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1 Inledning 

”Det tycks sakna betydelse att man som grupp har levat i Sverige under fem 
generationer eller som de finska kaléromerna, har en nästan femhundra år gammal 
närvaro i den svenska och finska kulturvärlden. Det är ett faktum att romer i Sverige 
som grupp är utsatt och utanför och många gånger lever under svåra 
omständigheter. (…) Här krävs även en förändrad inställning från det svenska 
samhällets och majoritetsbefolkningens sida.”  (Näringsdepartementet, 1997) 

Näringsdepartementet (1997) konstaterar i sin rapport ”Romer i Sverige – tillsammans i 
förändring”, att det finns en grupp i samhället som anlände till Sverige redan för 500 år 
sedan, men som fortfarande är segregerad, marginaliserad och diskriminerad. Det handlar om 
Kaléromerna som vid sin ankomst till Stockholm på 1500-talet förpassades till det svenska 
rikets dåvarande östra gränser, det nuvarande Finland. Där har de stannat kvar i över 400 år, 
vilket gör att de i dag kallas för finska romer. Från 1960-talet och framåt har många av de 
finska romerna flyttat till Sverige och idag finns det uppskattningsvis 11.000 finska romer, 
varav 3.000 bor i Sverige och de återstående 8.000 bor i Finland.  

Romer har i både Sverige och Finland behandlats illa under sin tid i Norden. De finska 
romerna har i Finland jagats bort från byarna av bybefolkningen och i senare tid av 
kommunerna och samhället. Ett flertal assimileringsförsök och samhälleliga övergrepp, är 
gjorda i både Sverige och Finland genom bl a tvångssterilisering eller barnhemsplacering. 
Genom att vara avvikande och främlingar i landet har de omgärdats av stereotypa 
uppfattningar. Romerna har uppfattats som ohederliga, lata, tjuvaktiga och våldsamma eller 
som mystiska, vackra, musikaliska, spådomskunniga och hantverkskunniga, som hästkarlar 
och underhållare.  

Idag står vi i en brytpunkt där de finska romerna har haft rätt och möjlighet att gå i skolan från 
ungefär mitten på 1960-talet. Vi har alltså nu en första generation finska romer som lever i 
Sverige, som har gått i skolan och även har barn som går i skolan.  

Men diskrimineringen är vardagsmat för de flesta romer än idag. Detta har lett till att mer än 
hälften av romerna i Sverige döljer sin bakgrund i kontakter med arbetsförmedling och 
socialtjänst. Knappt hälften väljer att ofta, eller alltid, låta bli att berätta om sin kulturella 
bakgrund.1 Men här skiljer sig de finska kaléromerna mot majoriteten av de andra romerna. 
Ett stort antal av de finska romerna väljer att istället framhäva sitt ursprung genom att både 
kvinnors och mäns klädsel är synlig och det gäller framförallt kvinnornas klädsel.2   

Varför väljer man inte den till synes enklare vägen och smälter in i majoritetssamhället? Hur 
klarar man av att hantera all denna misstänksamhet och förtryck på det sätt som den 
traditionellt klädde finske kaléromen gör, med huvudet högt? Med stolthet vårdar de sina 
traditioner och de fortsätter att vara en segregerad grupp. Det måste finnas något oerhört 
värdefullt i romernas traditioner som gör dem starka och stolta. Med den utgångspunkten 
startade jag arbetet. 

                                                 
1 Rapport om diskrimineringen av romer i Sverige. 2005  Diskrimineringsombudsmannen. 
http://www.do.se/upload/do/filer/roma/romarapportensv05.pdf 
2 Kvinnorna bär en svart sammetskjol, som har flera lager tyg och väger ca 8 kg, till det en tunn blus, röijy. 
Männens klädsel är inte lika synlig men består av mörka finbyxor, skjorta och en slipover eller jacka över. Äldre 
kaléromer kan ha ridbyxor och stövlar. 
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1.1 Uppsatsens syfte och problemformulering 

Det jag tycker är anmärkningsvärt är att de finska kaléromerna till skillnad mot andra romer 
väljer att lyfta fram sin kulturella identitet. Detta trots att de i generation efter generation har 
fått utstå förföljelse, diskriminering och trakasserier. Istället för att försöka värja sig mot 
diskrimineringen och försöka smälta in i samhället är de finska kaléromerna efter 500 år i 
Norden fortfarande en tydligt definierbar grupp som till stora delar lever i en marginaliserad 
position.  

För att kunna förstå detta fenomen har jag sökt efter svar i romernas traditioner, i historiska 
texter, fackböcker, forskning, rapporter och skönlitteratur. I forskningen diskuteras ofta 
gränsbevarande mekanismer, som man menar förklarar den romska gruppens varaktighet i 
samhället. Men jag har inte funnit något som belyser de finska kaléromernas stolthet. 

Min ursprungliga hypotes var att finna de beståndsdelar i romernas kultur och traditioner som 
kunde bidra till deras stolthet. Men i mötet med informanterna Jussi och Tuulikki, de två 
finska romerna, upptäckte jag något helt annat än kulturen. Därmed förändrades också 
uppsatsens problemformulering. 

Den övergripande problemformuleringen för uppsatsen är: 

Att belysa och förstå hur omfattande diskriminering och varaktigt utanförskap kan 
kombineras med stolthet.  

I anslutning till den övergripande frågeställningen vill jag få svar på:  

Hur hanterar man diskrimineringen? Varför är man fortfarande efter 500 år en 
tydligt definierad grupp i utanförskap? Var hittar man kraft till att vara stolt när 
omgivningen nedvärderar en? 

Jag menar att ämnet är relevant både för att frågan inte riktigt besvarats tidigare, men också 
för att det i Sverige finns allt fler grupper som lever i marginaliserade förorter utan 
möjligheter till delaktighet i samhället. Om de finska kaléromerna inte har integrerats i 
samhället trots 500 års erfarenhet av Sverige och Finland, hur ska det då gå för de nya 
invandrargrupperna? Kanske är det istället integrationsbegreppet som är fel? 

Mitt syfte med uppsatsen är att i första hand försöka besvara uppställda problem-
formuleringar, men också att skapa en förståelse som kan vara användbar till att förstå 
integration och främlingens position i samhället.  

1.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledning beskriver jag i korthet de finska romernas historia efter ankomsten till 
Sverige och Finland och förklarar vad jag finner intressant. Här finns också min problem-
formulering, som följs av underfrågor och beskrivningen av mitt syfte.   

Därefter beskriver jag i bakgrundskapitlet romernas situation mer specifikt, följt av den 
aktuella forskningen som jag delat upp i fyra olika kategorier. Jag lyfter här också fram min 
egen ståndpunkt i förhållande till forskningen, som kan ses som ett avståndstagande till 
kulturbegrepp och ett närmande till det sociologiska gruppdynamiska perspektivet.  
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I teorikapitlet lyfter jag fram de begrepp som tillsammans ger en möjlighet att analysera 
resultatet utifrån det jag menar är ett sociologiskt gruppdynamiskt perspektiv.  

I metodkapitlet vill jag visa hur uppsatsens frågeformulering förändrats allteftersom arbetet 
fortskridit. Jag visar vilka överväganden jag har gjort inför arbetet och hur jag gått tillväga i 
arbetet rent metodiskt. Mina egna tankar tar förhållandevis stor plats i metoddelen, men syftar 
till att göra rättvisa för den bearbetning som materialet gått igenom.  

Empirin redovisas i tre tematiserade kapitel; diskriminering, fördomar och stereotyper och sist 
balansgången. Analysen lyfter fram nya teman ur empirin för att visa hur man kan förstå en 
etnisk minoritet utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv. Här finns ett cirkeldiagram som visar 
min förståelse av stigmatiseringens konsekvenser, men också en fyrfältstabell som syftar till 
att åskådliggöra mitt resonemang och min analys. Fyrfältstabellen visar hur valda begrepp och 
teorier tillsammans förklarar möjligheten av bibehållen stolthet, men har också en vidare 
betydelse för att förstå stoltheten i samband med integration.  

Efter analysen har jag personliga reflektioner och kommentarer om hur arbetet påverkat mig 
och hur jag tycker att arbetet har gått. Jag lyfter här också fram förslag på framtida forskning 
som jag menar vore intressant att fördjupa sig i och som det saknas forskning om idag. 

Sist i arbetet finner ni referenslista över använd litteratur. I bilagan finns intervjuguider och en 
tabell som jag hänvisar till i analyskapitlet. 



 4 

2 Bakgrund  

I det här kapitlet kommer jag att beskriva romernas historia och ursprung, deras ankomst till 
Sverige/Finland, vistelsen i Norden och den nuvarande situationen i Sverige och Finland. 
Därefter följer en beskrivning av det aktuella forskningsläget och litteratur kring romer. Sist 
beskriver jag också vilken forskning jag ser som relevant för mitt fortsatta arbete. 

2.1 Romer 

Tattare och zigenare är benämningar som levt länge och det är först i april 2000 när romerna 
och deras språk romani chib fick nationell minoritetsstatus i Sverige, som romer också blev 
den officiella benämningen. I Sverige lever idag ca 15 000 – 20 000 romer varav 2 500 kallas 
för svenska romer, 3 200 för finska romer och ca 10 000 utomnordiska romer som kom först 
på 1960 talet och framåt i tiden. 3  
 
De finska kaléromerna räknas till totalt 11 000 personer (i Sverige och Finland) och är en liten 
grupp i förhållande till de totalt 20 miljoner romer som finns utspridda över hela världen. 
Gemensamt för alla romer är deras ursprung från nordvästra delen av Indien och nuvarande 
Pakistan. De har lämnat området under en lång period ca 700 – 1100 e Kr och färdats västerut. 
Genom språkforskare har man hjälpligt kunnat kartlägga färdvägar och uppehåll. Första 
noteringen i Europa om romer är gjord 1322 på Kreta. 4 

Kaléromerna som kom att bli finska romer antas ha kommit via Skottland/England över 
Danmark och slutligen till Stockholm och Sverige. Den första gruppen med 60 romer anlände 
där år 1512. Bara några år senare blev romerna bortjagade och många verkar då ha förflyttat 
sig vidare till de östra delarna av Sverige, som är nuvarande Finland. 1559 finns det 
noteringar om romer från Åland och 1584 från fängelset i Åbo. Vid det laget har kaléromerna 
svenskklingande efternamn vilket de har ännu idag.5 

I Finland har romerna traditionellt arbetat med handel av olika slag, primärt hästhandel och 
handarbeten, spåkonst och musikunderhållning. I Sverige har det funnits romer med 
kunskaper i förtenning av kärl, hästhandlare, spåkvinnor, musiker men också med cirkus och 
tivoliinslag. I Sverige och Finland verkar man ha haft en ambivalent inställning till romer. 
Romerna har nästan utan undantag betraktats som främlingar, besittande av magiska krafter 
och ohederliga. Dessa stereotypa uppfattningar lever kvar än idag, men de skiljer sig lite från 
land till land.6 

Myndigheterna i Finland har under den 400 år långa perioden, utövat ett starkt tryck på 
romerna. Lösdrivare har skickats i arbetsläger och tillfångatagits. Under 1900-talet började de 
finska myndigheterna aktivt arbeta för att assimilera romerna in i det finska samhället och 
över 1 000 romska barn har omhändertagits av finska myndigheter och placerats på barnhem 
ända fram till 1970-talet. Man startade kyrklig verksamhet, Mustalaislähetys, 1906 för att 
hjälpa de romska barnen till rätta i samhället och ge dem kristna värden. När Finland blev 
självständigt från Ryssland 1917 blev även kaléromerna finska medborgare. 7  

                                                 
3 www.sweden.gov.se Regeringens proposition 1998/99:143. Nationella minoriteter i Sverige. 
4 Opintohallitus www.oph.fi  
5 Opintohallitus www.oph.fi och Fraser 1999 
6 Kopsa-Schön, i Litteraturens gränsland (2002), s. 173 
7 Opintohallitus www.oph.fi  och Mustalaislähetys, med det nya namnet Romano Missio, www.romanomissio.fi  
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I Sverige var gränserna helt stängda för romsk invandring mellan 1914 och 1954. Sverige 
bedrevs av rashygieniska skäl tvångssterilisering av romer från 1934 och under flera 
decennier framåt.8 Men från 1960-talet och framåt har många finska romer och andra finska 
medborgare flyttat till Sverige på grund av det starka ekonomiska läget som då rådde här i 
landet.9  

I dagens läge har mycket förändrats för romerna både i Sverige och i Finland. Romernas 
situation i dessa länder har under de senaste 30 åren markant förbättrats. I Sverige har 
romerna år 1965 fått rätt till boende i lägenhet och rätt till skolgång. 1970 infördes förbud mot 
diskriminering av romer. 1999/2000 fick romerna minoritetsstatus. Så i förhållande till den 
500 år långa vistelsen i Sverige och Finland har de positiva förändringarna varit i minoritet.10  

De positiva tongångarna till trots är läget fortfarande inte bra för romerna. De är fortfarande i 
väldigt stor utsträckning diskriminerade i både Sverige och Finland. Diskrimineringen berör 
alla områden i livet, boendet, arbetsmöjligheter och skolgång men som rom får man också 
svårt att handla i affärer, gå på restaurang, bo på hotell eller inträde till simhall, nöjesfält, 
campingplats osv. för att nämna några. Speciellt utsatt för diskriminering, menar 
Diskrimineringsombudsmannen att den finsk-romska kvinnan är; på grund av sin traditionella 
klädsel. 11 

2.2 Forskning, rapporter och litteratur 

Eftersom jag själv inte är finsk rom, kände jag ett behov av att sätta mig in i litteratur om 
romer i god tid innan första intervjun. Litteraturen har haft olika inriktning; litteratur om 
romernas historia, diskriminering, skönlitterärt, faktaböcker, historiebeskrivningar, 
kulturanalyser och rapporter om sociala problem.  

De skönlitterära böckerna har varit Kiba Lumberg, som skildrar livet i en finsk-romsk familj i 
Finland, deras osäkra och våldsamma vardag, konfrontationerna med polisen och 
majoritetssamhället. Lumberg är själv finsk rom, men rymde hemifrån som 13 åring och har 
därefter levt i det finska majoritetssamhället. Hans Caldaras, berättar om sina tuffa 
uppväxtvillkor som rom i Sverige under mitten på 1950-talet och framåt. Han lyfter fram den 
romska familjegemenskapen, kontakterna med myndighetssverige, svårigheter man möter 
endast på grund av sin bakgrund som rom och blandar sina egna minnen med fakta om 
diskriminering, utanförskap och utsatthet. Slutligen Isabell Fonseca, som är en amerikansk 
journalist men under flera år levde och reste runt bland romerna i Östeuropa. I böckerna 
blandar hon närheten mellan människorna hon träffar genom att skriva om deras berättelser, 
samtidigt som hon med en distans kan skriva om politiska beslut, om historien och det större 
sammanhanget. De skönlitterära böckerna gav mig det jag i stor utsträckning saknat i 
forskningen, romernas egen röst. 

Om de finska romer som lever i Sverige finns det i Sverige inte mer än några böcker eller 
kapitel. Bortser man från de rapporter som kommit till stånd på uppdrag av socialtjänsten, 
finns det nästan inget material. Endast två dokument har mindre än 20 år på nacken, varav den 
                                                 
8 Hans Ingvar Roth, 2005, s. 106 
9 Hans Caldaras och Föreläsning om romsk kultur april 2006. 
10 Opintohallitus www.oph.fi , Nordström-Holm & Lind 1982 och rapporten Romer i Sverige – tillsammans i 
förändring 1997 
11 Opintohallitus www.oph.fi , Nordström-Holm & Lind 1982 och rapporten Romer i Sverige – tillsammans i 
förändring 1997 
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ena är en rapport på uppdrag av Socialstyrelsen skriven av Bebs Reybekiel och det andra är en 
proposition från Sveriges regering 1998 om att romer, tillsammans med samer, sverigefinnar, 
tornedalsfinnar och judar ska få minoritetsstatus i Sverige.12  

Det finns mycket skrivet om romer i allmänhet, men det mesta är skrivet av andra än romerna 
själva och mycket av forskningen bygger på de stereotypa bilderna av romerna, som 
nedvärderar eller mystifierar romen. Romerna i Finland har enligt Kopsa-Schön13, en 
outsiderroll. De har förutom i vardagslivet också i den finska litteraturen varit symbolen för 
de andra. De målas upp i den finländska litteraturen som svartmuskiga, skrämmande och i 
kontakt med hemlighetsfulla naturkrafter. Men Kopsa-Schön menar att även om litteraturen 
om romer är omfångsrik, finns det få fakta och att även forskarna omedvetet har mystifierat 
romerna. Forskningen kring romer är bristfällig och koncentrerar sig på romernas traditionella 
seder och bruk som i dagsläget är relativt kända i Finland. 

Forskningen utgår också ofta ifrån att romerna är en enhetlig grupp.14 Lindberg har i sin 
kulturhistoriska uppsats delat upp den finska forskningen om romer under 1800 och 1900-
talet i fyra olika grupper. Den romantiserande – romerna är fria, vilda och otämjda naturbarn. 
Den mystifierande – romernas levnadssätt, seder, tro och kultur ses som en kuriositet. Den 
omvårdande - Romerna ses som fattiga stackare som inte har fått ta del av västerlandets 
kristna civilisation och eviga barn som behövde stöd och hjälp i allt. Den hatfulla - romerna är 
underlägsna som man har rätt och även skyldighet att behandla nedlåtande. Assimilering var 
huvudsyftet.  

Jag har efter en genomgång av aktuell litteratur och forskning, delat upp materialet i följande 
fyra kategorier: Informativa, Problemorienterade, Kultur och Kulturkrockar och sist Samhället 
och individen 

1. Informativa: Skrifter som kombinerar diskriminering, historia om ursprung och 

beskrivning av traditioner och seder 

Gunni Nordström är en av de få i Sverige som speciellt skrivit om finska romer. I boken Vi 
kallar dem zigenare, som i grunden är mest informativ, ger hon en översiktlig information om 
ursprung, huvuddragen i kulturen och traditionerna, utanförskapet och diskrimineringen, om 
romernas engagemang i Pingstkyrkan och svårigheter i skolan. Boken är fylld av fotografier 
tagna både i Finland och i Sverige, främst på 60-talet. Boken följer samma mall som många 
andra informativa skrifter men präglas till skillnad av de flesta andra av en närhet och känsla 
av respekt.  

                                                 
12 Jag har totalt funnit nio böcker/rapporter om finska romer på Libris. www.biblioteket.se 1. Palhem, Maria 
(1974). Finska zigenare i Sverige. En studie av en minoritetsgrupps sociala problem. Sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet.  2. Utredning med förslag till åtgärder för finska zigenare i Sverige. (1974) Stockholm.   
3. Arbetsmarknadsdepartementet (1976). Finska zigenare i Sverige: Rapport från arbetsgrupp inom 
Arbetsmarknadsdepartementet.  4. Hallin, Gunilla (1979) - Trygghet för zigenare? Intervjuundersökning och 
diskussioner rörande finska zigenare boende i Skärholmens socialdistrikt. Stockholms Socialförvaltning.   
5. Andersson, Annika. (1981) Finska zigenare i Sundsvalls kommun. C-uppsats i Socialt arbete med 
samhällsarbetarinriktning.  6. Juhkam, Martin, Finskspråkiga minoriteter i Sverige (1982).  7. Turunen, Päivi. 
(1984). Slutrapport om den familjepedagogiska verksamheten med finska zigenare i socialdistrikt 7-11, åren 
1976-1983... 1984, Stockholms Socialförvaltning.  8. Reybekiel, Bebs, (1989) Att höra hemma i tre världar: 
finsk-zigenska barns uppväxtvillkor i Sverige och Finland; Socialstyrelsen.  9. Regeringens proposition 
1998/99:143:. (1999) Nationella minoriteter i Sverige.  
13 Litteraturens gränsland, 2002 
14 Lindberg, Tuula (2002) 
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Boken Om zigenare (1982) skriven av Nordström-Holm och Lind, förmedlar på ett rakt sätt 
romernas historia, diskriminering, traditioner, försöker ge svar på vanliga frågor och har i 
slutet av boken en del som heter Zigenska röster 1981, sju romer som var och en får göra sin 
röst hörd. Den är föredömligt skriven men ger dock en bild av att kulturen är fast och inte 
föränderlig.  

Acton och Mundy, vidgar perspektiven kring romer. De är redaktörer för boken Romani 
Culture an Gypsy identity. Boken har 12 kapitel med olika författare och olika infallsvinklar 
på ämnet. Boken är skriven av romer eller personer nära romer och syftar till att lyfta fram 
konst, musik och kultur som på ett positivt sätt inverkat och bidragit till kulturen i olika 
länder. Men det viktigaste budskapet uppfattar jag som att kulturen är föränderlig. I boken 
lyfter man fram den romska identiteten som bildat i ett motstånd och motsatsförhållande till 
gajé.  

2. Problemorienterade: Rapporter och böcker utgivna av Invandrarverket, 

Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsdepartementet m.fl., som lyfter fram sociala 

problem. 

Här finns rapporter om diskriminering, utanförskap, social utslagning och bristfällig skolgång 
eller annat med problemkaraktär. Rapporterna följer oftast samma mall, romernas ursprung, 
traditioner, kultur och därefter det specifika sociala problemet.15 Rapporterna är egentligen av 
två slag: samhällets svårigheter att hantera romer eller romernas svårigheter att hantera 
samhället.  

3. Kultur och Kulturkrockar  

Goldstein-Kyaga (1975) skildrar den rituella renheten och hur den ser ut för romer i Sverige. 
De finska kaléromerna, följer den rituella renheten i allmänhet mer strikt än andra romska 
grupper. Den rituella renheten berör mat och tvätt, men också skillnader mellan man och 
kvinna och yngre och äldre.  

Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi, verkar inom rapportvärlden där han förklarar 
sociala problem utifrån den romska särarten och samtidigt inom den etnologiska världen där 
han bidrar till att exotisera romer och framställa dem som en enhetlig grupp. I sin bok 
Svenskar och zigenare. En etnologisk studie av samspelet över en kulturell gräns, har han 
genom att undersöka socialtjänstens dokument om romer i Stockholmsförorten Rinkeby, 
lyckats med konststycket att utifrån dessa dokument hela tiden göra grova generaliseringar. 
Samtidigt som han talar om att majoritetssamhället har stereotypa uppfattningar om romer, 
lyfter han fram specifikt det han kallar för ”de ’förslummade’ zigenarna” som varande en 
speciell grupp (s. 120). Forskare som menar något annat är enligt hans uppfattning naiva. Han 
beskriver hur oerhört mycket stöd zigenare har fått i det välvilliga Sverige utan några som 
helst resultat.  

Ur hans perspektiv finns det tre olika möjliga hypoteser om varför det går så illa för 
zigenarna. Det första är att det moderna samhället förändras och leder till att olika minoriteter 
slås ut. Det andra är att de som invandrare hamnar snett och får assimilationssvårigheter. Det 
tredje är att det är zigenarnas egen livsform som orsakar problemen och våldsamheterna. 
Arnstbergs slutsats tål att citeras: ”Väsentligen är det zigenarna själva som via den egna 
livsformen genererar och traderar problemen.” (Arnstberg 1998, s. 424). Arnstberg har även 

                                                 
15 Se referenslista för namn på rapporterna. 
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tidigare skrivit en bok om just romer. Kulturanalys i praktiken. Svar på 20 frågor som brukar 
ställas om zigenare. I den besvarar han frågor som ”varför lever så många zigenare av 
bidrag?” eller ”varför stjäl zigenare?”. Han besvarar frågorna som titeln antyder genom att 
göra en analys av den romska kulturen. Han menar att dåligt beteende kan förklaras utifrån 
romernas kultur och marginaliserade position i samhället. Men också positionen i samhället 
grundas i romernas vilja att stå utanför och bevara sin kultur. Zigenare beter sig illa, helt 
enkelt för att de är zigenare, menar Arnstberg även om han uttrycker det lite mer förtäckt. 

4. Samhället och individen: Forskning vars syfte är att vidga den etablerade 

forskningen genom att lyfta fram heterogeniteten inom den romska gruppen och 

likheter med andra grupper eller fenomen i samhället.  

Här finner vi t ex Norma Montesino Parra (2002) som i sin avhandling Zigenarfrågan – 
Intervention och romantik, beskriver den svenska statens hantering av zigenare/romer genom 
historien och påtalar problematiken kring att svenska myndigheters syn på romer som en 
enhetlig grupp bestått sedan 1500-talet. Parra menar också att det underförstått finns en 
uppfattning om att zigenare alltid varit likadana, vilket lett till att även forskningen kring 
romer befunnit sig i den etablerade mallen. 

Parra analyserar den svenska statens behandling av romer, utifrån begrepp som sociologiskt 
kan analyseras med begrepp som fattiga och främlingar. Han menar att romerna uppfyller 
båda villkoren men att forskningen bortsett från dessa och förklarat deras utanförskap utifrån 
deras omoraliska beteenden och kulturella skillnader istället. 

Även Kopsa-Schön platsar i den här kategorin, trots att hon har den kulturella identiteten som 
utgångspunkt. Hon gör en genomgång av finska romers kulturella identitet i Finland i början 
av 1980-talet och lyfter fram individen i materialet. Genom 127 informantintervjuer visar hon 
på mångfalden bland romerna. Hon lyfter också fram stereotypens betydelse för 
kommunikationen, agerandet och identitetsskapandet som sker genom interaktionen mellan 
romer och majoritetsbefolkning.  

Man kan säga att Montesino Parra, Kopsa-Schön och Hylland Eriksen tillsammans har gett 
mig en bas i uppsatsens problemformulering. Kopsa-Schön visar att anknytningen till kulturen 
är individuell. Parra har valt att sätta sociologiska begrepp i fokus i analysen av en etnisk 
minoritet. Hylland Eriksens inställning är för mig en ledstjärna med ett mer individuellt 
perspektiv.  

”Världen består inte av avgränsade kulturer. Den består av över fem miljarder 
människor som i varierande grad är präglade av olika kulturella former och 
traditioner som överlappar varandra och uppvisar stor individuell variation.” 

Ur Kulturterrorismen, Thomas Hylland Eriksen, 2002 

Asplund (2004) lyfter fram vikten av att se på ett fenomen utifrån flera olika aspekter. Det är 
som att se på en bild som man inte riktigt förstår vad den föreställer. Plötsligt får man syn på 
vad det är och kan beskriva det för de andra åskådarna. Det är en aspekt på saken. Plötsligt ser 
någon annan något annat i bilden, då finns det två aspekter på bilden eller fenomenet och 
beskrivningen av bilden blir rikare.  Min utläggning här syftar till att förklara varför det 
vedertagna kulturcentrerade sättet att se på romer vinner på att också ses från ett annat 
perspektiv.  
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Jag kommer i den här uppsatsen försöka lyfta fram min aspekt, det gruppdynamiska 
perspektivet. Jag ser det som en utmaning eftersom det gruppdynamiska perspektivet inte 
riktigt blivit använt tidigare. 

2.3 Bakgrundsintervju och föreläsning 

Som en del av empiriinsamlingen valde jag att också göra en enkel gruppintervju med fem 
svenska, pensionerade män på Stadsbiblioteket i Ängelholm april 2006. Männen hade olika 
yrkesbakgrund.  

Jag ville helt enkelt veta om någon hade erfarenhet av finska romer eller andra romer och hur 
de förhöll sig till romer i allmänhet. Alla fem hade personliga erfarenheter men bara en hade 
haft personliga eller vänskapslika kontakter med romer. En kortfattad sammanfattning av 
intervjun följer.  

Intervjun med de svenska männen 

Kommunpolitikern hade själv ordnat transporter för att få iväg svenska romer som hade 
kommit med sina tält och husvagnar och slagit läger vid Ängelholms idrottsplats på 50 – 60-
talet. Att romerna fick hjälp av kommunpolitikern att ta sig till nästa kommun med ett antal 
lastbilar, sågs av berättaren som en rolig anekdot. Eftersom romerna ändå skulle resa vidare 
var det en social hjälpinsats att hjälpa dem att komma iväg genom att lyfta upp deras 
husvagnar och tält på lastbilar, menade de. 

Poliserna hade vid ett tillfälle arresterat ett stort antal romska kvinnor med tjuvgods i kjolarna. 
Väl på polisstationen hade en av de romska kvinnorna under förhören försökt bjuda honom på 
bröllop. När jag stängde av MP3:n frågade den ena polisen mig hur det kommer sig att 
zigenare alltid har så mycket guld på sig.  

En annan man berättade om hur spännande det var när romerna kom, de spelade musik och 
ställde till med bröllop. Zigenarflickorna var så vackra och hade vackra kläder. Men man 
kunde inte lita på dem. 

Egentligen var det bara en som hade haft personlig kontakt med romer. Det var mannen som 
varit till sjöss. När han berättade om de romer han träffat, visste han vad de hette och han 
hade också lärt känna flera. Han tycker att Sverige generellt är dåligt på att integrera 
människor från andra länder. Det var bara sjömannen som var intresserad av att se individerna 
bakom kulisserna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att historierna berättade för mig om mötena med 
stereotypen. De förväntade sig de vackra zigenarna: underhållaren som sjunger, dansar och 
spelar instrument, spår i kort, den exotiska zigenarhövdingen, men också de lömska 
zigenarna: de opålitliga vandrarna, tjuvarna, med oärligheten i blodet och att till och med 
barnen hade det i blodet. Tillslut kom de i alla fall överens om att det inte spelade någon roll 
om man var zigenare eller skåning, nuförtiden kunde man inte lita på någon. 

Romsk kulturkväll 

Efter att jag gjort mina intervjuer, besökte jag en romsk kulturkväll i Dalhem, Helsingborg 
2006-04-11. Kvällen bjöd på föreläsning av Stefano Kuzhicov, rom och integrationshand-
läggare på Utvecklingsnämnden i Helsingborg. Han berättade om romernas ursprung, om 
språket, om vandringsvägarna från Indien till Europa, om möjligheterna till försörjning, om 



 10 

förintelsen av romer i Auschwitz. Därefter redovisade han om de olika romska grupper som 
lever i Sverige och hur de har blivit behandlade här. Som aktuella problem tog han upp den 
omfattande diskrimineringen mot romer. I hela Europa finns djupgående fördomar om 
romerna som tjuvar. Det andra problemet var skolgången, som fortfarande är problemfylld för 
många romska barn. Efteråt spelade en trio romsk musik.  

Föreläsningen gav mig en aktuell genomgång av vad som betraktas som viktiga punkter 
utifrån den romska minoritetens perspektiv, vilket också gav mig bekräftelse på min tidigare 
insamlade empiri.  
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3 Teorier 

”Ordning är lika väl som oordning relativ till en ståndpunkt: för att nå en ordnad 
förståelse av människor och samhällen krävs en uppsättning utgångspunkter som är 
enkla nog att göra förståelse möjlig och ändå omfattande nog att låta oss inbegripa 
vidden och djupet hos den mänskliga mångfalden i våra betraktelser. Strävan efter 
sådana utgångspunkter är den strävan som ständigt står i förgrunden inom 
samhällsvetenskapen”.   

Charles Wright Mills ur Den sociologiska visionen (2002, s. 130). 

Syftet med teorierna är att belysa informanternas position utifrån sociologiska begrepp och 
teorier. Att analysera medlemmar i en etnisk minoritet utan att använda sig av begreppen 
kultur, tradition, seder eller etnicitet kan tyckas missa sitt syfte. Men jag menar att de 
klassiska sociologiska begreppen kan bidra till att förstå det annorlunda genom det 
allmänmänskliga och gemensamma istället för att förstå det som exotiskt och inkompatibelt. 
Till stöd för den uppfattningen har jag funnit i Hylland Eriksen (1999)16 som lyfter fram 
svårigheterna med kulturbegreppet. 

Jag har därför valt att distansera mig från kulturperspektivet och istället utgå från vissa 
sociologiska begrepp som tillsammans bildar en bas i mitt sätt att se på gruppdynamiska 
processer; främling, närhet och distans, självbild, stigma, skam och stolthet.  

3.1 Främling 

Georg Simmel (1858-1918), räknas till sociologins klassiker och hans tankar om Främlingen 
är en av de mest kända. Simmels främling är den potentielle vandraren – ”den som kommer 
idag och stannar imorgon” (Simmel, 1995, s. 139). Simmel menar att den potentielle 
vandraren är någon som pendlar mellan distans och närhet, han kommer utifrån och stannar 
men ingen vet hur länge. Det förväntade uppbrottet leder till att relationen till främlingen 
alltid blir annorlunda än relationen till de man är organiskt bunden till, de andra bofasta. 
Främlingen går utanför de sociala normerna som finns på platsen dit han anlänt. Därför kan 
hans ankomst mottas med närhet och glädje över främlingens objektiva förmåga att döma rätt 
från orätt. Främlingen kan också ha värdefulla kunskaper för platsens bofasta invånare.  

Men han kan också behandlas med distans. Främlingens objektivitet är också hans last. 
Genom att ha en objektiv syn på platsen dit han kommit kan han berätta obehagliga sanningar 
som ingen vill höra. När de bofasta människorna drabbas av motgångar är alltid främlingen 
den som är lättast att peka ut som skyldig. Främlingen pendlar alltid mellan närhet och 
distans.  

Men förhållandet mellan de bofasta och främlingen kan också kännetecknas av främlingskap, 
en icke-relation, menar Simmel. ”Det rör sig om alla de fall, där man frånkänner motparten 
just de allmänna egenskaper, som man uppfattar som de enda mänskliga i egentlig mening. 
Här har främlingen ingen positiv betydelse.” (Simmel, 1995, s. 144). De som kommer från ett 
främmande land har det gemensamt med andra som kommer från ett främmande land. 
Främlingen blir nu inte bedömd för sina individuella egenskaper, utan ses i första hand som 
främling ”av en bestämd typ”(ibid., s. 144). 

                                                 
16 Thomas Hylland Eriksen. Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. (1999) 
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Simmels begrepp främling är intressant för att förstå romernas utanförskap i samhället och hur 
främlingen tillskrivs specifika egenskaper av den bofasta befolkningen. Främlingen pendlar 
mellan närhet och distans, mellan relation och icke-relation.  

3.2 Närhet och distans 

Hans Ingvar Roth är docent i Etik och undervisar på Lärarhögskolan i Stockholm. I boken 
Mångkulturalismens utmaningar (2005) beskriver han samma tema om främlingar, närhet 
och distans med tydlig koppling till Simmels idéer. Roth använder sig av Simmel för att 
klassificera olika minoriteters position i förhållande till storsamhället. Han har utvecklat 
Simmels begrepp till positiv eller negativ distans och positiv eller negativ närhet. Roth tar 
även specifikt upp romernas situation, vilket gör hans tankar intressanta för min uppsats. 

Roth menar att om samhället ska kunna präglas av mångkulturalism behöver förhållandet 
mellan minoritet och majoritet präglas av positiv närhet och positiv distans. Romernas 
förhållande till storsamhället har istället präglats av både negativ distans (som diskriminering 
och exkludering) och negativ närhet (påtvingad assimilation). Just romerna har varit ytterst 
utsatta eftersom de saknar stat, territorium, ekonomiska och institutionella resurser. De har 
också alltid setts som främlingar p.g.a. av deras nomadiserande tillvaro, vilket ytterligare 
försvårat för dem att hävda sina rättigheter inom någon nations gränser. Romernas 
levnadsomständigheter liknar i många avseenden de svarta amerikanernas, men romerna har 
mer avvikande kulturella traditioner. Roth menar att de därmed saknar gynnsamma förutsätt-
ningar för en positiv närhet och en positiv distans till storsamhället.  

Roth lyfter också fram att romernas traditioner skiljer sig oerhört mycket från varandras och 
att det är svårt att lyfta fram specifika gemensamma kännetecken för att avgränsa de politiskt 
som minoritetsgrupp. Det romer främst har gemensamt med varandra, menar Roth är 
egenskapen att bli betraktade som zigenare/romer av majoritetssamhället (Roth, 2005, s. 113) 
och denna tillskrivna identitet har inneburit stigmatisering, diskriminering och förföljelse.  
 
Både romerna och de svarta i USA har kämpat mot den negativa tillskrivna identiteten och 
kampen har för de svarta amerikanerna bidragit till att gruppen starkt svetsats samman på ett 
sätt som liknar många romska gruppers. I Västeuropa har romerna till viss del betraktats på 
samma sätt som judarna, som sluga och konspirerande individer (ibid., s. 106) 

3.3 Självbild 

Att bli bemött som främling (Simmel) eller som både främling och rom (Roth) verkar leda till 
svårigheter i kontakterna mellan majoritetssamhället och minoritetsgruppen. Men hur 
påverkar det individens självbild? För att förstå den problematiken vill jag använda mig av 
Gerth och Mills begrepp självbild. 

Enligt Gerth och Mills (1953)17 är personen komponerad av en kombination av de roller som 
han spelar och av de effekter rollspelandet ger på honom själv. Självbilden byggs upp genom 
differensen mellan vad som krävs av vår roll och hur vi uppfattar att vi presterar rollen. 
Användandet av språket är den viktigaste mekanismen av interpersonellt uppförande och den 
största källan till vårt vetande om oss själva. Genom språket lär vi oss också att uppfatta vad 
andra förväntar sig av oss. 

                                                 
17 Gerth & Mills (1953) Character and social structure. The psychology of social institutions. (s. 80-111) 



 13 

Vår självbild underhålls och begränsas av andras förväntningar och mest känsliga är vi för 
förväntningarna hos de signifikanta andra. Med signifikanta andra menas de viktiga personer 
som först finns i barnens närhet (t ex mamman) och när personen blir större kan de 
signifikanta andra finnas också i skolans värld eller i arbetslivet osv. Men vårt val av 
signifikanta andra begränsas av vår position i samhället. Generellt vänder vi oss till dem som 
vi tror kommer att bekräfta vår önskade självbild. Om andras uppfattning är i motsats till vår 
egen önskade självbild, kommer vi att försöka stöta bort dem och istället endast söka 
bekräftelse hos mer sympatiska andra. (ibid.) 

Vårt själv är en enhet när många olika bilder som andra har av oss på något sätt är kompatibla 
med varandra. På det sättet blir det lätt för oss att uppleva en enhetlig självbild. I vissa 
samhällen är alla roller vi spelar stereotyper så att det blir enkelt för oss att uppleva självets 
enhet och harmoni. I andra samhällen finns det inget bestämt mönster och vi spenderar 
mycket tid på att få våra egna självbilder bekräftade av andra. (ibid.) 

När vi lär oss en ny roll och inte vet vad som förväntas av oss, indikerar andra genom sitt 
gillande eller ogillande, om våra drag är korrekta eller inkorrekta. Genom sina vokala 
förväntningar ledsagar de oss in i uppträdandemönstret. Olika ljudlösa gester och miner kan 
också vägleda vår föreställning/vårt framträdande. En ogillande min eller ett leende 
avskräcker eller uppmuntrar oss. Personens självbild utvecklas och förändras allt eftersom 
personen genom sina sociala erfarenheter blir medveten om andras förväntningar och 
värderingar/bedömningar. (ibid.) 

3.4 Stigma 

Efter genomgången av Gerth och Mills teori om Personen och begreppet Självbild blir det 
tydligt att, om man i mötet med den andre i första hand bli bemött som främling och som rom 
påverkar det ens självbild. När vi som individer ska lära oss att möta samhället vänder vi oss 
till dem som kan bekräfta vår självbild hellre än dem som nedvärderar oss. Det innebär att 
människor som ständigt blir negativt bemötta i samhället allt mer får dra sig undan och istället 
försöka leva bland dem som bekräftar ens självbild. Men det finns ytterligare dimensioner till 
detta. 

Enligt Goffman straffas avvikelse genom stigmatisering. Att vara främling, att vara rom, är att 
vara annorlunda. Stigma är en studie av situationer där normalt och onormalt möts. Den 
normala och den stigmatiserade är inte två personer utan snarare två olika perspektiv som 
visar på relationerna när den som avviker från normen möter den som uppfattar sig vara 
normen. Stigmat är intimt sammanbundet med stereotypen och dessa två är relaterade till 
omedvetna förväntningar och normer som finns med som osynliga domare i alla sociala 
möten.  

Goffman menar att avvikelse oftast ses som socialt onormalt. Han exemplifierar avvikare eller 
onormala med dvärgar, etniska minoriteter, handikappade och så vidare. Stigmatisering 
innebär att man tillskriver en individ eller grupp en rad negativa egenskaper mot bakgrunden 
av ett stigma, av att vara annorlunda.  

Mötet mellan den s.k. normala och stigmatiserade präglas av osäkerhet, den stigmatiserade är 
osäker på hur han/hon kommer att bli bemött och den normala känner individen som så 
skamfull eller aggressiv att ens egna handlingar kommer att bli misstolkade. Osäkerheten i 
relationerna ger en känsla av obehag och som en konsekvens av detta undviker man gärna 
kontakten med den andra eller mixade sociala situationer, menar Goffman (s. 30). 
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När vi möter en främling gör vi en kategorisering av den andra och tillskriver den en virtuell 
social identitet. Den ska ses i förhållande till det personen verkligen är, hans verklige sociala 
identitet (s. 12). När det uppstår en differens mellan dessa två, förstör det hans sociala 
identitet och ger den följdeffekten att individen blir avskärmad både från samhället och från 
sin egen identitet. Differensen mellan de två innebär att den stigmatiserade blir tvungen att 
kontrollera spänning och/eller information. 

Den stigmatiserade kommer att finna sympatiska andra: 1. de som delar samma stigma och 
kan ge stöd i hur man hanterar det. I den gruppen bildas det också andra värdesystem och det 
ryms andra sociala sätt att umgås på än i de mixade sociala relationerna. (s. 32) Den 
stigmatiserade är också kategoriserad. Och det är lätt att människor som utifrån definieras 
som tillhörande en viss kategori även kan uppleva sig som medlem av en viss grupp (den 
stigmatiserade gruppen/kategorin) och refererar till gruppen som ”mitt folk” (s. 35). Den 
stigmatiserade kan referera till en typ av totalt medlemskap även för de andra med samma 
stigma. Men trots att det från båda håll ses som en grupp, är det inte en enda grupp menar 
Goffman. Gruppen saknar kapacitet för ett kollektivt agerande och ett stabilt, ömsesidigt 
interaktionsmönster. En kategorisering kan åstadkomma gruppformationer och relationer, 
men medlemskapet i en viss kategori skapar inte en enhetlig grupp. 

Den stigmatiserade är diskrediterad. Men det finns också de som är diskrediterbara. Det är de 
som bär på ett stigma som för tillfället är dolt, men kan komma att avslöjas. Passing talar 
Goffman om när man i sociala situationer kan dölja sitt stigma, men döljandet är aldrig 
problemfritt utan påverkar ändå interaktionen. Den andra motpolen är när man inte kan dölja 
sitt stigma utan att det alltid är synligt för var och en. Eller till och med att man förstärker sitt 
stigma genom att bära en stigma symbol. Goffman exemplifierar med judar som bär 
Davidsstjärnan som halsband. Här menar jag att det finns en intressant parallell till de finska 
romernas traditionella klädsel. Genom att själv välja att bära en stigma symbol, säkerställer 
man att man undviker kontakter med de ”normala”, menar Goffman. Men det kan också vara 
ett sätt att lyfta fram att man inte vill undvika sitt stigma utan om den stigmatiserade själv 
accepterar och respekterar sig själv, behöver han heller inte dölja sin ”brist”. 

3.5 Skam och stolthet 

Genom Goffman och stigma kunde vi återknyta resonemanget till Simmels främling, där vi 
inledde. Goffman visade hur man i mötet med den andra använder sig av stereotyper. Men för 
att verkligen förstå händelseförloppet vid mötet med den andra måste man också enligt min 
mening förstå känslan i interaktionen. Att bli bekräftad av signifikanta andra som Gerth och 
Mills talade om, menar Scheff leder till känslor av stolthet medan osäkra möten med 
nedvärderande attityder från den andre, leder till känslor av skam.  

Thomas J. Scheff är professor i sociologi vid University of California i Santa Barbara. Han 
menar att skam och stolthet är indikatorer på våra sociala band till andra. Om de sociala 
banden är ohotade, kan vi känna tillit och stolthet, medan hotade sociala band leder till 
känslor av skam och oro. Men ofta blir själva skambegreppet något svårt att förstå och ta till 
sig, för man förknippar skam med stora krisartade upplevelser, men Scheff menar att skam 
innehåller många underkategorier som; förlägenhet, förödmjukelse, rodnad, blyghet.  

Vid situationer av skam upplever man sig också avvisad och misslyckad. Samtidigt ökar ens 
självmedvetenhet och man blir uppmärksam på sitt eget beteende. Scheff menar alltså att 
skammen är den mest sociala av våra känslor och han hänvisar till Goffmans arbeten där han 
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lyfter fram att människan är oerhört känslig för hur mycket hänsynsfullhet och aktning de får 
av den andre. Minsta avsaknad av aktning kan leda till känslor av skam och förlägenhet. Men 
även överdriven aktning i interaktionen kan leda till skamkänslor. Trots att Scheff bygger sin 
teori bl a på Cooleys tankar om skam och stolthet, betonar Scheff skammen och drar själv 
inga slutsatser om stoltheten i sitt kompendium, Shame and the social bond. A Sociological 
Theory.18 Jag drar ändå slutsatsen av Scheffs resonemang att stolthet är en känsla förknippad 
med ohotade sociala band.  

Per-Olof Olofsson och Bengt Sjöström skriver i boken Existens och sociala relationer (1993) 
om Skam, stolthet och samhällsmakt, som jag menar är viktig i tillägg till Scheffs hantering av 
skam. Olofsson och Sjöström tydliggör hur vi skäms i relationen till andra när vi har blivit 
bortgjorda eller förödmjukade på något sätt. Olofsson och Sjöström lyfter fram att vi också 
kan skämmas inför oss själva, men den andre är närvarande genom att vi har internaliserat den 
andres värderingar och gjort dem till våra egna.  

Skammen är ett mäktigt verktyg för att uppfostra barnen till att bli samhällsvarelser. 
Skamkänslan är så obehaglig att vi snart lär oss att undvika beteenden som kan leda till 
upplevelsen av skam. Men skam kan endast uppstå om det finns en gemenskap som jag vill 
vara delaktig i och att jag upplever att den andre har möjlighet att utesluta mig ur den 
gemenskapen eller genom upplösning av de sociala banden. Genom att visa skamreaktioner, 
visar jag också min underlägsenhet och att jag vill fortsätta vara delaktig i gemenskapen. 
(ibid.) 

Enligt Olofsson och Sjöström skäms jag om jag upptäcker den andres nedvärderande bild av 
mig. Samtidigt är skam ett sätt att uppfostra var och en av oss till att bli medlem i samhället 
och anhängare av samhällets normer och gemensamma värderingar. Alla samhällen bygger på 
gemensamma värderingar. Det är ett socialt faktum att vi måste underordna oss samhällets 
normer och värden för att inte riskera att slängas ur den kulturella gemenskapen. Förbrytelser 
mot normen bestraffas med skamupplevelser och det är på detta vis vi fostras in i den 
kulturella gemenskapen.  

Men hur är det med stoltheten då? Jo, stolthet känner vi (ibid.) när vi lever i en kulturell 
gemenskap och har inte bara tillägnat oss normerna, utan också tillämpar dem på ett 
föredömligt sätt. Om vi tror att andra beundrar oss för vårt föredömliga sätt att tillämpa 
gemenskapens normer och regler kan vi känna stolthet.  

”Skam och stolthet är de känslor som samhällsordningen via sina representanter 
använder sig av för att skapa en begränsad ordning av alla de möjligheter till 
självuttryck, som de enskilda människorna egentligen har till sitt förfogande.” 
(Olofsson & Sjöström, 1993, s. 35) 

 

Sammanfattningsvis syftar mina val av teorier till att forma en helhet, som ska förstå min 
problemformulering utifrån något som skulle kunna benämnas gruppdynamiska processer ur 
ett sociologiskt perspektiv. 

                                                 
18  http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/2.html (2006-05-30) 
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4 Metod 

Uppsatsens metoddel är viktig för att stärka arbetets trovärdighet. I det här kapitlet vill jag 
därför först och främst uppnå två saker. Jag vill redogöra för mitt tillvägagångssätt, innan, 
under och efter insamlingen av empiriskt material och jag vill visa hur jag motiverar mina val.  

4.1 Förberedelser 

Jag hade innan mitt första besök läst ett 15-tal böcker med forskning och rapporter om 
kulturen, om diskrimineringen och om sociala problem. Utöver det finns det flera romska 
föreningar med hemsidor och digitala tidningar som tar upp problem utifrån romernas 
perspektiv. Jag har också satt mig in i ämnet genom ca en timmes telefonsamtal med Satu 
Gröndahl19, docent och projektledare för Nationella Minoriteter i Sverige vid Uppsala 
Universitet och en timme med Tiina Kiveliö20, ansvarig för Romerenheten på Uppsala 
socialkontor med 25 års erfarenhet av att arbeta med integration och finska romer. Kiveliö gav 
mig också namn på finska romer som jag kunde kontakta. Dessa personer var utspridda i 
Stockholm, London och Finland och det var i så fall telefonintervju som skulle vara aktuellt i 
första hand.  

Slutligen sammanlagt tre timmars telefonsamtal med Keith Palmroth som är den tredje 
kontakten jag fick. Palmroth är fil. mag. i Socialpedagogik och finsk rom. Bland annat är han 
lärare på Mångkulturella Folkhögskolan i Göteborg, där flera finska romer är elever hos 
honom. Precis som med de två förra personerna fick vi snabbt en öppen dialog och eftersom 
Palmroth även är initiativtagare till Forskningscentrum om romer, var han väldigt positivt 
inställd till mitt uppsatsarbete. Genom Palmroth fick jag också bekräftat det Gröndahl och 
Kiveliö sagt; att forskningsläget kring finska romer är oerhört begränsat i Sverige. Genom 
Palmroth fick jag kontakt med mina två informanter, Jussi och Tuulikki.  

Informanterna 

Informanterna bestod av ett par i 40 års ålder. Tuulikki har gått i skola i Finland och har bott 
där till vuxen ålder, men har senare bott i Sverige i omgångar. Hon är troende och aktiv 
besökare i Pingstkyrkan. Jussi har gått i svensk skola och bott huvuddelen av sitt liv på olika 
orter i Sverige, men under långa perioder också i Finland. Jussi är inte troende längre. Båda är 
idag bosatta i Sverige och klädda på ett traditionellt sätt för kaléromer. De har båda barn från 
tidigare förhållanden, men inga gemensamma. 

Metodval 

Jag bestämde mig för att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom jag ville förstå 
hur den finsk-romska gruppen kan utstråla stolthet när de samtidigt utsätts för omfattande 
diskriminering. För att förstå en annans livsvärld krävs det en närhet som bara kan fås genom 
en ostrukturerad eller semistrukturerad intervjuform. 

                                                 
19 Gröndahl gav mig värdefulla råd om minoritetsforskning, status på forskningen kring romer, tips om litteratur 
och avhandlingar gjorda i Finland och skickade mig också en bok: Litteraturens gränsland. Invandrar- och 
minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv. Genom henne fick jag också kontakt med Tiina Kiveliö. 
20 Kiveliö skickade mig material om finska romer: Hearing om den framtida romerverksamheten i Uppsala 
Kommun 20 oktober 2004, uppsatsen Puhtaus on puoli ruokaa: Suomen romanien puhtaus- ja kunnioitustavat 
romani-identiteetin näkökulmasta 1900-luvun jälkipuoliskolla. och tipsade om en skönlitterär bok av Kiba 
Lumberg, finsk romsk kvinna som idag är konstnär och lever sedan 13-års ålder i majoritetssamhället, utanför 
romersamhället. 
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Jag ville också göra observationer för att förhoppningsvis få syn på hur diskrimineringen ser 
ut i vardagen och om den begränsar rörelseutrymmet. Men i mötet med informanterna 
förändrades denna målsättning. Jag kände mig som en inkräktare som skulle gå efter dem i 
affärer och observera vad som hände. De hade inte bett mig om det, det vara bara jag som var 
där för mina egna syften. Man kan säga att det slutliga metodvalet gjordes i mötet med fältet. 

Förförståelse 

Min förförståelse bottnar i tanken om att alla människor i grunden är lika, men vi har alla 
olika startpunkter, motsättningar och förutsättningar i livet som formar oss till den vi är.  

Min förförståelse kring finska romer innehåller många personliga händelser, men innefattar 
också de erfarenheter som min mormor och andra släktingar förmedlat till mig genom sina 
berättelser. Jag är också medveten om att stereotyperna kring romer är väldigt starka och att 
jag därför aktivt har försökt bearbeta och upptäcka mina egna fördomar om romer både innan, 
under och efter empiriinsamlingen.  

Litteraturförberedelserna påverkade mig i negativ riktning. Litteraturen och forskningen 
förklarade romer som väldigt annorlunda med helt andra värderingar. Många sociala problem 
förklaras utifrån romernas traditioner och självvalda utanförskap. Det framkom också hur 
utsatta romerna varit som studieobjekt och att många känt sig utnyttjade av majoritets-
befolkningen. Allt detta påverkade min förförståelse i mycket negativ riktning och jag började 
ångra valet av uppsatsämne.  

Men nyfikenheten tog överhand igen och efter mycket tankar kring materialet, lyckades jag 
ändå återkomma till mina ursprungliga tankar och personliga erfarenheter av romer som 
balanserade bilden och jag kunde fortsätta arbetet.  

Som mina fördelar för att förstå romernas situation i allmänhet och mina informanter i 
synnerhet, är att jag själv är uppvuxen i Sverige som finsk minoritet i en invandrartät förort 
till Stockholm. Jag har otaliga erfarenheter av finska romer och jag talar och läser flytande 
finska. De flesta erfarenheterna av finska romer har dock varit på distans förutom ett 
syskonpar jag har haft som vänner i min barndom. Många erfarenheter är från Finlands-
färjorna. Först under min barndoms resor till släkten i Finland och därefter som vuxen då jag 
arbetade i 3 år på passagerarfärjorna mellan Sverige och Finland. Jag blev först då, som vuxen 
medveten om hur man i allmänhet förhöll sig till finska romer. Ombord på båten, i tax-free 
shopen, bland vakterna, i restaurangerna och i casinot hörde jag ”Var på din vakt! De stjäl, 
ljuger och bedrar”. Som vuxen har jag vid flera tillfällen blivit vittne till den diskriminering 
och de kränkande tillrop från förbipasserande som finska romer blir utsatta för.  

Mina nackdelar är att jag under de senaste 10-15 åren bott på orter i Sverige där det inte är 
vanligt med finska romer och att mitt resande till Finland har minskat till ett par gånger om 
året, därför visste jag inte i uppsatsarbetets början vilka frågor som var relevanta i förhållande 
till de finska romerna av idag.  

4.2 Mötet 

Intervjuerna kom att ske i två omgångar. Den första intervjun skedde på skolan där Palmroth 
är lärare och fortsatte sedan i mina informanters hem. Efter två veckor, återvände jag hem till 
informanterna och vi fortsatte intervjun. Det första intervjutillfället börjar som en 
informantintervju där de flesta svaren berör finska romer som grupp men övergår senare till 
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att bli mer öppet för personliga livsvärldsfrågor. Det andra intervjutillfället var också en 
blandning av dessa två.  

Vid första intervjutillfället var intervjun ostrukturerad och båda informanterna intervjuades 
samtidigt. Syftet var att få fram deras berättelse och det informanterna själva tycker är viktigt. 
Enligt May (2001) är det den ”kvalitativa ytterpunkten i forskningsspektrat” och motsatsen 
till strukturerade intervjuer. Efter att ha bearbetat materialet i två veckor återvände jag till 
mina två informanter, den här gången med en semistrukturerad intervjuguide med betoning på 
de för informanterna centrala ämnen som berördes under första intervjun.  

Eftersom jag valt att intervjua endast två personer, ville jag att berättelsen skulle vara deras. 
Men hur man än gör glider den in på kaléromerna i allmänhet eftersom de i sina kontakter 
med omvärlden måste förhålla sig till den stereotypa bilden av dem själva.  

Innan mötet 

Jag visste tidigt att jag ville göra kvalitativa intervjuer. Jag ville också observera mina 
informanter i affären. Tanken var att den första intervjun med observationer i affären skulle 
vara vägledande för det fortsatta arbetet. Men intervjun blev inte som jag tänkt mig. Jag hade 
förberett en och en halv sida med frågor. Men desto närmare avfärd det blev, desto färre 
områden var det jag ville täcka in och det stod mer och mer klart för mig att det helt saknas 
material där någon frågat vad de finska romerna tycker och tänker om olika saker. Därför 
samlade jag egentligen tre teman i huvudet som jag specifikt ville försöka uppehålla mig 
kring i samtalsform; Frizoner, stoltheten och traditionerna. 

På skolan 

Intervjuerna började i skolan där Palmroth är verksam. Han hade tillsammans med mina 
informanter förberett en intervju och därför fick jag kort efter min ankomst hamna i 
intervjustolen, där jag utfrågades om mina fördomar och erfarenheter kring finska romer.  

När jag först fick veta att jag skulle intervjuas, blev jag orolig eftersom jag var rädd för att 
säga fel saker eller att bli uppfattad felaktigt och därmed äventyra min därpå följande intervju. 
Intervjuaren ska ju vara neutral och inte visa sina åsikter (Trost, 1997). Samtidigt hade jag 
inget alternativ och jag hade bearbetat mina fördomar och tankar kring finska romer redan i 
två månader innan intervjutillfället och kände att jag kunde vara ärlig i mina svar. Efteråt var 
jag nöjd. Intervjun hjälpte till att bygga upp en subjekt-subjekt relation mellan oss (Trost, 
1997) vilket är eftersträvansvärt. 

Vi åt en gemensam lunch där jag trevande började fråga om Finlandsbåten. Och jag hade en 
hypotes i början, att romerna kanske upplevde Finlandsbåten lite som en spännande frizon, på 
samma sätt som jag såg på den. En plats med möjligheter för gränsöverskridanden och nya 
kontakter. Men det blev direkt skjutet i sank, tvärtom menade de, att det var obehagligt att 
åka. De få frågor jag hade med mig, besvarades med korthuggna svar och ledde inte till vidare 
diskussioner. Jag bestämde mig för att låta bli mina frågor, hoppa över observationerna i 
affären och istället bara följa med i händelseutvecklingen. Det första intervjutillfället kom att 
ha en explorativ ansats.  

Första gången hos Tuulikki och Jussi 

Jag åkte hem till mina två informanter, där intervjun fortsatte till sent in på kvällen. Eftersom 
båda var hemma hela tiden, intervjuade jag dem samtidigt vilket jag inte upplevde som ett 



 19 

hinder för mina intervjuer, utan tvärtom. Genom att båda närvarade kunde jag snabbt uppfatta 
vilka områden de var oense om och vilka de var överens om.  

Jag kände mig väldigt välkommen i deras hem och intervjun kändes avslappnad. Vi pratade 
och skrattade och intervjun var väldigt informell. Den intervjun som Tuulikki och Jussi gjorde 
där jag var informant och att vi därefter gick och åt lunch tillsammans direkt efter, påverkade 
till att de också lärde känna mig istället för att jag var en neutral intervjuare.  

Jussi pratade mycket medan Tuulikki mer väntade på mina frågor. Vi pratade och diskuterade, 
de berättade och jag lyssnade och frågade. Då jag skulle åka hem tyckte Jussi att han inte lyft 
fram de viktigaste punkterna och att han framstått i felaktig dager, därför satte jag på MP3-
spelaren igen och Jussi pratade i över en halvtimme till. Halvåtta på kvällen åkte jag hem och 
då hade vi pratat sedan klockan 10 på förmiddagen. 

Vi hade vid det första tillfället ingen egentlig intervjusituation utan det var mer som ett samtal 
som böljade mellan traditioner, diskriminering, fördomar, Pingstkyrkan, utanförskap och 
drömmar. Jag behövde inte, kunde inte och ville inte vara en neutral intervjuare utan försökte 
i alla lägen ha så öppna kort som möjligt och delade med mig av mig själv.  

Jag var oerhört koncentrerad under första halvan av intervjun innan jag lärde känna 
informanterna lite mer. Jag var rädd för att säga något opassande eller kränkande mot 
romernas traditioner. Vi cirklade en hel del kring diskrimineringen och samtalet väckte ibland 
rejäla känslor hos framförallt Jussi, som slog med knytnäven i bordet så sockerskålen hoppade 
för att betona sina ord. Ibland var diskussionerna högljudda där Tuulikki, Jussi och jag 
försökte överrösta varandra och ibland brast vi ut i gapskratt. Intervjusituationen växlade 
karaktär många gånger och de hetsiga diskussionerna gjorde mig faktiskt mer bekväm i 
intervjusituationen.  

Efter första intervjun 

När jag åkte därifrån var huvudet fullt med kultur. Hur var det nu skulle kvinnan gå först eller 
sist, upp eller ner? Allt snurrade och huvudet var helt proppfullt. När jag kom hem somnade 
jag som en stock helt utmattad. Nästa dag förstod jag att traditionerna var av underordnad 
betydelse. Böckerna om romer, lyfter alltid fram diskriminering eller traditioner och ursprung. 
Rapporterna om romer handlar om både och. Slutsatsen blir att romernas problem, både med 
diskriminering och med misslyckad integration (enligt samhällets måttstock) handlar om 
deras kultur. På något sätt hade jag också trott att anledningen till diskrimineringen var 
orsakad av oviljan till integration, ovilja att bli en del av samhället och att den oviljan på 
något sätt hängde ihop med traditionerna. Men hur jag än försökte få ihop det jag hade hört, 
kunde jag inte få ihop att traditionerna på något sätt skulle vara orsak till utanförskapet och 
diskrimineringen.  

En vecka efter intervjun ringde jag tillbaka till mina informanter för att se om det var möjligt 
att jag återkom till dem istället för att träffa nya informanter via Palmroth. De tackade ja och 
vi beslöt att jag skulle återkomma ytterligare en vecka senare. Syftet var att komma åt 
frågorna på djupet istället för jag skulle göra ett flertal intervjuer som endast rörde sig på ytan. 

För att göra bra kvalitativa undersökningar ska man pendla mellan närhet och distans. Jag har 
tack vare mina informanters öppenhet kommit nära, men jag hade svårt att få distans. Jag 
tyckte mig förstå en hel del om finska romernas situation i Sverige och Finland, men jag 
undrade om någon annan kunde förstå det. Jag behövde distans till materialet och därför 
bestämde jag mig för att fråga några ur allmänheten hur de såg på romer och om de hade 
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erfarenhet av finska romer. Därför gjorde jag den ca 45 minuter långa gruppintervjun med de 
fem svenska herrarna. Sammanfattningsvis kan man säga att intervjun bidrog till att lyfta fram 
stereotypens betydelse. 

Hemma hos Tuulikki och Jussi - andra gången 

Vid andra intervjutillfället hade jag med mig en intervjuguide som jag lade fram på 
köksbordet och styrde samtalet aningen mer än förra gången. Jag försökte också dirigera lite 
fler frågor till Tuulikki som hamnat lite i bakgrunden under första intervjun. Vid vissa 
tidpunkter under samtalen deltog också en dotter (i yngre tonåren). 

Men jag tog inte frågorna i någon speciell ordning och var heller inte konsekvent med att 
alltid fråga dem båda samma frågor, utan så mycket som möjligt försökte jag flyta med i 
samtalet och bara ställa följdfrågor. Jussi ordnade också så att hans mamma kom dit med en 
inspelning av ett finskt tv-program gjort av YLE om romer på 1960-talet som visade hur 
romerna bodde då och vilken attityd finländaren hade till romerna.  

Reflektioner kring intervjuerna 

Nu efteråt förstår jag också att de frågor jag försökte få svar på vid första tillfället, till stor del 
riktades till stereotypen och inte till Tuulikki och Jussi. Det var egentligen först vid andra 
intervjutillfället som även jag lyckades få riktig distans till stereotypen och därmed blev den 
också möjlig för mig att undersöka. 

Vid intervjuer finns det alltid en obalans mellan intervjuare och den som blir intervjuad. Som 
intervjuare har jag ett övertag över situationen gentemot informanterna. Jag har medvetet 
försökt motverka detta genom att i kontakterna med Palmroth vara så öppen som möjligt om 
både positiv och negativ förförståelse och om mitt syfte med uppsatsen. Min förhoppning var 
att han kunde bilda sig en uppfattning om min ståndpunkt och förmedla den till 
informanterna. Den första intervjun när informanterna intervjuade mig om mina fördomar, 
hjälpte till att öppna upp dialogen mellan oss. För det första blev de på det klara med vilka 
fördomar jag hade om dem som finska romer och jag fick en uppfattning om hur de reagerar 
på omgivningens fördomar. Fortsättningen av intervjuerna gjorde vi i deras hem och de var 
alltid två eller fler i hemmet. Även det var positivt eftersom det hjälpte till att utjämna 
maktobalansen och vi kunde närma oss en subjekt-subjekt relation vilket enligt Trost (1997) 
är eftersträvansvärt.  

Efter första intervjun tyckte Jussi att han framstått i fel dager och ville fortsätta intervjun efter 
att inspelningen var avslutad. Enligt Trost (1997) kan det vara ett tecken på att jag misslyckats 
som intervjuare. Men jag har funderat mycket över det och uppfattar fortsättningen av 
intervjun som mycket positiv. För det första ville han att jag skulle fortsätta spela in. Han 
hade alltså inte blivit hämmad av inspelningen. Det första intervjutillfället var också till 
huvuddelen explorativ. Därför kan inte heller frågeställningarna varit obekväma. För det 
tredje ser jag det som att Jussi tog intervjun mycket seriöst och ansvarsfullt eftersom han 
också ville förvissa sig om att jag fått en korrekt bild av honom och de finska romernas 
situation.  



 21 

4.3 Efteråt 

Bearbetning av materialet 

Det mesta av intervjuerna utspelades på finska, därför har jag översatt materialet direkt vid 
utskriften. Vissa meningar har varit viktigare än andra att översätta ordagrant för att få med 
ordens rätta nyans och i de fallen har jag skrivit meningen både på finska och svenska, tills 
jag fick hela sammanhanget klart för mig och kunde därefter översätta det till svenska.  

I den skrivna textmassan är det svårt att uppfatta känslorna bakom texten. Trots att man 
lyssnat på intervjuerna flera gånger under utskriften är det svårt att få ett sammanhang då 
uppspelningen måste avbrytas hela tiden. Därför har jag också tagit långa promenader med 
MP3:n för att lyssna på intervjuerna utan avbrott. Genom att lyssna intensivt på det inspelade 
materialet är det lättare att komma ihåg känslan från intervjun, men också att upptäcka 
osäkerhet, tvekan, en suck eller andra känsloyttringar. Jag hoppas att den närheten till 
materialet har påverkat mitt empiriurval i en positiv riktning.  

För mig har det varit oerhört viktigt att ha tillgång till inspelningarna och det utskrivna 
materialet. Allteftersom arbetet fortskridit, har också min förståelse för problematiken 
förändrats och nya delar av materialet har blivit intressanta medan andra delar sjunkit undan. 
Om jag inte hade spelat in utan antecknat istället, hade det varit en helt annan uppsats 
eftersom jag då primärt skulle ha antecknat bara det som min förförståelse kunde greppa i 
inledningsskedet. 

Empiriurval 

Materialet jag fått in var brett och fokus har förflyttats under hela uppsatsarbetet. Innan jag 
gjorde intervjuerna fokuserade jag på begrepp som; traditioner, frizoner, stolthet, 
gränsbevarande och gränsöverskridande. Efter intervjuerna tyckte jag mig inte ha fått 
tillräckliga svar på frågorna om frizoner eller stolthet och jag lyfte istället fram 
diskrimineringen, gränsbevarande och socialisationens betydelse för integration. Det spåret 
bekräftades också när jag var åhörare på en föreläsning om romsk kultur i Helsingborg. 
Diskrimineringen och utanförskapet var centrala och svårigheterna med skolgången kunde 
förstås utifrån att barnens föräldrar i stor utsträckning är analfabeter.  

Det tog ytterligare veckor av bearbetning innan jag förstod att även icke-svar är svar (Becker, 
1998). Att inte kunna beskriva den kaléromska stoltheten betyder inte att den inte existerar, 
den kom fram hela tiden i uttryck som ”jag är glad och stolt över att vara rom”. Det var 
stoltheten som från början väckte mitt sociologiska intresse och det var stoltheten som ledde 
mig in på rätt spår.   

I samband med den här uppsatsen har jag haft mycket nytta av Asplund (2004). Han menar att 
det är viktigt att tänka på vad man själv tycker är ett fenomen och att det säger något om mig 
som person. Jag har kontinuerligt under arbetets gång reflekterat över vad som väckte mitt 
intresse och varför. Vidare menar Asplund att det är viktigt att förstå vad fenomenet betyder; 
Vad betyder stoltheten? Inte hur ofta den förekommer eller om den finns överallt, utan vad 
stoltheten betyder. Genom att hålla mig nära empirin, nära känslorna och nära informanternas 
berättelse har jag fått en uppfattning om vad stoltheten betyder för dem. Jag har också försökt 
förstå betydelsen av stolthet genom att se på frånvaron av den, som kan beskrivas som skam. 
Enligt Asplund (2004) kan varje fenomen beskrivas på många olika sätt, genom olika 
aspekter på fenomenet och varje aspekt bidrar till en mer mångfacetterad betydelse av 
fenomenet.  
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Tuulikki uppmanade mig att möta individen när jag träffade henne. Därför har jag också valt 
att redovisa relativt omfattande citat, då jag menar att det levandegör Jussi och Tuulikkis 
berättelser bättre än om det i huvudsak består av mina sammanfattningar. Jag förespråkar en 
metod att man håller sig nära sina informanter under hela arbetet med empirin. Genom att 
välja ut citat som fångar dynamiken mellan oss tre, skulle man kunna säga att det är 
informanterna som styr vilka teman som är viktiga att plocka fram ur resultatet. Först i 
analysen tar jag distans till materialet och vidgar förståelsen utifrån mitt perspektiv.  

De två finska romer som jag intervjuat klär sig i traditionella kläder. Ändå är de två inte lika 
utan deras åsikter skiljer sig om det mesta. Vad kan man då dra för slutsatser från enbart två 
informanter? Jag argumenterar för att det är omöjligt att förstå helheten utan att förstå 
individen. Genom informanternas berättelser har jag kommit nära deras upplevelser av vad 
det innebär för dem att vara finsk kalérom. Genom att lyfta fram strukturen i deras berättelse 
skapar man en distans till materialet som gör det möjligt att förstå helheten. Och genom att se 
helheten förstår man deras berättelse i ett nytt ljus. 

Etiska tankar och reflektioner över metoden 

”Resultatet av öppenheten blev en björntjänst; man ville gott men skapade ont. 
Därför måste man alltid tänka på kvaliteten på kontakterna mellan minoriteten och 
majoriteten och ta ansvar för möjliga konsekvenser. Är kontakterna till hjälp för att 
förstå minoritetens problem och kulturella karaktär, eller stöder de bara redan 
seglivade stereotyper och negativa attityder gentemot minoriteten?” (Kopsa-Schön, 
2002, s. 176-177)  

Tuula Kopsa-Schön har skrivit en avhandling som baserar sig på över hundra finska romers 
berättelser. Citatet ur hennes avhandling lyfter fram essensen i det jag vill uttrycka i 
etikkapitlet. Det är viktigt att visa respekt för den man intervjuar. Att bearbeta sina egna 
stereotypa uppfattningar är nödvändigt för att kunna skriva en respektfull uppsats, samtidigt 
har jag vid varje genomläsning av min egen uppsats hittat nya ställen där jag beskrivit eller 
analyserat utifrån stereotypa uppfattningar om majoritetssamhället och minoritetsgrupper. Hur 
objektiv man än försöker vara kan man aldrig komma ifrån sin egen subjektiva tankevärld. 

May (2001) visar att det är viktigt att vara medveten om sina egna värderingar genom hela 
arbetet, från vilka intressen som lett mig in på området, genom mål, syften, forskningsdesign 
och ända till analysen av materialet. Jag har själv aktivt bearbetat mina värderingar och 
reflekterat över min inställning genom arbetets gång. Bland annat har jag fört en 
forskningsdagbok där jag skrivit ner personliga erfarenheter av finska romer, berättelser jag 
hört, stereotypa uppfattningar, reflektioner och fördomar. I ett senare skede har jag förstått att 
min utgångspunkt också var fördomsfull. Inledningsvis ville jag skildra samma stereotyp som 
råder i samhället, bara att jag tyckte mig ha en ädlare utgångspunkt eftersom jag ville visa upp 
stereotypens positiva sidor. Inte heller jag förstod att jag inte primärt tänkte på finska romer 
som individer utan utifrån en stereotyp. 

Vetenskap tenderar till att vara överlägsen. Genom att befinna sig i utvecklingens och 
forskningens framkant, menar man sig förstå det undersökta bättre än gemene man. 
Vetenskap som berör människor och ännu hellre som syftar till att analysera människors 
livssituation och berättelse, är svår. Forskaren kommer utifrån, lyssnar på några berättelser, 
gör några observationer och ska därefter på ett vetenskapligt sätt analysera personernas 
livsvärld utifrån ett metaperspektiv. Oundvikligen hamnar man över huvudet på den man 
intervjuat. 
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Jag känner ett stort behov av att göra en respektfull tolkning av mitt intervjumaterial. Jag blev 
emottagen väldigt öppenhjärtigt och min uppgift är att på ett rättvisande sätt ge uttryck för 
mina informanter och mitt material. Men hur jag än vänder och vrider på det kommer jag inte 
att klara det. Den teoretiska formen på texten kan aldrig ge hela spektrumet av färger. Men 
kanske lyckas jag beskriva några av färgerna på ett rättvisande sätt. 

Man skulle kunna beskriva den problematiken med närhet och distans. Materialet som jag fått 
in behöver tolkas och tolkningen kan vara distanserad och bortse från informanternas 
berättelser eller vara nära och utgå enbart från deras subjektiva tolkningar. Mer rättvisande 
blir det om jag växlar mellan att vara nära och distanserad i tolkningen av materialet. Clifford 
Geertz (Gilje & Grimen, 2004, s. 181) åskådliggör resonemanget genom att göra ”åtskillnad 
på begrepp som ligger nära och som ligger långt borta från erfarenheten”.  Som exempel kan 
jag nämna att jag utifrån informanternas kategoriseringar kunnat lyfta fram sociologiska 
kategoriseringar istället, t ex zigenare – gajé mot Vi och Den Andre eller den gajéaktiga 
zigenaren som jag istället funnit motsvarar den marginaliserade i min analys. Genom att 
befinna mig nära informanten har jag också möjlighet att förstå informantens mening med 
begreppet. Därefter distanserar jag mig och ”översätter” begreppet till ett sociologiskt 
begrepp. 

Jag har valt att fokusera på de delar av intervjumaterialet som har väckt mest känslor hos 
mina informanter och mig under intervjutillfällena. Samtidigt gör det arbetet etiskt svårare, 
känsligare och personligare för det är lätt att man i en intervju och i ett känsloladdat tillstånd 
säger saker man inte tänkt säga. Jag har medvetet försökt sålla bland citaten, där det blivit 
tydligt att det uttryckta var något förhastat. Jag har heller inte tagit upp något av det som 
kommit fram när MP3:n var av, förutom de första timmarna som vi träffades på skolan. Men 
den informationen som kom fram då kan karaktäriseras som opersonlig och av informativ 
karaktär.  

Jag har informerat informanterna om anonymitet och ändrat namnen på informanterna, men 
både de och jag är medvetna om att de inte är helt anonyma då vissa andra finska romer 
känner till att de medverkat i intervjuerna.  

4.4 Begreppshantering: Rom eller zigenare, svensk eller gajé 

Jag har i uppsatsen medvetet varierat benämningar på både romer och svenskar.  

Romer - De finska romerna kallas också kaléromer, men det finns även kaléromer i bl a 
Spanien, vilket gör att det ibland ändå är mer korrekt att skriva finska romer. Zigenare 
använder jag i de fall där jag har velat belysa fördomar och stereotyper. I citaten har jag varit 
trogen informantens eget val av benämning. Romani eller mustalainen på finska är översatta 
med rom och zigenare. Mustalainen betyder översatt egentligen ung. den svarta eller 
svartingen. Minoritetsgrupp (när jag vill uttrycka den strukturella ordningen). 

Svenskar - Benämningen svenskar i uppsatsen är ibland inte bara svenskar utan också finnar, 
eller som en symbol för majoritetssamhället. Svenskar benämns ibland gajé under intervjun, 
som ett motsatspar till zigenare. Ibland används också valkolainen på finska, vilket betyder 
ung. den vita eller vitingen. Majoritetssamhället (när jag vill uttrycka den strukturella 
ordningen). 
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5 Tuulikki och Jussi 

”Man måste bemöta varandra som individer.” (Tuulikki) 

Orden har jag översatt från finska och det var nästan det första som Tuulikki sa när vi 
träffades. När hon sagt det tittade hon på mig länge för att säkerställa att jag förstått vad hon 
menade. Ordens tyngd påverkade mig starkt och därför har jag i resultatredovisningen strävat 
efter att lyfta fram den sociala individen.  

Empirin kommer här att redovisas i tre fristående delar: Diskrimineringen, Fördomar och 
Stereotyper och sist Balansgången. Jag har en mycket lätt användning av sociologiska 
begrepp redan här i resultatredovisningen. 

5.1 Diskrimineringen 

Diskriminering handlar om att inte bli bemött som individ, utan att bli bemött, bedömd och 
behandlad utifrån en fördomsfull stereotyp. Jussi och Tuulikkis berättelser visar mig hur 
diskriminering är något annat än bara nedsättande kommentarer och förföljelse i affären. 
Diskrimineringen påverkar livets alla områden och livets alla skeden. Den finns i kontakten 
med myndigheter, i kontakten med skola och arbetsliv, i kontakten med försäkringsbolag, 
affärer, restauranger men också grannar, på bussen, i hissen eller på badhuset. Den finns alltid 
närvarande och de första minnena kommer från tidiga åren i skolan.  

Tidiga minnen av diskriminering 

De negativa erfarenheterna kom nästan direkt vid skolstart. Minnena involverar både 
klasskamrater, lärare och rektorer. Det som framträder är utsattheten eftersom de inte fick stöd 
av vare sig lärare eller rektor utan blev istället ifrågasatta utifrån sin romska identitet. För 
Jussi började det direkt i första klass. För Tuulikki, var det lite annorlunda eftersom det var 
bra på den första skolan där hon gick sin första klass, men sen bytte hon skola och då blev det 
annorlunda. 

Tuulikki: De retade mig för zigenare. Sen när jag gick till läraren och sa att de retar 
mig för att jag är zigenare, så smålog läraren och svarade att; - Det är ju det du är. 
Du kan inte förändra din moral. - Nej, sa jag men jag vill inte att jag ska bli retad 
för det eller att jag måste lida för det att jag är zigenare. Jag vill vara stolt för att 
jag är zigenare men jag vill inte bli retad av mina klasskamrater. Jag kommer inte 
till skolan om de retar mig. (Petra): Vad hände sen? Tuulikki: Inget egentligen, men 
sen blev det så att jag gav den tjejen stryk. När jag hade lyssnat på henne ett tag fick 
jag nog och till slut slog jag henne i huvudet. Då tog det slut. 

Tuulikki fick ingen hjälp av läraren i skolan utan fick lösa konflikten själv. Hennes 
erfarenheter gjorde att hon i ett senare läge var så rädd för skolans rektor att hon erkände sig 
skyldig till att ha stulit en regnjacka, fastän hon inte gjort det. Sanningen uppdagades när 
regnjackan till slut hittades i en pojkes väska. 

Tuulikki: En gång försvann det en regnjacka på skolan. Rektorn han var jättestor och 
jag var verkligt rädd för honom. Jag var sån blyg och tyst och gick i tredje klassen 
då. Det var på den tiden när man fortfarande hade morgonpsalm och alla stod upp. 
Då hördes en röst ur högtalarna till alla klasser att det hade försvunnit en regnjacka. 
Sen kommer rektorn in till klassen och rakt till mig; - Har du tagit regnjackan? Och 
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jag var så dum, för jag var så rädd, att jag sa att jag hade tagit med den hem för jag 
tänkte att då kan jag komma hem och min mamma kan försvara mig. 

Rädslan för vad som skulle hända om hon inte erkände var större än rädslan för att bli 
betraktad som tjuv av sina klasskamrater. Rektorn hade släpat Tuulikki hem till hennes 
mamma, där mamman hade tagit henne i försvar. Fortfarande idag funderar hon ibland på 
händelsen och har svårt att förstå sin egen handling. 

Tuulikki: Det är en sån erfarenhet som jag har tänkt på många gånger, hur kunde jag 
vara så tokig att jag tog på mig någonting som jag inte gjort. Zigenarbarn är 
uppfostrade så att de inte är rädda, men jag var en av dem som var rädd. 

Tuulikki var medveten om att hon på grund av sin grupptillhörighet inte skulle vara rädd, men 
hon var det ändå. Det är tydligt att det är bra att kunna hantera sin rädsla om man kan förvänta 
sig angrepp från andra, men Tuulikki kan inte komma ihåg att hennes mamma skulle ha 
förberett Tuulikki på retandet utan hon tog varje händelse som den kom.  

Tuulikki: Om någon retades, tog min mamma kontakt med skolan och sa att hon inte 
kan lämna sitt barn på skolan om det blir retat där. Men lärarna erkände aldrig att 
det var något retande där, utan tyckte att jag bara svamlade. 

Återigen blir det tydligt att Tuulikki inte kunde förvänta sig stöd från läraren i hanteringen av 
retande skolkamrater. 

När det gäller rektorer, minns Jussi hur han råkade i trubbel redan i första eller andra klass. 
Rektorn såg honom när han smygrökte en cigarett. Jussi hade kämpat emot rektorns grepp, så 
träskon flög av och träffade rektorn i huvudet. Jussi menar att han därefter blev känd som en 
slagskämpe på skolan.  

Jussi: Sen blev det så, jag blev en känd slagskämpe, som viftade med knytnävarna så 
fort någon sa zigenare eller något sånt. (Petra: retade dina klasskamrater dig?) 
Jussi: skolkamraterna, allihopa i början, men sen vågade de inte längre (…) men sen 
uteslöt de mig på andra sätt istället. Det var till exempel en känd fotbollsturnering på 
låg- och mellanstadiet dit de inte tog med mig fast jag var en lika bra spelare som de 
andra och sprang som en idiot fram och tillbaka bara för att jag skulle få vara med. 
Skolan syns till och med härifrån. //Vi tittar ut från fönstret och Jussi förklarar vilken 
byggnad jag ska titta efter.//  

När Jussi ser tillbaka på skolgången definierar han den händelsen som han menar skapade 
ryktet om honom. Han blev utesluten och kämpade verkligen för att få vara med på samma 
villkor, utan resultat. 

Jussi: Så jag blev alltid kvar, de sa så att de inte ville vara med. Det här är en sån ort 
där det bor många rika, såna ungar; - Jag vill inte vara med om Jussi är med, sa 
den bästa killen i klassen. Så de tog inte med mig [när de valde fotbollslag] och jag 
gav den bästa killen en smäll på käften direkt på första rasten efter, och så, de var ju 
rädda för mig.  Tuulikki: Och man har ju varit tvungen att själv försöka få de andra 
att acceptera en.  Jussi: Även om det är på fel sätt men man är tvungen och så är det 
också idag … 

När det blir tydligt för honom att han inte kan påverka sin situation tar han istället till våld 
mot den som han tydligast ser som sin motståndare. Både Tuulikki och Jussi var tvungna att 
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förlita sig på sin egen förmåga. De försvarade sig mot dem som retades genom att slåss eller 
hota med våld. Det har varit det enda som fungerat för dem.  

När jag bad Jussi berätta om sitt första minne av diskriminering tog Jussi upp en annan 
händelse som också berörde en rektor. Det var rektorns son som hade åkt dit i butiken för 
snatteri, men pojken skyllde på att det var Jussi som tvingat honom att snatta.  

Jussi: Rektorns pojke skyllde på mig. Det fanns en Tempo affär här i staden då när 
jag var liten. Han hade åkt dit för snatteri i affären och han kom och sa att jag hade 
tvingat honom att gå dit och stjäla och att man hört det med någon avlyssningsmetod. 
Hans mamma var rektor och de skyllde på mig och det blev en stor grej av det. Jag 
såg den killen, Niklas hette han, när jag gick dit [till mötet]. Jag frågade honom;  - 
Har jag tvingat dig att stjäla? Jag har inte ens sett dig. Kom ihåg nu, när du ljuger 
om mig att om jag ser dig själv ute på stan kommer jag att ge dig en rejäl omgång.  
Han gick in till sin mamma. Där var redan mötet igång om den här grejen, grät och 
erkände att han ljugit. Och kärringen grät också. Hon är diakon idag, hon som då 
var rektor. Hon ger min syster julklappar varje år, fortfarande idag. //Jussi skrattar 
och tycker att just det är rätt roligt, sen fortsätter han// Hon kom och bad om ursäkt. 
Hon är lite så att hon hittade direkt en zigenare att skylla på.  

Berättelserna visar att det var lätt att skylla på Jussi. I egenskap av zigenare blir han också lätt 
misstänkliggjord. Jussi kunde återigen lösa situationen, den här gången utan knytnävarna men 
genom att hota om våld. Den orättvisa behandlingen riktas mot de själva som individer. Det är 
först på högstadiet som de upptäcker att behandlingen har att göra med att romer i allmänhet 
diskrimineras och misskrediteras av omgivningen.  

Jussi: I barnens liv finns inte diskriminering.   Tuulikki: Barnet förstår ju inte att det 
handlar om diskriminering, det var först på högstadiet som jag förstod att jag var 
diskriminerad.  

På högstadiet var de flera finska romer i Tuulikkis skola, 5-6 stycken. Tidigare hade hon varit 
den enda. Genom att de var flera kunde hon också försvara sig mot angreppen genom att hota 
med våld och de andra eleverna vågade inte längre reta henne.  

Tuulikki: Men då lärde man sig själv att försvara sig. Man var tvungen att ha den 
tuffa rollen fast jag egentligen aldrig har varit hård eller elak. Men man var helt 
enkelt tvungen att köra den rollen för att överhuvudtaget komma framåt i skolvärlden. 
Ja, om du muckar med mig så smäller jag dig på käften direkt. De vågade inte vara 
så, sen var vi många sen på högstadiet, 5 – 6 stycken zigenare, så då var det inte 
någon som vågade reta oss. 

Jag utgår ifrån att upptäckten av diskrimineringen för Tuulikkis del hängde ihop med att de 
blev flera med samma bakgrund. Jussi upptäckte också det på högstadiet, men inte för att de 
blev fler romer utan för att han började röra sig mer i samhället och fick dåliga erfarenheter 
från många olika delar av samhället.  

Jussi: Ja, det var också på högstadiet och när man började prova sina egna vingar 
lite ute i världen. Då märkte man det också lite överallt, i affärer, hos poliser, 
socialtjänsten, vanliga människor. 
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Upptäckten att diskrimineringen finns överallt, hos alla samhällsinstanser har återkommit i 
berättelserna om och om igen. Från första stund har det kommit berättelser om hur vakter, 
poliser och allmänhet behandlar dem annorlunda än andra. Att man får förlita sig på sina egna 
knytnävar är också en tidig lärdom för både Jussi och Tuulikki. 

Diskrimineringen i mötet med den andre  

I barndomen blev de retade för att vara zigenare. I vuxenlivet fortsätter retandet som 
diskriminering istället. Tuulikki berättar att hon i varje möte med andra, i tvättstugan, i 
affären, i bastun, överallt märker av misstron och nedvärderingen.  

Tuulikki: I början när jag kom hit var det rätt mycket konstigheter i affärerna, men 
sen när de märkte att jag inte stjäl eller att det inte är några problem så har det blivit 
ganska bra. Men i bakgrunden finns alltid misstron. Man märker det i tvättstugan och 
överallt. I tvättstugan t ex låser de in sina kläder väldigt fort för att jag inte ska stjäla 
dem. 

Det verkar som att misstron aldrig riktigt försvinner, utan att trots att hon är en bra kund som 
handlar mycket ändå aldrig kan känna sig trygg utan det finns alltid en risk att hon blir 
misstänkliggjord. Även när allt går bra, finns den malande känslan alltid med. 

Tuulikki: Men det skiner ändå igenom och syns ändå på hur de tittar på mig. De tittar 
på mig på ett sätt att jag inte är en vanlig människa som alla andra, utan att jag är 
annorlunda på något sätt. //Tuulikki sitter mittemot mig i soffan och stirrar på mig 
med en min av lätt avsmak, för att illustrera hur de tittar på henne. Jag tycker det är 
obehagligt och får anstränga mig för att inte vända bort blicken//. 

Enligt Tuulikki har allmänheten en negativ syn på finska romer, att de inte gör annat än stjäl 
och utnyttjar systemet. Hon exemplifierar sin åsikt genom att beskriva en personlig händelse. 

Tuulikki: Som en gång i Finland gick jag och bastade [i en allmän bastu] och hällde 
upp vatten till mig och det är klart att jag häller upp vatten som jag vill när jag har 
betalt för mig. Då kom det fram en medelålders finsk kvinna som sa; - Sluta spola 
vatten när du inte ens betalar skatt. Då sa jag, jag hade redan en dålig dag; - Vad 
vet du om hur mycket skatt jag betalar, jag kanske till och med betalar mer skatt än 
dig, för jag är faktiskt sjukvårdsbiträde och betalar skatt precis som du, men du är 
väl pensionär och betalar inte ett öre. Nu är det bäst att du tar dig härifrån tanten 
medan du fortfarande hinner.  - Det är för jävligt att zigenarpacket hoppar på en 
bara för att man säger något till dem. Då sa jag till de i bastukassan; - Att det var då 
första och sista gången som jag besöker den här bastun, med såna hundar på besök 
här, att nästa gång måste jag kanske ha med mig skattesedel för att basta här. Men 
de bad om ursäkt å hennes vägnar, men jag hade velat ha ursäkten från henne. 

Citatet lyfter fram flera saker. Det första är att den kränkande behandlingen kan ske var som 
helst, till och med i en bastu där man är för att slappna av. Det andra är att den kränkande 
behandlingen utgår ifrån den stereotypa bilden av zigenaren som ohederlig tjuv med hett 
temperament som är en belastning för samhället och skattebetalarna. I bastun fanns inget 
annat att ta än vatten21, då blev hon beskylld för att använda för mycket vatten. Vidare lyfter 
citatet fram hur viktigt det var för Tuulikki att ha en identitet, annan än bara den stereotypa. 

                                                 
21 I en finsk bastu, brukar var och en kunna hälla upp vatten till sig själva i en liten balja och sen tvätta sig med 
det vattnet. 
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Genom sin yrkesidentitet kunde Tuulikki svara på attacken genom att visa att hon faktiskt 
hade både anställning, lön och betalade skatt, men hon använde sig också av stereotypen till 
att hota den finska kvinnan för att få henne tyst. Den finska kvinnan visar genom sitt svar att 
Tuulikki som finsk rom, borde veta sin plats och inte säga emot henne. Tuulikki kräver 
upprättelse i bastukassan och passar på att uttrycka sig förnedrande om den finska kvinnan, 
genom att kalla henne för hund. 

I konfliktsituationer tar man till de vapen som man har. Jussi kan använda sig av den 
stereotypa bilden av romen och hota med våld. Tuulikki använder både arbetet och 
stereotypen.  

Både Tuulikki och Jussi har arbetat i större delen av sina liv. Tuulikki har haft flera olika 
arbetsgivare medan Jussi mestadels har jobbat svart. Tuulikkis arbeten har ofta varit knutna 
till att hon är finsk rom; t ex som försäljare av Romano Boodos22 och som hemspråkslärare i 
romani. Men hon har också haft arbeten där hon konkurrerat med sökande från 
majoritetssamhället. Så här berättar Tuulikki om hur det gick till när hon sökte jobb som 
sjukvårdsbiträde.  

Tuulikki: Det var någon sån här arbetsgrej, jag såg någon annons att man sökte 
sjukbiträden. Så jag tänkte att jag kan inte gå i mina kläder, de kommer inte att 
anställa mig, det är helt onödigt att ens försöka. Så jag gick i vanliga kläder till ett 
kontor och sen ringde de och undrade när jag kunde komma. Så jag kom dit i mina 
egna kläder och bytte kläder i ett omklädningsrum. Sen gjorde de den där 
legitimationskontrollen, det var helt hemskt, det var som ett polisförhör. Det 
påverkade mig på så sätt först, att jag kände att jag bara ville försvinna därifrån, för 
jag kände att om det är något som försvinner eller något händer så är jag den första 
som de skyller på. Men jag bestämde mig för att vara kvar, jag tänkte att jag kunde 
visa med mitt eget beteende och putsa upp vårt skamfilade rykte. Sen sa de efteråt att 
de hade så djupa fördomar att de inte kunde tro att en zigenare skulle arbeta, för en 
zigenare kan inte göra annat än ont och stjäla. 

Tuulikki hade redan vid första intervjun berättat om den här händelsen för mig. Då visade hon 
mig mycket tydligare hur de hade tittat på henne nedvärderande och med avsky i blicken. De 
ifrågasatte riktigheten i hennes papper. När hon nu berättar om händelsen igen nöjer hon sig 
med att säga att det kändes som ett polisförhör och att det var hemskt. Genom att sätta på sig 
”de vitas” kläder fick hon jobb, men när hon dök upp på arbetsplatsen i sin kjol, blev hon 
bemött enligt stereotypen igen, som ohederlig och kriminell. Tuulikki stannade kvar där ändå 
och lyckades få bekräftelse på vem hon verkligen är.  

Jag träffade också en bekant till Tuulikki och Jussi, som berättade om hur han arbetat på 
samma arbetsplats i massor med år, men trots att han skötte sitt jobb var det alltid han som 
blev misstänkliggjord om det hände något. Om någon gjorde ett misstag i produktionen så var 
det ett misstag, men om han gjorde ett misstag så var det sabotage, menade han. Både i 
Tuulikkis berättelse och i berättelsen hos deras bekant kommer det fram att det är obehagligt 
att arbeta på en arbetsplats med bara majoritetsbefolkning eftersom man aldrig vet om man 
kommer att bli beskylld för något. Jussi håller med om att förtroendet mellan romer och 
majoritetsbefolkningen saknas. 
                                                 
22 En tidning som produceras av Romano Missio i Finland och handlar om romer och deras situation. 
Försäljningen skedde genom att romer själva fick köpa tidningen för 2 FMK och såldes för 5 FMK. Upplägget 
liknar det som hemlösa gör i t ex Stockholm och Göteborg. Romano Missio startade 1906 och är en förening 
som agerar utifrån kristna värderingar och med de romska barnens välfärd i fokus. (källa: www.romanomissio.fi)  
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Jussi: Ja, och det är just det det handlar om att jag inte skulle vilja jobba med några 
svenskar. Jag fick sån jämkad skolgång och fick jobba som vaktmästare två dagar i 
veckan och de körde med mig, skickade mig att hämta projektorn på ett ställe, sen 
skrattade de och sa att de glömde visst bort att den var någon annanstans. Till slut sa 
jag att jag skulle köra in projektorn i huvet på dem. Förstår du, jag har inget 
gemensamt med svenskar. Jag tror att du får samma svar från 9 av 10 zigenare om du 
frågar om romen har något gemensamt med de vita. 

Citatet lyfter fram att det saknas ömsesidig respekt och Jussi betonar att svenskar och finska 
romer inte har något gemensamt. Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårare för 
romer, likväl som för andra minoriteter i samhället att få arbete än för många andra grupper. 
Men svårigheterna tar inte slut för att man får arbetet. Det uppstår problem kring kvinnornas 
klädsel och det finns en utbredd misstro åt båda håll som gör det svårt att få en fungerande 
arbetssituation. Trots flera år på samma arbetsplats försvinner aldrig känslan av att man 
plötsligt ska bli utpekad som lömsk zigenare. 

Den diskrimineringen som redovisats hittills handlar om den direkta konfrontationen, men 
diskrimineringen har fler aspekter. Den kan yttra sig i en avsaknad eller brister i agerande från 
myndighetshåll. T ex upplever man att skolan inte stöttar eleverna tillräckligt om de hamnar 
efter i skolarbetet. Att de inte blir tagna på allvar hos polisen eller hos socialtjänsten. Det 
finns också en rädsla för att råka illa ut bara utifrån att man är finsk rom.  

Jussi: T ex om jag går med mitt barn till en läkare, så vet ju inte en läkare … då kan 
det bli så olyckligt att det blir en misstolkning. Om min lilla flicka t ex säger; -Jag vill 
inte klä av mig här när min pappa är här eller när mina föräldrar är här. Då kan 
det bli missförstånd, de kan förstå det fel och tänka att det är skumt och då kan hela 
saken bli fel, förstår du? (…) Jag tycker att det ska finnas, det fanns en här förut, en 
zigenarkonsulent. Om det skulle hända en sån här sak t.ex. hos läkaren, så skulle de 
kunna ta kontakt med en sån här konsulent som kan förklara seder och varför man 
gör på ett visst sätt. Sen är det ju många andra instanser där det blir såna här 
missförstånd, polisen, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen …” 

Rädslan för att bli misstrodd eller att ett missförstånd ska få oanade konsekvenser är 
närvarande och det smyger in en känsla av maktlöshet. 

Maktlösheten 

Att utsättas för diskriminerande och kränkande behandling utan att kunna påverka situationen 
leder till en känsla av maktlöshet. Inget man gör spelar någon roll egentligen. En positiv 
erfarenhet förändrar inte inställningen till romer hos majoriteten, menar Tuulikki och Jussi. 
När sista intervjun var färdig och jag skulle åka hem önskade de mig lycka till med arbetet, 
men beklagade att min uppsats inte på något sätt kunde förändra något. Känslan av 
maktlöshet, återkom under flera gånger vid intervjutillfällena och den berörde mig mycket. 
Under intervjuerna kom den till uttryck genom att samtalsläget pendlade mellan en ilska och 
en frustration som vällde fram med grovt kategoriserande uttalanden till den andra motpolen 
som signalerade uppgivenhet och resignation.  

Diskrimineringen är omfattande och det börjar bli riktigt svårt för mig att förstå hur man 
klarar av att leva med det och hur man hanterar den. Man kanske måste nonchalera det för att 
överhuvudtaget orka leva eller är det så att man inte ens märker det längre för att man är så 
van? Jag frågade om romerna pratar om diskrimineringen med varandra.  
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Jussi: Ja, det här är ju vardagsmat. Det här är ju varje dag. (…)Det är något man 
retar sig på och många tänker nog att det är inte så farligt men det är det. Går jag 
med mina barn i affären och får ett helt följe vakter efter mig, det är fan inte roligt. 

Diskriminerande behandling är vanligt och till och med förväntat. Trots det vänjer man sig 
inte vid det. Känslan efter kränkningen finns kvar. Det blir tydligt hur kränkningen är extra 
svår att ta emot om man blir nedvärderad av andra framför sina egna barn.  

Tuulikkis svar på hur man hanterar diskrimineringen berör mig mycket. Hon suckar djupt 
innan hon svarar.  

Tuulikki: Det är så att man vänjer sig helt enkelt genom att man inte orkar längre. 
Jag orkar helt enkelt inte ta en strid varje gång. Jag kan inte strida mot varje person 
som kommer emot mig, om jag skulle vilja förändra situationen. Man blir avtrubbad 
till slut.  

Det verkar som varje möte med majoritetsbefolkningen innehåller en möjlig konfrontation 
som tar på krafterna. Att försöka övertyga andra om att stereotypen inte stämmer känns 
hopplöst. Uppgivenhet och maktlöshet i kampen mot diskrimineringen är återkommande.  

Medvetenheten om att man kommer att bli dåligt behandlad och misstänkliggjord inskränker 
på vardagslivet genom att det ibland blir svårt att göra saker som för en majoritet av 
befolkningen inte innebär några svårigheter alls. Där majoriteten kan förvänta sig att möta den 
andra med ömsesidig respekt; som att handla eller anmäla ett brott hos polisen. 

Jussi: Tänk då att behöva vakna på morgonen och tänka att; - Fan ska jag behöva gå 
och handla och ha 20 vakter efter mig? Ska jag behöva gå till polisen och göra den 
här saken och de ändå inte tror på mig? 

Vad händer då till slut när man alltid blir misstänkliggjord? Jussi berättar om maktlösheten, 
när man inte har några kort kvar att spela ut.  

Jussi: Och de är så överlägsna för de har rätt. Jag går in i affären och jag har inte 
gjort något fel mer än att jag är zigenare, mer har jag inte gjort fel i deras ögon då. 
Jag säger till dem; - Varför går ni efter mig, varför gör ni så här? Jag skäms, folk 
tittar, mina barn undrar. - Håll käften och fortsätt handla om du vill handla eller 
försvinn! och då blir det, det där problemet. Om jag säger till han att vi ringer 
polisen så vet jag att polisen säger; - Är det några problem här? -  Ja, han går efter 
mig. – Ja, han har rätt att göra det. 

Jussi illustrerar tydligt att det är just i egenskap av att han är rom, som han blir 
misstänkliggjord. Det spelar ingen roll hur han beter sig utan det räcker att han är rom. Om 
han vill handla något får han stå ut med den kränkande behandlingen. Om han kontaktar 
polisen för att lösa problemet, vet han att polisen står på butiksägarens sida. Till slut blir 
känslan av maktlöshet för stor och det finns bara ett sätt att komma vidare.  

 Jussi: Vi har inte löst någonting ändå. Och då kommer det där; - Dig skulle jag vilja 
piska upp så att du är sjukskriven från jobbet i fem månader. Det blir ju så. 
Människan fungerar så, tyvärr. 

Våld eller hot om våld mot vakten löser inget, vilket Jussi mycket noga påpekar för mig vid 
flera tillfällen under intervjuerna. Men samtidigt menar han att det inte finns någon annan 
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lösning på problemet och med ett kortsiktigt perspektiv fungerar det. Han menar att våld eller 
hotet om våld, också är det vanligaste sättet för de finska romerna att hantera liknande 
situationer.  
 

Jussi: Jag skulle säga att 8 av 10 gör så, de klipper till den här vakten, det blir 
slagsmål, de tar fram en kniv eller något sånt. De löser problemet så snabbt.  

Maktlösheten kommer till uttryck genom aggressiviteten, frustrationen och uppgivenheten. 
Jussi och Tuulikki får personligen ta konsekvenserna för den negativa zigenarstereotypen. Till 
slut leder frustrationen och ilskan till att man motsvarar stereotypen.  

Frizon 

Jag kan inte föreställa mig hur det skulle kännas om butiksbiträdet såg ner på mig varje gång 
jag gick in i affären för att köpa lite mjölk. Men någonstans i samhället måste det väl finnas 
platser där man som rom kan möta majoritetsbefolkningen på lika villkor? Frizoner, där man 
slipper diskriminering och integritetskränkningar. Det visade sig vara väldigt få platser. De 
platser där de kunde få bra behandling var såna dit de återkommit många gånger, då kan det 
bli lättare. Men misstron finns ändå alltid kvar. Tuulikki funderade länge innan hon kunde 
plocka ut några platser.  

Tuulikki: //lång, lång tystnad// Nja, det finns en bastu här dit man kan gå och där 
man får bra behandling och de bemöter en som en människa och i 
Pingstförsamlingen. Och våra grannar, men de är ju inte svenskar utan utlänningar, t 
ex en bosnier som jag har varit i kontakt med mycket. (…) (Petra): Men i 
pingstförsamlingen kan du vara som vanligt? Tuulikki: Ja, där kan jag vara utan att 
känna mig trängd. Och i bastun. 

I Pingstförsamlingen och i bastun känner hon sig inte trängd. I samhället i övrigt känner hon 
sig alltså trängd. Senare i samtalet lade hon också till sitt eget hem som en frizon och skolan 
där hon går.  
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5.2 Fördomar och stereotyper 

I föregående kapitel har jag velat visa hur omfattande diskrimineringen är och hur mycket den 
påverkar individen och individens agerande. Mycket av konflikterna mellan minoritet och 
majoritet verkar vara uppbyggda på stereotypa bilder av varandra. I det här kapitlet vill jag 
visa hur diskrimineringen inte bara påverkar interaktionen utan också hur individen 
organiserar sin tankevärld. Citatet ur Sociologiskt lexikon (2001) 23 klarar ut begreppen kring 
stereotyper, fördomar och hur dessa hänger ihop med fördomar.  

”stereotyper, ensidiga, överdrivna och oftast fördomsfulla uppfattningar om alla 
individer inom en kategori av människor. Stereotyper är mycket djupt rotade och 
kontrasterande information kommer därför sällan att ha någon inverkan. (…) 
Stereotyper utgör på så sätt grunden till fördomar, som i sin tur kan leda till 
diskriminering. Stereotyper kommer tydligast till uttryck i samspel mellan personer 
som inte känner varandra. Istället för att förhålla oss till hela individualiteten hos de 
personer vi möter, förhåller vi oss till de förväntningar vi har på människor av denna 
kategori. 

Jag har valt att lyfta fram de kategoriska uttalanden som informanterna gör både om sig 
själva, om majoritetsbefolkningen och om andra minoriteter. Majoritet – minoritet, kalé – 
gajé, mustalainen (den svarta) – valkolainen (den vita), svenskar – romer, är några av de 
uppdelningar som dyker upp under intervjuerna. Jag vill också tydliggöra att jag har ett syfte 
med att använda ordet zigenare i det här kapitlet. Jag använder i övrigt benämningen rom, 
som är det korrekta, men jag menar att fördomarna är mer knutna till benämningen zigenare 
och det är alltså enbart i samband med stereotypa uppfattningar och fördomar som jag 
använder benämningen zigenare.  

Fördomar skapar fler fördomar 

Att bli behandlad med fördomsfullhet av omgivningen verkar skapa ett fördomsfullt tänkande 
även hos den som är utsatt för fördomarna. Jussi menar att han har lärt sig att tänka på samma 
sätt som svensken. Fast han tycker att det är fel att han alltid ska bli betraktad fördomsfullt så 
reagerar han precis likadant. 

Jussi: Som vi nu säger att zigenare har fått lida rätt mycket med förföljelse och sånt, 
då är det inte så konstigt om jag också har fördomar. Det vore konstigt om jag skulle 
säga att det är bra människor. Utifrån det de har gjort så har jag ju fördomar. 

Historien visar att romer har blivit illa behandlade och då är det mer logiskt att ha fördomar än 
att inte ha några säger Jussi. Men är det då alla svenskar som är dåliga, undrar jag? 

Jussi: Nej, jag tänkte just komma till det. Men jag har ju, de säger så här när jag går 
in i affären; - Jo det är ju zigenare som har stulit. Då vänder ju jag på den där 
steken. Om det är någon annan som har stulit så har ju inte jag med det att göra. 
Men den vakten som säger det till mig han säger det till alla. Han säger det inte bara 
till mig, utan han säger det till alla zigenare, han skiter i vem det är. Då är det liksom 
alla där det gäller också. Alla vakter och poliser litar jag inte på för fem öre.  

                                                 
23 Sociologiskt Lexikon av Thomas Brante, Heine Andersen och Olav Korsnes (red). 2001. 
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Fördomarna blir som en spegelbild. Det finns vakter och poliser som misstänker alla romer 
för brott, oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga. Då vänder den misstänkliggjorda 
fördomen tillbaka och han förväntar sig i framtida situationer att alla vakter och poliser 
kommer att misstänka honom för brott. Den bild som vakterna har av romer, vänder som om 
den studsat på en spegel tillbaka på vakterna. Berättelsen visar på att Jussi har distans till 
påhoppet och behöver inte ta åt sig av kränkningen. Men effekten blir samtidigt att vakternas 
beteende väcker en likadan reaktion tillbaka som ökar distansen mellan de två, som ökar 
fördomarna och förstärker stereotyperna.  

Med alla de negativa erfarenheter av fördomar och diskriminering som Jussi har, menar han 
att han inte borde vara rasistisk men att han ändå har rasistiska åsikter. Jag tycker det är 
intressant att se hur Jussi beskriver att han lärt sig det här tänkandet. Det är återkommande i 
hans kommentarer.  

Jussi: Men tänk att jag som zigenare, jag har inget emot, vilket land det än är, men 
jag tycker inte om alla människor. Jag har blivit så inrutad i det här, så jag tänker 
likadant som … Jag vet redan hur svenskarna tänker om mig, så jag har fått det där 
samma tänkandet om andra människor //hörbar suck// som jag inte har något emot 
men som jag heller inte, så där … - Åh vilka underbara människor! Jag kan tyvärr 
inte säga så om araber. Jag har inga bra ... om araber. Det är som jag har lärt mig, 
det som jag vet innerst inne i mig, vad svenskar tänker om mig när jag går in i en 
affär. Det vet jag också vad araber tänker om svenskar, likadant. Det som svenskar 
tänker om zigenare så tänker araber om svenskar; - Jävla européer, smutsiga, 
äckliga, de äter gris, de är smutsiga allihopa. Så tänker oftast araber, de ger inte 
mycket för européer och då inte heller svenskar. Och då kommer jag in som tredje 
part och jag tycker inte om araber. 

Fördomarna studsar vidare som på speglar. Jussi har lärt sig hur andra ser på honom, inte som 
individ utan som finsk rom. Stereotyptänkandet och fördomarna sitter djupt inne i honom. De 
är inlärda så att han vet innerst inne i sig, vet vad svenskarna tänker om honom.  Araberna 
föraktar européerna, européerna föraktar zigenarna och zigenarna föraktar araberna. Istället 
för att spegla sig i fördomarna, letar man fram en lämplig målgrupp som man kan skicka 
vidare spegelbilden på. 

Zigenare v/s gajé 

Vad tänker du när du hör ordet zigenare? Fick du en bild i huvudet? Innehöll den långa kjolar, 
svart hår, mystiska spåkvinnor, Sibylla, karavaner, cirkus, tjuvar, våld, dans, musik, lägereldar 
och nomadliv? Eller innehöll din bild Josef, Ernst, Kyösti, Tamara och Ramona? Stereotyper 
eller individer? 

Zigenarstereotypen är stark. Om Zigenare vore ett varumärke, hade den marknadsavdelningen 
vunnit alla priser i världen. Alla känner till zigenare, alla vet vad zigenare står för. En dröm 
för alla kommersiella företag som vill att allmänheten direkt ska associera till olika bilder när 
de ser företagets varumärke. Tänk Volvo och du tänker kanske också säkerhet och kvalitet, 
men också dyr och tråkig design. Varför tänker alla lika? 

Jag vill i det här stycket lyfta fram några av de idealbilder och nidbilder som finns av romer, 
svenskar och andra grupperingar, som kom fram under intervjuerna. Det som blev en 
fullständig överraskning för mig var att stereotyperna ibland kan användas som motsatser, 
medan de ibland används för att framhäva likheter. 
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”Zigenare” 

Det var Jussi som fick mig att upptäcka att stereotypen växlar beroende på den omgivande 
kontexten. Det innebär att vad stereotypen innehåller, i första hand påverkas av omgivningens 
förväntningar. Hans uttalande låg kvar och malde i mina tankar länge innan jag förstod vikten 
av den.  

Jussi: ”I Finland viftar zigenaren med kniv. I Sverige är han en tjuv.”  

Stereotypen av zigenaren är olika i de två länderna. Jussi har upptäckt att konflikterna med 
majoritetsbefolkningen uppehåller sig kring olika ämnen i Sverige och Finland, trots att han 
hela tiden är den samma. Eftersom stereotypen påverkar interaktionen mellan majoritet och 
minoritet, påverkas också Jussis beteende beroende på i vilket land han är. Genom att röra sig 
mellan de två länderna och de två olika stereotyperna kan han också skapa en distans både till 
stereotypen och till diskrimineringen.  

Intervjun som jag gjorde med fem äldre, svenska herrar behandlade mestadels stereotypa 
uppfattningar. En man berättade om sina erfarenheter av romer från 1950-talet. Det kom stora 
karavaner med zigenare och de slog upp tält varhelst det fanns en ledig äng. Det var alltid 
spännande och han och hans vänner cyklade gärna dit för att se på zigenarlägret. De spelade 
musik, flickorna var vackra och zigenarna ordnade iscensatta bröllop, som ett skådespel. En 
av hans vänner blev bortgift en gång med en söt zigenerska, men det var bara för stunden och 
för skådespelets skull. Det var så trevligt och roligt. Men samtidigt hade de ju lömskheten i 
blodet. Till och med barnen.  

Svensk man, ca 70 år: ”Spela [musik] kunde de ju, de var ju jättefina till att kunna 
spela. Men även skulle de ha, [de skulle] visa sig, så att de gifter sig. De hade ju så 
fina kläder och alltihop. (…) De drog ceremonier och allt. Det var jätteroligt. Men 
just när det gäller zigenare, man kunde inte lita på dem om man ska vara ärlig alltså, 
men det var väl deras …, men trevliga var de. Men småbarn och alltihopa, de hade 
väl det i blodet på något vis, jag vet inte hur det är idag. Det finns väl inte så många 
nu för tiden heller?”  

Han växlar mellan det positiva och det negativa hela tiden. Den sista meningen tycker jag är 
speciellt intressant. Nu när det inte längre finns romer som lever upp till hans stereotypa bild 
av zigenare, tänker han istället att det inte finns så många romer i Sverige längre. I praktiken 
finns det många fler idag än på 1950-talet. 

Det går egentligen inte att jämföra de stereotypa bilder som de äldre svenskarna berättar om 
och den stereotyp som Jussi och Tuulikki refererar till eftersom de är från olika kontexter, den 
svenska och den finska. De är också riktade från olika håll, utanför den romska gruppen och 
inifrån den romska gruppen. Säkerligen berör stereotyperna också olika tidsperioder. Ändå 
har de ett värde genom att citaten lyfter fram stereotyperna som levande och att stereotyperna 
kan ha inslag som är värdeladdade med både positiva och negativa värden. Jussi och Tuulikki 
verkar ha helt klart för sig hur majoritetsbefolkningen ser på dem som är romer.  

Jussi: Det här är zigenarens drömbild och även bilden som majoritetsbefolkningen 
har av zigenaren att han är fri, och det har han också varit någon gång. (…) att han 
är fri och sitter på någon vacker åker… Tuulikki: Ja och att han inte gör någonting 
för sin försörjning utan bara är.  Jussi: Ja, den felaktiga bilden ja.  Ja att han bara 
är…  Tuulikki: … kör med fina bilar …  Jussi: … och när han blir hungrig, går han 
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till affären och stjäl och har blivit rik på socialbidrag. //paus// Som om man skulle 
kunna få några såna pengar därifrån.  

De pratar i mun på varandra och verkar helt ense om hur majoritetens bild av romer ser ut. 
Men det är inte bara majoriteten som har stereotypa uppfattningar om romerna. Även Jussi 
och Tuulikki själva tillskriver romerna specifika egenskaper, drömmar och livsstilar.  

Jussi: Zigenaren har alltid haft en överlevnadsinstinkt, även fast du sätter honom på 
en klippa så kommer han att klara sig. Men sätt dit någon annan, som inte kan 
någonting, han säger/; - Oj, jag är hungrig.  Men zigenaren är bra på att sälja. Han 
kan riva av sig ena ärmen och säger att jag kan väl sälja den här. De är som judarna, 
bra på att sälja.  

Någon annan som inte kan någonting, som Jussi refererar till, är den andre. Om den andre 
skulle råka i lika stora svårigheter som romer genom tiderna har gjort skulle de aldrig ha 
överlevt utan suttit där helt handlingsförlamade. Citatet kännetecknar en hel rad med 
uttalanden från Jussi som alla syftar till att visa på zigenarens speciella överlevnadsförmåga 
jämfört med andra folkslag. Zigenaren hittar alltid nya sätt att överleva på och fungera. Han 
drar också paralleller till judarna. 

”Gajé” 

Gajé är den andre, icke-romen Stereotyperna kring gajé byggs alltså ofta upp i 
motsatsförhållande till vad zigenarstereotypen är. Jag vill här upprepa en mening från citatet 
om stereotyper, som finns i inledningen av kapitlet. 

”Stereotyper är mycket djupt rotade och kontrasterande information kommer därför 
sällan att ha någon inverkan” (Sociologiskt lexikon, 2001) 

Stereotyper är som sagt långlivade och trots att man får information som motsäger stereotypen 
påverkar den inte. Jussi beskriver svenskar som att de utåt alltid är trevliga och korrekta, men 
att de egentligen är smygrasister.  

Jussi: Det finns människor, svenskar är såna där, smygrasister. De kan heja på dig i 
trappan men de har knuten näve i fickan ändå när de hejar på dig. Sen vill de liksom 
verka jätteärliga. De säger till ett barn, gärna till ett utländskt barn, du kastade ett 
papper där. Men jag tror inte på deras riktiga ärlighet. Finnen säger ärligt ”perkele, 
ku mä en tykkää susta”( för helvete, jag gillar dig inte (min. översättning)). Jag litar 
inte på majoritetsbefolkningen.  

Under intervjun kommer det fram flera gånger att finnar är mer rasistiska än svenskar, men 
både Tuulikki och Jussi verkar tycka att det är lättare att hantera det öppna ogillandet. 

Under intervjun tycker Tuulikki att Jussi är nästan för fördomsfull och Jussi tycker nog att 
Tuulikki är ovanligt fördomsfri, för efter ett tag börjar han fråga Tuulikki vad hon tycker om 
svenskar.  

Jussi: Vad tycker du om svenskar Tuulikki? Tuulikki: //hörbar suck// Vet du, jag kan 
inte svara på det för jag känner inga svenskar. Jussi: Vad tror du om svenskar då? 
En bild av dem har du ju haft tidigare också.  Tuulikki: Det är klart att jag har en 
bild. De är väldigt mycket, hur ska jag säga det, de gör sig till, låtsas. (…)De kan 
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mycket väl säga ”hej” //Tuulikki låter inställsam//, sen när de vänder ryggen säger 
de; - Dra åt helvete! Om man ska säga rakt på sak. Så är det. 

Jussi hade rätt, jag blir förvånad. Jag trodde inte att Tuulikki skulle uttala sig så kategoriskt 
om svenskar. Båda citaten visar att interaktionen blir försvårad p.g.a. stereotypen. Svensken 
som smygrasist och som låtsas vara trevlig men egentligen hatar zigenare är en stereotyp som 
nästan också är omöjlig att förändra, för hur trevliga människor man än träffar finns alltid 
misstanken om dubbelheten kvar. Den finska stereotypen med öppet hat är lättare att hantera, 
då de i alla fall tolkas som ärliga.  

Jag frågade en bekant hur hon skulle reagera om hon träffade finska romer som var väldigt 
vänliga och tillmötesgående mot henne. Hon svarade att hon nog skulle börja se efter var hon 
hade sin handväska. 

Konflikthantering med hjälp av stereotyper 

Jag tog med mig boken Vi kallar dem zigenare till andra intervjutillfället. Boken är full av 
fotografier tagna i Sverige och Finland på finska romer från 1960-talet i huvudsak. Vi satt vid 
köksbordet och tittade på alla fotografier. Jussi och Tuula kände igen mer än hälften på 
bilderna i boken. De som de inte kände igen, försökte de ändå placera i en släkt eller till en ort 
i Finland. I boken får man en rätt bra bild av hur romerna bodde i Finland på den tiden. Ofta 
fick de bo i hus som hade rivningskontrakt och de var många som delade på små utrymmen. 
Jussi säger så här:  

Jussi: Den där boken som du hade med dig. Även fast husen var såna, men zigenaren 
saknar de tiderna och den friheten. Nu sitter vi i lägenheterna och vi har datorer och 
allt. De har bott många tillsammans i samma hus, som på fotona i boken kunde du se 
att de satt tillsammans och berättade trevliga historier, men idag sitter barnen vid 
datorn och vi saknar det gamla. Och vi lyssnar ju, du vet, förut när människorna har 
suttit som mina föräldrar och deras föräldrar på 50-talet, så fanns ju inte TV och 
sånt, så de har suttit och berättat historier om vad som hänt på stan; - Idag samlades 
alla killarna och hoppade på oss och då löste vi det så och så.  

Man levde nära inpå varandra och klarade svårigheterna tillsammans. Berättelserna stärkte 
gemenskapen och genom berättelser om hur man hanterar och klarar av ett påhopp från 
majoritetsbefolkningen stärks gruppidentiteten. Det berättades som spännande och roliga 
historier berättar Jussi. Det fanns ett värde i gemenskapen som saknas idag när alla har 
lägenheter och lever ganska isolerat jämfört med tidigare. Men berättelserna lärde de yngre 
inte bara fler fördomar om gajé, utan också vilka strategier man kan tillämpa för att klara 
konfrontation.  
 
Men det är inte bara viktigt att känna till gajéstereotypen vid konfrontation, utan också att 
känna till vilken bild gajé har av zigenaren. Jussi ger mig ett långt exempel på ett 
meningsutbyte som han haft med en vakt. När situationen med vakten verkar komma till sin 
spets tar Jussi fram sitt vapen. Vapnet är vaktens fördomsfulla bild av romer. 

Jussi: Det är ju så, alla människor kan inte vara bra, och det finns dåliga romer men 
jag står inte ut med … och det blir problem, när det blir såna här saker och så löser 
man det på fel sätt. Som när vakten inte släpper in mig. (…) - Jag skulle vilja stå upp 
till mitt rykte och knivhugga dig för du är en riktig gris. Och då har man kommit 
ifrån saken, det rasistiska bemötandet att han inte släppte in mig. Då har vi ett gräl, 
förstår du. - Hotar du mig? - Nej jag menar vartenda ord jag säger, pröva om du 
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vill”.  Och då har vi liksom sluppit ifrån saken.   (Petra): Men vad sa du precis efter 
det, du sa att du ville stå upp till bilden av dig?   Jussi: Nej inte bilden, men det han 
har tänkt om mig att jag är zigenare och jag har kniv. Nej, det är på något sätt att; - 
Du har trampat mig under skon redan och du har gjort det här och det är du som 
har börjat, och du tror det här om mig, pröva, det kanske är sant den här bilden av 
mig, pröva så får du se! Jag står ju inte där och tänker; - Åh, vilken trevlig kille att 
prata med.  Utan jag funderar på om jag ska ge honom en högerkrok eller 
vänsterkrok. Man tänker ju så. Man är ju så trött på såna människor.  

Jussi är trött på att alltid dömas utifrån stereotypen. En konfrontation eskalerar lätt. Det finns 
inget att göra när vakten vägrar att släppa in på krogen. Jussi vet vad vakten tänker om 
honom. Han vet varför han inte blir insläppt och det gör honom helt enkelt förbannad. Det 
som jag ser som väldigt intressant i berättelsen är att han använder vaktens bild av honom 
som effektförstärkare i sina hot. Eftersom vakten förväntar sig att han ska bära kniv, kan han 
också hota med det. Situationerna är svåra att läsa på ett konfliktfritt sätt. 

(Petra): Det blir problem alltså?  Jussi: De vita människorna har varit ett problem 
för zigenarna likaväl som vita människor tänker att zigenarna är ett problem. Då 
tänker zigenarna likadant, de här är bara problem. Det är vita människor som är 
poliser, det är vita människor som är socialsekreterare, det är vita människor i 
affärerna och då blir det ett problem och de kan inte lösa det. - Okej, Anders 
Bengtsson du har varit otrevlig mot mig och du har behandlat mig rasistiskt, nu ska 
jag anmäla det. Det gör man inte.  

Citatet belyser hur det den svart/vita uppdelningen mellan gajé och zigenare från båda håll 
förstärker fördomarna, förstärker konflikterna och minskar kompromissviljan. Det är viktigt 
att påpeka att det hela tiden handlar om tvåvägskommunikation.  

Gränsernas upprätthållande och förflyttningar 

Men hur fortsätter gränserna att vara intakta. Många forskare kring romer belyser 
gränsbevarande mekanismer24 och att deras agerande kan förstås utifrån en vilja att bevara 
romernas kultur och grupp. Jag menar att det ska förstås utifrån sociologisk gruppdynamik.  

Av tidigare erfarenheter drar Jussi slutsatsen att han inte har något gemensamt med 
svenskarna. Helst vill man leva bara med andra finska romer. Man kan träffa svenskar/finnar 
och umgås, men nära vän blir man helst inte. Genom att betona att romer och svenskar 
värdesätter olika saker bibehålls uppdelningen.  

(Petra): finns det en gräns där mellan svenskar och finska romer? Lever man bara 
med andra finska romer? Jussi:  Ja, man vill göra det. (…) Inte helt. Jag träffar ju 
andra människor som dig nu, men jag umgås inte. Jag har ingen bra kompis, Kalle 
Andersson som jag går hem och sitter med för vi har inte samma intressen. Om jag 
skulle gå hem till Kalle Andersson så skulle han prata om: - Ja, det har varit lite 
jobbigt på jobbet och i sommar ska vi åka ut till vår sommarstuga och vädret har ju 
varit fint. Jag skiter i sånt, jag lever för dagen, när jag tittar ut ser jag att det är fint 
väder. Det räcker för mig. Jag är inte intresserad av hur vädret var förra veckan. Det 
spelar mig ingen roll. Och jag har inget jobb, jag jobbar inte på fabriken så jag kan 
inte säga fan vad tråkigt när maskinerna strejkade eller något sånt. Det är inte mitt 
intresse. 

                                                 
24 Se Kopsa-Schön, Tuula (1995) 
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Jussi lyfter fram att han lever ett annat liv än svenskarna. Svenskarna har sommarstugor, jobb, 
planerar sin tid och vid flera tillfällen poängterar han hur viktigt arbetet verkar vara för 
svensken. Ett av sätten att bibehålla gränsen mellan zigenare och gajé är antydan om att vi har 
olika värderingar i livet. Men inte heller romernas traditioner kan kränkas av den vita eller 
den andra.  

Tuulikki: De här sederna de berör inte dig. Oavsett vad du nu skulle göra för fel, kan 
inte vi titta på dej och säga; - Oj, titta vad hon gör nu!  Du tillhör en annan kultur. 

Tuulikki illustrerar tydligt att det bara är i den egna gruppen som reglerna är viktiga. Den som 
står utanför gruppen kan inte kränka eller orena något. Reglerna är interna för gruppen.  

Genom att fortsätta betona olikheterna upprätthålls gränserna, men gränserna förmedlas också 
till nästa generation genom barnens uppfostran.  

Jussi: På något sätt kommer det fram i kommentarer till barnen och sånt. Jag säger 
till exempel; - Du får inte ta hit de där gajéungarna när vi inte är hemma, de kan 
göra vad som helst. Tuulikki har sitt guld på bordet. Alltid ska ni släpa hit såna 
gajéungar.  Såna här grejer. Det kommer fram på det sättet, förstår du. Man 
förklarar för barnen att man bör inte lita för mycket på gajé.  

Jussi lär barnen att klara sig i samhället genom att hålla distans till gajé och att inte lita på 
dem för mycket. Hans erfarenheter säger honom att relationer inte lönar sig och att det till och 
med kan bli farligt om man litar på svenskar. Men trots att stereotypen verkar väldigt stabil 
och livskraftig förändras stereotypernas positioner. Det är inte alltid romerna är helt olika 
majoritetsbefolkningen och tvärtom. Det upptäckte jag när Jussi först placerade sig som 
annorlunda än svensken och finnen, men när somalierna kom på tal, blev han skandinav och 
lik finnarna. Det finns en rejäl ilska över att trots att man varit en del av det svenska och 
finska samhället så länge fortfarande inte räknas in och man har inte samma rättigheter eller 
möjligheter ens som de som precis anlänt som flyktingar.  

Jussi: De finska och zigenaren är lika, de har något gemensamt, vi pratar samma 
språk, den finska romen har också blivit finsk. Bastu har zigenarna, temperamentet 
och sådant har finländare och zigenare gemensamt. (Petra): Men det har inte 
finländaren märkt innan det kom somalier till Finland? Jussi: Exakt! Då började de 
plötsligt tänka; - De hör ju faktiskt till oss de här zigenarna, de pratar samma 
språk, de är lite som oss, de har alltid funnits här, men nu kommer de här 
[somalierna] så låt oss börja trakassera de här istället.  

Med min förförståelse för situationen uppfattade jag att Finland fått en mildare attityd 
gentemot romerna som lever i Finland när de nu har börjat få in fler invandrare i landet. Det 
tog lång tid innan jag förstod att också den bilden är dubbelriktad. Det är inte bara finnarna 
som känner lite större gemenskap med romerna, utan romerna upptäcker också att de är mer 
lika finnarna än de är lika den nya främlingen, somaliern. I den fortsatta diskussionen ställer 
sig Jussi på den finska sidan och jag har svårt att hänga med i svängarna under själva 
intervjun och förstår först inte vilka han menar med vi.  

Jussi: Vi är skandinaver. (Petra): Vilka vi? Jussi: Vi, om vi så är från Finland, 
Sverige, Norge eller Danmark. Men om det kommer någon från andra sidan 
jordklotet som pratar och säger - Jag kräver mina rättigheter.  
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//Nu blir Jussi otroligt upprörd, höjer rösten rejält och slår med knytnäven i bordet då och då 
för att göra sin poäng//.  

Jussi: De rättigheter som vi zigenare som bott här i Sverige i 50 år och fortfarande 
inte krävt eller fått så kommer det någon somalier från Afrika och helt ärligt, helt 
utan kultur och vet inte ett skit om det här landet, vet inte ens hur man kastar sopor i 
sopnedkastet. (…) Jag kan inte riktigt förklara det på det sättet, men vi har inte krävt 
några rättigheter av Sverige, jag har varit svensk medborgare sedan 60-talet. De här 
har kommit för 2 – 5 år sedan, de får allt, starthjälp, de har affärer, pizzerior och alla 
saker är bra och ordnade. De försvaras till sista blodsdroppen, men zigenaren är 
ingenting fast han funnits här i 50 år. Han är aldrig någonting.  

Frustrationen och ilskan är tydlig. Trots att romerna funnits i landet under så lång tid blir de 
aldrig uppgraderade i samhällets ögon. De fortsätter att vara längst ner. De nya 
invandrargrupperna får hjälp att starta verksamhet, medan romerna inte får stöd. Jussi har 
varit svensk medborgare i 40 år, men behandlas ändå som en andra klassens medborgare.  

Jussi: Somaliern bara för att han har mörk hud, kan han säga att; -Jo, jag har sånt 
komplex för de säger si och så. Men det är väl inget brott att säga jävla zigenare, 
men om man säger neger då blir det världskrig. Du såg vilket världskrig det höll på 
att bli av några skämtteckningar om Muhammed. Men om zigenare får man skämta.  

Jag hoppas att citatet klarar att förmedla de känslor som kom till uttryck. Jag ska försöka lyfta 
fram de viktigaste poängerna, men det är svårt att i ord uttrycka all den frustration, ilska, 
maktlöshet och uppgivenhet som Jussi förmedlade. Men jag uppfattar honom som att romerna 
är diskriminerade inte bara i mötet med den andra utan det finns en strukturell diskriminering 
i samhället som gör att romerna inte får samma möjligheter att ta sig framåt i samhället som 
de nya grupperna. Det är inte heller någon som reagerar om man blir behandlad illa om man 
är zigenare, eftersom det i den samhälleliga diskursen är korrekt att misstänka allt romerna 
säger och gör. Zigenaren är ju den lömska och tjuvaktiga. 
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5.3 Balansgången 

Att vara delaktig i samhället på jämlika villkor vore uppskattat, men både Jussi och Tuulikki 
menar att samhällets krav är för stora. Det är mer eller mindre omöjligt att uppnå samhällets 
krav och samtidigt vara ärlig mot sig själv och stå upp för den man är. För att kunna vara del 
av samhället och slippa diskrimineringen ser inte Tuulikki någon annan utväg än att hon 
skulle slänga bort sina romska kläder, men samtidigt skulle det vara ett svek mot henne själv.  

Tuulikki: Det skulle väl vara enda sättet att slänga bort kläderna och då skulle man 
ju kanske anpassas också, men det kan man ju inte göra. 

När Tuulikki pekar ut de romska kläderna som en del av problemet, passar jag på att fråga 
varför hon inte ger upp kjolen om det skulle kunna ge möjligheten att slippa all 
diskriminering. Det är rätt talande när hon säger att det skulle vara precis som kaos och det 
skulle omöjliggöra kontakterna med hennes mans föräldrar. Att ha de romska kläderna är 
viktigt för att visa respekt mot de äldre.  

Tuulikki: Ja, det skulle i alla fall inte jag kunna. Det skulle vara mot min natur att ge 
upp det, att jag skulle förflytta mig så långt från min kultur och radikaliseras så att 
jag slänger bort min kjol. //paus// Det skulle vara precis som kaos. Jag skulle inte 
kunna gå någonstans till hans föräldrar eller visa mig överhuvudtaget i såna kläder.  

De som har tagit av sig kjolen har blivit isolerade och umgänget har förändrats. Att ha kjol 
eller inte, är ett personligt val men det har stora konsekvenser.  

Tuulikki: I princip blir de tvungna att utestänga sig själva från att umgås med äldre 
zigenare. (Petra): känner du dem som har tagit av sig kjolen? Tuulikki: Ja, det gör 
jag men de går ingenstans. Och de har inte något att göra med några andra. (Petra): 
varför har de tagit det beslutet? Tuulikki: Det är helt deras egna tankar, de vill helt 
enkelt inte. Det handlar om personlighet, för mig drar zigenarblodet så mycket att jag 
inte skulle kunna göra det, medan hos andra drar det vita (på finska = valkolaisuus) 
så mycket. Det är personliga val, vem som vill leva som en del av 
majoritetsbefolkningen eller vem som vill leva radikalt ända till slutet och vågar vara 
den som de är.  

Tuulikki sätter upp två motpoler i slutet av meningen. Den som vill leva som en del av 
majoritetsbefolkningen är den ena och motpolen är den som vågar vara den man är. Och det är 
just här balansgången är. Det gäller att hitta ett sätt att balansera på för att behålla 
medlemskapet i både gruppen och samhället.  

Jussi går ytterligare längre i vad han menar är samhällets krav på romen för att han ska 
accepteras. När jag pratade med Jussi om olika myndigheter uppfattar jag honom som att 
myndigheterna agerar med en översittarstil, men Jussi menar att det är mer än så. 

Jussi: Jo, det är väl så, men det här handlar om lite mer, det handlar om vem jag är, 
som de försöker ändra. Det är som att göra en vit av en neger.  - Förstår du inte 
snälla vän, du måste göra som Michael Jackson och bleka dig. Det vill ju inte alla. 
Jag är zigenare och stolt och glad. Jag tackar Gud för att jag är zigenare och jag vill 
inte vara något annat.  Många svenskar tänker så här;  - Du är zigenare och du har 
det så jobbigt.  Jag har det inte jobbigt alls. Om jag går in hos några myndigheter 
och de krånglar lite, det kan jag bjuda på bara jag får vara zigenare. 
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Det finns alltså en känsla av att man måste ge upp sin identitet för att bli respekterad i 
samhället. Men det är inte aktuellt för Jussi. Den nedlåtande tonen som myndigheten serverar 
med krav som är omöjliga att tillmötesgå. Assimilering belönas medan etnisk tillhörighet 
bestraffas. Citatet illustrerar vikten av att få vara stolt över sin identitet och att identiteten är 
viktigare än svårigheterna han stöter på.  

För att passa in i samhället måste man alltså lägga ifrån sig sin egen identitet och ta över den 
som samhället erbjuder. Men de romer som passar in i samhället hamnar lätt utanför sin 
ursprungliga grupp.  

Jussi:  Om man är kvinna och inte har kjol och rör sig bara med majoritets-
befolkningen, då är hon lite gajé. Hon är ju inte en sämre människa, men hon är ju 
inte zigenare. Hon är inte en del av oss. Om hon bara rör sig med 
majoritetsbefolkningen då säger vi att hon är lite gajé. 

Vid flera tillfällen under intervjuerna så refererar man till romer som blivit helt gajéaktiga. 
Men var går gränsen mellan att vara rom och att vara en del av majoritetsbefolkningen? 

Jussi: Deras [romerna i Finland] liv handlar om att inte ha beröring med gajé. 
Tuulikki: Nej det vet jag inte, i Helsingfors är de ju inte så. Jussi: Nej, men åk lite 
längre norrut, då säger de ”Voi juntit, ei meitä kiinnosta kaajet.” (=vi är inte 
intresserade av några gajé) det säger de rent ut. I Helsingfors är de ju helt raggare 
allihopa, de har anpassat sig till majoriteten. I stora städer som Helsingfors har även 
zigenarna anpassat sig till majoriteten i både bra och dåliga saker.   

För de romer som umgås med majoritetssamhället för mycket riskerar att uteslutas ur sin egen 
grupp. Men som Jussi påpekar, innebär inte det automatiskt att han accepteras från majoritets-
samhället utan han känner diskrimineringen från båda håll.  

Jussi: Sen är det så också att den zigenaren som är för mycket med svenskar, med 
vitingar skjuts bort från zigenarna och då blir det lite för honom att han känner 
diskriminering från båda håll. (Petra): Men när har romen gått över gränsen? Jussi: 
Jo, men det ser man ju väldigt snabbt. Jag kan ha kompisar, fast du skulle komma hit 
varenda dag och vore min vän, det skulle inte förändra något. Men om mina kusiner 
ser att jag är ute och går luciatåg och sjunger Staffan var en stalledräng, då säger de 
”men snälla Svensson”. //skrattar// 

Jussi skämtar lite och drar det till sin spets. Att vara stjärngosse i ett luciatåg vore den yttersta 
änden av att ha blivit försvenskad. Men om man ser på det mer allvarligt kommer det fler 
sådana diskussioner. En av de diskussionerna startade Jussi själv och ville veta vad Tuulikki 
skulle tycka om hennes barn blev polis. Jussi skulle se det som ett svek om hans barn blev 
polis, medan Tuulikki är mer tveksam.  

Jussi: Men om man ska säga helt ärligt, jag skulle inte bli glad om mitt barn ville bli 
polis.  Tuulikki:  När min son var liten sa han att han ville bli polis.  Jussi: Vad sa du 
då? Tuulikki: Nej, jag sa ingenting.   Jussi: [sa du] bra att min son vill vara polis?  
Tuulikki: Nej, men jag förstod och visste att det var ett barns drömmar och att han 
aldrig kommer att bli polis. Jussi: Ja men, säg nu ärligt skulle du vilja att din son 
blev polis? Tuulikki: Ja du, det är dubbelbottnat. På ett sätt skulle det vara bra om 
även kalé kunde komma upp i den branschen, men på ett annat sätt skulle det vara 
hemskt.  
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De här tillfällena är speciellt intressanta under intervjun. Diskussionen som uppstår mellan 
samboparet, visar att de har olika uppfattningar om hur och var gränsen går och att både Jussi 
och Tuulikki emellanåt verkar bli överraskade av varandras åsikter. Diskussionen illustrerar 
också hur den ena parten, den här gången Jussi, trycker på för att Tuulikki ska säga sin åsikt. 
Vid nästa tillfälle frågar Jussi sin dotter om sånt han tycker att jag ska få veta och lära mig om 
romernas liv. 

Jussi: Hurdan är en gajéaktig zigenare?  Katja:  De skulle kunna prata om vad som 
helst framför de äldre eller uppföra sig illa.  Jussi: Mmm… //Jussi nickar 
instämmande//. Men du skulle inte kunna tänka dig när du blir stor och jobbar som 
lärare att du tar dig en gajé till man? Katja: //hon skakar på huvudet// Men jobba 
kan jag tänka mig.  Tuulikki: Visst kan man jobba, man måste inte vara gajé, man kan 
jobba fast man är zigenare. Katja: Så är det. Det hänger bara på om man får något 
jobb.  Tuulikki: Visst får du det. När du har blivit stor har det här samhället 
förändrats.  

Tuulikki uppmuntrar Katja till att vara en del av samhället och ger förhoppningar om att 
samhället också har förändrats till det bättre när det är dags för henne att möta arbetslivet. 
Men att gifta sig med någon svensk är att gå för långt. Där går gränsen för Katja.  

Men är då kjolen verkligen ett hinder. Nej, Tuulikki har jobbat i flera år på ett sjukhus, där 
hon har bytt om på plats till sjukhuskläder. Men all betoning på romernas kultur och även 
andra minoritetsgruppers kultur finns det inget belägg för det? Desto mer jag tänkte på det 
desto svårare var det för mig att hitta hinder i romernas kultur, hinder för att delta i samhället. 
Jag bestämde mig för att fråga just det.  

P: men om du har de här kläderna, kan du ändå vara en del av majoritetssamhället. 
Jussi och Tuulikki:  Ja, det kan du.  

Båda svarar i mun på varandra och verkar ense, men sen skiljer det sig ändå åt. Jussi lutar mer 
åt att man ska arbeta med sådant som gynnar romerna på ett eller annat sätt; kulturinformatör, 
politiskt aktiv, hemspråkslärare, äldrevård eller lärare, för att fortfarande vara rom. Tuulikki 
är helt öppen, men som ni minns från de tidigare citaten var polisyrket verkligen ett gränsfall.  

Jussi: När man jobbar och håller på med romerfrågor kanske (…) Det är så svårt att 
förklara så här. Det är ditt hjärta. Det handlar om hur du beter dig och hur du 
pratar; - Oh, vad hemskt det var när det började regna här om dagen //han pratar 
med väldigt tillgjord röst// De skulle ju undra vad som hade hänt med den här 
idioten.  //vi skrattar gott//  Eller; -  Jag måste nog gå och ta hand om mina naglar. 
Men det handlar inte om kläderna utan det handlar om hur man beter sig och hur 
man är. Det betyder inte att jag är verkligen en zigenare om jag har stövlar och så, 
det betyder inte det utan hurdan jag är.  (Petra): Men om jag pratar med svenskar, 
eller läser rapporter som handlar om finska romer, kommer det ofta ett inslag av att 
det p.g.a. traditionen och kulturen är omöjligt …//jag blir avbruten//.  Jussi: Nej det 
är det inte.  (Petra):  … att passa in i majoritetssamhället. Jag skulle vilja höra från 
er på vilket sätt era traditioner kan vara ett hinder för att kunna anpassa sig till 
majoritetssamhället.  Jussi: Nej det är möjligt [att passa in]. Men vi håller på våra 
traditioner och vi viker inte en tum i förhållande till svenskarna. Om de tycker att vi 
inte kan komma och jobba i våra kläder då kan de behålla sina jävla jobb. Vi är det 
vi är och vi håller fast vid det här. Det är därför vi är lite för oss själva.  
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Ett otal rapporter drar upp frågan om att romerna har sina traditioner och sin kultur. Kulturen 
är oföränderlig, romen är oföränderlig och problemen kommer att bestå. Det är tydligt att 
Jussi känner till den här diskursen. Han ser rött direkt vid min fråga. Först hinner jag inte 
ställa frågan klart innan han svarar, sen visar han den kompromisslösa sidan direkt, inte mot 
mig utan mot samhället. Ta emot oss som vi är eller försvinn… I de sista två meningarna 
återkommer det här att det är viktigare att vara trogen sin identitet än att passa in i samhället.  
Jag ställde frågan en gång till för jag ville ha ett tydligt svar.  

(Petra): Säg nu vad i era traditioner som skulle hindra er från att vara med i 
samhället? Jussi: Det finns inget.  Tuulikki:  Nej. 

Bekräftelsen var viktig för mig och diskussionen var lång innan vi kom fram till svaret, men 
faktum kvarstår att varken jag, Tuulikki eller Jussi kan se några hinder i romernas kultur för 
att vara delaktiga i samhället och ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Jag vill påpeka detta speciellt, eftersom jag inte kommer att beröra någon kulturdiskussion i 
uppsatsen. Kulturbegreppet är inte relevant för ämnet. Kulturen är inte heller, som det ibland 
framställs, homogen och oföränderlig utan i en ständig process och primärt individuell. Därför 
är individen och individens processer viktigare att uppmärksamma än kultur som en 
skrivbordsprodukt. 

Det finns hinder i att delta i samhället. Men hindren har mer att göra med diskrimineringen 
från majoritetssamhället, assimileringskraven från samhället sida och risken för att bli för lik 
gajé från den romska sidan.  

Framtiden 

Både Jussi och Tuulikki är ändå hoppfulla inför framtiden. Men de tror mer på barnens 
framtid än sin egen. De flesta i deras generation är födda kringflackande och är idag bofasta, 
har gått i skola och många har jobb. Det är oerhört mycket som har blivit bättre.  

Jussi: När vi var små, våran generation, om vi går tillbaka 30 år tillbaka i tiden och 
om man då jämför med våra barn i 13-14 års ålder har det ju hänt mycket och vi har 
mer kommit in i samhället. I skolfrågor, arbetslivet, i allt, boendet … vi har bott på 
ett helt annat sätt än vad våra barn har gjort.  Tuulikki:  Våra barn bor ju inte så 
längre att de är en natt här och en natt där, utan de har ett hem.  Jussi: vi behöver 
inte resa runt längre. T ex var mitt första hem när jag var 7 år. (Petra):  Men var 
bodde ni innan? Jussi: Ingenstans, vi reste runt bland släktingar, vänner och hotell i 
Finland. Men vi hade inget eget hem.  Tuulikki:  Jag har haft ett hem, ända sedan jag 
var 1 år. Men vi bodde ju min morfar, min moster, min morbror, mamma och kusin, 
alla i en etta, ett rum med kök i Helsingfors. 

Livet har blivit bättre och stabilare. Men det är inte alltid förändringen känns positiv. I takt 
med att romer har fått fast boende, fast arbete och fast skolgång har också anledningen till att 
resa runt minskat och den sociala isoleringen har ökat. 

Jussi:  Människan saknar det fast allt inte var bra. Idag är det inte bra. Man går in i 
de här lådorna, de här lägenheterna, sen är man där inne. Man tittar på tv, käkar 
lite, röker en cigarett, tittar på tv igen, sen kommer kvällen. Även romerna har blivit 
intvingade i det här jävla samhället fast de inte vill. Alla de här tråkiga sakerna. 
Förut träffades man mer och kunde hitta på saker.  
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Men både Jussi och Tuulikki är medvetna om att det inte längre går att försörja sig på de 
yrken som romerna traditionellt har haft.. De önskar att deras barn ska vara delaktiga i 
samhället, gå i skolan och få jobb. Tuulikki vill också ha arbete och har också haft arbete 
under flera år. Jussi däremot vill fortsätta att stå utanför samhället. Men det finns dubbla 
budskap i det han säger därför att det ändå finns en sak som han skulle kunna tänka sig att 
göra. Han skulle gärna ha en bilfirma om det bara gick att försörja sig på det. Eller som jobb 
skulle han kunna tänka sig till exempel att köra budbil, där man är själv i bilen och bara 
behöver umgås med svensken på det affärsmässiga planet.  

Jussi: En enda sak som intresserar mig är att vara egenföretagare, det är att vara en 
bilhandlare, att ha en riktig bilfirma. (…) Ibland får jag frågan om vad jag vill göra. 
Jag vill inte jobba med andra människor, det är allvarligt, det funkar inte. Jag skulle 
kunna köra någon budbil eller något där jag får vara själv. Det här är så stort, och 
jag berättar det här bara snabbt och i stora drag, men jag har inget gemensamt med 
de vita och jag kan inte sitta med dem och trivas. 

Under intervjuerna pendlar diskussionerna mellan tvära, bestämda åsikter å ena sidan och 
öppenhet och framtidstro å andra sidan. Det är ibland svårt för mig att hänga med i svängarna. 
Under den största delen av intervjuerna är Jussi ändå påtagligt negativ till ett arbetsliv och till 
slut känner Tuulikki att hon måste uttrycka sin synpunkt.  

Tuulikki: Vet du vad, jag har en helt annan inställning till det här. Vi har alla olika 
inställning till arbetsliv och allt möjligt sånt.  Jussi: Tuulikki och jag har lite olika 
åsikter. Hon tycker om arbetslivet och att hela familjen skulle jobba. Tuulikki: Det är 
ingen konstig sak för mig. Jussi: Jo, men nog skulle vi vara yra allihopa om jag var 
på fabriken och du på sjukhuset. 

Tuulikki lyfter fram att åsikterna kring arbete inte är typiskt romskt eller något annat utan de 
är alla individer och har olika åsikter om det mesta. Jussi tror ändå att det vore en chock för 
hela familjen om de båda arbetade. Det finns en åsikt om att arbete och utbildning, i sig kan 
göra romen gajéaktig. Jussi vill behålla det traditionella medan Tuulikki poängterar att det är 
nya tider nu. 

Tuulikki: Det är en felaktig uppfattning hos vissa zigenare att utbildning och att vara 
allmänbildad är gajéaktigt. Idag måste man ju leva i samhället och anpassa sig till 
det också. Jussi: Katja ska ta hand om mig när jag blir gammal. Tuulikki: Nej, de 
gamla ska in på hemmet och de unga ska leva sitt liv. Katja: Bra Tuulikki 

Arbete och skolgång förändrar den romska gemenskapen på många plan. Jussi letar efter 
orden när han vill beskriva förändringarna. När även romerna börjar bry sig om det 
regelbundna livet med skola och arbete, då försvinner friheten som romerna haft.  

Jussi: Sen låter det, jag kan inte riktigt förklara det, men det låter verkligen dåligt om 
jag säger att zigenare idag är högskolestudenter.  Tuulikki: Är det dåligt? Jussi:  Nej, 
jag tycker inte riktigt, det låter ju fint och det är det säkert också, men samtidigt 
försvinner ju det där som är vi, det försvinner ju. Skulle det sitta en finsk-zigensk 
läkare här…(Petra): Är det inte bra att det finns en valmöjlighet? Jussi: Jo, det är 
bra för dem som vill, men samtidigt försvinner det här. Mina vänner försvinner, mina 
släktingar försvinner. Vi kan inte samlas längre, för till och med zigenaren säger idag 
att de inte kan komma och hälsa på idag för barnen måste gå till skolan. Förut sket vi 
i skolan; - Måste de här barnen gå varenda dag i skolan och bli studenter eller 
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vad?, som våra föräldrar sa. Men idag säger zigenarna; - Jo, men barnen ska till 
skolan och de blir trötta, vi måste vara hemma till nio.  Zigenaren har inte brytt sig 
om sånt, men idag börjar de göra det. Då försvinner det här, på något sätt. Många 
gånger en röd, liten stuga ett potatisland och en häst, det vore … slippa tänka på 
bilar och lägenheter. 

I slutet av citatet börjar Jussi drömma sig bort och om att slippa alla de här bekymren och jag 
förstår honom verkligen.  

Men den här stoltheten som jag ser hos romerna vad är det? Vad beror det på? Hur klarar man 
att vara stolt fast omgivningen är så tuff mot en? Jag frågar ytterligare en gång.  

Tuulikki: Vi har en så bra identitet i zigenarlivet och vi är stolta och glada över att vi 
har fått leva det livet. Och det är bra. 

Det citatet får avsluta resultatet. För trots alla fördomar och all diskriminering var det två 
stolta, starka, levnadsglada och humoristiska individer som jag träffade.  
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6 Analys  

”I och med att romer alltid har varit en utsatt grupp, så har man varit tvungen att 
bygga en stark och kompakt social mur mot omvärlden, vilket har resulterat i en solid 
sammanhållning och solidaritet mellan romer”.  (Caldaras, 2002, s. 213) 

6.1 Stigmatiseringens konsekvenser 

Jag vill här visa hur stigmatiseringen av romer som grupp ger konsekvenser för individen. 
Genom att romer fortfarande behandlas som främlingar i samhället omges de av stereotyper 
och fördomar. Stereotyperna leder till nedvärderande behandling som påverkar individens 
självbild. Individen lär sig därefter vilka roller han kan spela i det omgivande samhället. 
Resultatet visar att informanterna i ett tidigt skede i livet lärde sig att deras rollrepertoar var 
begränsad i samhället. För att skydda sig mot den nedvärderande bilden skapar man distans 
till dem som nedvärderar. Distansen skapas genom att kategorisera den andre som annorlunda 
och därmed blir även Den Andre stigmatiserad utifrån individens ögon. Distansen skapar nya 
stereotyper och fördomar som bidrar till att interaktionen mellan Vi och Den Andre, minskar 
ytterligare. Stigmatiseringen ger en kedjereaktion som förstärker gränserna och blir till slut 
som en tjock mur, byggd mellan majoritet och minoritet, eller som Goffman uttrycker det 
mellan normalitet och avvikelse. Figuren nedan syftar till att översiktligt åskådliggöra 
stigmatiseringen och dess konsekvenser.  

Figur 1. Stigmatiseringens konsekvenser i en. cirkelrörelse som bidrar till att förstärka stigmatiseringen. 

 

Diskrimineringen formar självbilden  
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just inget annat än en främling. Det är egentligen först vid någon typ av kontakt som behovet 
att kategorisera den andre uppstår. 

Vi vill kategorisera den vi möter på gatan för att veta hur vi ska interagera med honom/henne. 
Är personen gammal eller ung, tjock eller smal, bofast eller turist, svensk eller utländsk, ett 
hot eller ofarlig. Framförallt försöker kategoriseringen fastställa om personen vi möter är 
normal eller avvikande. Vi avgör normalitet och avvikelse genom stereotypa uppfattningar 
om den vi möter. Om stereotypen vi använder innehåller fördomar finns det en risk att vi 
betraktar den andra som onormal. Vi stigmatiserar Den Andre. När vi har definierat Den 
Andre som innehavare av ett stigma, blir vår interaktion störd och det är lätt att vi nedvärderar 
Den Andre. Att bete sig nedvärderande utifrån ett specifikt kännetecken, såsom etnisk 
tillhörighet, kallas för stigmatisering (Goffman, 1990). 

Tidigt i sitt liv förstår Jussi och Tuulikki att samhället tycker att romer är något annorlunda 
och något man kan nedvärdera. Nedvärderingen uppkommer genom att romerna ses som 
avvikande utav en person som uppfattar sig vara en normal individ i samhället. Man skulle 
kunna säga att alla som avviker från medelsvensson normen ligger i riskzonen för att bli 
stigmatiserad.  

Enligt Goffman (1990) tillskrivs sedan den stigmatiserade en massa nedvärderande 
egenskaper. Tjuv, är väl en av de allra vanligaste tillskrivna egenskaperna på den romska 
gruppen och det innebär att den stigmatiserade alltid riskerar att bli misstänkliggjord för 
stölder enbart genom att vara medlem av en stigmatiserad grupp. Det blir tydligt i 
berättelserna om skolan och den försvunna regnjackan och rektorns pojke som åkte fast för 
snatteri. Tuulikki och Jussi blev beskyllda för att vara anledningen till snatteriet, oavsett om 
de varit på plats eller inte. 

De finska romerna har haft en utsatt position i det svenska och finska samhället i 500 år. 
Majoritetssamhället har mycket tydligt definierat att den här gruppen inte är önskvärd i 
samhället. För individen ger diskrimineringen stora konsekvenser för det är hur man 
definierar sig själv och hur man definieras av andra som avgör och begränsar ens rörelse-
utrymme i samhället. Den egna definitionen av identiteten kan inte skapas eller existera i ett 
tomrum, utan det är i en ständig växelverkan med samhället som definitionen får sin effekt, 
vilket Gerth och Mills beskriver med självbilden.  

Den negativa bilden av romer påverkar så att individen nu måste förflytta sig längre bort från 
samhället för att kunna få bekräftelse på sin självbild. Eftersom det inte bara är enstaka 
individer som behandlas negativt utan alla som definieras som romer, innebär det att 
distanseringen och splittringen mellan individ och samhälle, romer och svenskar blir allt 
större. Genom kategoriseringen av gajé och zigenaren delar man in omvärlden och distanserar 
sig från den andre. Det skapas en uppdelning mellan de svarta och de vita, zigenare mot gajé. 
Betoningen på romernas och svenskarnas/finnarnas kulturella olikhet poängterar skillnaderna 
ytterligare mellan minoritet och majoritet. Som resultatet visade finns det en stor mängd 
fördomar och stereotyper om Den andre.  

För att kunna definiera sin egen grupp måste man också tala om vad som finns utanför 
gruppen och hur den egna gruppens medlemmar skiljer sig från dem som inte är med. 
Stigmatiseringen utav alla med romsk identitet leder till att gränsen dras primärt mellan de 
som har romsk identitet och de som inte har. Vi och Den Andre - bilden förstärks vid nya 
händelser av diskriminering eller annan nedlåtande behandling. 
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På högstadiet upptäckte informanterna sin utsatta position genom att se att andra med romsk 
identitet blev utsatta för samma behandling och samma misstankar. De upptäckte också att 
man blev behandlad på ett nedvärderande sätt på många olika ställen i samhället. 
Gruppsamhörigheten mellan de utsatta blir stark och den stigmatiserade gruppen har nu klart 
definierat sig. Nu vet mina informanter att de i andras ögon först och främst är finska romer 
och att de därför inte kommer att få tillträde till samhället på samma villkor som svenskar 
eller finnar.  

Nu ökar fördomarna och de stereotypa uppfattningarna om den andre. Genom att kategorisera 
den andre som annorlunda kan man fortsätta hålla distansen, men det innebär också att man 
stigmatiserar den andre på nytt. Stigmatiseringen är svår att bryta och den blir dubbelriktad. 
Svenskar nedvärderar romer och romer nedvärderar svenskar.  

Gränserna är rörliga 

Stigmatiseringscirkeln verkar omöjlig att bryta, men en möjlighet till förändring är gränsernas 
rörlighet. Definitionen kring vilka som är Vi och vilka som är Den Andre är inte fast utan 
beroende på vem man jämför sig med förändras också kategorierna. Gränserna är rörliga och 
enligt Hylland Eriksen (1999) beroende på vad man vid varje tidpunkt vill avgränsa.  

I resultatet framkommer det olika grupperingar bland de finska romerna som motiveras 
genom avlägsen geografisk bostadsort, skillnader i traditioner och skillnader i graden av 
anpassning till majoritetssamhället. Då blir Vi kanske liktydigt med de finska romerna som 
bor i Sverige jämfört med dem som bor i Finland. Eller de som bor i Helsingfors jämfört med 
dem som bor i norra Finland.  

Nya främlingar i form av flyktingar som kommit till Finland, gör att både romer och 
finländare upptäcker nya likheter hos varandra och gränsen dras ibland istället mellan de 
finska medborgarna (finländare och finska romer) och de utländska medborgarna.  

Ett annat ställe som skapat nya kategorier och gränsdragningar är Pingströrelsen. Det finns 
troende och icke-troende romer. De troende romerna delar en gemenskap med andra troende 
icke-romer och gränsen dras istället mellan de troende (romer och icke-romer) mot de icke-
troende (romer och icke-romer). 

De rörliga gränserna ger möjligheter till gränsöverskridanden och kan bidra till att minska 
stereotypernas och fördomarnas betydelse. 

6.2 De traditionella kläderna 

De människor som bär på en egenskap, ett handikapp eller en social situation som på något 
vis anses avvikande har enligt Goffman (1990), i praktiken två sätt att hantera det på. Det ena 
är att försöka dölja det, det andra är att framhäva det. De två sätten får väl också ses som 
motpoler och man kan väl utgå ifrån att individer inte alltid väljer det ena eller det andra 
sättet. Det är inte alltid det är möjligt att dölja sitt stigma, t ex annan hudfärg eller avsaknad 
av en kroppsdel. Då kan man antingen visa sin avvikande, stigmatiserade position i samhället 
genom att med kroppsspråk och attityd visa underlägsenhet eller att göra tvärtom, att visa sin 
överlägsenhet och stolthet. Många av de finska romerna väljer att klä sig traditionellt och 
utmärkande och de visar i mötet med majoriteten att de är stolta över sin bakgrund. Flera 
uttalanden från Jussi och Tuulikki, lyfter fram just aspekten av att vara rom och stolt. Men 
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Goffman svarar inte riktigt på varför man lyfter fram sitt stigma eller hur det är möjligt att 
välja stolthet, när majoriteten omkring individen tydligt nedvärderar henne/honom. 

De finska kaléromernas kläder är synliga i samhället. Ofta betecknas just kläderna som ett 
stort problem utifrån majoritetssamhället. Att inte vilja släppa kläderna ses ofta som ett tecken 
på ovilja att integrera sig i samhället. Men även Tuulikki menade att kläderna hade betydelse. 
Genom att släppa kläderna menade hon att hon skulle kunna både anpassa sig till samhället 
och slippa diskrimineringen. Om både majoritet och minoritet är överens om att kläderna är 
ett hinder, varför fortsätter den största delen av de finska romerna att klä sig traditionellt?  

Stigmasymboler skapar klarhet  

Att klä sig i traditionella kläder är viktigt för de flesta finska romer. Kläderna är primärt ett 
sätt att visa respekt för de äldre enligt mina informanter. Men jag menar att kläderna också 
skapar klarhet inom den finsk-romska gruppen. Det finns en tydlig uppdelning mellan de som 
bär traditionella kläder och de som inte gör det. Att visa sin grupptillhörighet genom kläderna 
skapar en trygghet i de sociala banden till sina närmaste. Inom gruppen finns också andra 
värden än klädseln: seder, regler och traditioner, som har bevarats under lång tid och som den 
enskilda gruppmedlemmen respekterar för att kunna vara en del av gemenskapen.  

Men att bära de traditionella kläderna skapar också en distans till Den andre genom att visa 
att ens lojalitet i första hand finns hos den finsk-romska gruppen. Som jag ska visa senare 
finns det både för- och nackdelar med distanseringen. 

Men det finns ytterligare fördelar med att använda kläderna som gruppmarkör. En sådan är att 
det blir en klarhet i kontakterna med Den andre. Genom att ta på sig stigmasymboler finns det 
ingen risk för missförstånd. Interaktionen kan direkt utgå från den fördomsfulla stereotypen 
istället för att man har en positiv interaktion tills stigmat avslöjas. När Tuulikki ville söka 
arbete på sjukhuset visste hon att det var omöjligt att få det om hon visade upp sin verkliga 
identitet. Hon tog därför på sig vanliga majoritetskläder och fick jobbet. När hon sen dök upp 
på första arbetsdagen och visade sitt stigma öppet, blev hon helt annorlunda bemött, 
misstänkliggjord och förhörd. 

Hon fick vid anställningssituationen positiv närhet av den andre men det visade sig vara en 
falsk närhet eftersom när hon visade upp sitt riktiga jag blev hon diskrediterad. Närheten till 
den andre gjorde att hon upplevde situationen som oerhört obehaglig och skamfylld. Hon 
bestämde sig för att stanna kvar på arbetsplatsen och visa vad hon går för, men det innebar 
också att hon fick svälja en hel del av den förödmjukelse hon blev utsatt för. Hade hon 
däremot gått till anställningsintervjun med sina romska kläder så hade hon blivit avvisad. 
Därmed hade hon sluppit den obehagliga situationen senare, vilket troligen också hade varit 
lättare att hantera. 

Genom att inte bära en stigmasymbol riskerar man att komma nära Den Andre på ett sätt som 
kan komma att innebära både skam och förödmjukelse.  

Frizoner  

Med frizoner menar jag interaktionsmiljöer i samhället där man som finsk rom kan slippa 
diskriminering och nedsättande beteende. Ett utrymme där man kan känna sig som hemma. 
Resultatet visade att de ställena var oerhört få och jag upplevde det som direkt obehagligt att 
ens tänka tanken på att aldrig kunna slappna av. 
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Det var då jag förstod klädernas betydelse. Kläderna är inte bara ett sätt att skapa klarhet i 
interaktionen mellan grupperna och i gruppen, utan det är också en av de få frizoner romerna 
har. Genom att tydligt visa sin grupptillhörighet utåt, finns det möjligheter att också vara 
delaktig i majoritetssamhället. Så länge man är lojal mot sin egen grupp, kan man som 
Tuulikki arbeta på sjukhus. Hade hon tagit av sig den romska kjolen och bytt den mot byxor 
på heltid, hade hon gått över gränsen för vad som är möjligt för att fortfarande vara en 
självklar del av gruppen.  

Men kläderna är också som en skyddande sköld mot majoritetssamhället. Genom att klä sig i 
gruppmarkerande kläder, håller man också distansen till samhället. Genom att poängtera 
gruppens olikhet mot majoritetssamhället kan man undvika den skam som samhället försöker 
få den avvikande individen att känna.  

Kläderna ger möjligheter att fritt röra sig bakom stereotypen. Den förhärskande stereotypen 
ger ett visst kommunikationsmönster som båda parter är väl förtrogna med. Som finsk rom vet 
man redan vad vakterna i affären kommer att göra, hur polisen kommer att bete sig eller de på 
arbetsförmedlingen. När Jussi blir illa behandlad i affären, tar han det inte personligt, utan han 
förväntar sig att vakten ska göra det. Kläderna talar om för båda parter hur interaktionen 
mellan dem ska se ut. Jussi vet att de säger likadant till alla romer och därför behöver han inte 
ta åt sig. Om han däremot skulle gå in i affären i jeans skulle det uppstå oklara situationer som 
kan leda till skamupplevelser. Genom kläderna förstärks stereotypen och interaktionsmönstret 
och bakom kläderna kan romerna behålla sin stolthet. 

Kläderna har värden som går utöver att vara trogen sin kulturella identitet. Kläderna skapar 
tydliga interaktionssituationer, men de är också, motsägelsefullt nog, ett skydd mot 
diskrimineringen. 

6.3 Finsk rom och stolt 

Men hur hänger allt det här ihop? Goffman har förklarat hur stigmatiseringen går till. Vi har 
sett hur självbilden påverkas av diskrimineringen och hur man formar Vi och Den Andre 
klassificeringar. Vi har också förstått att det är lättare att möta Den Andre när man bär en 
stigmasymbol, än om kommunikationen först utgår ifrån en normal-normal relation och det 
därefter visar sig att den ena hade dolt sitt stigma.  

Det finns alltid en balansgång mellan närhet och distans och en mellan skam och stolthet. Om 
jag utgår från Olofssons och Sjöbergs resonemang om skam och stolthet, är skam något vi 
känner när vi inte lever upp till våra närmastes förväntningar och senare också samhällets 
förväntningar. Det här skulle kunna förklara romernas förmåga att behålla stoltheten gentemot 
majoritetssamhället. Romerna och majoritetssamhället har gemensamt byggt upp en mur 
mellan de två grupperna. Därför skulle man förenklat kunna säga att det är möjligt att behålla 
stoltheten då människan i första hand vill leva upp till sitt eget samhälles förväntningar och 
inte förväntningarna i Den Andres samhälle. Skam är ett sätt att visa att man gjort fel och vill 
fortsätta vara en del av gruppen. Om man inte är en del av gruppen och heller inte vill bli en 
del av gruppen, blir det också svårt att uppleva skamkänslor.  

De finska romernas betoning på sin olikhet och stoltheten över sin grupps normer och värden, 
visar att de drar en skarp gräns mellan sina egna värden och Den Andres värden. Likadant 
som majoritetssamhället drar en skarp gräns mot romerna genom att förklara dem som 
annorlunda med en annorlunda kultur och med vandringslusten i blodet.  
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Skam och stolthet grundas primärt på deras ställning i den egna gruppen. Genom att följa de 
traditioner och seder som finns i gruppen kan man åtnjuta respekt, medan de som bryter eller 
gör fel känner skam. Skammens rodnad är ett sätt att visa att man vill fortsätta vara delaktig i 
gruppen och att man är villig till bättring. Skam känner man i interaktionen med den andre, 
eller genom att man internaliserat den andres normer och värderingar.  

För romerna har det bara varit möjligt att känna stolthet så länge man har hållit distansen till 
majoritetssamhället. Genom att hålla distansen har man kunnat vara ärlig mot sig själv och de 
sina genom att hedra gruppens normer och värden. Vid situationer av närhet till majoritets-
befolkningen präglas den av negativa händelser, som skulle innebära skam om de började 
tillägna sig de värden som finns i storsamhället. Människan vill inte känna skam. Vi vill 
känna acceptans och en stolthet över den vi är och så långt vi kan undviker vi skamkänslor.  

Balanskonstnären  

Svårigheterna, ambivalensen, mellan att stanna kvar i utanförskapet på sina egna villkor eller 
att acceptera majoritetens villkor och krav för att kanske få vara en del av samhället, är en 
svår balansgång. I Jussi och Tuulikkis berättelser framkommer den ambivalensen tydligt. 
Trots detta önskar de en annan framtid för sina barn. De vill att barnen ska vara delaktiga i 
samhället men att de samtidigt ska kunna fortsätta leva som romer och vara stolta.  

Balansgången kännetecknas av en rörelse mellan distans och närhet. Därför blir det också 
intressant att här titta på de begrepp om positiv/negativ närhet och positiv/negativ distans, 
som Roth lyfte fram25. Enligt Roth symboliseras ett verkligt mångkulturellt samhälle av 
positiv närhet och positiv distans. Men vad innehåller egentligen begreppen? I Roths tabell 
som jag bifogat i bilagan kan man se en modell över de olika positionerna. Närhet och distans 
mellan majoritet och minoritet är intressanta begrepp för att förstå delar av problematiken, 
men den är förenklad. Både Roth och Simmel resonerar endast kring samhällets relation till 
minoriteten/främlingen och om den relationen kännetecknas av närhet eller distans.  

Men för att kunna belysa mitt resultat på ett rättvisande sätt krävs det något mer. Det krävs en 
förståelse för att främlingen befinner sig någonstans innan han närmar sig samhället. 
Främlingen distanserar sig från sin grupp eller boplats för att kunna närma sig samhället. Det 
finns därför också positiva sätt att distansera sig från sin egen grupp/minoritetssamhället och 
negativa. Det finns positiva sätt att närma sig sin grupp och det finns negativa. 

Som jag har visat är stoltheten en viktig del i var och ens liv. Människan vill känna sig 
accepterad och förstådd. Människan vill också tillhöra ett sammanhang med trygga sociala 
band för att undvika skamkänslor. Därför menar jag att det krävs ett hänsynstagande till skam 
och stolthet när man pratar om närhet och distans. Om vi känner stolthet kan vi också vara 
nära i våra relationer medan skamkänslor skapar distans.  

Men det finns ytterligare en viktig punkt att ta hänsyn till. Det är stigma och ära. Jag har 
funnit ära som ett bra motsatspar till stigma, eftersom båda begreppen utgår ifrån att det är en 
interaktion mellan minst två personer och där den ena kan ära eller stigmatisera den andra. 
Ära kan relateras till en vilja att närma sig den andra, medan stigmatisering kan relateras till 
det motsatta, en vilja att distansera sig från den andra. Den stigmatiserade känner skam medan 
den ärade känner stolthet.  

                                                 
25 Se tabell i Bilagan. 
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Men det är mer komplicerat än så. Därför att den stigmatiserade känner bara skam om han vill 
bli accepterad av den människan eller det samhälle som stigmatiserar honom. Genom att 
befinna sig på distans från det nedvärderande samhället kan man också behålla sin stolthet. 

För att åskådliggöra mitt resonemang har jag skapat en tabell med dikotomierna: minoritet – 
majoritet, Vi – Den Andre, Distans – Närhet, Skam – Stolthet och slutligen Stigma och Ära. 
Jag menar inte att individen är fast i en ruta utan tabellen ska ses mer som en skala från närhet 
till distans och från skam till stolthet osv. Liksom Goffman menade att stigma mer ska ses 
som ett perspektiv än en individ, menar jag också att tabellen ska ses som ett perspektiv på de 
positioner och förflyttningar som är möjliga med hänsyn till begreppen. Tabellen grundar sig 
på informanternas kategoriseringar och värderingar och är därför skapad utifrån ett finsk-
romskt perspektiv, men jag menar att tabellen är användbar för varje stigmatiserad individ 
eller grupp. 

Figur 2: Tabell över möjliga främlingspositioner i majoritetssamhället. 

 
Den Andre 

(Majoritetssamhället) 
 

 

 

Distans och skam 

/stigma 

 

 

Närhet och stolthet/ 

ära 

 

Distans och skam 

/stigma 

 
Den marginaliserade 

 
Den assimilerade 

 

Vi 

 

(De finska romerna)  

Närhet och stolthet/ 

ära 

 
Den autentiske 

 
Balanskonstnären 
 

 
Den autentiske - Att vara lojal mot sin grupp kännetecknas av närhet till sin grupp och 
stolthet p.g.a. av ohotade sociala band (Olofsson & Sjöström, 1993) eller med frånvaron av 
skam (Scheff). Genom att visa sin distanserade position i förhållande till Den Andre, 
accepteras individen som en självklar medlem i gruppen, men för att också få ära från 
gruppen krävs det att individen bevisar sin tillhörighet genom att anpassa sig till 
gruppnormen. Lyckas individen med detta är han den autentiske gruppmedlemmen, eller i det 
här fallet, den äkta finska romen. Om man befinner sig på tillräckligt långt avstånd från Den 
Andre, kan individen inte heller känna skam eller uppleva stigmatisering. Det är först vid 
kontakterna med Den Andre som det kan ske. 

För att kunna närma sig Den Andre, måste individen i alla fall tillfälligt distansera sig från sin 
egen grupp. Vid närmandet till Den Andre finns det två olika möjliga händelseförlopp. Han 
kan mottas av Den Andre med närhet och hamnar då i Balanskonstnärens position. Däremot 
om han blir bemött med misstänksamhet och distanstagande, hamnar han i positionen av Den 
marginaliserade.  

Den marginaliserade – befinner sig på distans både från sin Vi-grupp men har heller inte 
blivit accepterad av Den andre. Därför blir han stigmatiserad och skambelagd från båda håll. 
Genom att inte följa Vi-gruppens normer utan anpassa sig för mycket till Den Andres villkor, 
blir han kallad för en gajéaktig zigenare. Att i sin Vi-grupp bli kallad för gajé som också 
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faktiskt betyder icke-rom eller Den Andre är förenat med djup skam. Enda sättet att 
undkomma den skammen är att försöka närma sig igen eller att distansera sig ytterligare. På 
distans frodas stereotyper och fördomar har Goffman visat oss. Den vanligaste fördomen om 
romer är att han är lömsk eller oärlig på något sätt. Därför är det svårt för den som lämnar sin 
Vi-grupp att etablera en närhet till Den Andre och riskerar därmed att hamna i en sorts icke-
relation både till Vi och De Andra och befinna sig i en sorts ingenmansland. Om han inte kan 
återvända till någon av grupperna är enda möjliga vägen bort från positionen genom att han 
hittar en ny stigmatiserad grupp som han kan bli medlem i. 

Den assimilerade – De romer som har anpassat sig till det svenska eller finska samhället 
genom att assimileras döljer sitt ursprung, eller om jag hellre ska uttrycka det med att de 
döljer sitt stigma. Den assimilerade befinner sig i den motsatta änden i förhållande till den 
Den autentiske. Så länge som ursprunget är dolt kan Den assimilerade känna närhet till Den 
andre och stolthet. Men den assimilerade är alltid Goffmanskt diskrediterbar. Han riskerar 
alltid att bli avslöjad. Om han blir avslöjad finns en uppenbar risk att han blir bortstött från 
majoritetssamhället och marginaliserad. Individen som har dolt sitt stigma upplevs som oärlig 
och lömsk. Om han hade varit öppen med sin tillhörighet från början skulle han inte kunna 
befinna sig på sådan distans från Vi utan skulle i interaktionen med Den Andre vara tvungen 
att på något sätt förhålla sig till sin tillhörighet i Vi-gruppen. Det blir tydligt när Goffman 
nämner i sin stigma teori, om att hur interaktionen än ser ut värderas Amerikas svarta 
befolkning ändå alltid utifrån att de är svarta, en ovanligt trevlig, intelligent eller bildad 
”neger”.  

Då finns två möjliga positioner; den marginaliserade eller Balanskonstnären. För att den 
assimilerade ska kunna närma sig sin Vi-grupp, krävs det att han på något sätt kan visa att han 
trots sin distans till Vi-gruppen är lojal mot den. T ex kan den assimilerade arbeta politiskt 
med romska frågor och därmed få acceptans och ära från den romska gruppen. Därmed kan 
den assimilerade närma sig positionen av Balanskonstnären. Men närmandet till Vi har alltid 
sina risker därför att Den andre kan tycka att den assimilerades lojalitet har försvunnit och 
istället stigmatiseras han och hamnar bland de marginaliserade. 

Det är just det här som är riskerna med den assimilerades position. Klassifikationen som görs 
av majoritetssamhället kommer att innehålla rom eller zigenare. I och med det finns det alltid 
en risk för att bli stigmatiserad, oavsett hur väl integrerad man är i samhället för tillfället. 
Många finska romer har vuxit upp på barnhem och lever i en svår position som assimilerad. 
För att vidga perspektiven lite från romerna kan man se att samma problem berör adoptivbarn 
från andra länder. Om deras utseende avslöjar ett annat ursprung och oavsett hur svenska de är 
kan de ändå råka ut för rasistiska påhopp eller bli utsatta för förnedring. 

Balanskonstnären - Här inryms alla de individer som fortsätter att respektera Vi-gruppens 
normer och seder, men som samtidigt befinner sig i närheten av majoritetssamhället genom 
t.ex. arbete eller skolgång. Jag kallar den typen Balanskonstnär eftersom det verkligen är en 
balansgång. Det finns en stor risk med att förflytta sig närmare Den Andre. Men så länge de 
finska romerna behåller sina kläder som gruppmarkör och fortsätter att hedra Vi-gruppens 
normer går det att närma sig Den Andre. Arbete och utbildning är något som äras av Den 
Andre och genom att Balanskonstnären deltar aktivt i dessa verksamheter kan han få närhet 
och acceptans också därifrån. Men personen befinner sig i en ständig balansgång för att lyckas 
behålla närheten till båda grupperna och inte riskera att hamna i den marginaliserades 
position. 
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Begreppen är grundade utifrån informanternas berättelser. Jag kände ett stort behov av att på 
ett begripligt sätt försöka åskådliggöra rörelseutrymmet. Tabellen visar hur det är möjligt att 
involvera sig i samhället och fortfarande få behålla stoltheten och närheten till sin 
primärgrupp. Roths begrepp är ur ett majoritetsperspektiv, vilket blir tydligt när man tittar på 
hur hans positiva närhet skulle ha pekat ut den assimilerade och som ett exempel på positiv 
distans, skulle ha valt Balanskonstnären. Min tabell visar att det som samhället vill ha av 
minoritetsgrupperna i form av positiv närhet innebär att de måste ta skammen, bli 
stigmatiserade av, och distanserade från, sin grupp. Ur Vi-gruppens perspektiv är de bästa 
positionerna Den autentiske, följt av Balanskonstnären. Det är positioner som ger möjligheter 
till att känna närhet och stolthet för att man är trygg i sina relationer till gruppen. 

Samhället ser ofta de romska kläderna som det största problemet för integration och som en 
markering för att man inte vill vara delaktig i samhället26. Men jag skulle hävda att det är 
tvärtom. Genom att ge utrymme för att behålla kläderna som markerar grupplojalitet får 
individen ett större utrymme att förflytta sig på och även närmare samhället. Det är 
individerna som befinner sig i Balanskonstnär – rutan som kommer att förflytta sig mest. Det 
är de som kommer att förändra och utveckla relationerna mellan romer och icke-romer i 
positiv riktning. 

För att slutligen återknyta till uppsatsens frågeställningar. Jag har nu belyst hur de finska 
romerna fortfarande kan vara en klart avgränsad grupp genom stigmatiseringscirkeln, där 
stigmatiseringen leder till ett ökat avståndstagande. Genom att behålla sin distans till 
majoritetssamhället och betona värdet av de egna normerna och värdena han man också 
kunnat behålla stoltheten genom starka sociala band till sin Vi-grupp. En stolthet som man 
visar upp genom att klä sig traditionellt romskt.  

Men kläderna är också ett sätt att hantera diskrimineringen och skammen. Kläderna skapar 
distans till den andra och förstärker stereotyper åt båda håll. Genom bibehållen distans slipper 
man upplevelser av skam. För att bli delaktig i storsamhället på deras villkor såsom de ser ut 
idag, krävs att man som finsk kalérom accepterar skamupplevelser och förnedring. Inget av 
detta upphör innan stigmatiseringen av romerna upphör.  

De som kommer att förändra situationen tydligast är de finska romer som befinner sig mitt i 
brytpunkten, i balanskonstnärens position. Genom att fortsätta visa stolthet över det som 
samhället stigmatiserar och samtidigt ta del av arbetsliv och skolgång i en kompromiss mellan 
grupperna, balanserar de ibland på en knivsegg, men det är här förändringen sker. 

 

                                                 
26 Som Jussi förklarade vill socialtjänsten inte bara att man ska göra som de säger utan de vill också att den 
svarta ska bli vit. Eller att romen ska lämna sina kläder och bli svensk. 
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7 Personliga kommentarer och reflektioner  

Jag har lärt mig många viktiga saker av mina intervjuer, men jag vill framhäva speciellt en. 
Jag har varit naiv i förhållande till diskrimineringen och dess konsekvenser. Jag har förstått att 
diskriminering sker, men inte dess omfattning och inte hur den grundläggande kan förändra 
individens liv och i flera generationer framåt. Jag har på ett djupare plan lärt mig vad 
diskriminering och utanförskap kan leda till. Jag vet plötsligt också varför det kan kännas som 
ett knytnävsslag i magen på mig, när någon med invandrarbakgrund tror att jag är svensk.  

Informanterna har också lärt mig att i vissa situationer kan även nonchalans vara 
diskriminering. Ibland behövs extra samhällsåtgärder för att komma till rätta med problemen. 
Att samhället nonchalerar problemen är strukturell diskriminering. Jag menar att staten har 
skyldighet att sätta sig in i situationen för de grupper som står utanför samhället och ta till 
nödvändiga åtgärder för att alla människor ska ha möjlighet till jämlik behandling.  

Jag kunde förstå många av situationerna i informanternas liv, därför att jag också under 20 år 
av mitt liv har varit marginaliserad i samhället. Jag har vuxit upp i Tensta, en invandrartät 
betongförort till Stockholm, som tidigt av pressen blev stämplat som problemområde. Jag vet 
vad det betyder att inte ha förtroende för polisen, att bli illa behandlad av lärare och andra 
myndighetspersoner utav den enda anledningen att man råkar bo i Tensta.  Jag vet också vad 
det innebär att leva i samhället, men samtidigt på något sätt stå bredvid. Att inte riktigt få vara 
med annat än när det händer något våldsamt i förorten, då media plötsligt lyfter fram förorten 
i fokus. Jag förstår också i viss utsträckning hur svårt det kan vara att försöka hantera 
majoritetsbefolkningens förtryck och samtidigt försöka anpassa sig till den samma 
majoritetsbefolkning som förtrycker en.  

Med min långa utläggning vill jag förklara att min bakgrund har gjort det lättare för mig att 
förstå marginaliseringens effekter och villkor, men, och det är viktigt, jag hävdar inte att jag 
fullt ut förstår romernas situation, därför att jag har kommit ur marginaliseringen idag. Min 
omgivning betraktar mig som svensk. Jag kan kliva i och ur marginaliseringen, fram och 
tillbaka, beroende på om jag väljer att berätta om min bakgrund eller inte. Det är en rätt 
spännande situation egentligen. Skillnaden för romerna verkar vara att de aldrig kan kliva ur 
sin marginaliserade roll.  

Framtiden ter sig mycket ljusare, men förbättringarna i livsmöjligheterna går för sakta och 
många av de romska barnen trillar ur skolan. Det växer upp nya generationer romer idag som 
får nya erfarenheter av skolan och samhället. Låt de erfarenheterna vara positiva. 

Ur mitt perspektiv är det stora problemet för romerna idag, den stereotypa bilden av dem. 
Nästan vart de än åker i världen, finns fördomarna och stereotyperna kring romer närvarande 
och det hindrar dem från att ta del i samhället på ett jämlikt sätt. Genom att framhäva kulturen 
och informera om kulturen bidrar man till att definiera romer i grupp. Kanske är det ett bra 
sätt därför att det på ett sätt lyfter fram positionerna för hela den romska gruppen. Men 
samtidigt fortsätter fokuseringen på kulturen att lyfta fram hur annorlunda romerna är, vilket 
vi har sett skapar stigmatisering och utanförskap. Jag tror att det finns ett värde i att istället 
lyfta fram enskilda individer med olika livsöden, yrken o.s.v. för att kanske därefter också 
presentera det de har gemensamt, att de delar vissa traditioner och sitt språk. På det sättet 
menar jag att man tydligare kan belysa hur finska romer både är en del av storsamhället och 
en del av minoritetssamhället. Att de är både individer och har en grupptillhörighet, på samma 
sätt som vi alla är och har. 
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7.1 Förslag till framtida forskning och självkritik 

Arbetet har varit oerhört intressant, men också krävande. Att pendla mellan närhet och distans 
till materialet har varit ytterst svårt. Mycket av materialet har berört mig djupt och jag har 
blivit tvungen att omvärdera saker jag tidigare tagit för givet. Jag har också fått se mig själv i 
vitögat och syna mina egna fördomar, vilket har varit mycket nyttigt. 

Jag hoppas att jag lyckats i min ansats att lyfta fram individen, trots att balansgången ibland 
blev svår när individen skulle kombineras med den kollektiva diskrimineringen, den 
kollektiva stereotypen och den romska minoritetsgruppen. 

Som kritik mot mitt eget arbete, vill jag framföra att jag inte lyckats plocka upp vissa trådar 
som framträder i resultatet. T ex hade det varit ytterst intressant att bättre förstå hur 
fördomarna verkar spegla varandra och ser egentligen precis likadana ut från båda håll.  

Jag har också i slutfasen av arbetet upptäckt viss begreppsförvirring. Det finns 
nyansskillnader i begreppet stolthet, som jag inte riktigt lyckats få fram. Det finns en differens 
i den stolthet man kan känna genom att distansera och stigmatisera Den Andre och den 
stolthet man känner i nära relation till den andre. Det första exemplet uppstår i det som 
Goffman kallar  ”mixed social situations”, medan det andra bara kan uppstå bland människor 
som respekterar varandra. Analysen hade tjänat på att tydligare definiera stolthet. 

Jag hade också under mina intervjuer velat få fram mer om Pingstkyrkans betydelse för de 
finska romerna, men jag lyckades inte få fram tillräckligt med material för att jag skulle kunna 
dra annat än mycket subjektiva slutsatser ifrån det. Jag ser det som en brist i arbetet då jag ser 
Pingströrelsen som ytterligare en frizon, en möjlighet för minoritetsgruppen att skapa sig ett 
nytt område som de kan beträda, någonstans i gränslandet mellan ”zigenare” och ”gajé”. Det 
är också en fråga som Kopsa-Schön berört men som jag menar inte fått tillräckligt intresse i 
forskarvärlden. 

Den mest funktionella arenan för jämlikt möte mellan romer och majoritetsbefolkning 
har i Finland skett inom religiösa rörelser. (Kopsa-Schön, 2002, s. 178) 27 

När man blir troende, vill man också vara självförsörjande på ett sätt som accepteras av 
majoritetssamhället och man finner kraft att möta diskriminering, misstänksamhet och 
utanförskap på arbetsplatsen. Genom Pingströrelsen uppmanas dess medlemmar att förlåta de 
som gör orätt och diskriminerar. Att vara troende verkar vara något som respekteras hos 
majoriteten av de finska romerna. Men att vara troende innebär också att de möter delar av 
majoritetsbefolkningen på lika villkor i församlingen. Pingstvännerna, likväl som andra 
karismatiska väckelserörelser gör en väldigt tydlig uppdelning mellan de som tillhör gruppen 
och de som är utanför. Det finns tydliga regler för hur man ska kunna bli en del i den troende 
gruppen. Gränsen är förflyttad från kalé och gajé till troende och icke-troende.  

Andra uppslag för vidare forskning är att se mer på den unika objektiva förmågan som 
Simmel menar att främlingen har. De finska romernas långa tid i det svenska och finska 
samhället, med en konstant pendling mellan att vara nära majoritetsbefolkningen och att vara 
på distans, har skapat en unik förmåga att uppleva och leva i ett samhälle, men samtidigt ha en 

                                                 
27 Min översättning från finska. 
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reflekterande förmåga över samhällsstrukturen. T ex kom det fram intressanta frågeställningar 
under intervjuerna som;  

Vad händer med barns självuppfattning när barnens primära socialisation förkortas 
och de tidigt befinner sig bland främmande människor på förskola?  

Finns det ett samband mellan minoritetens storlek och de krav samhället ställer? 
Desto mindre grupp eller mindre makt desto högre krav på anpassning från 
samhället sida?  

Men det viktigaste av allt att forska mer kring i framtiden menar jag är den omvälvande 
förändring som de finska romerna genomgått på bara två generationer. Förflyttningen från den 
trygga kollektiva identiteten i sitt romska ursprung förflyttas till ett individualiserat stigma 
genom en större uppblandning mellan majoritet och minoritet.  

Uppblandningen har inneburit både positiva och negativa saker för de finska romerna. Många 
romer har genom sitt närmande till majoritetssamhället hamnat i det jag kallar för den 
marginaliserade.  Åter andra har lyckats bli balanskonstnärer och finner utrymme och 
möjligheter i både skola och arbetsliv. Det vore oerhört intressant att bättre förstå 
mekanismerna bakom den utvecklingen. 

Jag kan inte nog uttrycka vilken personlig utveckling och vilken tillfredsställelse det här 
arbetet har gett mig. Men samtidigt som det känns att analysen har gett mig svar på 
uppsatsens frågor, har jag under arbetet med uppsatsen funnit ännu fler nya frågor att få svar 
på. Arbetet har bara börjat! 

 

 


