 

i Stockholms län som har minst antal boende som har utländsk bakgrund (3,3 %) medan 

Botkyrka är en av de kommuner som har flest antal invånare med utländsk bakgrund (26,5%) 

(SCB, 2013). 

 

Studiens syfte är att studera finsk romska kvinnors situation i Stockholm. Varför just finska 

romer valdes var för att det var dessa som fanns till förfogande under studiens gång både gällande 

möjlighet att låna romska kläder och tillgång till informanter. Att endast kvinnornas vardag 

valdes för studien beror på att forskarna själva är kvinnor och det skulle därmed bli svårt att 

genomföra en simulerad observation som romsk man. På grund av tidsbegränsningen var det 

svårt att studera en hel kommun, därför valdes ett bostadsområde i varje kommun att fokusera på. 

Djursholm valdes i kommunen Danderyd och Hallunda som är ett bostadsområde i Botkyrka 

kommun.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätt i denna studie är någonting som troligtvis kommer att skilja denna studie från 

de flertal studier som gjorts om liknande ämne. Studien är baserad på simulerade observationer 
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samt två intervjuer. Denna metod valdes eftersom den ofta ger trovärdiga resultat (Kaijser & 

Öhlander, 1999: 80). I det vardagliga livet iakttar alla individer varandra i olika situationer med 

utgångspunkt i det yttre, som kropp, utseende, klädsel, gester. Varje individ är alltså en 

observatör, men syftet varierar. Inte alla är intresserade att samla in information som sedan ska 

tolkas (Arvastson & Ehn, 2009: 20). En grundläggande princip för metoden är att endast det som 

observerats och uppfattats på liknande sätt av flera individer räknas som regelrätta data (Kaijser 

& Öhlander, 1999: 80).  

 

Enligt Kaijser & Öhlander (1999) innebär observation att forskare integrerar sig med de individer 

som studeras och deltar i de sociala sammanhang som studeras. Exempelvis genom att samtala, 

umgås, anteckna vad som sägs och görs eller arbeta med människor som har liknande 

erfarenheter av de som studeras. Målet är att observera alla situationer, händelser, miljöer, 

individer m.m. som är relevanta för studien. Metoden kan även ge kunskap om det som är så 

självklart för individer att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer. Vissa händelser kan 

också vara alltför känsliga och svåra att berätta om i intervjuer, speciellt om intervjun spelas in. 

Metoden bidrar också med beskrivningar av individers praktik och gestaltningar, det vill säga vad 

de gör och hur de yttrar sig med användningen av deras kroppar, kläder och utsmyckning. Men 

allt kan inte observeras. Med denna metod kan forskaren däremot inte uttala sig om individers 

känslolägen, deras avsikter med deras handlingar eller tolkningar av vissa situationer vilket kan 

anses vara negativt. Detta gör att metoden riskerar att inte fungera lika bra utan kompletterande 

intervjuer (Kaijser & Öhlander 1999:75-76). 

 

Intervjuer valdes för att få romernas egna uppfattningar om deras situation. Studien har använts 

av induktiv metod, som ofta används vid genomförande av kvalitativa metoder. Induktiv metod 

innebär att forskarna utgår från resultaten i valet av teoretiska utgångspunkter och begrepp att 

sedan analysera (Bryman 2011:28-29). Studien är genomförd på ett hermeneutiskt synsätt vilket 

innebär att syftet är att skapa en förståelse och kunna skapa ett sammanhang kring resultatet 

genom tolkning (Thuren 2007:16). Målet med studien är därmed inte att finna en absolut sanning 

på våra frågor. För att påbörja vår studie samlades litteratur in för att få en djupare inblick inom 

området. Med hjälp av dessa formulerades frågeställningarna. Tanken om att studien skulle 
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genomföras genom simulerade observationer har funnits redan långt innan uppsatsarbetets början, 

och därmed även att den skulle vara kvalitativ.  

 

I denna studie har totalt tio simulerade observationer genomförts, varav fem i Danderyd och fem i 

Botkyrka. Observationerna gick ut på att aktörerna turades om att bära kläderna som den romska 

tjejjouren lånade ut. Med dessa kläder besöktes olika platser för att se hur omgivningen reagerade 

samt hur aktörerna blev bemötta. Båda skribenterna deltog som aktörer men endast en av 

aktörerna bar de romska kläderna. Dels observerades omgivningens reaktioner och beteenden 

men även det konkreta bemötandet. Observationerna gick även ut på att ta reda på om 

omgivningen behandlar aktörerna på olika sätt utifrån deras klädsel. Under alla observationer 

låtsades aktörerna inte om att känna varandra. Detta för att öka chansen att få så trovärdiga 

resultat som möjligt utan att omgivningen ska ha påverkats av den person som inte bar de romska 

kläderna. Efter varje uppdrag sammanställdes upplevelserna och delades in i tre teman. Dessa tre 

teman är omgivningens bemötande, omgivningens beteende samt omgivningens påverkan på 

aktörerna.  

 

De uppdrag som genomfördes har varit likadana i båda kommunerna.  

 

 Gå in på en bensinmack och fråga efter uthyrningsbilar 

 Fråga om lediga rum på hotell 

 Beställa mat på en restaurang  

 Gå in i en klädbutik och prova kläder 

 Övriga butiker 

 

Utöver de simulerade observationerna kompletterades undersökningen med två intervjuer. Dels 

med en kurator och föreläsare från romska tjejjouren. I denna studie kommer hon att kallas för 

informant 1. Hon valdes till denna studie eftersom hon dagligen möter finsk romska kvinnor och 

därmed har stor erfarenhet av kulturen och för att hon själv är finsk rom. Den andra 

intervjupersonen är en gymnasiestuderande kvinna i 18-års ålder som är finsk rom. I denna studie 

kommer hon att kallas för informant 2. Hon valdes för att ge ett perspektiv på hur vardagen är för 

en finsk romsk kvinna. Båda intervjuerna var halvstrukturerade. Halvstrukturerade intervjuer 
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innebär att en del av frågorna är förbestämda men att det finns utrymme för följdfrågor och öppna 

samtal. Denna metod valdes för att ge intervjupersonernas frihet att berätta vad de anser vara 

viktigt men att ändå ha någonting att utgå ifrån (Kvale 1997:32). Intervjupersonerna fick själva 

bestämma om de ville vara anonyma eller inte. Detta för att få så öppna och ärliga svar som 

möjligt (Bryman, 2006:440-441). Båda informanterna valde att vara anonym.  

Även intervjuplatsen kan vara en faktor som påverkar informanternas trygghet, därför fick 

informanterna välja tid och plats där intervjun skulle äga rum. Båda intervjuerna skedde på lugna 

och avskilda platser, för att undvika störningar (Kvale, 1997:149). Informant 1 ville ha intervjun 

hemma hos sig, medan informant 2 ville ha intervjun på en ungdomsgård där intervjun 

genomfördes i ett grupprum. Båda intervjuerna spelades in och inspelningen transkriberades 

sedan. Informanterna var medvetna om att samtalen spelades in och de hade även möjlighet att 

påverka detta. Intervjuerna presenterades i löpande text som sedan tematiserades i analysen 

tillsammans med observationerna.   

 

2.3 Arbetsfördelning 

Under studiens gång har arbetet genomförts tillsammans av båda skribenterna i studiens alla 

moment. Detta för att båda skulle vara delaktiga under hela studiens gång och för att tillsammans 

kunna reflektera kring det som hördes, sågs och sedan skrevs ner. Att utföra allt tillsammans har 

varit mer tidskrävande än om arbetet hade delats upp men detta sätt tycktes bidra till ett bättre 

sammanhang i studien.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

För att kunna avgöra om en studie genomfört på ett vetenskapligt sätt bedöms det utifrån två 

apsekter. Dess validitet och reliabilitet.  

 

Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. Intern validitet handlar om hur väl 

studiens empiri stämmer överens med den teori som valts. För att mäta den interna validiteten i 

studien testar man om studiens observationer stämmer överens med den teori som valts, även en 

långvarig närvaro och delaktighet i forskningsmiljön säkerställer en hög grad av intern validitet 

(Bryman 2011:352). Denna studie tycks uppfylla kraven för intern validitet eftersom empirin 
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stämmer väl överens med de valda teorierna. Även valet av metod kan ha betydelse för den 

interna validiteten då en långvarig närvaro i forskningsmiljön fanns samt delaktigheten i den 

sociala grupp som undersöktes (Bryman 2011:352). Extern validitet handlar om hur väl det går 

att generalisera resultatet till andra sociala miljöer och situationer. Bryman menar att extern 

validitet är svårt att uppnå i kvalitativ forskningsmetod då urvalet av informanter ofta är 

begränsat. Bryman menar även att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer vid 

genomförande av observationer (Bryman 2011:352). Extern validitet har varit svårt att uppnå i 

denna studie då informanterna endast har varit två. Även de geografiska områden som valts för 

att utföra studien på blir svåra att generalisera till andra områden eftersom observationerna endast 

ägde rum på två platser och även under begränsad tid. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på om undersökningen är pålitlig och om den kommer att få samma 

resultat om man upprepar den. Reliabiliteten säkrar även studiens stabilitet. Intern reliabilitet 

innebär att forskarna tolkar det de ser och hör på samma sätt (Bryman 2011:352). Forskarna i 

denna studie anser att de uppfattade allt på samma sätt då intervjuerna spelades in och därmed 

kunde sammanställas gemensamt. Även de simulerade observationerna anses ha uppfattats på 

samma sätt då den samanställdes efter varje tillfälle. Därmed tycks studien ha god intern 

reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att resultaten blir likadana om studien skulle upprepas, 

oavsett vem det är som utför studien. I kvalitativ forskning kan det vara svårt att uppnå en hög 

extern reliabilitet då forskningen måste genomföras på exakt samma sätt om resultaten ska bli 

exakt likadana (Bryman 2011:352). Därmed tycks den externa reliabiliteten för denna studie vara 

låg då framtida forskare inte kan "gå in" i exakt samma sociala roll och uppfatta resultaten precis 

så som forskarna till denna studie uppfattade dem. Även intervjuerna skulle troligen hos nästa 

forskare ge andra svar eftersom sociala situationer aldrig är konstanta.  
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3. Tidigare forskning 

Många frågor väcks efter en reflektion vi gjort om den svenska historians roll i diskrimineringen 

av romer. Bland annat på vilket sätt antiziganism kan kopplas till nationalstatens utformning, på 

vilket sätt antiziganistisk politik har bidragit till att definiera vad som ska betraktas som romskt, 

vilka orsaker har bidragit till att rasistiska föreställningar hållit vid liv samt hur har antiziganistisk 

politik påverkat romernas möjlighet att själva kunna välja vilket liv de önskar leva (SOU 

2010:161).  

 

Enligt J.A. Goldstom (2002) härstammar det romska folket från Indien och kom till Europa under 

1400-talet. Två hundra år senare blev många slavar i Rumänien samt utsattes även för massmord 

i andra delar av Europa (Goldstom 2002:1). Än idag utsätts romer för kränkningar i Sverige. De 

saknar fortfarande delaktighet i majoritetssamhället. De får inte ta del av rättigheter i samma 

utsträckning som majoritetsutbildningen, detta gäller rättigheter i fråga om utbildning, arbete, 

bostad, med mera (SOU 2010:162). Förföljelser och utanförskap finns inte bara i Sverige utan 

även i många andra delar av Europa, därför en överblick över romernas situation i andra länder 

och Sverige ges, detta för att få en helhetssyn av diskrimineringen gällande romer. För att 

forskning över huvud taget ska kunna bidra till bättre livsvillkor för romer är det även viktigt att 

komma till stånd med varför de över huvud taget är diskriminerade. Även detta kommer att tas 

upp samt hur läget för romer i Sverige ser ut idag.  

 

I detta kapitel behandlas tidigare studier som skrivits om romer. Kapitlet har delats upp i fyra 

avsnitt och en sammanfattning där den information som tagits upp knyts samman. Första avsnittet 

handlar om romernas historia och grunden till varför romer diskrimineras idag. I den andra delen 

tas romernas situation i Europa upp. Där beskrivs hur romers situation i övriga delar av Europa är, 

både idag och hur det har sett ut historiskt. I den tredje delen tas orsakerna till diskrimineringen 

av romer upp. I den sista delen beskrivs romernas situation idag både i Sverige samt i övriga 

Europa. De tidigare forskningar som valts är J.A Goldstoms studie (2002) om romernas situation 

i Europa, SOU:s utredning (2010) om hur diskrimineringen av romer växt fram, Cissi Storck och 

Lars Johansson:s rapport (1997) om förändringsarbete av diskriminering av romer, Laura 

Palosou:s forskningsarbete (2008) om romer i Sverige, Jahn Otto Johansen:s studie (1997) om 

romernas situation i Östeuropa, Shane Niall O’Higgins:s studie (2010) om anledning till 
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diskriminering av romer i olika delar av Europa, Leena Eklund et al.:s studie (2013) om 

romernas livsvillkor i Västsverige och Westin et al:s (2014) studie om antiziganism i statlig 

tjänst. 

 

För att få ökad kunskap och förståelse för romernas situation i Sverige idag är det viktigt att 

känna till romernas historia. Detta för att få en inblick i hur förutfattade meningar om romer växt 

fram och hur olika fördomar lever vidare i generationer men även att det är detta som ligge r till 

grund för politiken kring romer (SOU 2010:162). Därmed kommer de studier vi presenterar i 

detta kapitel att sammanfattningsvis beskriva romernas historia både innan de kom till Sverige 

men även historian i Sverige.  

 

3.1 Romernas historia i Sverige 

Invandringen av romer till Sverige skedde på 1500-talet (SOU 2010:137). Under deras första tid i 

Sverige blev de kallade för ”zigenare” och ”tattare”. Till en början blev de välkomnade för deras 

kunskaper om hantverk, men det dröjde inte länge innan de tvingades hålla sig till den dåvarande 

finska delen av Sverige (ibid.) På 1600-talet blev det allt viktigare för den svenska statsmakten att 

definiera tillhörighet samt främlingskap. Under denna tid uteslöts romerna från gemenskapen. 

Detta eftersom tillhörigheten definierades genom lojalitet till kungamakten. Under 1800-talet 

började Sverige bilda en så kallad nationalstat med ”svenskheten” som det normativa (ibid 

2010:137). Nu definierades svenskhet inte längre genom lojalitet till kungamakten. Nu började 

man kategorisera människor utifrån etnicitet. Detta eftersom en nationalstat eftersträvar 

likformighet med allt vad det innebär. Romerna började under detta århundrade kallas 

för ”lösdrivare” eller ”utlänningar” (SOU 2010:138). Effekten av skapandet av nationalstaten 

blev för romerna ett utanförskap och skapade en roll för dem som ”de andra”. Detta utanförskap 

har varat ända in i modern tid (ibid.). Under både 1800-talet och 1900-talet grundades romernas 

tillhörighet på utlänningslagen och lösdriverilagen. Kategoriseringar i äldre lagstiftningar 

utgjorde grunden för ändringarna i de nya kategorierna under 1900-talet. Det är dessa 

lagstiftningar som hjälper oss att förstå hur myndigheter behandlade de grupper som identifieras 

som romer (SOU 2010:139).  
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Westin et al. (2014) menar att myndigheterna i början av 1900-talet ansåg att barn 

till ”lösdrivare” var särskilt utsatta och misstänkte att den livsstilen skulle sprida sig till nästa 

generation. Lösdriverilagen hade i syfte att kriminalisera de fattigas rörlighe t. De som 

klassificerades som lösdrivare fick oftast sina barn omhändertagna. Många som räknades till 

denna kategori hörde till resandefolket eller var romer (Westin et al 2014:142). Socialstyrelsen 

uttalade sig senare om ett förslag om att romers barn borde tvångsomhändertas i större 

utsträckning. År 1942 skrev socialstyrelsen i sina råd och anvisningar om mödrahjälpen att kring 

resande folk inte borde få mödrahjälp eller barnbidrag. Detta eftersom om den betalas ut till 

olämpliga föräldrar så kan de föda fler barn. I vissa fall kunde mödrahjälp betalas ut först när 

modern gått igenom en steriliseringsoperation. Romer och resande fick inte samma rättigheter 

och möjligheter som andra föräldrar att försörja sina barn ekonomiskt. I stället levde det med 

hotet om att barnen skulle omhändertas (Westin et al 2014:167). 

 

Romerna har tidigare varit den grupp som drabbades hårt av steriliseringspolitiken. I Sverige 

syftade steriliseringspolitiken till att hindra psykiskt sjuka och bärare av ärftliga sjukdomar föra 

över deras sjukdomar till kommande generation. Detta genom att sterilisera dem. Politiken 

riktades även mot individer som inte ansågs kapabla att ha vårdnaden över sina barn på grund av 

kriminalitet, lösdriveri, alkoholism etc. Många individer tvingades leva ett liv i barnlöshet. 

Socialstyrelsen arbetade för att steriliseringslagen skulle tillämpas i större utsträckning på resande, 

alltså romer etc. År 1937 uttalade socialstyrelsen att en assimilering av romer skulle vara en 

fördel. Enligt socialstyrelsen utgjorde dem ett rasproblem i samhället. Enligt socialstyrelsen var 

romers rasegenskaper grunden till en annorlunda ”livsföring” och det var meningslöst att kunna 

få romer att bli bofasta.  

De trodde heller inte att ”åtgärder i uppfostrande syfte” riktade mot barnen skulle leda till bra 

resultat. Istället ansåg de att steriliseringsåtgärder borde övervägas på grund av romernas etniska 

tillhörighet (Westin et al 2014:125-128).  

 

Enligt Storck & Johansson (1997) försörjde sig romerna ända fram till 1960-talet genom handel, 

tivoliverksamhet, förtenning och andra verksamheter som kunde bedrivas i det rörliga livet 

(Storck & Johansson 1997:31). När de tillslut tilläts att bli bofasta var de dåligt förberedda inför 

det svenska samhällets industrialism. Många av dem var analfabeter, eftersom de tidigare hade 
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tvingats resa från plats till plats och därmed som barn inte kunnat få en fullbordad utbildning. 

Föreställningar om att romer skulle inkluderas och assimileras fanns, vilket snart visade sig vara 

felaktigt. Romer är än idag diskriminerade och lever i utanförskap. Så sent som år 1999 fick 

romerna av svenska staten en status som en nationell minoritet, detta var ett stort steg i processen 

för romerna att inkluderas i samhället (Palosuo 2008:1).  

 

3.2 Romernas situation i Europa 

Goldstom (2002) menar att även om romer har befunnit sig i Europa i snart femhundra år är deras 

historia fortfarande präglad av utanförskap, förföljelser och flykt. I många delar av Europa är 

romerna den minoritet som är mest hatad, missförstådd och diskriminerad (Goldstom 2002). 

Johansen (1997) menar att de länder där romerna blir illa behandlade är Spanien, Italien, 

Frankrike, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Situationen är dock allvarligast i de gamla 

kommuniststaterna. Där kan romerna behandlas på ett sätt som liknar judarnas situation på 1930-

talet (Johansen 1997:9).  

 

Shane Niall O’Higgins (2010) menar att länder i centrala Europa samt Östeuropa utesluter romer 

från arbetsmarknaden, och även från de sociala trygghetssystemen. Motsvarande till 

majoritetsbefolkningen är arbetslösheten hög för romer. Förklaringen till varför romer har en hög 

arbetslöshet brukar delas in i två kategorier. Kategorier så som ”låg utbildning” 

samt ”diskriminering”. Det vill säga, arbetslösheten beror antingen på deras brist på utbildning 

eller för att de diskrimineras på arbetsmarknaden (O ‘Higgins 2010:7). O ’Higgins menar även att 

deltagande av utbildning inte är lika stor för romer som bor i romsk dominerande orter eller etisk 

blandade orter, som i orter där majoritetsbefolkningen dominerar, han menar att här finns ett 

procentuellt större antal studerande romer. (O 'Higgins 2010:7). Motivationen för att utbilda sig 

utgörs av det som gynnar dem efter utbildningen, i form av högre löner, större möjlighet för 

arbete. Men genom att vara diskriminerad på arbetsmarknaden minskar viljan att utbilda sig. 

Diskriminering har alltså en stor påverkan. För att kunna lösa arbetslöshetsproblemet för romerna 

bör man ifrågasätta möjligheterna romer har efter en utbildning jämfört med de som icke romer 

har (O 'Higgins 2010:14). 
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Enligt Goldstom (2002) finns än idag myter och förutfattade meningar om romer. Det är inte 

ovanligt att de betraktas som lögnare eller som kriminella (Goldstom 2002). Den bild 

majoritetsbefolkningen byggt upp av romer är negativ. Även myndigheter visar fortfarande en 

bristande förståelse för romer. Forskning har visat att romerna själva upplever att de inte blir 

bemötta som människor hos statliga och kommunala myndigheter, utan att de istället 

kategoriseras utifrån sin grupptillhörighet och efter den negativa bild som finns om romer.  

 

Genom integrationsprocesser i Europa tycks möjligheten till ett bättre skydd för romer vara 

möjlig. Detta genom strikta villkor som ställs på länderna innan de får ansluta sig till Europeiska 

unionen. Trots dessa krav från EU har romerna utsatts för diskriminering eftersom det, trots 

stränga regler från EU, är staternas ansvar att stifta sina egna lagar. Därmed är lagar om 

internationella normer för mänskliga rättigheter fortfarande icke-förekommande i vissa länder 

(Goldstom 2002). 

 

3.3 Romernas situation i Sverige 

Enligt lagen som samtycker till en nationell minoritetsstatus, har Sverige ansvar för att skydda 

och stödja romerska traditioner, religion, språk, kultur samt främja jämställdhet mellan romer och 

majoritetsbefolkningen.(Eklund et al. 2013:3). Trots lagen fortsätter många romer att stå utanför 

samhället och detta påverkar dem negativt. Rasism, diskriminering och fattigdom har visat sig 

påverka människors fysiska och psykiska hälsa och exempel på detta är att även om det svenska 

välfärdssystemet försäkrar att ingen, inte ens marginaliserade människor, bör understiga en viss 

fattigdomsgräns har forskningen visat att romer lever fattigare i förhållande till 

majoritetsbefolkningen i Sverige (Eklund et al. 2013:3). Att uppleva diskriminering har negativa 

hälsoresultat, både fysiskt och psykiskt. Enligt forskning har romer sämre hälsa och kortare 

livslängd än de flesta populationer, mer rapporterade psykiska problem och högre sjuklighet. 

Dessutom har romer sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Slutsatsen är alltså att resultatet av 

dåliga bostäder, otillräcklig utbildning och svårigheter att få tillgång till hälso- och sjukvård samt 

dåliga hälsovanor bidrar till den dåliga hälsotillstånd, en hög sjuklighet och en lägre förväntad 

livslängd för romer jämfört med majoritetsbefolkningen (Eklund et al. 2013:3-4). 
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Enligt Eklund et al. (2013) har en studie som fokuserade på vuxna romer som bor i Västra 

Götaland gjorts. I studien har 27 kvalitativa intervjuer genomförts med 33 romer, 16 kvinnor och 

17 män i åldrarna 18-64 år. Nästan alla deltagare ansåg att en av de viktigaste faktorerna som 

skulle kunna påverka deras hälsa positivt var att vara anställd. Att ha ett arbete skulle ge trygghet, 

bättre ekonomi och struktur på dagen, men också förmedla viktiga sociala kontakter. Att ha ett 

arbete skulle även öka ens status som individ och som förebild för sina barn eller andra ungdomar 

i samhället. De anser även att arbete garanterar säkerhet och välbefinnande för hela familjen. 

Deltagarna i undersökningen menade att de hade insett att den viktigaste bron till 

arbetsmarknaden och till en förbättrad livskvalitet är utbildning. Däremot menade de att det fanns 

ett viktigt skäl till varför många vuxna romer i Sverige inte har utbildning och det är just för att 

de ser utbildningen som onödig när de ändå inte förväntas få jobb efter sin utbildning (Eklund et 

al. 2013:7-8). Flera av deltagarna hade gått igenom depressioner. Men trots depression och olika 

andra problem som exempelvis fysisk ohälsa, brist på utbildning och sysselsättning samt 

erfarenheter av diskriminering och trakasserier, uppfattade deltagarna sin hälsa och livskvalitet 

som god, detta för att de kunde vända sig till sina familjer i svåra situationer. En förklaring till det 

som redovisats för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet, kan också finnas i romernas starka 

sociala band till sin och familj och grupp. Detta kan alltså förklaras av att romer tillhör en kultur 

som betonar det kollektiva. I kollektiva kulturer tenderar människor att samråda med vänner, 

familj och gruppens normer. Det var alltså detta som vägde tyngst när de ansåg sig vara nöjda 

med sina liv. Romerna uppfattar alltså begreppet hälsa som ett kollektivt fenomen. Det är med 

andra ord vännernas, familjens och gruppens hälsa som räknas (Eklund et al. 2013:18). 

 

Diskrimineringen av romer sker alltså än idag både på en strukturell nivå och en individuell nivå 

(Palosuo 2008:13) Detta resulterar i att romerna får ett bristande förtroende till myndigheter. I 

och med diskrimineringen är det svårt för romer att få bostad då förutfattade meningar finns både 

hos grannar och bostadsbolag (Palosuo 2008:13). Romerna är även exkluderade på 

arbetsmarknaden. Om man jämför med majoritetsbefolkningen kan man se att arbetslösheten är 

högre för romer. Detta kan vara en bieffekt av de svårigheter romer möter i 

utbildningssammanhang. Men även diskriminering och okunskap hos svenska arbetsgivare kan 

leda till att de har svårare att få jobb än svenskar (ibid:14). Även färsk forskning av N. Westin et 

al. (2014) visar att den romska folkgruppen ligger under siffrorna för riksgenomsnittet. De har 
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lägre utbildning, högre arbetslöshet, större socialbidragsberoende, kortare förväntad livslängd, 

allvarligare hälsoproblem, svagare resurser, och mindre inflytande och makt (Westin et al,2014:9)  

 

 

Enligt Storck & Johansson (1997) upplever även romska skolbarn svårigheter i samhället. Från 

Stockholms stad finns det uppgifter om att endast en procent av romska skolbarn går ut 

grundskolan med godkänt i alla ämnen. Det har även visat sig att romska elevers frånvaro är hög 

och att de lämnar skolan innan skoldagen är slut. Detta har kunskapsluckor som följd vilket 

bidrar till att de hamnar efter i skolarbetet. Den slutsats Storck & Johansson drar i och med dessa 

svårigheter, är att skolan har misslyckats med att möta romska elevers behov (Storck & 

Johansson 1997:33). Forskning har visat att romska elever upplever att lärare på skolan behandlar 

dem på ett annat sätt än deras klasskamrater. De barn som intervjuades i forskningen hoppades på 

att skolor skulle börja undervisa om romer som nationell minoritet, detta för att minska 

diskrimineringen (Palosuo 2008:18). 

 

Storck & Johansson menar att det finns en mängd olika anledningar till att situationen i skolan ser 

ut som det gör. En av anledningarna tycks vara att det finns en bristande dialog mellan elev, 

föräldrar och lärare. Det finns dessutom lärare som tar det för givet att romska barn har det svårt i 

skolan, det är däremot inte lika självklart för lärarna att på ett konstruktivt sätt hålla en dialog 

tillsammans med elev och föräldrar om hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa barnet (Storck & 

Johansson 1997:34). Även om det ser mörkt ut gällande skolgång för romska barn så pågår enligt 

Storck & Johansson trots detta en positiv utveckling. Nya metoder och förändrade attityder är på 

väg att utvecklas. Detta kommer leda till en positiv utveckling både i förskola, skola och i 

pedagogiken (ibid 1997:34). 

 

Storck & Johansson (1997) anser att det hade varit förståeligt om det var så att utanförskapet av 

romer endast omfattade de som nyligen invandrat till Sverige. Detta eftersom det tar tid att bli 

delaktig i ett nytt land. Däremot är detta inte läget Sverige finner sig i. Diskrimineringen och 

utanförskap präglar alla romska grupper i Sverige, även de grupper som levt här under flera 

generationer, som exempelvis de finska kaléromerna. Storck & Johansson menar även att det 

handlar om etisk diskriminering, utanförskap och segregation som växer. Romerna är i behov av 
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insatser som gör att de kan ta del av samhället på ett likvärdigt sätt som majoritetsbefolkningen. 

Inställningen behöver förändras från det svenska samhället sida, men även från 

majoritetsbefolkningens sida (Storck & Johansson 1997:34). 

 

Sverige ses idag som ett mångkulturellt samhälle. Alla riksdagspartier förutom 

Sverigedemokraterna stödjer detta. Romer och resande erkänns idag som en nationell minoritet 

och språket ”romani chib” erkänns som ett nationellt minor itetsspråk (Westin et al, 2014:325). 

Den hårda och uteslutande svenska nationalstatsmodellen från det tidiga 1900-talet har idag 

övergått i en svensk nationell modell som inkluderar värden som jämställdhet, mångkultur, 

jämlikhet, rättvisa. Detta tyder inte på att antiziganism har upphört helt och hållet. Romer möter 

än i dag kränkande bemötande och diskriminering, både från myndigheter och civila (Westin et al, 

2014:336). Exempel på detta är att myndigheter som socialtjänsten har visat på en bristande 

kunskap om romerna som en nationell minoritet. Samarbetet mellan socialtjänsten och romer 

fungerar inte tillräckligt bra, vilket i slutändan leder till att familjer som i vanliga fall tar emot 

barn som ska familjehemsplaceras, vägrar att ta emot romska barn (Palosuo:2008:15).  

 

Den utveckling som däremot haft störst betydelse menar Goldstom är det växande antalet romer 

som tagit till sig rättsliga medel för att bekämpa förtrycket. En ökning av anmälningar kommande 

från romer har skett sedan mitten på 1990-talet. Detta genom att anmäla den diskriminering de 

upplevt (Goldstom 2002). 

 

3.4 Anledning till diskriminering 

Enligt Johansen (1997) tyder mycket på att orsaken till att romerna fortsätter att diskrimineras på 

alla platser och länder där de befinner sig, är att de saknar ett eget land. De ställer inte krav på 

något land och orsakar heller inga gränstvister. Därmed uppfattas inte romernas diskriminering 

som något hot mot fred och säkerheten i Europa (Johansen 1997:10) Laura Palosuo (2008) anser 

att okunskap och fördomar har lett till ett misslyckande i att integrera romer i majoritetssamhället. 

Detta gäller både på samhällelig nivå samt på individnivå (Palosuo 2008:1) 
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3.5 Sammanfattning 

Romer har befunnit sig i Europa i snart femhundra år och deras historia är fortfarande präglad av 

utanförskap, förföljelser samt flykt. I många delar av Europa är romerna den minoritet som är 

mest hatad, missförstådd och diskriminerad. På vissa platser i Europa behandlas romerna på ett 

sätt som liknar judarnas situation på 1930-talet. Det finns än idag fördomar och okunskap om 

romer, och detta har led till ett misslyckande med att integrera dem i samhället. 

 

Enligt Storck & Johansen har romerna funnits i Sverige under en längre period men 

diskrimineringen och utanförskap präglar fortfarande alla romska grupper i Sverige, även de 

grupper som levt här under flera generationer som exempelvis de finska kaléromerna. 

 

Diskrimineringen av romer har växt fram genom historiska processer, på så sätt kan vi förstå att 

majoritetssamhällets agerande förr ger ett resultat av hur romerna situation har växt fram till vad 

det är nu. Diskriminering av romer idag är ett resultat av många skeden i historien och en orsak 

till att romer fortfarande diskrimineras är att majoritetssamhället inte har gjort markanta 

förbättringar i det förra skedet. Det är viktigt att förtydliga konsekvenserna av den diskriminering 

som skett under romernas historia och se en försoningsprocess som ett tillvägagångssätt i hopp 

om att uppnå att romerna inkluderas. 
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4. Teoretiska perspektiv  

I denna studie har några teorier valts ut som teoretiska utgångspunkter för arbetet. De teorier som 

valts är Erving Goffmans (2011) teori om stigma. Denna teori är intressant eftersom den gav 

intressant information som kunde kopplas till denna studie. Den andra teoretiska utgångspunkten 

för studien är Paulina de la Reyel och Masoud Kamalis (2005) teori om den strukturella 

diskrimineringen av de andra. Denna teori anses vara relevant för studien då den strukturella 

diskrimineringen skapar hinder för etniska minoriteter, däribland romer. Den tredje teoretiska 

utgångspunkten som valts är Howard Beckers (2006) stämplingsteori den anses vara relevant för 

detta arbete då stämplingsteorin utgår från avvikande beteenden, eftersom finska romer är en 

minoritet och vårt datamaterial pekar på avvikande från normen i det svenska samhället. 

 

4.1 Stigmateorin 

Termen stigma härstammar från ett grekiskt ord och är avsett för att visa någonting ovanligt eller 

förnedrande i en individs moraliska status. Förr i tiden brännmärktes stigmatiserade individer för 

att övriga medborgare skulle veta vilka som var avvikande och därmed stötte ut denne (Goffman: 

2011:9). Att brännmärka individer görs inte längre idag på det sättet. Däremot kategoriseras 

individer i de flesta samhällen och placeras i fack. Goffman menar att individer tillskrivs 

egenskaper och deras sociala identitet fastställs av andra. Om en individ har en egenskap som 

utskiljer sig från mängden, anses den personen vara avvikande, att bli stämplad som en avvikare 

innebär ett stigma. Begreppet stigma handlar egentligen om relationer mellan individer och inte 

egenskaper, men egenskapen tillskrivs en person när denne stigmatiseras. Detta synliggörs när 

vissa typer av individer eller grupper dras över en kant (Goffman 2011:9-10).  

 

Goffman redogör att det finns tre olika kategorier av stigma. Den första kategorin är kroppslig 

stigma, exempelvis ett fysiskt handikapp. Den andra kategorin är karaktärsstigman, exempelvis 

ett missbruk. Den tredje och sista kategorin är ”kategoristigman”, exempelvis etnicitet, religion, 

klass och kön. Ett sådant stigma fortsätter från generation till generation. De stigmatiserade 

individerna lever inte upp till samhällets förväntningar om vad som anses vara ”normalt” och 

därför betraktas de vara avvikande (Goffman 2011:9-14). Enligt Goffman känner sig den 

stigmatiserade individen inte helt accepterad av andra samt känner inte att hon/han passar in. 

Individen känner av samhällets normer samt andra individers bemötande och förhållningssätt. En 
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känsla av skam och skuld är vanligt hos individen, eftersom denne inte kan uppfylla samhällets 

krav. I sociala möten är risken för missuppfattningar stor, eftersom stigmatiserade individer ofta 

känner sig osäkra i mötet med andra människor vad och är även osäkra på vad som anses 

vara ”normalt”.  Det är inte ovanligt att en stigmatiserad person har svårt att förhålla sig till andra 

människor. En sådan osäkerhet kan leda till att dessa stigmatiserade individer undviker sociala 

möten samt avskärmar sig från det övriga samhället (Goffman 2011:20-22). 

 

Samhällsvetenskaplig forskning om stigma har ökat drastiskt sedan nittiotalet. Samtidigt har 

fokus på den stigmatiserade fått kritik för att vara alltför individuellt inriktad (Link & Phelan, 

2001). Med detta menas att begreppet fokuserar mer på den stigmatiserade individen, när det 

egentligen bör läggas mer fokus på den sociala struktur som orsakar stigmatisering. Alltså bör det 

forskas mer om processer och struktur som framkallar diskriminering av denna typ. Forskningen 

kring begreppet stigma har även kritiserats för att forskare som använder det har en alltför 

teoretisk utgångspunkt samt att de inte är i stigmatiserad situation och har därmed begränsade 

kunskaper om vilka upplevelser, känslor och erfarenheter som stigmatiserade individer har (Link 

& Phelan, 2001:1). 

 

4.2  Strukturell diskriminering 

Reyes och Kamali (2005) förklarar innebörden av det som de kallar ”strukturell diskriminering”. 

Enligt dem innebär det att strukturen i samhället skapar hinder för etniska eller religiösa 

minoriteter att upprätthålla lika rättigheter och möjligheter i jämförelse till 

majoritetsbefolkningen. Den strukturella diskrimineringen är grundad på etablerade ideologier, 

procedurer och handlingsmönster som i själva verket utesluter vissa grupper från sysselsättning 

och andra möjligheter. Strukturen bygger på samhällets normer och förordningar som indirekt 

och ofta omedvetet diskriminerar personer som har utländskt påbrå. Den strukturella 

diskrimineringen mot utomeuropeiska grupper och etniska minoriteter är lika stor i Sverige som i 

andra europeiska länder. Diskrimineringen är en integrerad del av det vardagliga livet och bygger 

på sociala relationer, regler, procedurer samt dominerande maktstrukturer. Diskrimineringen 

behöver alltså inte ske medvetet utan kan vara en omedveten konsekvens av majoritetssamhällets 

handlingar som upplevs som normativa. Den strukturella diskrimineringen gör alltså 

diskriminering till något normalt och vardagligt. Enligt Reyes och Kamali är det de fattiga med 
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invandrarbakgrund som blir de som är mest sårbara för majoritetssamhällets tankar om vad som 

är rätt och fel (Reyes & Kamali 2005:30). 

 

Kritiken mot strukturell diskriminering är att det är svårt att skilja på begreppet rasism och 

strukturell diskriminering. Detta eftersom både begreppet rasism och strukturell diskriminering 

kopplas till särskilda ideologiers funktioner i samhällsstrukturer samt handlingsmönster (SOU 

2005:56 s.80). 

 

Diskriminering finns i ett privilegiesystem som ger grupper eller individer vinster på andras 

bekostnad. Diskriminering är inte tillfällig och inte heller ett resultat av individers okunskap eller 

misstag. Den strukturella diskrimineringen är ett resultat av samhällets ojämlika fördelningar av 

materiella resurser och diskriminering utövas av dem som har makten (Reyes & Kamali 2005:25)  

 

Den strukturella diskrimineringen i Sverige bygger på att den svenska gemenskapen ses som en 

helhet som är grundad på likadana värderingar, språk, kultur, identitet samt en gemensam historia. 

Gemenskapen utesluter och marginaliserar ”de andra”, alltså de som inte tillhör den svenska 

gemenskapen. ”De andra” ses som ett hot mot svenskheten och därmed kan deras rätt att befinna 

sig i Sverige, deras kunskaper, hederlighet och engagemang ifrågasättas (Reyes & Kamali 

2005:19-20). 

Diskriminering och rasism har också varit en integrerad del av den europeiska modernitetens 

historia. Skapandet av ”de andra” har varit en del av formandet av ”vi”, där ”de andra” 

exkluderas. Processen bygger inte bara på ett uteslutande av ”de andra” från delar av samhället, 

utan även ett skapande av fördomsfulla föreställningar om dem (Reyes & Kamali 2005:19-20).  

 

Den strukturella diskrimineringen fortsätter att ske oavsett individers eller organisationers åsikter. 

Alltså fortsätter ”de andra” diskrimineras medan majoritetssamhället gynnas av ett sådant system 

och därför inte vill ändra på det. Det pågår därför en förnekelse av diskriminering av makthavare, 

journalister, politiker, arbetsgivare och forskare. Förnekelsen är en del av den strukturella 

diskrimineringen och så länge dessa aktörer fortsätter förneka diskrimineringen är det svårt för 

dessa samhällsaktörer att nå tillräckligt med kunskaper för att på ett systematiskt sätt förändra 

den strukturella diskrimineringen. (Reyes & Kamali 2005:58).  
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4.3 Stämplingsteorin 

Howard Becker (2006) beskriver stämplingsteorin som en sociologisk teori som rör sig om 

avvikande beteenden och utanförstående individer. Detta avvikande beteende anses av 

omgivningen som att en person inte följer de sociala ”regler” samhället satt upp. Dessa regler har 

skapats utifrån olika kontexter och olika grupper av människor. Becker menar att dessa regler är 

skapade av majoritetssamhället. Majoritetssamhället har makt både i politiska sammanhang och 

ekonomiska sammanhang. Denna makt leder till att makthavarna kan påverka andra, så att 

reglerna följs. Människor agerar därmed utifrån vad som anses vara normalt, vad som tidigare 

ansetts vara normalt samt vad man anser kommer vara normalt. De individe r som agerar på något 

annat sätt stämplas som avvikande (Becker 2006:25). 

 

Stämplingsteorins lägger stor vikt på omgivningens uppfattning av det avvikande beteendet. 

Becker menar därmed att ingen person föds som avvikande, det är snarare samhällets normer som 

gör en person till avvikare. När man pratar om en avvikande person pratar man därmed om att 

den personen är avvikande i förhållandet till andra människor (Becker 2006:25). 

 

Becker (2006) menar att när en person stämplas som avvikande, leder det till att personen själv 

blir medveten om detta och upplever sig själv som avvikande och förhåller sig därefter på ett sätt 

som upplevs som avvikande. Becker anser att samhället består av en hierarki där alla individer 

tillskrivs olika egenskaper. Individer med låg status i ett socialt anseende är även de som blir 

stämplade negativt och deras livsmöjligheter blir därmed begränsade. Däremot finns det många 

olika sociala grupper och då man i en grupp är stämplad som avvikare kan man i en annan grupp 

betraktas som ”normal”. Vad som anses vara avvikande är också beroende av vem som utför 

handlingen. Reglerna tillskrivs ofta endast vissa grupper och om en individ från en annan grupp 

skulle utföra samma handling skulle den inte betraktas som avvikande. Exempel på detta är att 

det är mindre risk för pojkar från medelklassen än pojkar från slummen att hamna långt i en 

rättsprocess. Precis som detta exempel finns det forskning som har visat att lagar tillämpas olika 

på svarta och vita personer. Det är större chans att en svart man som begår ett brott straffas än en 

vit man som har begått liknande brott. (Becker 2006:25) 
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Att utföra en avvikande handling endast en gång gör inte att en person stämplas som avvikare. 

För att bli stämplad som avvikare krävs ett långt upprätthållande av avvikande handlingar. En 

avvikande person är med andra ord någon som under en lång period bygger en identitet på 

avvikande mönster. När denna individ samspelar med andra avvikare utvecklas en subkultur som 

är början på en det Becker kallar ”avvikandekarriär”. (Becker 2006:35-39) Ett viktigt steg i 

processen av att vara en individ som avviker från det ”normala” är att bli upptäckt för sitt 

avvikande. Detta sätter spår på individens självbild (Becker 2006:39). Den bristande förmågan att 

kunna uppfylla omgivningens förväntningar kan sätta press på individen att behöva agera på ett 

visst sätt för att kunna nå ett resultat som en annan individ hade kunnat nå utan att behöva agera 

avvikande (Becker 2006:39).  

 

Mats Hilte (1996) har kritiserat stämplingsteorin. Han menar att stämplingsteoretiker står på 

avvikarnas sida och därmed accepterat en felaktig bild av den sociala verkligheten. Han anser 

även att stämplingsteorin har för stort fokus på sekundär avvikelse och missar därmed att se till 

det historiska samt strukturella förhållanden som stämplingen kommer ifrån. Hilte anser även att 

stämplingsteorin är förutsägbar och att utvecklingen från att vara ”normal” till att bli en avvikare 

är förutbestämt och följer vissa ramar. Därmed går det inte att bryta utvecklingen.  

 

Vad som kan tyckas är att stämplingsteorin och teorin om stigma har flera saker gemensamt, 

vilket de även har. Däremot kan vi se stämplingsteorin som en del av teorin om stigma. Detta då 

stämplingsteorin konstruerar avvikande beteenden genom social kontroll istället för genom 

avvikande beteenden (Brante et al. 1998; Reber 2001:34) 

 

Sammanfattning 

Stigmateorin, stämplingsteorin samt teorin om den strukturella diskrimineringen hjälper oss att 

förstå diskrimineringen av romer, både vad det är som gör att de än idag är diskriminerade samt 

vad det är som gör att en människa blir diskriminerad. Att förklara ett fenomen utifrån teoretiska 

perspektiv kan vara ett sätt att förstå fenomenet och därmed kanske kunna finna en lösning på 

problemet. Dessa tre teoretiska perspektiv kommer därmed i analyskapitlet att hjälpa oss förstå 

och tolka våra resultat.  
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5. Resultat 

Resultatet bygger på två delar. Den första delen består av den simulerade observation som 

genomförts. Denna observation gick ut på att observera omgivningens bemötande av oss klädda i 

romska kläder. Nedan har aktörerna delats upp som aktör 1 och aktör 2, aktör 1 är alltid den som 

bär romska kläder. Observationerna har tematiserats utifrån hur omgivningens beteende och 

bemötande var samt hur det påverkade oss. Begreppen omgivningens beteende och bemötande 

kan vara lätta att förväxla. Med beteende menar vi hur omgivningens beteende är omkring 

aktörerna, vilket kroppsspråk de använder. Med bemötande menar vi hur de talar till aktörerna 

och vad de gör i direkt kontakt.  

 

I del två av resultatet presenteras två intervjuer av informanter som själva är finsk romska 

kvinnor. De är även dagligen i kontakt med andra romer samt har stor erfarenhet om romska 

kvinnors upplevelser av vardagen. Del ett ger aktörernas egna upplevelser och känslor om hur det 

är att vara klädd som finsk rom, vilket väcker frågor som kommer att besvaras i del två, då finska 

romer som är erfarna av kulturen berättar om sina upplevelser av diskrimineringen av romer.  

 

5.1 Del 1: Simulerade observationer 

Omgivningens beteenden 

I observation i en klädbutik i Danderyd påträffades en kvinna som butiksbiträde. När aktör 2 kom 

in stod kvinnan bakom disken och ordnade med kläder. När sedan aktör 1 kom in i butiken gick 

butiksbiträdet runt i butiken och iakttog henne.  

 

I matbutiken i Danderyd gick även här aktör 2 in först i butiken. Det påträffades att en av 

butikspersonalen reagerade starkt när hon fick syn på aktör 1. Hon avslutade hastigt sin pågående 

syssla och gick fram till sina kollegor, hon viskade även någonting till dem medan hon pekade på 

aktör 1. Inte bara butikspersonalens beteende förändrades när aktör 1 kom in i butiken. Även de 

flesta av kunderna gav aktör 1 blickar. 

 

När aktörerna anlände till en restaurang i Danderyd kunde varken aktör 1 eller 2 uppleva några 

annorlunda omständigheter från varken personal eller kunder. Däremot kom det efter en stund en 
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kvinna in på restaurangen som gav aktör 1 sneda blickar. Hon sökte även andras uppmärksamhet 

och fick då ögonkontakt med aktör 2, och då lyfte hon på ögonbrynen och skakade på huvudet.  

 

När aktör 1 tog sig från och till de olika destinationerna så upplevde både aktör 1 och 2 att många 

barn tittade med undrande blickar och viskade till sina föräldrar. Även vuxna människor 

observerade aktör 1. 

 

I observation i Hallunda började aktörerna med att gå in i en matbutik. Varken aktör 1 eller 2 

upplevde någon annorlunda reaktion från varken butikspersonalens sida eller kundernas sida. I 

klädbutiken upplevdes endast nyfikna blickar från några av kunderna. Ingenting annat 

anmärkningsvärt skedde. Även under restaurangbesöket upplevdes att det inte fanns någonting att 

anmärka. För övrigt upplevdes ingenting i folks beteenden som aktörerna reagerade på.    

 

Omgivningens bemötande 

När aktör 1 gick in i provrummet i Danderyd för att prova ett klädesplagg kom butiksbiträdet 

utan att förvarna in i omklädningsrummet, hennes ursäkt var att hon skulle ta ut plaggen som 

fanns hängande i omklädningsrummet. Utan att dra igen draperiet efter sig gick hon sedan 

därifrån. aktör 1 drog igen draperiet för att fortsätta prova plagget efter att butiksbiträdet hade 

gått ut. Utan att förvarna kom butiksbiträdet tillbaka in i provrummet för att fortsätta ta ut plagg.  

 

Under vår observation i matbutiken i Danderyd blev inte aktör 1 bemött på något sätt som var 

anmärkningsvärt. Däremot på väg ut från matbutiken märkte aktörerna att butikschefen för 

mataffären följde efter aktörerna. Butikschefen uppmärksammade då att aktör 1 och 2 hade 

samhörighet med varandra. När aktörerna tillsammans gick in på Apoteket då aktör 1 skulle göra 

ett ärende där tittade aktör 2 på makeup under tiden. De gick sedan ut från butiken tillsammans 

och blev då påträffade av matbutikens chef som hade stått utanför apoteken och iakttagit 

aktörerna. Han anklagade aktör 2, som alltså inte bar romska kläder, för att ha snattat smink och 

bad henne att genast gå in i butiken igen för att lämna tillbaka det hon snattat. Aktör 2 nekade till 

stölden och mannen försvann då iväg till busshållplatsen dit även aktörerna var på väg. Aktörerna 

valde att ifrågasätta mannen om varför han trodde att aktör 2 hade stulit. Han försvarade sig då 

med att han hade arbetat i butiksbranschen under en lång tid och därför visste ”vad man skulle 
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kolla efter”. Mannen berättade även att han en gång arbetat i butik och att han hade tagit fast tre 

romska kvinnor som hade stulit en stor mängd kaffe. Han erkände därefter att det var för att aktör 

2 gick tillsammans med aktör 1, som var klädd som en romsk kvinna, som han hade valt att följa 

efter till apoteket och därefter stå utanför fönstret och spionera på aktörerna.  

 

I besöken på bensinmackarna i både Danderyd och i Hallunda frågade aktör 1 om det fanns 

tillgängliga hyrbilar. Vilket det fanns. Butiksbiträdet uppfattades som trevlig och professionell. 

Även på hotellen blev aktör 1 bemött på ett professionellt sätt och de hade hotellrum att erbjuda 

både i Danderyd och i Alby.  

 

Omgivningens påverkan på aktörerna 

I den första observationen i Danderyd upplevde aktör ett en känsla av chock då butiksbiträdet 

kom in i omklädningsrummet utan förvarning. Aktör 1 ville inte fortsätta att prova plagget då en 

känsla av skam och skuld växte fram detta eftersom butiksbiträdet valde att endast öppna det 

omklädningsrum aktör 1 befann sig i trots att det fanns flera andra omklädningsrum att hämta 

kläder från. Känslan av skam och skuld bidrog till att aktör 1 slutade att prova plagget och gick ut 

från omklädningsrummet.  

 

Aktör 1 upplevde besöket i matbutiken i Danderyd som värst. Omgivningen och personalens 

beteende bidrog till en känsla av att utstötthet och en känsla av att inte vara välkommen. Detta 

bidrog till att aktör 1 inte klarade av att vara kvar i butiken och därmed inte fick sitt ärende 

avklarat. 

 

Situationen på apoteket i Danderyd uppfattade både aktör 1 och 2 som kränkande. Dels kände 

aktör 1 sig kränkt på grund av att aktör 2 blev anklagad för att ha snattat på grund av hennes 

utstyrsel även aktör 2 kände sig kränkt då hon blev anklagad för att ha snattat. Anklagelsen kom 

som en chock och eftersom aktör 2 aldrig blivit anklagad för någonting sådant tidigare kände hon 

sig även hjälplös och frustrerad. Detta bidrog till en känsla av kränkning. Även en känsla av ilska 

växte fram mot personen som aktör 2 blev anklagad av.  
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Efter att ha observerat och presenterat de simulerade observationerna utifrån dessa tre teman har 

forskningen fördjupats genom att besöka två personer för att prata om upplevelserna från de 

simulerade observationerna samt deras erfarenheter om att vara finska romska kvinnor. Den 

första som intervjuades var en anställd från tjejjouren, därefter en ung romsk gymnasiestuderande 

kvinna.  

  

 

5.2  Del 2. Intervjuer 

Intervju med informant 1 från romska tjejjouren 

Informant 1 menar att majoritetssamhället inte riktigt är medvetna om bakgrunden till romska 

kvinnors klädsel. Hon menar även att det finns fördomar om att romer stjäler. Det finns bland 

annat fördomar om att romska kvinnor kan stjäla TV-apparater och bära dem under sina kjolar. 

Informant 1 anser att ”man blir bemött så som man bemöter andra”, däremot gäller det inte i alla 

lägen då många har fördomar och därmed negativ attityd. Som romsk kvinna har hon lärt sig att 

skärma av dessa fördomar.  

 

 Om jag skulle börja tänka på allt och alla blickar jag får så skulle jag bli 

världens mest bittra och   sura  människa. [..] Ibland när jag går in i en butik 

märker jag att butikspersonalen håller koll på mig och om jag  ska sno någonting, 

och ibland blir jag faktiskt sur så jag brukar gå fram och säga ”istället för att ni 

ska sitta där och titta, kan ni inte komma och hjälpa mig?” (Informant 1) 

 

Informant 1 har upplevt att Socialtjänsten utnyttjar sin makt gentemot romer, detta om 

exempelvis en kvinna kommer i kontakt med socialtjänsten om hon blir misshandlad av sin man. 

Hon anser att det inte är ovanligt att socialtjänsten då hotar med att de kommer att göra en 

utredning om barnen. Detta eftersom det på 70-talet tvångsomhändertogs många romska barn. 

Detta har hos romer skapat en rädsla för socialtjänsten om att de ska tas ifrån sina barn. Hon 

anser att denna situation skapar en rädsla hos kvinnan som då kanske väljer att hellre går tillbaka 

till sin man som misshandlar henne.  
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Jag vet flera fall där socialtjänsten har tagit barnen från deras mödrar. Min 
faster hade ett barn som var sjuk men inte fått den vård barnet behöver. Hon 
hade redan nio barn och socialtjänsten ansåg att hon var en olämplig mamma 
och kunde inte ta hand om det barnet bara för att barnet var sjukt. På grund av 
det tvångsomhändertog de barnet från min faster. (Informant 1) 

 

Informant 1 berättar att det finns fördomar och missförstånd om att romer stjäl. Detta kommer 

ifrån att de har varit ett kringresande folk, många är analfabeter och lever i fattigdom. Många 

romska familjer har förlorat sina spädbarn i vinterkylan för att det har varit så kallt. De har inte 

heller haft möjlighet till sjukvård. På grund av dessa svårigheter och utanförskap har de varit 

tvungna att stjäla för att kunna livnära sig. Det handlar alltså om att de varit socialt utsatta. Att 

romer förr har varit tvungna att stjäla har vuxit fram till att många tror att det beror på deras 

kultur och värderingar.  

 

Jag har aldrig stulit i hela mitt liv, men skulle mina barn vara hungriga så skulle 
jag göra allt för att kunna ge dem mat. Många tycker att det är hemskt för 
romerna idag, men så har det nästan alltid varit. Sådär hade alla romer det i 
Sverige i ungefär 450 år. De fick inte bo någonstans och var då tvungna att bo 
ute. De vart inte välkomna någonstans. (Informant 1) 

 

Informant 1 berättar att omgivningens bemötande av romer är beroende av hur mycket kunskap 

de har. Med detta menar hon att en person som är världsvan och har sett mycket, har ett öppet 

sinne och därmed inte lika mycket fördomar, medan någon som lever inskränkt i sin värld och 

inte har sett så mycket reagerar på avvikande beteenden och därmed hamnar i försvarsställning.  

Hon anser även att det är lätt att stämpla människor som man inte vet någonting om.  

 

De kanske inte har samma sociala koder som andra människor har. De blir då 
udda och avvikande, men det är även för att de inte känner sig välkomna 
någonstans. Jag är inte bara den där zigenarkvinnan som kommer in med min 
stora kjol, jag har en personlighet, det finns någonting bakom. Man kan inte 
bara döma mig för vad man ser. (Informant 1) 

 

Informant 1 upplever att det finns stora skillnader när det kommer till olika områden. Hon 

berättar att hon exempelvis upplevt Danderyd som ett isolerat område och att hon kan tänka sig 

att människorna därifrån undrar vad hon gör där. Hon berättar därefter att i hennes hemstad i 

Skellefteå, där alla känner alla och alla känner till att romer finns där, finns knappt några 
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fördomar eller negativa attityder gentemot finska romer. Många vågar komma fram och prata och 

även ställa frågor.  

 

Informant 1 berättar om en händelse när hon en gång blev stoppad av polisen. Hon hade hållit i 

en föreläsning och var på väg hem och en polisbil körde förbi henne. Hon märkte att poliserna 

reagerade när de såg hennes blus som glittrade och gjorde då en u-sväng. Poliserna frågade vart 

hon var på väg och hon förklarade att hon var på väg från jobbet och hade precis föreläst för tio 

personer som inte vet någonting om romer ”precis som ni verkar det som”. Poliserna blev 

förvånade över hur öppensinnad hon var och började ställa frågor till henne, istället för att fråga 

om körkort. Polisen hade även berättat för henne att han mött många romer som har fientlig 

inställning gentemot polisen varpå intervjuperson hade svarat att det inte är konstigt att finska 

romer har en fientlig inställning emot polisen med tanke på att de ofta själva blir bemötta på ett 

fientligt sätt och att de hela tiden är misstänkta och stämplade. 

 

Informant 1 berättade även att romerna själva gör skillnad på romer och icke romer och att detta 

beror på att romerna har varit utstötta och därför alltid försöker hålla ihop. Många gånger när hon 

varit på riktigt fina stället som exempelvis NK varuhus så får hon en känsla av att inte höra 

hemma. Detta på grund av blickar och att butikspersonalen följer efter henne.  

 

Romerna är oftast rädda men samtidigt vana med att bli anklagade för något. 
Bemötandet är viktigt. Därför skall man ha en förståelse om att romer är ett 
diskriminerat folk och att bemötandet verkligen påverkar dem negativt. Det är 
även en orsak till varför de håller ihop, eftersom andra är emot dem. 
(Informant 1) 

 

Hon berättar att hon många gånger har upplevt att exempelvis alkoholister ofta går med henne in 

i butiken och hon har många gånger undrat varför. Sedan har hon upptäckt att de går in 

tillsammans med henne just för att de vet att butikspersonalen håller extra koll när det kommer in 

en romsk kvinna och därmed inte lägga märke till den personen, därefter har hon sett hur den 

personen snattar. Hon har i tidigare arbeten undvikit att berätta att hon är rom i rädslan om att bli 

stämplad och behandlad annorlunda.  
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Jag jobbade i hemtjänsten när jag var yngre. Jag älskade mitt jobb, och 
kollegor och alla gamlingarna. Men jag var väldigt rädd över att berätta om 
min etnicitet eftersom jag trodde att de skulle sluta tycka om mig eller alltid ha 
ett öga på mig, i fall jag skulle stjäla. Därför valde jag att ljuga om min 
etnicitet. Jag ville inte förlora det jag hade. (Informant 1) 

 

Hon undviker även att tanka bilen för att hon tidigare upplevt att bensinmackspersonalen inte 

sätter på tanken när de ser att hon är rom samt undviker hon ibland att göra små ärenden i 

matbutiker. 

 

Ibland orkar jag inte med omgivningens attityder. Risken finns alltid att bli 
konfronterad eller att någon tittar snett och ibland orkar man bara inte göra det 
man skulle vilja göra egentligen just på grund av detta. Jag brukar be min man 
göra det istället för mig, eftersom det inte syns lika mycket på honom att han är 
rom. (Informant 1) 

 
 

Intervju med informant 2 

Informant 2 berättar att hon märker hur omgivningens beteende ändras när hon kommer in i en 

butik. Hon upplever att personalen låtsas hålla på med varorna där hon befinner sig för att hålla 

koll på att hon inte stjäler någonting från butiken. Oavsett var hon är kan hon känna att hon 

bemöts på ett negativt sätt och med negativ attityd gentemot henne. Enligt henne leder oftast ett 

dåligt bemötande till att man själv blir till en arg person som behandlar andra likadant. 

 

Folk kollar alltid på mig när jag går ute och ger mig arga blickar, det är jobbigt. 
Ibland väljer jag att fråga dem med en arg attityd varför de kollar så mycket på 
mig. Jag förstår inte varför folk ska vara så rädd för det främmande. Vi alla är 
människor men bara för att vi kanske klär oss i annorlunda kläder betyder det 
inte att vi är farliga eller kriminella. (Informant 2)  

 

Informant 2 berättar även att omgivningens beteenden påverkar henne. Exempelvis har hon valt 

att bära en mindre kjol istället för en traditionell kjol, dels för att det inte är bekvämt med den 

traditionella kjolen och dels för att hon inte vill riskera att bli bemött på ett negativt sätt, eftersom 

hon vet vilka fördomar som finns där ute.  

Folk kommer ha extra koll på mig om jag bär den traditionella kjolen och ge mig 
ännu mer blickar. Jag brukar även tänka på hur det kommer bli för mig som 
romsk kvinna att få jobb när jag blir äldre. Jag brukar undra om de kommer ge 
mig jobb fastän jag är rom. (informant 2) 
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Hon berättar att hon ibland upplevt att omgivningen hindrar henne från att utföra olika vardagliga 

ärenden. Exempelvis har hon blivit nekad till att gå in på en restaurang på grund av att hon är rom 

samt att gå in i mataffärer. Hon berättade även att hon blivit kallad för ”zigenarjävel” och 

anklagat henne för att stjäla.  

 

Det har hänt ett par gånger att folk har anklagat mig för att stjäla och sagt att 
det är på grund av att jag är rom. Jag blir ledsen när det händer men jag väljer 
att inte låta det stoppa mig, utan jag väljer att leva mitt liv som jag vill och jag 
låter de inte hindra mig till att utföra ärenden i min vardag. Jag vet många 
romer som exempelvis inte klarar sig så bra i skolan för de tror att ingen 
kommer vilja anställa dem.  De tycker alltså att det är onödigt att utbilda sig. 
(informant 2) 

 

Informant 2 går just nu på gymnasiet och hon upplever stämningen på skolan som bra. Både 

elever och lärare behandlar henne med respekt och ger henne samma möjligheter som de andra 

eleverna i skolan. Hon anser det vara viktigt att skolor är särskilt uppmärksamma på romers 

situation och ser till att de har det tryggt i skolan. Hon betonar även att hon lagt märke till 

skillnaden som finns mellan mångkulturella bostadsområden och homogena bostadsområden. 

Hon anser att man i de homogena områdena inte känner sig välkommen eller trygg, medan man i 

de mångkulturella områdena känner sig hemma eftersom alla där behandlas lika samt har en 

större förståelse för varandras olika kulturer.  

 

Här i orten är alla likadana och struntar i vad man är och inte är men på lite 
finare ställen känner man sig inte välkommen. När jag besöker områden där det 
knappt finns folk med utländsk bakgrund känner jag mig mycket utanför för alla 
stirrar och jag vet att de inte vill ha mig här.  (informant 2) 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten analyseras med hjälp av de tidigare nämnda teorierna, 

stämplingsteorin, stigma och den strukturella diskrimineringen. Även vissa delar av den tidigare 

forskning som presenteras kommer att tas upp i detta kapitel. Varför analysdelen har separerats 

från resultatdelen och istället lagts i ett eget kapitel är för att så tydligt som möjligt kunna 

analysera resultatet. Syftet är att läsaren ska få en så bra bild av empirin som möjligt och därefter 

kunna se de olika fenomenen utifrån de teoretiska perspektiven. 

 

6.1 Omgivningens beteende 

Under de simulerade observationerna upplevdes en iakttagelse från butiksbiträdets sida i 

klädbutiken i Danderyd. Även i matbutiken upplevde aktör 1 att ha blivit iakttagen av folk 

omkring. Även Informant 2 menade att hon många gånger blir iakttagen om hon ska utföra något 

ärende på en offentlig plats. Informant 1 bekräftade detta och berättade att hon ofta blir uttittad 

och då brukar säga ifrån. Reyes och Kamali (2005) skriver att kategorisering av människor sker i 

de flesta samhällen. De menar att diskrimineringen bygger på att det ”normala” är grundad på 

likadana värderingar, språk, kultur, identitet samt en gemensam historia som majoritetssamhället. 

Dessa normativa anseenden bidrar till att ”de andra” utesluts och marginaliseras, detta 

eftersom ”de andra” ses som ett hot mot svenskheten. Denna process skapar narcissistiska 

föreställningar om dem (Reyes & Kamali 2005:19-20). Detta kan förklaras utifrån nationalstatens 

utveckling under 1800-talet då man började kategorisera människor efter etnicitet. Detta på grund 

av att försöka eftersträva likformighet i landet. Utvecklingen av nationalstaten ledde i sin tur till 

att romerna hamnade i utanförskap och de blev stämplade som ”de andra”. Detta utanförskap 

varade enda in i modern tid (SOU 2010:138). Detta kan vara en förklaring till att de simulerade 

observationerna inte visade några tecken på diskriminering i Hallunda, eftersom detta är ett 

mångkulturellt område. Däremot att det visade många tecken på diskriminering i Danderyd kan 

bero på just skapandet av ”vi och dem”. Även Informant 1 upplever att det finns stora skillnader 

när det kommer till olika områden. När hon befinner sig på platser som exempelvis Danderyd 

känner hon sig avvikande och ovälkommen. Hon tar även upp att på platser där 

majoritetsbefolkningen är väl bekantade med romer känner hon sig mer välkommen. Även 

Informant 2 beskrev uppdelningen av olika typer av områden som att hon i mångkulturella 

områden kände sig hemma och att alla har lika värde.  
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6.2 Omgivningens bemötande 

När Informant 1 berättar om sina erfarenheter av majoritetsbefolkningens bemötande mot romer 

tar hon upp socialtjänstens bemötande mot romer. Hennes uppfattning har varit att Socialtjänsten 

har en makt, som de utnyttjar då de vet att romska kvinnor är rädda för socialtjänsten. Detta leder 

i sin tur till en ännu större rädsla mot myndigheter. Goldstom (2002) bekräftar detta genom 

forskning där man kom fram till att romer upplever att de inte blir bemötta med respekt från 

statliga och kommunala myndigheter, istället kategoriseras de utifrån sin grupptillhörighet och 

efter den negativa bild som finns om romer (Goldstom 2002). SOU förklarar att kategoriseringar 

som fanns i äldre lagstiftningar har utgjort en grund för de nya kategoriseringarna under 1900-

talet. Det är dessa lagstiftningar som vuxit fram till hur vi kategoriserar människor idag och som 

därmed hjälper oss att förstå hur myndigheter behandlar romer (SOU 2010:139). Exempel på 

detta är att Socialstyrelsen 1937 i en rapport skrev att romerna är en oduglig folkgrupp som inte 

går att integrera i samhället samt att man bör fundera över att sterilisera dem (SOU 2010:143). 

Även Becker (2006) menar att majoritetssamhällets politiska och ekonomiska makt påverkar 

minoriteter. Becker menar att i och med denna makt kan samhället styra folk efter vad som anses 

vara normalt. De individer som hamnar utanför det ”normalas” gränser, stämplas som avvikande 

(Becker 2006:25). Reyes och Kamali anser även att en person kan vara avvikande för att ha 

begått en viss handling men när någon annan person begår samma handling är den personen inte 

avvikande. Det finns även forskning som tyder på att lagar tillämpas olika på svarta och vita. 

Enligt Reyes och Kamali är det endast vissa utsatta personer som blir sårbara för 

majoritetssamhällets maktutövning (Reyes & Kamali 2005:30). Reyes och Kamali menar att när 

majoritetssamhället gynnas av ett sådant system, vill de inte heller förändra det. Detta leder till att 

myndigheter förnekar diskrimineringen, vilket i sin tur gör det omöjligt att förminska 

diskrimineringen (Reyes & Kamali 2005:58).  

 

När individer har vissa egenskap som skiljer sig från mängden menar Goffman att dessa individer 

eller grupper blir generaliserade. Detta bidrar till ett stigma hos den gruppen (Goffman 2011:9-

10). Detta kan kopplas till den händelse i den simulerade observationen som uppstod vid apoteket 

i Danderyd. Mannen sa sig ha tidigare erfarenhet av romer som stjäl och att han därför ” visste 

vad man ska kolla efter”. Även kvinnan i klädbutiken i Danderyd handlade på ett sätt som 

antydde att hon oförberett ville iaktta aktör 1 i omklädningsrummet. Detta kan också tänkas ha att 
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göra med att romska kvinnor är stigmatiserade i samhället och att kvinnan därmed tänkte att 

romer stjäl. 

 

Informant 2 berättar även att dessa fördomar om romer ibland hindrar henne från att utföra 

vardagliga ärenden. På grund av fördomarna som förekommer så har detta lett till att Informant 2 

exempelvis blivit nekad till att komma in på en restaurang samt att hon valt att inte bära den 

traditionella kjolen. 

 

Informant 1 berättade om en händelse där hon mötte en polis som berättade att han mött många 

romer med en fientlig inställning. Detta försvarade Informant 1 med att svara att det inte är 

konstigt att de har en fientlig inställning med tanke på hur de själva blir bemötta. Detta kan 

förklaras utifrån stämplingsteorin där Becker menar att en person förhåller sig på ett sätt som 

upplevs som avvikande om denne först har blivit stämplad som en avvikare (Becker 2006:25). 

Becker menar därmed att individen saknar förmågan att kunna uppfylla omgivningens 

förväntningar och sätter därmed press på individen att behöva agera på ett speciellt sätt för att 

undvika att stämplas (ibid:42). Detta bekräftade Informant 1 i intervjun då hon berättade att 

många hon kommer i kontakt med i sitt arbete, fruktar en kontakt med myndigheter av olika slag.  

 

6.3 Omgivningens påverkan på romer 

Enligt Becker är stämplingen av en individ en process och en ond cirkel. Det börjar med att en 

person stämplas som avvikande, blir medveten om sitt avvikande och beter sig därefter som en 

avvikare (Becker 2006:25). Eftersom Becker menar att samhället är hierarkiskt uppbyggt och 

därmed personer  

med låg status är de som blir stämplade negativt, kan detta förklara varför romerna har blivit 

stämplade att vara de som stjäl. Informant 1 berättade i intervjun om att romerna är ett folk som 

alltid har levt i fattigdom och därmed ibland varit tvungna att stjäla förr i tiden för att kunna 

livnära sina barn. Detta har vuxit fram till en myt om att romer stjäl och har därmed vuxit fram 

till ett stigma.  

 

Informant 1 menar att hennes vardagsliv ofta påverkas negativt av omgivningens bemötande. 

Hon berättade att hon ibland inte orkar utföra de ärenden hon egentligen skulle vilja utföra, just 
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för att andra människor påminner henne om att hon är avvikande. Detta kändes även av under de 

simulerade observationerna då aktör 1 kände så pass stort obehag att hon inte klarade av att vara 

kvar i butiken. Detta kan även förstås utifrån Goffmans teori om stigma. Goffman anser att den 

stigmatiserade individen upplever sitt stigma endast i möte med andra människor. Personen 

påverkas av stigmat på så sätt att denne får en känsla av skam och skuld och en känsla av att inte 

kunna uppfylla samhällets krav (Goffman 2011:20-22). I den simulerade observationen där aktör 

2 blev anklagad för att ha snattat smink fick aktör en stark känsla av skam och skuld och en 

känsla av maktlöshet. Även Goffman anser att i sociala möten med en stigmatiserad individ är det 

inte ovanligt att denne missuppfattas. Detta leder, i längden till att stigmatiserade individer 

avskärmar sig från det övriga samhället och undviker sociala möten med andra människor 

(Goffman 2011:20-22).  

 

Diskrimineringen av romer har som tidigare nämnts att göra med romernas historia och hur de 

kategoriserades förr. Detta har lett till att de än idag betraktas som lögnare eller kriminella 

(Goldstom 2002). Den strukturella diskrimineringen som präglas i samhället utesluter vissa 

grupper från sysselsättning och andra möjligheter (Reyes & Kamali 2005:30). Romerna 

exkluderas bland annat på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högre för romer än 

majoritetsbefolkningen. Detta kan bero på svårigheter romerna möter i utbildningssammanhang, 

men det kan även bero på diskriminering hos svenska arbetsgivare (Eklund et al. 2013:18). Även 

Informant 2 nämnde en rädsla för framtiden då hon är rädd att bli utesluten från arbetsmarknaden 

hon berättade även att några hon känner inte klarar sig så bra i skolan eftersom de tar för givet att 

de ändå inte kommer att få jobb i framtiden. Informant 1 bekräftar denna rädsla att bli utesluten 

från arbetsmarknaden då hon undvek att tala om att hon var rom. Denna rädsla för att bli 

utesluten från arbetsmarknaden kan enligt O’Higgins kan vara en förklaring till varför 

motivationen för att utbilda sig är låg bland romer. Detta eftersom motivationen för att utbilda sig 

utgörs av det som gynnar en efter utbildningen. Men eftersom möjligheterna för romerna även 

efter utbildning är svaga minskar därför motivationen till utbildning (O 'Higgins 2010:14).  

 

Informant 1 och Informant 2:s upplevelser av olika typer av geografiska bostadsområden men 

även våra simulerade observationer visade att finska romer är mer diskriminerade i homogena 

områden än vad de är i mångkulturella områden. Detta leder till etnisk segregering av finska 
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romer som långsiktigt även bidrar till deras hälsa, både fysiskt och psykiskt (Eklund et.al 2013:3-

4). Enligt forskning har europeiska romer sämre hälsoresultat än den övriga befolkningen. Denna 

information hjälper oss att förstå att dessa sämre hälsotillstånd är ett resultat av bland annat dåliga 

bostäder och otillräcklig utbildning (Eklund Karlsson, Crondahl, Sunnemark & Andersson 

2013:3). Där med kan det konstateras att romernas hälsa, vilket även är en del i deras vardag 

påverkas av dessa förhållanden.   
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7. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur samhället bemöter finska romska kvinnor i det 

vardagliga livet samt om bemötandet skiljer sig mellan homogena bostadsområden och 

mångkulturella områden. Syftet var inte att hitta absoluta svar på våra frågor, utan snarare att öka 

förståelsen av romernas situation i Sverige och hur det påverkar dem i vardagen. För att svara på 

frågeställningarna om hur samhället bemöter finska romer gjordes simulerade observationer samt 

två intervjuer. Intervjuerna skedde dels med en kvinna som arbetar på romska tjejjouren, dels 

med en gymnasiestuderande romsk kvinna. Det som kan konstateras av denna studie är att romer 

än idag är diskriminerade i Sverige, men att det däremot skiljer sig mellan olika bostadsområden. 

Båda våra informanter ansåg att omgivningens bemötande har stor betydelse för hur ens egen 

attityd mot andra är. Därmed anser dem att många romer kan upplevas som fientliga då de själva 

ofta blir dåligt bemötta. Romerna ses då av omgivningen som avvikare. Denna situation skapar 

därmed en ”vi och dem känsla”. Någonting som syntes speciellt under intervjuer med våra 

informanter var att de båda förklarade att många romer inte har tillit till samhället. Förtroendet till 

myndigheter är lågt och många fruktar att ens ta kontakt med socialtjänsten trots att de är i behov 

av hjälp och stöd. Även en rädsla för att inte lyckas på arbetsmarknaden visade sig i denna studie. 

Detta då många saknar motivation till sina studier i rädslan om att ändå inte få ett arbete när de 

väl är klara.  

 

Frågeställningarna i denna studie var: 

1. Hur påverkar omgivningens bemötande romska kvinnors vardag? 

2. Finns det skillnader i bemötandet i homogena områden och mångkulturella områden? 

 

I de simulerade observationerna samt intervjuerna bestämdes tre stycken teman som användes till 

studien för att lättare kunna svara på dessa frågeställningar. Dessa teman är: omgivningens 

bemötande, omgivningens beteende och omgivningens påverkan på aktörerna.  

 

 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Utifrån den första frågeställningen som handlade om hur romernas vardag påverkas av 

omgivningens bemötande berättade informant 1 att hon ibland inte orkar utföra sina ärenden på 
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grund av att hon inte orkar stöta på konflikter. Detta exempelvis när hon ska tanka bilen. Då 

brukar hon istället be sin man göra det. Detta märktes även av under våra simulerade 

observationer då aktör 1 fick en känsla av att inte vara välkommen, framförallt i mataffären men 

även i klädbutiken. Även informant 2 berättade att hon ofta känner hinder i vardagen men att hon 

oftast brukar skärma av för att inte påverkas. Detta fungerar dock inte alltid. Informant 2 

berättade om en händelse då hon och hennes sällskap blev avvisade från att komma in på en 

restaurang på grund av att de var romer. Den tidigare forskning som finns i studien beskrev att 

romer ofta är lågutbildade på grund av att de inte motiveras till att studera, då de finns en 

diskriminering av romer på arbetsmarknaden. Detta bekräftades i våra intervjuer då informant 2 

berättade att hon och andra unga romer känner en rädsla för att inte få ett arbete. Detta gör att 

motivationen att utbilda sig för unga finska romer blir låg. Även informant 1 berättade att hon i 

yngre ålder undvikit att tala om sin etnicitet på arbetsmarknaden i rädsla för att bli diskriminerad. 

 

I den andra frågeställningen visade resultatet att det finns en viss skillnad i bemötandet på olika 

platser. Detta kunde konstateras genom både de simulerade observationerna samt intervjuerna. I 

de simulerade observationerna visades detta då aktörerna i Djursholm, som är ett homogent 

område, utsattes för diskriminering och dåligt bemötande då de bar romska kläder. Däremot i 

Botkyrka, som är ett mångkulturellt område utsattes de varken för diskriminering eller dåliga 

bemötanden. Även intervjupersonernas upplevelser har varit att det finns viss skillnad i 

homogena och mångkulturella områden. Detta då de kan känna att de inte har känt sig välkomna 

och att personer i omgivningen har iakttagit dem.  

 

Många människor har bristande kunskap om romernas situation, både personer inom det 

yrkesverksamma livet men även allmänheten. Syftet med denna studie var att ge en större 

förståelse för romernas situation och att förmedla kunskaper om romer till både allmänheten men 

även till de som arbetar inom olika myndigheter. Någonting viktigt som kom fram under studiens 

gång är att många romer saknar motivation till att studera eftersom de vet att de är diskriminerade 

på arbetsmarknaden. Eftersom diskrimineringen av romer är en integrerad del av samhället som 

bland annat bygger på dominerande maktstrukturer kommer det aldrig ske någon förändring om 

romernas situation inte uppmärksammas. Detta gäller både på individuell nivå men även på 

strukturell nivå.  Så vem bör då ta ansvaret för att uppmärksamma detta? Det kan även tilläggas 
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att diskrimineringen inte bara gäller romer, utan även andra etniska minoritetsgrupper i samhället. 

Så om det inte sker en förändring kommer romer och även andra etniska minoritetsgrupper alltid 

få det svårt att integrera sig i det svenska samhället.  

 

7.2 Reflektion kring metod 

Skribenterna är medvetna om att de under sin studies gång drog slutsatser utifrån sina egna 

föreställningar. Därmed kan de ha uppfattat upplevelser utifrån egna perspektiv och erfarenheter. 

Exempel på detta kan vara att de uppfattade den obehagliga situationen i mataffären som 

diskriminering på grund av att de gick in i butiken med syftet att observera om det fanns någon 

diskriminering eller ej, men att omgivningens beteenden i själva verket berodde på någonting helt 

annat. Skribenterna är även medvetna om att eftersom de inte är finska romer på riktigt kommer 

de aldrig att kunna förstå deras situation helt och hållet.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån denna studie har vi sett att romernas situation fortfarande behöver lyftas i samhället för att 

någon skillnad ska ske. Vi anser att det finns okunskap om romer både på samhällelig nivå samt 

på individnivå trots de flertal studier och rapporter som finns om diskriminering av romer. Ämnet 

diskriminering av romer är stort och intressant och det finns även aspekter inom detta ämne som 

är ostuderat. Om tiden hade räckt till hade en ännu djupare bild av på vilket sätt romerna 

diskrimineras av den strukturella diskrimineringen getts. Det hade även varit intressant att få 

olika myndigheters syn på diskrimineringen av romer liksom respondenter som har erfarenhet av 

strukturell diskriminering hade behövt kontaktas.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Upplever du att människors beteende är annorlunda gentemot romska kvinnor? 

 

Upplever du att den romska traditionen påverkar dina förutsättningar? 

 

Hur blir du bemött som romsk kvinna? 

3. I butiker 

4. Av olika myndigheter 

5. På arbete/skola 

 

Upplever du någon skillnad i bemötandet mellan mångkulturella områden och homogena 

områden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


