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Abstrakt 

 
Syfte med denna uppsats är att undersöka hur romer upplever sin integration i Malmö. Vi har 

använt oss av den kvalitativa metoden då vi har genomfört sammanlagt åtta intervjuer med män 

och kvinnor med romsk bakgrund. Vi har utgått från två sociologiska teorier: Pierre Bourdieus 

två begrepp, habitus och kapital och Erving Goffmans teori om stigma samt att arbetet präglas 

genomgående av begreppet integration. Dessa teorier anser vi vara relevanta för vårt valda ämne 

där habitus och de olika kapitalen har som syfte att förklara hur våra intervjupersoner betraktar 

sin integration i Malmö genom de olika möjligheter de har. När personer upplever svårigheter 

med integration kan detta på olika nivåer associeras till Goffmans teori som handlar om 

stigmatisering. Begreppet integration används i syfte för att jämföra vad integrationsbegreppet i 

sig innefattar och intervjupersoners egna åsikter om vad begreppets innebörd. 

Frågeställningar vi har utgått från är Vad innebär integration för våra intervjupersoner? samt 

Hur upplever våra intervjupersoner att de är integrerade i Malmö? 

Genom våra intervjupersoners åsikter har det framkommit att integration för dem är en 

avgörande process för deras tillvaro i Malmö. Intervjupersoners medvetenhet om vilka 

möjligheter som krävs för att bli en del en av gemenskapen överensstämmer med vad begreppet 

integration egentligen innebär. Tidigare studier visar att romer i stor utsträckning har varit i 

utanförskap på arbetsmarknaden, skolan och i bostadsfrågan. Det framkommer även att romer 

har uppfattats som främlingar samt att de har varit utsatta för diskriminering. Resultatet av denna 

studie skiljer sig från tidigare studier i den mån att det visade sig att de flesta av våra 

intervjupersoner känner sig integrerade i Malmö. Dock framkommer det att somliga av våra 

intervjupersoner är ambivalenta när det gäller deras upplevelse av integration p.g.a. bemötelsen 

de får av andra samhällsmedborgare. Deras gemensamma upplevelse av att vara integrerade 

förklaras genom deras långa vistelse i Malmö. Även om våra intervjupersoner tillhör en 

minoritetsgrupp i Sverige, med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 

samhällsmedborgare, framkommer det i vårt resultat att de inte känner sig socialt accepterade av 

andra människor i samhället p.g.a. de fördomar allmänheten har om romer. 

 

Nyckelord: romer, integration, stigma, habitus, kapital



 

  

Förord 
 

För ett lyckat genomförande av detta arbete vill vi tacka först och främst våra intervjupersoner, 

utan er värdefulla information och era åsikter hade vi inte kunnat utföra denna uppsats. Vi vill 

även tacka Mujo Halilovic, integrationssamordnare i Malmö för att ha hjälpt oss att hitta våra 

intervjupersoner. Ett stort tack till er! Vi vill även tacka vår handledare Marta Cuesta. 

 

Fiknete Bujupi och Sejla Marmulakovic   

Halmstad 09.05.29 
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1.Problembeskrivning 
 

1. 1Inledning 
 

Att vara förföljd, diskriminerad och föraktad i många Europeiska länder är inget en människa 

vill utsättas för. Men folkgruppen romer har haft liknande misär till sin vardag, och de flesta 

från samma folkgrupp fortsätter att ha detta elände serverat på faten ännu idag. De första 

uppgifterna som tyder på romers befinnelse i Sverige kommer från år 1512 

(www.romadelagationen.se). Romer är en grupp som anses härstamma från Indien 

(Nordström-Holm, Lind,1982:5ff). I många av dessa Europeiska länder, medräknat Sverige, 

utfärdades även grymma bestämmelser mot denna folkgrupp. Allt detta och mycket mer tyder 

på att deras kamp för deras rättigheter är därmed inte enkel. I Sverige fick romerna inte till 

stånd denna kamp, förrän år 1999 då romer erkänns som en etnisk minoritet. Detta innebär att 

romersk befolkning har numera enligt lag samma rättigheter och skyldigheter som vilken 

svensk invånare som helst (www.wikipedia.org/romer). 

I Sverige finns ungefär 50 000 personer med romsk bakgrund enligt vår fakta (Liégeois, 1998 

ref i Rodall-Olgac:2006;30). Av denna siffra finner man mellan 6000-7000 personer vara 

bosatta i Malmö kommun. Då Malmö kommun väckte vårt intresse till denna studie är det 

värt att nämna att Malmö är en kommun som ligger i sydvästra Sverige och är en del av Skåne 

län. I denna kommun kommer man underfund med att många romer befinner sig i utanförskap 

när det gäller utbildning, arbete och bostad. Romer anses ha en otillräcklig utbildning samt en 

stor misstänksamhet gentemot svenska myndigheter. Anledningen till detta kan vara att det 

inte är många år sen dessa romer inte hade sitt gynnsamma tillfälle för att involveras och 

lyckas lika väl som vilken samhällsmedborgare som helst i Malmö (Rapport: Romers 

situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas 

perspektiv”,2008). 

Vårt syfte med denna uppsats är att ur sociologiskt perspektiv berika och förstå hur åtta 

personer som är bosatta i Malmö sin integration i denna stad. Avsikten med denna studie är 

även att undersöka vad integration innebär för våra intervjupersoner på individnivå.
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1.2 Centrala begrepp  

 

Fördom: Begreppet fördom innebär en grupp människor/ individ har särskilda åsikter om en 

annan grupp/individ som inkluderar de förutfattade meningar som är baserade på rykte istället 

för kunskap. Fördomar har sin grund i stereotypa tänkandet där de ofta anknyts till etnisk 

minoritets grupper. Att upphöra stereotypa tankar är svårt eftersom de införlivas i kulturella 

uppfattningar (Giddens,2003:232). 

 
Diskriminering: Enligt nationalencyklopedins ordbok anses diskriminering vara en 

särbehandling av individer eller grupper. Där tar man upp tre olika diskrimineringsformer 

nämligen positiv, negativ och strukturell (www.ne.se/diskriminering ). Diskriminerings 

begrepp har ett värdeneutral, enligt Roth och innebär att man särskiljer eller urskiljer någon 

eller några (Roth,2008:9). Ett exempel på positiv diskriminering kan vara att man favoriserar 

ett parti exempelvis med hänsyn till att få en viss nytta av dem. Diskriminering förekommer 

just då med tanke på att du väljer ut detta parti och drar ner på de andra. 

Den negativa diskrimineringen kan förekomma med hänsyn till kollektiva egenskaper i form 

av kön eller hudfärg, religion, etnicitet etc. Exempelvis kan en person utsättas för ett 

karaktärsdrag han besitter tillsammans med andra människor. Detta karaktärsdrag gör 

samtidigt att han är jämförbar med andra individer eller grupper (ibid:12ff). En strukturell 

diskriminering innebär att enskilda individer kan försvara sig och skylla på att det är 

strukturen det är fel på och inte dem själva eller deras handling (ibid:32).
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1.3 Syfte och problemformulering 

 
Syfte med denna uppsats är att undersöka hur romer upplever sin integration i Malmö. Genom 

att använda oss av kvalitativ undersökning utför vi åtta intervjuer med personer som är bosatta 

i Malmö. Med denna studie vill vi fördjupa oss i intervjupersonernas situation och med hjälp 

av deras personliga tankar och resonemang hoppas vi få en rättvis bild på hur de betraktar sig 

vara integrerade i denna stad.  

 Vi har utgått från följande frågeställning: 

Vad innebär integration för våra intervjupersoner? 
Hur upplever våra intervjupersoner att de är integrerade i Malmö? 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen är upplagd i åtta kapitel. I det första kapitlet redogörs problembeskrivning av en 

inledning och centrala begrepp. Därefter framställer vi problemformuleringen och syftet med 

uppsatsen, samt vår frågeställning. Den historiska bakgrunden om romer redogörs i det andra 

kapitlet som sedan följs av en beskrivning av tidigare forskning och rapporter om romer i 

Sverige och Malmö. I kapitel tre beskriver vi teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss 

av. Vidare i kapitel fyra presenterar vi metodologiska utgångspunkter där vi ger en 

beskrivning av den kvalitativa metoden, urval och uppsatsens genomförande. Därefter 

diskuteras etiska aspekter.  

I uppsatsens femte kapitel ges en presentation av vårt insamlade material. Analysen kommer 

att redogöras i kapitel sex, utifrån tre teman som har framkommit av vårt empiriska material. 

Slutligen görs en sammanfattning i anknytning till undersökningens resultat. I kapitel sju 

kommer egna reflektioner om arbetets genomförande följt av vidareforskning. I kapitel åtta 

presenteras litteraturförteckning till uppsatsen. 
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2. Bakgrund  
 

Romer blev år 1999 av de svenska myndigheterna erkända som en minoritetsgrupp vilket 

innefattade att även deras språk romani chib blev ett av de nationellt erkända 

minoritetsspråken (www.wikipedia.org /romer ). Svenska minoritetspolitikens syfte är att: 

”ge skydd för de nationella minoriteterna,  

stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och  

stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande” (www.regeringen.se ). 

I Sverige finns ungefär 50 000 människor med romsk bakgrund. Dessa människor delas in i 

fem huvudgrupper: svenska (kelderach), finska (kaale, kale, kalé), utomnordiska, resande och 

nyanlända romer men detta avspeglar dock inte de olika variationerna inom de olika 

grupperna (Liégeois, 1998 ref i Rodall-Olgac:2006;30). 

I Malmö kommun som blev vår bestämda ort för denna studie finns det ungefär 6000-7000 

romer, som är indelade i sex olika grupper; lovara, kalderasha, rumungri, arli, gorbet samt 

kalé (Rapport: Romers situation i Malmö- 2008). 

 

Varför beteckningen Rom? 

Vi vill redan nu betona att vi under hela arbetets gång valt att hålla oss till beteckningen 

romer för att beskriva denna minoritetsgrupp. Anledningen till detta är att vi har den 

uppfattningen att ordet zigenare värderas som nedsättande ur romers perspektiv. Men vi har 

även tagit hänsyn till att ordet zigenare inte finns i romernas språk utan det är något som 

omgivningen har konstruerat samt att det handlar om romernas identitetsproblematik. Dock är 

det värt att nämna att den litteratur som är relevant för vår studie i stor utsträckning använder 

sig av ordet zigenare vilket på sistone har försvunnit även från de olika internationella 

organen. Härmed tar vi inget ansvar för litteraturens beteckning av denna folkgrupp 

(www.popularhistoria.se ). 
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2.1 Historisk bakgrund om romer 
 

För att få en helhetssyn om romers situation idag är det viktigt att bege sig tillbaka historiskt 

för att studera deras biografi.  

Zigenare har inte alltid varit förföljda och föraktade, de har inte heller alltid förflyttat sig utan 

det var i Europa som de ansågs och stämplades som parias1. På lösa teorier härleds det tusen 

år tillbaka i tiden till utvandringen från Indien. Zigenare som grupp har studerats länge och 

man anser att de tillhörde en folkgrupp som kallades för rajputer i Indien. Det finns samtidens 

lösa teorier som beskriver att zigenare sen urtid har varit ett förtryckt folk men det avfärdas 

genom att hänvisa till ordet Rai som finns i romanés, som är zigenarnas språk och betyder 

storman, kung . Man anser även att det var bland rajputer som man valde kungar och prinsar. 

I norra Indien i Punjab, Gujarat och i Rajasthan levde rajputerna som omtalade modiga 

krigare och skickliga hantverkare. Ännu i dag finns det Indier som för vidare från tradition till 

tradition berättelserna om rajputernas krigiska bedriftelser. Man menar att det är tack vare 

rajputerna som Muhammedanska invasionen av Indien förhindrades i årtionden. 

Utvandringen skedde i främst två vågor, under senare av 700- talet och i slutet av 1100- talet. 

Under religionskriget mellan hinduer och muhammedaner beräknas det att omkring en halv 

miljon indier lämnade landet. Bland annat var det en grupp som gav sig iväg till Europa via 

Afghanistan. Bland dem fanns även Rhamas, kungens söner, som skulle bli Europas zigenare 

och som länge kallade sig för prinsar, grevar, och baroner. Detta mötte så klart stor skeptism 

från omgivningen de begav sig till. De indier som utvandrade från Indien under olika perioder 

kom från olika folkgrupper och gemensamt för dessa var att de lämnade sitt land eftersom 

deras ställning och egendomar var hotade av de nya härskarna (Nordström-Holm, 

Lind,1982:5ff). 

Emigranterna som begav sig till Europa finns det inga säkra uppgifter om men den säkra 

uppgiften om deras befinnelse i Europa kommer från Kreta år 1322. Andra uppgifter som 

framkommer tyder på att zigenare skall även ha befunnit sig i Serbien och Bosnien under 

1300-talet . Man antar att de har kommit till Grekland genom Armenien och Persien. Genom 

grekiska lånord har man motiverat slutsatsen att zigenare skall ha befunnit sig i Grekland och 

i länder runt svarta havet innan de spred sig till övriga delar i Europa (Nordström-Holm, 

Lind,1982:19). 

                                                 
1       paria betyder utstött varelse, person enligt http://sv.wiktionary.org/wiki/paria#Svenska 
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Förföljelser 

Förföljelser av zigenare började i slutet på 1400-talet och i början av 1500-talet. I många 

Europeiska länder, bl.a. i Sverige utfärdades grymma bestämmelser mot zigenare (Nordström-

Holm, Lind,1982:24ff).  Innan romerna kom till Europa var de ett väldigt homogent folk och 

det var först efter förföljelserna som de har splittras i olika grupper beroende på språk, yrke, 

religion och nationalitet (www.ne.se/romer ). I Sverige utfördes zigenarförföljelsen genom 

kyrkan. För zigenare var livet i Europa hårt under dessa århundraden eftersom de väckte stort 

intresse som främlingar hos andra nationer (Nordström-Holm, Lind,1982:24ff). 

 

Utomnordiska zigenare 

Av de cirka 20 miljoner romer som bor över hela världen bor ungefär 15 miljoner i Europa, 

främst i Östeuropa (www.ne.se/romer ). Särskilt länder som Rumänien, Ungern, Bulgarien 

och Spanien har stora romska befolkningar (Liégeois, 1998 ref i Rodall-Olgac,2006:23). 

 

Finska zigenare 

Zigenare som kom till Sverige under 1500-, 1600-talet och 1700-talet har avvisats till Finland 

och därmed levt under svåra omständigheter. När Finland delades från Sverige år 1809 blev 

de zigenare som var kvar i landet finska zigenare. De finns ingen information vilka relationer 

dessa zigenare hade till andra länder. Det enda som står klart är att de har levt isolerade från 

omgivningen och i relation till andra zigenare i andra länder (Nordström-Holm, 

Lind,1982:39). 

 

Svenska zigenare 

De första uppgifterna om romer i Sverige härstammar från år 1512 i Stockholm. Det bekräftas 

samma år i en svensk krönika av Olaus Petri: "Her steen war höffuiizman worden, kom en 

part aff thet folket som fara omkring ifrå thet ena landet til thet andra, them man kallar 

Tatare, hijt i landet och til Stockholm; förra hade the aldrig her warit" 

(www.romadelegationen.se ). 

Under 1800-talet i Sverige finns det lite fakta om zigenare. En stor invandring av zigenare 

skedde under åren runt sekelskiften från kontinenten och via Ryssland från Finland. De som 

kom var ättlingar till de zigenare som hade kommit under medeltiden i Sverige. De som blev 

svenska zigenare var den nya grupp av zigenare som kom från Rumänien och Ungern som 

kallades för valakiska zigenare. En annan grupp var lovari zigenare som kom från Frankrike 
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och deras försörjning var bland annat hästhandel. Kelderaschzigenarn var den tredje grupp 

som kom till Sverige genom Ryssland och Finland där deras försörjning var bland annat 

kopparslageri. De svenska zigenarna levde avskild från de andra länders zigenare under en 

kortare tid jämfört med de finska zigenarna som blev uteslutna under en längre period. Detta 

berodde på att Sverige under 1914-1954 hade invandringsförbud för zigenare (Nordström-

Holm, Lind, 1982:29ff). 

 

Romer i dagens Sverige 

Bland de olika minoriteterna i Sverige utgör romerna en ännu mindre minoritet som består av 

ungefär 50 000 människor. Man delar in dessa människor i fem huvudgrupper: svenska 

(kelderach), finska (kaale, kale, kalé), utomnordiska, resande och nyanlända romer men detta 

avspeglar dock inte de olika variationerna inom de olika grupperna (ibid:30). I Malmö finns 

det omkring 6000-7000 romer indelade i sex olika grupper; lovara, kalderasha, rumungri, 

arli, gorbet samt kalé (Rapport: Romers situation i Malmö En rapport om Malmös 

minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv”,2008). 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Förutom att stanna vid en äldre studie har vi försökt att ta med nyare forskning som har 

utförts om romer i Sverige och Malmö kommun. En forskning vi har utgått från, som berör 

romer är Zigenarfrågan. Interventioner och Romantik (2002,) som är Norma Montesinos 

avhandling inom socialt arbete. Studien fokuserar på hur de svenska myndigheternas politik i 

förhållande till zigenare har utvecklats över tiden med syfte att analysera svensk 

zigenarpolitik under 1880-1970. Hennes avhandling skildrar inte om folkgruppen 

romer/zigenare utan det är en deskriptiv historisk studie där grunden till det empiriska 

materialet är en lång rad offentliga dokument, dels källor som talar om zigenarpolitik före 

1880 samt källor som behandlar tiden efter 1880. Montesinos syfte med avhandlingen var att 

besvara frågan om hur den svenska staten skapade sin zigenarpolitik och hur den återspeglar 

synen på zigenare samt hur olika handlingar legitimeras (Montesino, 2002:12f). 

Det socialpolitiska projekt som skapade regler och stabilitet i en grundad social organisation 

utgjorde statens zigenarpolitik en del. Montesinos analys av de olika dokument visade hur 

“berättelsen” om zigenare skapades genom att tillskriva zigenare specifika egenskaper 

(Montesino, 2002:189). De tidigare lagarna, de s.k. fattiglagarna tillämpade regler om vilka 
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som tillhörde gemenskapen genom att tala om vilka som hade rätt till hjälp. Genom detta 

skapades skiljelinjen mellan “vi” och “dem”. Montesino skriver att “berättelsen om zigenare 

har kunnat användas för att förklara både de åtgärder som staten vidtog för att inkludera och 

de åtgärder som vidtogs för att utesluta zigenare från de sociala organisationerna”(ibid:190). 

Då fattiglagarna utvecklades till fattigvårdslagar som fastställde nya villkor, vilket innebar att 

ha fast bosättning och arbetsplikt, identifierades zigenare som den rörliga grupp som skulle 

antingen lämnas utanför eller inlemmas i den sociala organisationen. Under 1900-talet 

identifierades zigenare som främlingar och utpekades av lagstiftningen och icke-önskvärda. 

  Andra delen av 1900-talet skedde det en uppdelning av fattigvårdslagen vilket 

gjorde att de rörliga fattiga delades i två grupper vilket medförde att tattare som också var en 

del av dem och zigenare kom att beteckna två avskilda grupper. Tattare började räknas som 

“svenskar” eftersom de har befunnit sig i landet länge medan zigenare urskiljdes som 

“främmande” eftersom de hade nyligen invaderat (ibid:190) 

 

En annan forskning som gjorts om romer är även rapporten Romer i Sverige-tillsammans i 

förändring. Denna rapport ledsagades från inrikesdepartementet där Leif Blomberg 

benämndes år 1996 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till insatser som 

kan förbättra romernas situation i det svenska samhället. Rapporten är ett överdrag som 

beskriver romer i helhet sett från många olika vinklar. Bland annat beskriver den deras 

situation som utsatta i samhället, samtidigt som den framhäver ett tydligt behov av 

omedelbara steg som skall leda till att integrationen för romerna skall förenklas, detta i 

samarbete med myndigheter, föreningar, skolan och inte minst staten som helhet (Rapport: 

Romer i Sverige-tillsammans i förändring,1997:46). 

Denna rapport har framhävt romernas utanförskap i Sverige och de faktorer som kan ha 

påverkat detta är en helhetssyn ur samhällets sida men även att romerna hölls utanför och 

involverades knappt. De behöver ta del av samhället med samma rättigheter och skyldigheter 

som vilken annan svensk medborgare som helst menar rapporten (ibid:31f). Rapporten har 

dragit slutsats att diskriminering av romskt folk förekommer utan tvekan i Sverige. Detta 

genom ett samtal som de hade med Diskrimineringsombudsmannen men även uppgifter från 

massmedia och deras romska representanter (ibid:37f). 

Rapporten vill framhäva att romerna skall ses som aktörer istället för hjälpbehövande och att 

de positiva betonas och inte bara det negativa. För att något bättre skall uppnås för romer vill 

de understryka att romerna måste medverka i de förändringar som sker. Romerna skall kunna 
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ta del av den information och anpassa den efter sig själva samt få en bredare kunskap om sina 

rättigheter och skyldigheter., dvs. bli en del av förändringen genom aktörsmodellen där 

individen är ett handlingsobjekt inte ett integrationsobjekt (ibid:42f). 

 

En annan rapport om romer vi har valt att belysa är “Romers situation i Malmö - En rapport 

om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv”(2008). Denna uppgift kom från 

Regeringskansliet som ville ha svar på ett antal frågor gällande romers situation i Malmö och 

sammanställdes av Emma Söderman och Britta Ström från Malmö Stadskontor. 

Rapportens viktigaste utgångspunkt till deras resultat anses vara samtal som har gjorts med de 

olika representanter från de olika romska grupperna och hur de ser på situationen om romer i 

Malmö. För att sammanställa ett resultat har de utgått ifrån ett tiotal återkommande möten 

med dessa representanter. I rapporten betonas det att samtliga resultat inte är övergripande för 

alla romers situation i Malmö, men anses vara mer än tillräckligt material som skall framställa 

romers situation gällande skolan, arbetsmarknaden och bostadssituationen. Rapporten drar en 

slutsats att genom samtal med de olika romska representanterna framkommer det tydligt att av 

Malmös 6000-7000 romer, befinner sig många av dessa romer i utanförskap då det gäller 

arbets- och bostadsmarknaden. Samt anses dessa romer ha en otillräcklig utbildning och har 

en stor misstänksamhet gentemot svenska myndigheter (Rapport: Romers situation i Malmö 

En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv”,2008). 

 

Målet med sådan grundval till våra tidigare studier var för att vi ville ha en bredare kunskap 

av romernas situation i Sverige som helhet för att sedan fokusera endast på romer i Malmö. 

De tidigare studier som belyser romernas situation skiljer sig från vår studie i den mån av att 

vi har valt att framhäva våra intervjupersoners egna berättelser. Vår studie styrs inte av olika 

dokument eller olika representanter för att framhäva våra intervjupersoners situation med 

romsk etnicitet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel kommer vi att göra en utförlig presentation av de sociologiska teorier som vi 

använder oss utav. Dock har vi valt att begränsa teorierna i den mån de anses vara relevanta 

för analysen av vårt empiriska material. Till en början har vi valt att utgå från ett begrepp 

integration som används i syfte för att jämföra vad integrationsbegreppet i sig innefattar och 

intervjupersoners egna åsikter om vad begreppet innebär för dem. Sedan har vi utgått från 

franska sociologen Pierre Bourdieus teorier där vi valt att använda oss av hans begrepp 

habitus, kulturellt, symboliskt och socialt kapital som skall förklara hur våra intervjupersoner 

betraktar sin integration i Malmö och vilka möjligheter de har. Detta kommer även att kopplas 

till Erving Goffmans teori om stigma som kan förklara olika svårigheter för integrering. 

 

3.1 Integration  
 

Integration är ett samlingsbegrepp och är omtalat i många invandringsländer (Aytar,1999:19). 

Begreppet har använts inom invandringsforskning för att belysa förhållande mellan 

invandrargrupper och det nya samhället (ibid:24). Integrationen är en av utgångspunkterna 

som ingår i dagens s.k. Sveriges migrationspolitik. Det är ett begrepp som är färgad av ett 

politiskt ton, d.v.s. regeringar använder detta begrepp när de vill förklara deras visioner kring 

multikulturella samhällen. 

Termen migration kommer av latinets migracio som betecknar geografiska mobiliseringar av 

människor inom eller mellan länder (www.wikipedia.org/integration ). Innebörden av 

beteckningen innefattar så väl som flyttning från ett land (emmigration) men också flyttning 

till ett annat land (immigration). Migrationspolitiken i Sverige utgår från att ha en helhetssyn 

och omfattar olika områden så som flykting-, invandrings-, invandrar-, och återvändarpolitik 

samt utrikes-, säkerhets-, handels-, och biståndspolitiken. När det gäller invandrarpolitiken 

kan den också betecknas för integrationspolitiken som har i syfte att underlätta invandrarnas 

väg in i det svenska samhället (Westin, 1999:94f). 

En annan form av anpassning till samhället är begreppet assimilering som presterar en 

fullständig anpassning till folkmajoritetens kultur (www.wikipedia.org/integration ). Westin 

skriver att assimilation länge var den styrande idologin i Sverige förhållande till invandrare, 

men har idag ersatts av integrationstanken där kulturella eller etniska minoritetsgrupper skall 
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kunna” bevara sin kulturella särprägel samtidigt som de inlemmas i majoritetssamhällets 

ekonomi, produktion, resursfördelning, politik och styre” (Westin,1999:55). 

En förklaring av integration är en “process som leder till att skilda enheter förenas. 

Integrerade grupper/samhällen bygger på värdegemenskap, sammanhållning, solidaritet och 

ömsesidigt beroende” (Aytar,1999:24). Karakteristiskt för en funktionell integration är hög 

grad arbetsfördelning och specialisering. 

En annan definition till integration är enligt Diaz ett socialt fenomen som redogörs för 

invandrarnas medverkande i olika typer av sociala relationer i det nya samhället. Han skriver 

att integration är även “ en process genom vilken invandrare blir en fungerade del i viktiga 

samhällssfärer i vilka en fördelning äger rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomster, 

sociala resurser, rättigheter, information) (Diaz ref. i Aytar,1999:25). 

Diaz delar in integrationen i tre olika nivåer där integrationsprocessen sker, makro- meso och 

mikronivå. I makronivå beskrivs hur samhället och de institutionaliserade förhållanden är 

dominerande för att förklara vägen till integration samt vad som är utav värde i 

samhällssystemet. Invandrargruppers struktur, interaktion och resurser är i fokus inom 

mesodimensionen. Mikronivån ställer in sig på individers förmågor, resurser och prestationer 

att integreras i samhället. Integrationen sker inom olika områden bland annat inom ekonomisk 

integration som innebär att man är integrerad i första hand i arbetslivet. Tillgångar till de 

sociala nätverk där kontakter med de infödda individerna utvecklas förekommer i social 

integration. Politisk integration innebär att man har samma politiska rättigheter som resten av 

samhället. Kommunikativ integration är att man har möjlighet till information och språk. 

Personlig integration betyder individers tillfredställelse med livet i det nya landet. Andra 

integrations områden är boendeintegration och familjeintegration (ibid:25f). 

Integrationen är i motsatts till segregation som betyder separation. Segregation är en typ av 

påtvingad distinktion mellan olika individer där åtskillnader baseras på olika grunder 

exempelvis etnicitet, social härkomst, kön, religion, status, språk m.m. 

(www.wikipedia.org/segregation ). 

Begreppet integration anser vi vara relevant för vår studie där avsikten är främst att jämföra 

våra intervjupersoners egna åsikter om vad integration innebär för dem i samband med vad 

integration egentligen är. 
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3.2  Habitus, kapital 
 

Varje samhälle består av ett flertal självständiga samhällssfärer, exempelvis ekonomin, 

politiken, kulturen, religionen, rätten etc. Inom dessa sfärer är makt och erkännande en av 

utgångspunkterna varje individ strävar efter. Med hänsyn till dessa existerande sfärer gör 

Pierre Bourdieu en analys av vilka maktförhållande som finns inom och mellan dessa 

samhällssfärer för att sedan förklara hur ojämlikheter och dominans uppstår och reproduceras. 

För att analysera detta utgår Bourdieu från tre huvudbegrepp: fält, kapital och habitus 

(Bourdieu,2004:7). Då vi anser att fält är ett brett förklarande begrepp finner vi endast kapital 

och habitus som relevant för vår studie. Dock är det värt att nämna att med fält menas: 

”ett kraftfält som tvingar sig på de agenter som är engagerade i det, och som ett slagfält där 

agenterna tvingas ta ställning till medel och mål som skiljer sig åt beroende på deras position 

i kraftfältets struktur”   

    (ibid:44)   

Med andra ord menar Bourdieu att ett samhälle inte kan uppstå utan en process där olika 

sociala, ekonomiska och kulturella fält samlas till en enhet. Denna process som ledsagas av 

det ständigt pågående skapandet av det legitima statliga monopolet på fysisk och symboliskt 

makt (ibid:44ff). För att ta del i dessa olika fält ska man ha vissa resurser som han valt att 

benämna kapital. Dessa kapital förklarar Bourdieu in i symboliskt, kulturellt, ekonomiskt och 

socialt. I vårt moderna samhälle är det ekonomiska kapitalet den mest naturliga resursen i 

samspelet med andra. Denna kapital valde vi att inte använda oss utav eftersom vi anser att 

den indirekt leder till klassjämförelse, vilket vi inte syftar till att göra i denna studie. Därför 

lägger vi större vikt på det kulturella, symboliska och sociala kapitalen som ter sig vara mer 

intressant för vårt ämne för att förklara hur våra intervjupersoner betraktar sig vara 

integrerade i Malmö genom de olika möjligheter de har. 

Det sociala kapitalet avser förenklad en individs förhållande till omgivningen. Ett exempel 

kan vara relationen som individen har i familjeband eller ett rikt socialt nätverk. Till skillnad 

från andra kapital arter låter det sociala kapitalet sig inte lagras i materiella tillgångar som 

exempelvis examina och titlar, inte heller används den för egennytta (Bourdieu,2004:115). 

Det sociala kapitalet är vid första påseende ett begrepp som låter oss klassificera och mäta 

tillgångar i stil, med ett välkänt släktnamn eller ett väl utbyggt kontaktnät (ibid:119ff). Denna 

kapital kommer vi att använda oss av i den form den står för med tanke på att vi ska 

undersöka hur våra intervjupersoners omgivning ser ut. 
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En annan grundläggande begrepp som Bourdieu laborerar är symboliskt kapital. Det 

symboliska kapitalet anses bringa en symbolisk ordning som kategoriserar människor och 

förmedlar bilder av hur världen ser ut. Förenklade exempel på det kan vara tillgångar som 

utbildningsbevis, dvs. utbildningskapital. Det kan även vara andra osynliga tillgångar 

exempelvis ”social kompetens” som är eftertraktad i dag. Ett symboliskt kapital vinner man 

främst av s.k. utbildningssystemet som Bourdieu pratat om. Symboliskt kapital är det som 

erkänns, något som anses vara betydande för övriga allmänheten och är i besittning av tillit 

(Bourdieu,2004:97ff). Denna kapital har vi användning av då vi beskriver de olika 

investeringar som våra intervjupersoner gjort för sin integrering, exempelvis förvärvat 

examen inom ett visst universitet eller anskaffat jobb etc.  

Det kulturella kapitalet har en mycket stor vikt hos Bourdieu. Det är den formen av kapital 

som kommer i form då man socialiseras in i ett samhälle med andra ord. Man vet hur man 

uppför sig i olika situationer. Det är det kapitalet som har en dold koppling med 

studiebegåvningen och som skapar en enhet (ibid:35). Det kan komma i form av språk 

exempelvis. Och denna kultur består i att veta hur de samtidiga skall hantera en vokabulär 

eller ett språkbruk och sociala relationer, som alltid måste eufemiseras (ibid:170). Denna 

kapital kommer vi att använda oss av, för att förklara hur våra intervjupersoner förenklad eller 

komplicerad associeras eller inte i samhället med andra samhällsmedborgare. 

Symboliskt kapital finns inte bara i yttre objekt så som pengar, kontaktnät och 

utbildningsbevis utan är något förkroppsligad och mentalt, och syftar därmed till begreppet 

habitus. Den styr deras tankar och tillämpningar vilket i sin tur bidrar till att den sociala 

världen återskapas eller förändras. I ordets dubbla bemärkelse syftar detta begrepp till att 

framhäva hur individen har kommit till att formas och att inta en speciell hållning exempelvis 

sätt att gå, stå och tala därmed även sätt att tänka och känna. Habitus kan antingen underlätta 

eller försvåra för individen att placera sig i en position på ett fält (Bourdieu,2004:18f). 

Habitus är med andra ord produkten av samhälleliga kunnigheter d.v.s. kollektiva minnen, 

kroppsliga såväl mentala. Det är de olika sätt man har lärt in och står för, vilket även grundas 

av det liv de dittills levt. Denna kapital kommer vi att använda oss ganska olika beroende på 

att den innefattar väldigt mycket indirekt i sig. Bourdieus olika kapital sammankopplar vi i 

analysdelen i samband med våra intervjupersoners uttalanden om vad de har gjort för att 

förbättra sin situation. Dessa kapital associeras olika beroende på deras vardagliga tillvaro.
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3.3 Stigma 
 

I varje samhälle finns det olika metoder som vi använder oss av för att kategorisera människor 

i olika grupper. Samtidigt har vi även klara uppfattningar kring vilka egenskaper som anses 

vara normala för människorna inom en kategori. Detta innebär att när vi träffar en främling 

krävs det inte mycket för att vi ska placera honom i den kategorin han anses tillhöra. 

Termen stigma skapades av grekerna som ett sätt att beteckna kroppsliga tecken som påvisade 

någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Dessa tecken visade tydligt 

att denna person var en förrädare och utstött, någon som man ska hålla sig borta från. När en 

okänd person dyker upp i en social miljö har man normativa förväntningar på den samt att 

redan vid första ögonblicket tillskriver man personen vissa egenskaper och fastställer den 

sociala identiteten. Om personen inte betraktas vara normal kan han bli utstött och stämplas 

som onormal vilket leder till att personen blir stigmatiserad (Goffman,2003:11f). 

Goffman menar att stigmat är ett resultat av andras värderingar, där de grupper som utgör en 

sort väktare för normalitet har förmåga påverka vad som är normalt respektive onormalt 

(Goffman ref. i Engdahl&Larsson,2006:113). 

Goffman skriver att det finns två olika identiteter, virtuell social identitet och faktisk social 

identitet. I detta sammanhang innebär det att när en person har blivit stigmatiserad tillskrivs 

denna en virtuell social identitet. Alltså anses man som handikappad och onormal vilket utgör 

en diskrepans som han kallar det, mellan den virtuella och den faktiska identiteten. Samtidigt 

kan personen omplaceras om det skulle visa sig att han har andra egenskaper som gör att den 

virtuella inte längre stämmer. Det finns tre olika typer av stigma som Goffman tar upp. Han 

talar om kroppsliga stigman som till exempel ett fysiskt handikapp såsom missbildningar. 

Fläckar på den personliga karaktären är en annan typ av stigma och visar sig till exempel 

genom missbruk och viljesvaghet. Tribala stigman som inkluderar religion, etnicitet, klass 

och kön är den tredje typen av stigma (Goffman,2003:12ff) 

Mötet mellan den så kallade stigmatiserade och normala 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. 

Denna osäkerhet mellan dem ger en känsla av obehag därför väljer man ofta att undvika 

kontakten med den andra menar (Goffman,2003:30).  

När en skillnad mellan dessa två uppstår avges följdeffekten att den stigmatiserade individen 

blir avskärmad från samhället och även från sin egen identitet. När flertal individer 
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stigmatiseras av samma anledning så finner man sympatiska andra vilket innebär att man 

håller ihop och hjälper varandra att hantera stigmat. Inom denna ”grupp” finner man andra 

sociala sätt att umgås på än i de sociala mixande relationerna. 

När en individ inte kan dölja sitt stigma som till exempel en mörkhyad man, blir han 

misskrediterad. När det gäller misskreditabel så döljer man sitt stigma. Ett exempel är en 

romsk kvinna som väljer att inte bära romska traditionella kläder och på så sätt döljer sin 

etnicitet, sitt stigma. Hon vet att hon kan bli upptäckt men hon gör det ändå, med tanke på att 

hon vill ta del av det ”normala” trots sitt stigma. Det handlar bl.a. om informations kontroll, 

där man helst av allt vill ha kontroll över den information som visas utåt om sitt stigma 

(ibid:50). 

Genom Goffmans resonemang om att i varje samhälle finns det olika metoder som används 

för att kategorisera människor anser vi att stigma kan vara ett sätt som leder till att 

människornas integration i samhället försvåras. Av den orsaken kommer denna teori att 

användas i samband med analysen av det empiriska materialet. 
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4. Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt redovisas de metodologiska utgångspunkterna som vi anser vara betydande för 

denna studie. Därefter presenteras hur studien har genomförts. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om vilka etiska aspekter som har varit aktuella under arbetets gång. Detta för att 

läsaren skall få en betroende sammanställning av denna studie. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Till vårt genomförande av denna studie har vi valt att utgå från kvalitativ metod. Denna 

metodologi innebär att man bygger upp kunskap genom ett samspel mellan två individer eller 

flera individer som utbyter synpunkter med varandra (Kvale, 1997:21). Den kvalitativa 

metoden grundas på en insamling av berättelser i form av t.ex. intervjuer med människor. 

Med en kvalitativ intervju menas att ett samtal är en grundläggande form för det mänskliga 

samtalet där man talar, svarar och ställer frågor till varandra och genom detta sociala samspel 

utbyter man med varandras erfarenheter och känslor. Detta kan leda till att man på en djup 

nivå kan lära känna de världar som motparten lever i. Denna form av samtal mellan oss och 

våra intervjupersoner gav en bredare förståelse samt värdefull information som vi senare har 

kunnat använda i tolknings och analyssyfte (Kvale,1997;13,21,34). 

Anledningen till att kvalitativa intervjuer användes var för att det fanns behov av en rikligare 

information gällande vår studie, från våra intervjupersoner. Samtidigt ville vi få en bredare 

kunskap och en djupare förståelse genom att låta intervjupersonerna själva berätta utförligt 

om deras upplevelse av integration. Därmed kunde vi ta del av våra intervjupersoners egna 

åsikter och tankar om hur de personligen upplever att de är integrerade i Malmö. Detta leder i 

sin tur till värdefulla insikter genom det ingående data som vi samlade in.  

Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjun (Aspers, 2007:136f). Det innebär att vi 

hade en intervjuguide med ett antal tydligt angivna frågor som vi ställde intervjupersonerna. 

Intervjuguide är en lista över frågeområden där innehållet och ordningen bestäms helt upp till 

uppsatsens innehåll men även hur man vill ha det uppställt (Trost,2005:50). Intervjuguiden 

gav oss möjligheten att ställa följdfrågor kring vissa teman som vi var extra nyfikna på, ville 

ha mer information om samt det vi ansåg vara intresseväckande. 

Den kvalitativa metoden gav oss tillfälle att under vår studie samspela och komma närmare 

våra intervjupersoner. Med detta tillvägagångssätt kunde vi fråga intervjupersonerna 
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upprepande frågor som vi kanske inte hann reagera över samt få en bättre förståelse på deras 

svar och dess innebörd. Detta underlättade för oss att förstå intervjuerna, men vi fick även en 

större kontroll över intervjusituationen och kunde styra den ifrån de olika teman som vi hade i 

avsikt att lyfta fram.  

Målet med uppsatsen var inte att generalisera helheten utan vi ville istället fokusera på att 

endast lyfta fram intervjupersonernas situation genom att låta dem själva berätta. Vi valde 

medvetet att inte utgå från den kvantitativa metoden eftersom man inom denna metod inte 

intresserar sig för ett specifikt område utan man genererar helheten. Detta gör att vi redan nu 

understryker att vårt material endast gäller våra intervjupersoners upplevelse. Vi vill inte 

generalisera att resultatet som framkommer i den här uppsatsen gäller alla personer i Malmö 

med romsk bakgrund. Kvale hävdar att kvantitativ metod undersöker systematiska fenomen 

där resultatet ska vara statistisk. Denna metod syftar till att mäta mängden, storleken och 

kvantiteten av något, vilket vi anser inte passar vår frågeställning (Kvale, 1997:67).  

 

4.2 Förförståelse 
 

Med tanke på att vi är två skilda personer som har valt att studera personer med romsk 

ursprung ter det sig naturligt att vi har utgått från två olika förförståelse för ämnet. En av oss 

har aldrig umgåtts med romer och därmed har väldigt lite kunskap om dessa individer, medan 

den andra vet betydligt mer om romer och dess folkslag eftersom hon är uppvuxen med dem. 

Vår förförståelse innan bearbetningen av det empiriska materialet påbörjades, var att romer i 

stor utsträckning befinner sig i utanförskap i Malmö. Förförståelsen har påverkat valet av de 

frågor vi ville ha svar på men även metoden, tolkningar, liksom analysen av materialet. 

Studien handlar om att beskriva personernas livsvärld och för att kunna få fram så empirinära 

material som möjligt har vi varit medvetna om vår egen förförståelse under hela 

studieprocessen. Vår förförståelse bygger också på tidigare forskning, litteratur som beskriver 

romers situation i Sverige samt medias beskrivning av romers utsatthet. 

 

4.3 Urval 
 

Urvalet av våra intervjupersoner består av personer som är bosatta i Malmö och anledningen 

till varför denna stad blev vår utgångspunkt är att en av oss redan hade bekanta med romsk 

ursprung där. Dessa personer vände vi oss först till med skälet att vi ansåg att detta skulle 
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underlätta tillgängligheten och utförandet av intervjuerna. Av de personer som vi kände var 

det endast tre personer som var intresserade att ställa upp på intervju. Vi insåg att det var 

svårare att hitta personer som ville ställa upp för intervju än vad vi först trodde. Bristen av 

intervjupersoner lättade dock något när vi vände oss till externa kontakter. 

Andersen hävdar att när man bedriver informationsinsamling finns behov att ta kontakt med 

olika instanser. Det kan bli aktuellt att uppsöka bibliotek, yrkesmiljöer, leverantörer 

myndighetskontor eller privata företag och föreningar, som med andra ord kallas för externa 

kontakter (Andersen, 1998:109). I vårt fall förutom biblioteket som var en länk till kunskap 

om romer var vi även tvungna att kontakta en förening i Malmö som fungerar som ett 

mellanled mellan romer och samhället. Genom kontakt med denna förening som välkomnade 

vårt intresse av ämnet fick vi tag på ytterligare fem intervjupersoner. 

Vårt sikte var inställt på 10 intervjupersoner, men vi fick bara ihop sammanlagt åtta. Med 

framgången av externa kontakter fick vi även en jämn könsfördelning, där våra 

intervjupersoner består av fyra kvinnor och fyra män. Vi har inte tagit hänsyn till vilket land 

de kommer ifrån eller vilken grupp av romer de tillhör utan deras etniska bakgrund skulle 

vara romsk. Syftet var att lyfta fram några personer som under en längre tid har bott i Sverige 

och kanske till och med vuxit upp här, därför valde vi att åldersmässigt sätta gränsen på 20 år. 

Anledningen till detta var att vi ansåg att personer som är yngre kunde ha tagit vårt ämne 

mindre allvarligt. Någon övre gräns ansåg vi inte vara nödvändig. Omedvetet blev resultatet 

att somliga av våra intervjupersoner har ett arbete och är utbildade. 

De personer som en av oss kände sedan tidigare har vi reflekterat om hur denna omständighet 

kan ha påverkat denna undersökning samt oss som undersökare. Men det som vi däremot fann 

positivt var att vi fick fram mer information tack vore att intervjupersoner kände oss som 

intervjuare och vågade öppna sig mer pga. detta. Eftersom ämnet berör ett personligt område 

som handlar om etnicitet och intervjupersonernas livssituation anser vi att det har varit mer 

positivt än negativt att vi kände samtliga intervjupersoner sedan tidigare. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

Intervjuerna med personer som är från vår gemensamma bekantskap genomfördes 

tillsammans, där en av oss hade i uppgift att intervjua och den andra att observera reaktioner 

som uppstod vid de frågor som ställdes. Innan vi genomförde intervjuerna berättade vi för 

våra intervjupersoner om vad syftet är i vår studie samt om vad ungefär frågorna kommer 
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kretsa kring. Meningen med detta var att ge intervjupersonerna ett försprång, dvs. att 

förbereda intervjupersonerna på de frågor som skulle bli besvarade samt ge dem en möjlighet 

att hoppa över en viss fråga som de kände sig obekväma med.  

Under respektive intervju var observatörens deltagande aktivt då observatören kom med 

följdfrågor. Intervjuer med dessa personer har genomförts på olika platser, där de själva fick 

samtycke att välja den miljön de önskade. Intervjuerna spelades in med bandspelare som var 

ett verktyg för att underlätta insamlingen i helhet av det empiriska materialet. De 

intervjupersoner som vi fick kontakt med genom föreningen var vi tvungna att intervjua 

separat i föreningens lokaler under samma tidpunkt på grund av deras tidsbrist. Att vara 

endast en intervjuare på plats gav personerna som intervjuades en möjlighet att känna sig 

mindre nervösa och inte uppleva intervjun som ett förhör, vilket kunde uppstå då vi var två 

intervjuare.  

 

Vår roll vid intervjun 

När man bedriver en undersökning hamnar forskaren i någon relation med de människor som 

hon/han undersöker vilket även betyder att dessa människor får en bild av vad man är för 

person som forskare. Forskarens utseende och klädsel är utmärkande egenskaper som säger 

något om vem hon/han är (Ahrne, 2007:37.) Då vi har valt att uppmärksamma oss på 

romernas situation i Malmö, med personer som har ett romskt ursprung har vi observerat att 

det som var förekommande vid somliga intervjutillfällen är att några av våra intervjupersoner 

visade nyfikenhet för vår etniska bakgrund. I relation till detta var de nyfikna på syftet med 

vår studie. Eftersom vår undersökning handlar om personer ur folkgruppen romer kunde vårt 

intresse för ämnet, av intervjupersonerna, ibland uppfattas som oroligt och vid ett flertal 

gånger hotfull. 

Intervjupersonerna som vi kom i kontakt med från föreningen ville ha en utförlig motivering 

om vad vi ville undersöka. Under somliga intervjutillfällen uppmärksammade vi också att 

några intervjupersoner sökte förståelse av oss genom att säga ”men du vet”, ”eller hur” och 

”du förstår” i vetskap om att vi är personer med utländsk bakgrund. Det som vi har strävat 

efter mest i denna studie är objektivitet där vi har avstått att ge våra intervjupersoner den 

bekräftelsen de sökte. I vårt redovisande resultat har vi strävat högt över att vara 

värderingsfria. Vi vill även påpeka att vi inte misstror det som intervjupersonerna uttalat sig 

om vid intervjutillfällen men dock undrar vi över om inte resultatet hade blivit annorlunda om 

vi som undersökare tillhörde exempelvis ”infödda svenskar” (ibid:38).  
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4.5 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
 

Vår uppsats bygger på den hermeneutiska tolkningen som innebär att ett specifikt fenomen 

måste tolkas för att den ska kunna förstås. Hermeneutiken innebär en tolkning av texter i syfte 

att få en gemensam förståelse av en texts mening. Detta innebär att hermeneutiken är viktig 

för vår intervjuforskning då den ger oss en möjlighet att tolka muntliga samtalet som kommer 

att förvandlas till texter (Kvale,1997:49). Tolkningen av texten sker i den hermeneutiska 

cirkeln som innebär att “förståelse av en text sker genom en process vilken de enskilda 

delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den begrips” (ibid:50). Det 

sker i en process som medför att de enskilda delarna kan förändra den tidigare uppfattningen 

hos helheten och på nytt kan förändra uppfattningen hos delarna (ibid:50). Eftersom vi har 

tagit del av våra intervjupersoners egna berättelser, utifrån deras olika perspektiv och 

upplevelse bildar dessa personer de olika delar av helheten som vi har undersökt. 

Undersökningen av enskilda personers berättelser gynnar oss genom att det ger oss bild av 

deras verklighet. Det innebär att vi försöker nå förståelse för våra intervjupersoner genom att 

beskriva hur de upplever sin situation. Det handlar alltså om en process som går i cirklar och 

ger vår förförståelse en möjlighet till förändring. Det är denna process som kommer att vara 

utgångspunkten i vår analys där vi utgår från vår förförståelse då vi både tolkar delarna och 

helheten. 

Efter insamlingen av vårt empiriska material kan man dela upp denna process i olika delar. 

För att få en tydligare bild av vår empiri valde vi att strukturera våra intervjuer genom 

transkribering och utskrift. Eftersom vi har åtta ordentliga intervjuer på ungefär en timma, 

valde vi att göra en meningskoncentrering. Det som ansågs vara överflödigt och irrelevant 

under intervjun, exempelvis repetitioner och avvikelser då våra intervjupersoner gick ifrån 

ämnet valde vi att reducera. Det som vi la mest vikt på var att finna sambandet mellan våra 

intervjupersoners berättelser och förena dem. Efter att det empiriska materialet var framställd 

återstod den s.k. meningstolkningen, där vi på hermeneutisk vis tolkar det som har 

framkommit i intervjun genom den kunskapen som vi bär med oss sedan tidigare 

(Kvale,1997:170f). Till stöd över hur våra intervjuer ska analyseras tillämpar vi särskilda 

teoretiska utgångspunkter som även skall vara en analysteknik i avsikt för att besvara vår 

frågeställning (ibid:187). 

 



 

22 

 

4.6 Etik 
 

Eftersom vår studie handlar om ett mänskligt perspektiv där vi tar del av intervjupersonernas 

egna uppfattningar och värderingar är vi medvetna om att deras egna åsikter är någonting som 

är privat och känsligt för dem. Vi som studenter har skyldighet att handskas med materialet på 

ett korrekt sätt för att upprätthålla konfidentialiteten och de etiska aspekterna i vår studie. Vår 

medvetenhet om detta har gjort att vi har utgått från forskningsetiska principer så noggrant 

som möjligt genom att följa Vetenskapsrådets riktlinjer. Det finns fyra allmänna huvudkrav 

vid forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (www.vr.se). 

Innan intervjuerna genomfördes informerade vi våra intervjupersoner om vad syftet är med 

vår undersökning. Vi gav dem möjligheten att själva bestämma deras medverkande i intervjun 

samt att vi informerade dem att de kunde avbryta intervjun när de ville. Intervjupersonerna 

upplystes även om att de själva kunde bestämma vilka frågor de ville besvara och de frågor 

som de upplevde obekväma kunde de bortse från. Den största vikten lades på 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjupersonernas informerades om att deras 

namn och andra uppgifter som har framkommit under intervjun skall behandlas konfidentiellt. 

Deras namn i presentationen har fingerats för att säkra deras anonymitet, där våra 

intervjupersoner har fått bestämma ett fingerat namn som skall anpassas till deras nationalitet 

och etnicitet. Efternamnet har vi däremot valt att utesluta helt eftersom det är irrelevant för 

vår studie samt anser vi att efternamnet inte är av lika stor betydelse som förnamnet.  

De etiska besluten sker inte endast vid ett visst moment under intervjuundersökningen utan 

man skall ha dem i omtanken under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997:105). Eftersom vi 

bär med oss vår ursprungliga förförståelse kan det vara positivt och negativt. Med detta menar 

vi att vår förförståelse kan till stor del ha påverkat vårt val av frågor och intervjupersoner. Det 

positiva kan vara att vi får en ändrad uppfattning efter vår undersökning och att vi utökar vår 

kunskap om våra intervjupersoners situation. Intervjufrågorna har vi formulerat utifrån flera 

sätt. Först har vi tittat på vilka fördelar med intervjufrågor vi hade till vår frågeställning. 

Nästa steg i processen var att noggrant titta på intervjufrågorna så att dessa inte berörde 

deltagaren i intervjun på ett obehagligt sätt. Även under analysen måste man ha i åtanken över 

hur djupt och kritiskt tolkningen av intervjuerna skall vara, samt hur mycket inflytande 

intervjupersonerna skall ha. Den kunskapen vi återger i uppsatsen har vi i skyldighet att 

bekräfta så mycket som möjligt. Detta gör vi genom att vi utför en sammankoppling mellan 
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vårt empiriska material genom att relatera till de tidigare studier samt teoretiska 

utgångspunkter (ibid:105). Då vi är medvetna om att vi undersöker ett personligt ämne för 

våra intervjupersoner har vi även reflekterat kring framställningen av resultatet, där vi anser 

att vi har lyckats bra med att ge korrekt fakta om våra intervjupersoner. 
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5. Presentation av materialet 
 
I detta avsnitt kommer vi att göra en presentation av de intervjuer som har genomförts. Under 

intervjuerna har vi främst fokuserat på intervjupersonernas egna upplevelser, åsikter och 

känslor kring deras integration med hänsyn till deras etniska bakgrund som romer. 

Sammanlagt har vi åtta intervjupersoner, män och kvinnor, som kommer att presenteras här 

nedan. Presentationen kommer att indelas i olika teman, som bygger på citat hämtade från 

våra intervjupersoner. 

 

Bruno är 39 år gammal och jobbar inom socialt arbete med sociala frågor. Idag bor han i 

Malmö men kommer ursprungligen från Slovakien. Han kom till Sverige 1977 som flykting 

med sina föräldrar, i vetskap om att Sverige är ett tryggt land.  

Amela är 24 år gammal och bor i Malmö sedan 1992. Hon kommer ursprungligen från 

Bosnien och flyttade hit med sin familj på grund av kriget i Bosnien. I dag jobbar Amela som 

behovsanställd inom äldreomsorg.  

Roland är 36 år gammal och född i Danmark, men har sitt ursprung i f.d. Tjeckoslovakien. 

Han kom till Sverige som en ettåring med sina föräldrar och sedan 1978 har han bott i Malmö. 

Roland är utbildad som nätverkstekniker inom data men idag jobbar han som 

samhällsvägledare, med att hjälpa människor med integrationsfrågor.  

Boris är 24 år gammal, har yrkesutbildning som bilmekaniker och är arbetslös för tillfället. 

Han är född och bor i Malmö, men hans föräldrar kommer ursprungligen från Serbien.  

Hanna är en 30- årig kvinna som bor i Malmö och är samhällsvägledare. Hon kommer 

ursprungligen från Slovakien men flyttade till Sverige med sina föräldrar när hon var fem år 

gammal. Anledningen till flytten var att hennes föräldrar hoppades på bättre levnadsvillkor 

samt att de redan hade släkt som var bosatta i Sverige.  

Jovana är 34 år gammal och bor i Malmö. Hon jobbar halvtid som servitris och studerar 

samtidigt till undersköterska. Hon kom till Sverige 1991 från Serbien i flykt från kriget. 

Katarina är 28 år gammal. Hon är född i Polen men flyttade till Sverige med sina föräldrar 

när hon var sju år gammal. Hon bor i Malmö och arbetar idag som frisör.  

Anledningen till att hon kom till Sverige var att hon hade släkt som var bosatta i landet sedan 

en tid tillbaka. 

Roger är 23 år gammal, bor i Malmö och är studerande. Han kommer ursprungligen från 

Kroatien och flyttade till Sverige 1992 med sina föräldrar på grund av oroligheterna i 
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Kroatien och i vetskap om att Sverige är ett land med bättre levnadsstandard än hans 

ursprungsland.  

 

5.1 ”Att kunna känna mig delaktig i samhället [...]” 
 

Här presenteras en beskrivning om vad integration innebär för våra intervjupersoner.  Därefter 

följer deras egna berättelser om huruvida de känner sig integrerade i Sverige. 

 

I frågan om vad integration innebär för Bruno personligen svarade han: “mycket… 

integration betyder för mig att jag kan vara den jag är, behålla min kultur, seder, religion och 

ändå känna mig en del av majoritetssamhället“.  

Han berättar även att han inte tycker att han ska behöva bli påtvingad ett visst levnadssätt eller 

kultur för att vara en del av majoriteten. Han säger vidare att även att utbildning och arbete är 

speciellt viktigt för integration.  

 

Då vi ställde samma fråga till Amela svarade hon att ” jaa..ja ska ha ett jobb, samma 

rättigheter som resten av samhället är nog också viktigt… kunna svenska språket, och då 

kunna klara sig själv… och ha rätt till utbildning väl”. 

Roland säger ”Jag som rom ska kunna gå ut med min kultur i samhället ”. Vidare hävdar han 

att svenskar ska vara mer öppna för att få en bättre förståelse av romsk kultur. Han säger även 

att det bör råda ett utförligare samarbete mellan de svenska och romska människorna, vilket 

kan besvara olika frågor som varför romer beter sig på olika vis, för att förstå den romska 

kulturen bättre. 

Boris uttalar följande: “Att kunna känna mig delaktig i samhället, vara den jag är samtidigt 

som jag blir en del av samhället…“.  

Sedan säger han att språket och lika rättigheter samt andra faktorer som utbildning är av stor 

betydelse för integreringen i samhället. 

När samma fråga ställdes till Hanna uttryckte hon att integration för henne innebär:  

“att kunna ta del av samhället på samma villkor som alla andra…att ha samma rättigheter 

som alla andra samma skyldigheter som alla andra...Alltså att inte särbehandla mig på 

någorlunda sätt bara för att jag är romsk, eller för mitt etniska bakgrund. Jag ska ha samma 

rättigheter och skyldigheter som en vanlig svensk i samhället…Sen är det väl att ha 
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möjligheter till att ha jobb till att få utbildning på samma villkor som en svensk. Att dem inte 

drar mig över en kam och tänker på ja, hon är romsk”.  

 

Jovana berättar följande om hennes åsikter vad integration innebär: ”Vad det innebär?… det 

är att ha en bra utbildning… ha ett jobb samt ett värde som gör att man är en del av 

samhället“.  

Hon säger även att man skall kunna vara sig själv och inte dömas för något av andra.  

I samma fråga valde Katarina att uttrycka följande: “Det är väl att först och främst ha ett 

jobb ju…man ska kunna klara sig själv helst“. Vidare säger hon även att språket är en viktig 

del för integrationen annars blir det svårt att kommunicera med andra i samhället.  

På liknande sätt nämner Roger att integration för honom innebär att “Jag ska ha värderas lika 

och ha samma rättigheter och skyldigheter som en vanlig svensk i samhället.” 

Han säger även att han vill ha lika stora chanser till att ha jobb och utbildning. Även Roger 

tycker att det svenska språket och att kunna klara sig själv är viktigt för integrationen.  

 

5.2 “aaaa på nåt sätt så är jag det […]” 
 

Då vi ställde frågan om våra intervjupersoner personligen känner sig själva integrerade i 

Malmö fick vi varierande svar.  

Bruno är idag gift med en svensk kvinna och har ett jobb som han trivs med och yttrar sig på 

följande vis “ja jag känner mig integrerad i Malmö.… jag bor här sen länge… har utbildning 

och umgänge som jag känner trevnad i… så själv känner jag mig integrerad“.  

 

Då vi ställde samma fråga till Amela uttryckte hon sig på följande sätt: “[…]jag har valt att 

utbilda mig plus nu jag har ett jobb… eller vid behov då, så jag borde känna mig integrerad 

på de sättet men kanske inte helt”.  

Vidare berättar hon att till skillnad från tiden då hon var arbetslös och gick på socialbidrag så 

anser hon sig vara mer delaktig nu än vad hon var tidigare. Under den tiden upplevde hon att 

hon inte hade så mycket kontakt med samhället och andra människor.  

Precis som Bruno, hävdar Roland att han känner sig integrerad på grund av att han har bott i 

Malmö under en längre tid. Han uttrycker: “jag är integrerad… jag kan svenska språket… 

min sambo är svensk kan man säga…[…] och jag har också ett jobb”. 
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I frågan om Boris känner sig integrerad i Malmö hade han blandade åsikter och yttrar sig på 

det här sättet “aaaa på nåt sätt så är jag det… men ändå inte”. Vidare specificerar han sitt 

svar med att berätta att han känner sig integrerad i Malmö på grund av att han är född och 

uppvuxen i Sverige och har tagit del av den svenska kulturen.  

När samma fråga ställdes till Hanna svarade hon att “numera känner jag mig som integrerad 

i samhället på grund av att jag har ett bra arbete nu som jag trivs med och känner stor 

delaktighet av”.  

Hon berättar vidare att hon avbröt sina studier vid 13-års ålder och blev bortgift. Som 

hemmafru, berättar Hanna, att hon inte kände stor delaktighet i samhället då hon inte hade 

mycket kontakt med andra människor än de som tillhörde den närmaste kretsen, så som familj 

och släktingar. Efter giftermålet och ett flertal barnförlossningar valde Hanna att återgå till att 

utbilda sig och valde att läsa vård och omsorgsprogrammet. Hon påpekar att utbildningen har 

gjort en stor verkan på hennes liv. 

 

Jovana anser sig till en viss grad vara integrerad i Malmö i och med att hon berättar att hon 

har bott i Malmö i många år och är även en svensk medborgare. Enligt henne är de dessa delar 

som får henne att känna sig en del av samhället. Men för Jovana finns det även andra faktorer 

som är viktiga för integrationen. Hon berättar vidare även att andra faktorer som gör att hon 

känner sig integrerad är “asså jag har bott här länge och jag kan ju språket… jaa har gått i 

skolan här… har utbildat mig här och har ett jobb”.  

Jovana berättar att språket hjälper henne att skapa en delaktighet i samhället, men också att 

språket har hjälpt henne att kommunicera och utvecklas i samband med andra svenska 

medborgare. 

Precis som Jovana berättar Katarina att hon ”delvis” känner sig att hon delvis känner sig 

integrerad i samhället. Hon säger att skälet till att hon känner sig integrerad i Malmö är för att 

hon har bott i staden i 21 år, arbetar som frisör och kan svenska språket. Orsaken till delvis 

integrationen beror på att hon upplever att andra människor har en dålig inställning till romer.  

Även Roger berättar att han har olika åsikter om han upplever sig vara integrerad eller inte i 

Malmö. Han säger att eftersom han är uppvuxen i Malmö och kan språket så känner han att 

han är integrerad på det sättet. Roger berättar vidare att anledningen till varför han inte känner 

sig integrerad är på grund av bemötelsen han får av andra människor i samhället. 
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5.3 “[…] men ändå inte”.  
 

Bruno berättar att mötet med andra inte är alltid så bra. Enligt honom beror det på grund av 

fördomar som finns mot romer. Han säger att “andra ser oss romer som att vi inte är pålitliga 

och att vi är skumma och det kan man stötta på varje dag, speciellt från folk i större 

allmänhet. 

Med allmänhet menar han att media skapar en negativ syn på romerna. Detta förknippar han 

med ett inslag som har varit på TV där media gick ut med en konflikt som rådde mellan en 

romersk familj och en annan svensk familj.  Han tycker att media i själva verket gick ut med 

de förutfattade meningarna om romer. Enligt Bruno förstärkte TV inslaget de förutfattade 

meningar som människor i allmänhet har om romer, dvs. den allmänna bilden om att romer är 

våldsamma, idioter, samt psykotiska. 

Bruno tar även upp ett annat exempel där han menar att i möte med andra människor som inte 

känner till hans påbrå resulterar ofta med att personerna i fråga blir förvånade över hans 

ursprung på grund av att han anses vara en etablerad samhällsmedborgare. Bruno menar att 

den allmänna uppfattningen om romer är att de är misslyckade individer som inte kan anpassa 

sig till samhället. Enligt Bruno bygger dessa åsikter endast på okunskap om andra människor 

och grupper.  

Då vi frågade Amela varför hon inte känner sig helt integrerad i Malmö svarade hon genom 

att relatera till fördomar som hon tycker bidrar till att hon inte känner sig helt integrerad. Hon 

berättar för oss ett exempel som hon bland annat lever med på jobbet än idag. Amela har på 

grund av sin härkomst hamnat i en obekväm tvist på jobbet som pågår mellan en vårdtagare 

och henne själv. Hon berättar att en äldre kvinna vägrar ta emot vård från henne i och med att 

hon har fått veta att Amela är romska och säger vidare:  

”hon vill inte ha hjälp från mig…. och det har nu varit i några månader… när jag skulle in 

till henne en dag så vägrade hon ta min hjälp… jag fattar inte varför så jag ropade på andra 

sköterskornas hjälp… senare visade de sig att hon vägrar ta min hjälp eftersom hon fick veta 

att jag är romska …jag tillhör ”de smutsiga” hade hon sagt till mina kollegor […] ”.  

Amela menar att den negativa bilden av romer inte har förändrats i samhället och att den 

negativa attityden mot romer som folkslag fortfarande lever kvar i Sverige.  

Även Roland berättar att han har upplevt att det finns många fördomar riktade mot romer. 

När det gäller fördomar så har han fått höra att romer i stor utsträckning är business- men och 

resande. Han berättar om sina tidiga skolupplevelser där andra elever ropade skällsord efter 
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honom “jävla zigenare[…] du är tjuv”. Han hävdar vidare att sorgligt nog så finns det en bild 

av andra att romer är tjuvar. Detta är för Roland en stämpel som sitter på ryggen på alla 

romer, inklusive honom själv.   

Att andra har en bild av romer som tjuvar styrker han med ett exempel om hur han ibland 

upplever en obekväm situation då han befinner sig i klädesaffärer. Roland menar att 

butiksbiträdet alltid har ögonen på honom och håller sig i närheten, låtsandes att hon ska 

ordna kläder omkring honom. Han berättar att han ständigt känner sig uttittad och upplever att 

han inte vet vad han skall göra, om han skall hålla händerna i fickan eller inte och uttrycker 

följande: 

“[…]…då kanske de tänker att jag har snott något eller om jag ska sno något… alltså det är 

svårt man känner sig väldigt uttittad…. bara för att jag är rom och då tror de att jag kommer 

att sno nått”.  

I frågan om varför Boris inte ser sig själv som integrerad svarade han att det först och främst 

är svårt att få jobb med hänsyn till hans romska bakgrund. Han hävdar vidare, att allting går 

bra med hans CV tills det blir dags för intervjutillfället. Han menar att det aldrig resulterar till 

att han får jobbet i och med att han är rom. “[…] men det är inget konstigt för mig numera… 

Det står klart för mig att det går inte att skaffa jobb med tanke på att andra människor ser att 

jag är zigenare… ”, säger Boris.  

Han hävdar att detta beror mycket på att det i dag finns ett flertal fördomar som riktar sig till 

romer.  

“[…]det sägs att vi är först och främst tjuvar[…] ni är duktiga på att sno… en kille sa att vi 

zigenare är proffs på sånt… jag har aldrig tagit eller då stulit något och så ändå säger han 

att vi alla zigenare är duktiga på det[…] Alltså det finns en… vad ska man kalla det… bild… 

ja bild… om att vi är idioter och kan göra vad som helst, och att man ska inte umgås med 

sånna som mig… tror jag…” berättar Boris.   

 

Hanna upplever att det finns fördomar som riktas mot henne som romska. Hon berättar 

vidare att hon har fått höra ofta att hon som romsk tjej borde ha avslutat sina studier tidigt, bli 

bortgift och att hon som romsk kvinna måste vara hemma, laga mat och föda massa barn. Den 

allmänna uppfattningen om romer är att unga romska tjejer avslutar sina studier tidigt, blir 

bortgifta som hemmafruar för att ägna resten av livet till barnuppfödning och matlagning, 

menar Hanna. Hennes upplevelser av fördomar är mycket vardagliga och i detta sammanhang 

lyfter hon fram ett för henne mycket vanligt exempel, när Hanna en dag var ute och 
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promenerade med sina romska väninnor. Hon berättar att de var sammanlagt tre romska tjejer 

som gick på gatan och framför dem befann sig en äldre dam.  

“då vi hann ikapp henne och var på väg att passera henne gående så kunde vi se att damen 

drog in sin hängande väska och höll hårt om den …som om vi tänkte sno den”, säger Hanna.  

Vidare berättat hon att det är många människor som tror att hon som romska stjäl. Hon 

berättar att många är av uppfattningen att alla romer stjäl. Enligt henne finns även en dold 

rasism som inte kommer ut direkt i möte med människor av andra kulturer utan är någonting 

som hon ofta känner av, speciellt om hon är klädd i traditionella romska kläder.  

 

Jovana berättar att fördomar som finns om romer gör att hon inte känner sig integrerad i dess 

hela mening. De fördomar som finns om romer uttrycker hon på följande vis: 

”asså andra har uppfattningar om romer, visst har de det…att vi är smutsiga…att vi 

stjäl…sånna tankar att vi är inte lika bra som alla andra…att vi är inte fina…och att dom ska 

inte umgås med oss…och sånt…”.  

Hon berättar om ett exempel då hon vid ett tillfälle arrangerade en balkanfest. Hon hävdar att 

en gäst som skulle närvara kom förbi och frågade vad det var för människor som skulle 

komma till den omtalade festen som han hade blivit inbjuden till. När Jovana berättade att 

festen skulle gästas av f.d. Jugoslaver och romer menar hon att hon genast kunde se hur 

personen i frågan blev förvånad över att hon nämnde romer i samband med en balkanfest. 

Hon menar att hans ansiktsuttryck förändrades till någonting avsmakligt när hon nämnde 

romernas närvaro på festen och berättar att han valde att inte närvara där. Jovana får ofta 

uppleva liknande situationer och säger att hon sorligt nog börjar bli van vid negativa 

reaktioner.  

Även i Katarinas fall finns det undantag som gör att hon känner sig delvis integrerad i 

Malmö. Hon uttrycker följande: “[…] men när det kommer till att framhäva att jag är rom till 

exempel med mina kunder får jag skeptiska reaktioner, vilket gör att jag faktiskt inte känner 

mig alls integrerad då“.  

Hon berättar för oss att det beror nog på de fördomar hon hört skall befinnas i samhället. 

Vidare hävdar hon att hon ofta får höra att romer inte är arbetare och lever ofta på 

socialbidrag, är sjukskrivna men har ändå råd att köra dyra bilar som Mercedes. Katarina 

säger att människors uppfattning är den att romer vägrar att arbeta. Hon berättar att hon är 

trött och irriterad över den generella uppfattningen av romer och menar att människor som 

tror sig veta, borde först ta reda på informationen innan de dömer ut andra på grund av deras 
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härkomst. Människor med förutfattade meningar tar ingen hänsyn till att det faktiskt finns 

romer som verkligen vill komma in i samhället, arbeta och göra nytta av sitt liv, menar 

Katarina.  

 

Rogers uppfattning liknar Katarinas. Roger menar att den största anledningen till att han inte 

känner sig integrerad beror på att många människor i Malmö har en dålig bild av romer och 

hävdar att fördomarna försvårar hans liv. Han förklarar att han ständigt känner sig uttittad och 

förföljd av anställda på en bensinmack då han ska tanka bilen och uttrycker följande: “dom 

tror att jag ska sno nåt, tanka och sticka iväg… eller vad vet jag… aa men dom tror ju att 

bara för att jag är zigenare  så är jag tjuv”. 

Sedan berättar han att liknande situationer uppkommer varje dag, exempelvis blir han ofta 

förföljd i affärer av butiksbiträden och ibland har det hänt att polisen har stoppat honom när 

han har varit ute och gått. 
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5.4 “det är väldigt blandat[…]” 
 

Här nedan kommer vi att presentera våra intervjupersoners egna upplevelser om vad de tycker 

om livet i Malmö. 

I frågan om hur Bruno upplever livet i Malmö säger han att han har det bra och trivs i denna 

stad. Han berättar vidare att han har sin omgivning som han trivs med. I fråga om hur hans 

omgivning ser ut berättar Bruno att det är väldigt blandat och uttrycker följande: […]det är 

viktigt att umgås med alla olika människor för att man ska ta del av andras kultur tycker 

jag… jag umgås mycket med svenskar på jobbet och utanför jobbet [...].  

Därefter berättar han igen att han är gift med en svensk kvinna som accepterar honom för den 

han är och hävdar vidare att hon är grunden till att han umgås mycket även med hennes 

familj.  

 

Då vi frågade Amela hur hon trivs i Malmö berättar hon att Malmö är en väldigt fin stad som 

hon trivs i. Hon berättar att hon trivs med sin omgivning och när vi ställer frågan om hur 

hennes omgivning ser ut svarar hon följande: ”[…]Jag har inga svenska tjejkompisar i 

princip… detta för att jag helst föredrar att umgås med romer och bosnier (skrattar 

till)[….]”. 

Amela berättar vidare att den inställningen har hon bildat sig sedan skolgången. Under 

grundskolan umgicks hon med blandade nationer, men när hon började på gymnasiet 

skapades olika grupperingar i klassen och uttrycker vidare: ”asså det var typiskt att svenska 

tjejer var för sig själva ….och man fick inte den känslan av att de ville umgås med oss så det 

blev fördelning av oss redan då”.  

Amela berättar att den endast kontakten som hon har med svenskar är genom diverse 

myndigheter och sina arbetskompisar.  

 

I fråga om hur Roland upplever livet i Malmö svarade han att även han finner sig väl tillrätta 

där och hävdar vidare att det beror helt från dag till dag. Han berättar att han personligen har 

det bra ställt, tycker om sitt jobb och trivs i sin omgivning. När vi sedan frågar hur hans 

omgivning ser ut så säger han: “ja …det är väldigt blandat, jag umgås med araber, romer då 

mitt folk och svenskar… ja asså blandat”.  
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Vidare berättar Roland att han tycker att det är väldigt viktigt att som svensk eller rom umgås 

över kulturella gränser. Han börjar berätta om sin egen familj som är både svensk och romsk 

och därmed hävdar att han inte vill se att det finns gränser mellan olika folkslag.  

 

Även Boris tycker om att bo i Malmö och trivs bra i staden. Han tycker dock att Malmö är en 

stad som inte har stora möjligheter för romer. Då vi frågade om han kunde utveckla sitt svar 

formulerade han: ”[…]visst finns det på papper att vi zigenare ska ha det och zigenare ska ha 

det… men tro mig det är bara pappret som säger så”.  

Vidare berättar han att om det inte var endast ett påstående som fanns på papper hade han haft 

sitt jobb som han blivit av med. I fråga om hur hans omgivning ser ut svarade även han likt 

Amela att han endast umgås med romer och inga svenskar. Detta väljer han att inte 

kommentera vidare när vi frågar varför. 

Hanna säger att hon älskar staden Malmö och trivs jätte bra. I vår fråga om omgivningen 

berättar hon att hon som person är en glad människa vilket underlättat att hon lättare får 

kontakt med andra människor. Hennes omgivning består numera av blandade nationer och 

kulturer. 

“Jämfört med tidigare när jag var hemmafru jag tog hand om barnen… umgicks bara med 

min familj …mina släktingar också då och romska vänner… umgicks jag med…. sen nu 

träffar jag mer folk på jobbet och så”, säger Hanna. 

Hon berättar vidare att det finns människor som har det svårare att acceptera olikheter och 

förknippar det med sina grannar då hon flyttade in till sitt nuvarande bostadsområde. Hon 

berättar att det till en början var svårt att ta kontakt med grannarna men att de med tiden har 

utvecklat en väldigt bra relation till dem. 

 

Även Jovana berättar att hon trivs i Malmö. I frågan om hur hennes omgivning ser ut berättar 

hon: ”jag umgås bara med serber… eller då mest folk från balkan serber, bosniska jaa”.  

Katarina berättar också att hon endast umgås med människor från samma land som hon själv 

ursprungligen kommer ifrån.  

” Jag tycker att det är viktigt att vara med mitt folk så mycket jag kan under min fritid, jag är 

alltid med dem… men asså jag träffar annat folk på jobbet.. svenskar och sånt …dessa kretsar 

kring mig tillräckligt under arbetsdagarna tycker ja” säger Katarina. 
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Rogers upplevelse av livet i Malmö varierar. Ibland kan han tycka att staden är det bästa som 

finns, men vissa situationer som händer med jämna mellanrum får honom att känna att han 

inte vill bo kvar här i staden. När vi frågade Roger om vad som var anledningen till hans 

skiftande inställning svarade han med en höjande ton i rösten att rösten att “man kan aldrig 

fan få va de man är här”.  

Roger berättar att det ofta uppstår situationer i vardagen där han känner sig anklagad och 

utpekad för saker som han egentligen inte är skyldig till, endast på grund av hans påbrå. I 

fråga om hans omgivning säger Roger: “jag umgås inte med svenskar… jag är bara med mitt 

folk… eller dem som är utlänningar då” .  

Då vi frågar honom varför han inte har ett umgänge med svenskar berättar han att det beror på 

att han är uppvuxen och än idag bor i ett område där det finns få svenskar.  

 

5.5 “[…]han tappar sin haka och han blir helt stum.” 
 

I fråga om våra intervjupersoner har upplevt diskriminering på grund av sin romska etnicitet 

skildras följande beskrivningar. 

Bruno berättar hur han sökte jobb på ett företag där tjänsten var budbärare. Han berättar att 

under intervjun med arbetsgivaren gick allt bra och att arbetsgivaren till och med sa han var 

lämplig till denna tjänst och fann honom som trevlig. När frågan om Brunos ursprung kom 

upp svarade han ärligt att han var romsk och född i Slovakien. Bruno hävdar vidare: 

“ […]Det första intrycket jag får av honom så är det att han tappar sin hacka och han blir 

helt stum…(intervjupersonen gör gester och visar hur arbetsgivaren tappar sin hacka)…och 

nästa mening var jaja det var bra att veta… (intervjupersonen gör ytterligare en gest genom 

att visa hur arbetsgivaren nickade och tittade konstigt på honom)…och avslutar med intervjun 

att vi hör av oss och efter det har jag inte hört av honom”.  

Även Roland berättar att han trots sin utbildning som nätverkstekniker inom data har han inte 

kunnat få arbete inom sitt yrke. Han menar att han tidigare brukade skriva på sin ansökan att 

han var rom vilket har resulterat i att han i flera år har varit arbetslös.  Roland uttrycker 

följande: “Jag vill gå ut med att jag är rom …eftersom jag kan jobba och jag vet att jag kan 

sköta jobbet och jag vet att jag klarar av det”.  

Numera har han valt att inte skriva sin etniska bakgrund i sitt CV fast han säger att han 

egentligen skulle vilja göra det. Han menar att detta beror på att andra har en dålig bild av 

romer. “Vilket tvingar mig att gömma något som jag är”, säger Roland. Han tar upp ett annat 
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exempel där även hans sambo som har svensk bakgrund var inblandad. Han berättar att de 

gick in i en livsmedelsbutik och skulle handla mat. I och med ingången till affären hade 

vakten börjat förfölja dem och förföljelsen varade under hela deras vistelse i denna butik. 

“[…]när vi hade passerat kassan och köpt vad vi skulle så kom vakten fram strax vid 

utgången och bad om att få titta i våra väskor”, berättar Roland. 

Efter denna händelse säger Roland att hans svenska sambo antydde att det är först nu hon 

förstår vad han som rom går igenom. 

I samma fråga svarade Hanna att en händelse som hon aldrig glömmer är då hon med sina 

romska vänner skulle gå ut på en nattklubb i Malmö. “Vi kom dit 10-11 stycken blandade 

romska tjejer och killar. Och vi blev inte insläppta, vi skulle ha medlemskort sa vakten… och 

vi gick därifrån sedan “, säger Hanna.  

Vidare berättar hon att hon hade en vän som visste att detta kunde inte stämma vilket gjorde 

att han nästa dag ringde och ansökte om det omtalade medlemskortet. Svaret som han fick var 

att det fanns inget medlemskort på denna nattklubb. 

Jovana berättar om en diskriminering som hon har varit med om på en av 

arbetsförmedlingens kontor och uttrycker följande: 

” Jag var där för att söka hjälp för att få jobb då… och istället för att hon kvinnan ska 

fokusera på vad jag har att säga och mina behov kommer hon med den dummaste kommentar 

jag någonsin har hört i ett sånt läge… Varför har inte du kjol på dig?, sa hon och log lite och 

förväntade sig att jag ska ta det som ett skämt… medan jag tog det som diskriminering... Jag 

log tillbaka då och sa nej det behövs inte idag, men innerst inne ville jag bara gå därifrån“.  

 

Roger berättar om en händelse som inträffade på hans jobb vilket också fick honom till att 

avsluta tjänsten. Han berättar “när de fick reda på att jag är zigenare så behandlade dem mig 

som skit fan […]så slutade jag, men nu ångrar jag för jag borde stämt dem istället, jag gjorde 

fel i att jag bara stack därifrån“. 

När vi bad Roger utveckla händelsen ville han inte gå in på några detaljer men han berättade 

att med hänsyn till vad som hände sist då han berättade att han var rom, har han valt att aldrig 

mer gå ut med sin romska bakgrund utan ska i framtiden säga att han är kroat. “så länge jag 

säger att jag inte är zigenare här fan så går saker och ting bättre”, säger Roger. 
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6. Analys av material 
 

I detta kapitel kommer vi att göra en utförlig analys av vårt empiriska material utifrån valda 

teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att dela upp analysen i tre delar. Först så analyserar vi 

intervjupersonernas egna tankar och resonemang om vad integration innebär för dem och 

sammankopplar detta med vad integration egentligen är innebär. Sedan följer en analys med 

hjälp av Bourdieus teori för att förklara hur våra intervjupersoner betraktar sig vara 

integrerade i Malmö genom de olika möjligheter de har. Detta förbinds även med Goffmans 

teori om stigmatisering. Som redan presenterats består dessa intervjupersoner av åtta vuxna, 

kvinnor och män. 

 
6.1 Integration 
 

Enligt Osman Aytar är integration en “process som leder till att skilda enheter förenas. 

Integrerade grupper/samhällen bygger på värdegemenskap, sammanhållning, solidaritet och 

ömsesidigt beroende”  

(Aytar,1999:24).  

Samtliga intervjupersoner var eniga om att integration är en avgörande del för deras tillvaro. 

Integrationens innebörd för dem personligen beskrev de genom någorlunda liknande åsikter 

och utgångspunkter. Att Westin (ref. i Aytar, 1999) argumenterar om minoritetsgrupper eller 

andra grupper som ska kunna bevara sina kulturella utmärkande drag samtidigt som de ska 

kunna bli en del av majoritetssamhället kan man relatera till Bruno då han uttrycker att 

integration för honom är:” […]att jag kan vara den jag är, behålla min kultur, seder, religion 

och ändå känna mig en del av majoritetssamhället“.  

Han menar att han inte vill bli påtvingad ett visst levnadssätt bara för att bli en del av 

majoritetssamhället. Brunos uttalande kan man tolka med att Bruno vill kunna gå ut fritt med 

sin bakgrund och samtidigt bli en del av helheten, utan att behöva utsättas för opassande 

situationer. 

Även Roland talar i samma banor: ”Jag som rom ska kunna gå ut med min kultur i 

samhället”.  

Men förutom att kunna gå ut med sin kultur menar Roland även att det svenska folket skall 

kunna vara mer öppna så att de ska få en bredare förståelse av den romska kulturen. Roland 

menar att det svenska folket behöver en bredare kunskap om vilka romer är och vad de står 
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för. För att människor skall kunna bli integrerade i ett samhälle krävs det kunskap och 

information om olika kulturer som ingår i det. Information och förståelse gör att människor 

inte agerar tillbakadraget inför varandra utan kan istället utforma ett samspel och hänsyn till 

varandras kultur och seder. 

Boris tycker däremot att integration innebär: “Att kunna känna mig delaktig i samhället, vara 

den jag är samtidigt som jag blir en del av samhället”. 

Med andra ord menar Boris att känslan av delaktighet är också en utgångspunkt för 

integrering. För att känna denna delaktighet i samhället anser vi att man måste kunna vara en 

del av de betydelsefulla samhällssfärerna eftersom det är dessa som placerar standard på 

individens levnadssätt. De olika samhällssfärerna kan man ta till vara på olika sätt genom 

olika skeende vilket innebär att själva integrationen är ett pågående händelseförlopp som gör 

att bara genom eftersträvda resurser dvs. arbete, inkomster, rättigheter, sociala resurser etc. 

blir romerna en verkande del i Malmö.    

Detta kan man även se hos Jovana när hon uttrycker: ”[…] ha en bra utbildning … ha ett 

jobb”.  

Med detta menar Jovana att hon måste dra nytta av de olika möjligheter som finns i samhället 

för att kunna bli en del av det. På liknande sätt tyckte även Katarina att arbete är en 

gynnande väg för integrering. Förutom att tillgång till arbete och utbildning får en individ att 

känna sig som en del i samhället så bidrar arbete till att en individ känner sig mer motiverad 

för att ta olika initiativ. Samtidigt förhindrar arbetslivet även människornas passivitet och 

bidragsberoende.  

Detta kan även styrkas av Hanna när hon berättar att under hennes tid då hon var 

mammaledig, arbetslös och utan utbildning såg hon sig som mer passiv än vad hon gör idag 

när hon har ett arbete. Detta kan man även uppfatta hos Amela som ansåg att när hon var 

arbetslös period då hon var beroende av socialbidrag kände hon ingen delaktighet i samhället. 

Integreringen som medför att medborgarna skall vara lika inför lagen oavsett härkomst är 

minst lika viktig för en genomförd integrering i ett nytt samhälle. Med andra ord att ha samma 

rättigheter och behandlas lika inom ett land är minst lika viktigt för integration i vilket 

samhälle man än lever i, annars finns det en risk att integrationen blir osannolik för vissa 

medborgare i samhället. Roger och Hanna menar att politiska rättigheter är viktiga för dem. 

Hanna utrycker sig på följande vis: ”[…]Jag ska ha samma rättigheter och skyldigheter som 

en vanlig svensk i samhället”.  
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Förutom rättigheter menar Amela att språket är av stor vikt för integration. Detta område kan 

man relatera till det som Diaz (ref. i Aytar, 1999) benämner för den kommunikativa 

integrationen, som innebär att man har möjlighet till språk och information. Detta ger oss 

även en klar bild på att möjligheten till språk är viktigt annars blir det omöjligt att bli en del 

av samhället. 

Genom att samtliga av våra intervjupersoner beskrev de förutsättningarna som är betydande 

för deras integration kommer det i nästa teman handla om hur de betraktar sig vara 

integrerade i Malmö genom de olika möjligheter de har.  

 
6.2 Delaktig 
 

Det finns flera viktiga delar som är avgörande för individernas möjlighet till integrering och 

delaktighet i samhället. Dessa svar kommer att analyseras i samband med Bourdieus 

handlingsteori som ska förklara intervjupersonernas olika resurser som gör att de blir en del 

av gemenskapen. 

 

För att ta del av de olika fälten inom samhället anser Bourdieu (2004) att man ska ha vissa 

resurser som han har valt att benämna för symboliskt, kulturellt och socialt kapital. Då dessa 

kapital är mest grundläggande resurser i samspelet med andra kan man se att i syfte för att 

integreras i Malmö har även våra intervjupersoner värderat dessa kapital i hög grad.  

Integrationen har haft stor betydelse för Bruno. Man kan urskilja att Brunos kulturella kapital 

är utvidgad i och med att han under en längre tid har varit bosatt i Malmö. Hans utbildning 

har gjort att han har anskaffat sig de språkkunskaper och samt fått en inblick till hur samhället 

fungerar. Detta kan man se då Bruno uttrycker: “ja jag känner mig integrerad i Malmö.… jag 

bor här sen länge… har utbildning”.  

Även Bourdieu (2004) hävdar att ”kultur” i liknande sammanhang är den kultur som räknas, 

den lagliga och rådande, den som i praktiken erkänns i skolan och i karriärgångarna på sociala 

fält där individen befinner sig. 

Genom hans långa vistelse i Malmö kan man se att även hans sociala och symboliska kapital 

har utvidgats. Han vill särskilt lyfta fram att han har investerat i sin integrering genom att han 

har en utbildning där man kan se att hans symboliska kapital har byggts upp. Detta har fått sitt 

värde då han numera har ett arbete. Samtidigt har Bruno ett omfångsrikt socialt kapital då han 

uttrycker:  
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[…] det är viktigt att umgås med alla olika människor för att man ska ta del av andras kultur 

tycker jag… jag umgås mycket med svenskar på jobbet och utanför jobbet [...].   

 

Med detta kan man se att Brunos sociala nätverk består av andra nationaliteter bortom hans 

romska etnicitet. Här kan man även se att hans symboliska kapital har medfört att hans sociala 

kapital har ökat i och med att han har anskaffat en bredare socialt nätverk med bland annat 

infödda svenskar på sitt arbete. Detta står klart då även Bourdieu (2004) menar att 

innehavande av socialt kapital kan vara i form av ett rikt socialt nätverk. Genom hans 

äktenskap med en svensk kvinna har han fått möjlighet till att bygga på sitt sociala kapital 

vilket kan även uppfattas som en anledning till varför han känner sig integrerad.  

Hans habitus har underlättat hans position i Malmö som ett fält. Detta kan man se då han 

berättar sitt ett exempel när han möter andra människor som inte känner till hans påbrå: “[…] 

då får jag höra men du verkar vara så etablerad […]”.  

Här ser man tydligt att Bruno vet hur man behärskar sig i Malmö utifrån sin förkroppsligade 

habitus som han fått i och med hans långa vistelse i Malmö.  

Jämfört med Bruno kan man se att Amelas sociala kapital är mer begränsad vad det gäller det 

privata livet. Detta kan man se när hon uttrycker: ”[…]Jag har inga svenska tjejkompisar i 

princip… detta för att jag helst föredrar att umgås med romer och bosnier (skrattar 

till)[….]”.  

 

Här kan man se att Amela begränsar medvetet sitt sociala nätverk med infödda svenskar. 

Detta kan kopplas till hennes mentala habitus då hon medvetet väljer att inte umgås med 

infödda svenskar. Ur hennes berättelse kan man skildra att hennes habitus är förkroppsligad 

sen hennes skolgång då hon tänker tillbaka till de olika grupperingarna som förekom. Vilket 

även kan relateras till det Bourdieu (2004) menar om habitus som styr människans tankar och 

underlättar eller försvårar en placering i ett fält. Man kan se att Amelas kulturella kapital 

också har ökat gradvis med integreringen i och med att hon har investerat i sin utbildning. 

Hon visste med andra ord att ute i Malmö som ett samhälle kan hon inte arbeta som 

undersköterska om hon inte utbildar sig till det. Hon uttrycker följande: “[…]jag har valt att 

utbilda mig plus nu jag har ett jobb…eller vid behov då, så jag borde känna mig 

integrerad[…].  
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Genom sin investering i utbildningen har därmed hennes symboliska kapital fått ett värde 

eftersom hon har ett arbete. Genom detta kan man se att Amela är mer integrerad jämfört med 

tiden då hon var arbetslös. Detta har även bidragit till att hennes sociala kapital allmänt i 

samhället har ökat genom att hon har fått större kontaktnät med människor på arbetsplatsen.  

 

Roland har bott i Malmö sen 1978 vilket gör att han har ett stort kulturellt kapital. Något som 

Bourdieu (2004) kallar för kulturellt kapital med andra ord är också att man ska hantera 

språket och samhällets fungering vilket senare ska kunna göra det möjligt att man förfogar 

över olika positioner i samhället. Detta kan förstås när Roland säger att: “jag är 

integrerad…jag kan svenska språket…min sambo är svensk kan man säga…[…] och jag har 

också ett jobb”.  

Här kan man även se att Roland har ett brett socialt kapital då han refererar till att hans sambo 

är svensk vilket gör att han upplever sig integrerad genom dessa olika kapital. Hans sociala 

kapital är också utvidgat när han berättar att: “[…]jag umgås med araber, romer då mitt folk 

och svenskar… ja asså blandat”.   

Genom hans utbildning som nätverktekniker inom data kan man även se att Roland har ett 

symboliskt kapital. Ett sådant fall menar även Bourdieu när han skriver att symbolisk kapital 

är det kapitalet som erkänns och får ett värde i sig av den omgivning som människan befinner 

sig i. 

 

Till skillnad från Roland så har Boris en väldigt mindre socialt nätverk med infödda svenskar. 

Detta kan man se då han berättar att han endast umgås med romer och inte infödda svenskar. 

Även hans arbetslöshet leder till att hans sociala kapital dvs. hans sociala nätverk blir mindre i 

och med att han inte är ute i arbetslivet. När det gäller det kulturella kapitalet så kan man se 

att Boris har ett utbrett kulturellt kapital då han berättar att han är född i Malmö och är 

uppvuxen i samma kultur. Detta gör att Boris upplever sig integrerad till en viss grad genom 

att uttrycka: “aaaa på nåt sätt så är jag det[…]”.  

 

När det gäller Hannas integration kan man se att eftersom hon kom till Sverige vid fem års 

ålder och kan svenska språket så har det bidragit till att hon har med tiden uppnått ett 

kulturellt kapital. Då kulturella kapital kan återfinnas i olika nivåer kan man därmed säga att 

hennes kulturella kapital ökat p.g.a. hennes långa vistelse i Malmö. Detta gör att Hanna 

numera kan Malmö som en stad och dess prioriterande sfär. Men det fanns en tid då Hanna 
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inte kände sig integrerad eftersom hon avslutade sina studier tidigt vilket gjorde att Hanna 

även begränsade sitt symboliska kapital. Men numera har hon byggt upp sina studier och 

uttrycker: “numera känner jag mig som integrerad i samhället på grund av att jag har ett bra 

arbete nu som jag trivs med och känner stor delaktighet av”.  

Här kan man se att i och med att Hanna utvidgade sitt symboliska kapital har detta medfört att 

hon har fått ett arbete som i sin tur har utvidgad det sociala kapitalet. Hannas uttryck står för 

den tolkningen: “Jämfört med tidigare när jag var hemmafru […]umgicks bara med min 

familj…mina släktingar också då och romska vänner… umgicks jag med…. sen nu träffar jag 

mer folk på jobbet och så”.  

Här kan man se att under tiden hon var arbetslös upplevde hon isolering från samhället och 

andra människor. När hon sedan kommit ut i arbetslivet har även hennes sociala kapital ökats 

genom att hon nu har kontakter med folk utanför hemmet.  

 

Till skillnad från Hanna anser sig Jovana vara delvis integrerad. Man kan se att i och med att 

Jovana talar felfri svenska så har Jovana ett symbolisk kapital. Men med Bourdieus (2004) 

breda benämning vad det gäller symboliskt kapital kan man förknippa att Jovanas symboliska 

kapital blir fulländad och erkänd då hon har haft möjligheten att genomföra sina studier samt 

numera har ett jobb. Eftersom Bourdieu (2004) lekt med tanken av de olika kapitalen och 

förknippat det ena med det andra, kan man även säga att Jovana med sin utbildning, språk och 

skola har även ett kulturellt kapital med sig. Detta för att hon efter att ha kommit in i 

samhället och känner till koderna som samhället sänder ut, vilket gör att hon även ett utbrett 

kulturellt kapital.  

Man kan säga att hon vet vad som krävs och därmed investerar på olika håll för att fullborda 

sin integrering. Detta kan man hävda eftersom hon samtidigt arbetar och genomför sina 

studier. När det gäller hennes omgivning berättar hon följande: ”jag umgås bara med 

serber… eller då mest folk från Balkan serber, bosniska jaa”.  

Hennes medvetenhet då hon förklarar detta gör att man kan komma underfund med att hon 

inte har ett fullbordad socialt kapital, med hänsyn till att hon bor i ett mångkulturellt samhälle 

och att hon avsiktligt begränsar den.  

 

För att jämställa Katarinas integrering kan man komma underfund med att det inte skiljer sig 

mycket från Jovanas situation. Med sin benämning och sitt yrke till en frisörska har detta 

medfört att hon har ett symbolsikt kapital då hennes utbildning har erkänts och hon åtnjuter 



 

42 

 

förtroende för hennes yrkes utförande. Även Katarina har ett utbrett kulturellt kapital pga. sin 

långa vistelse i Malmö och då hon genomfört sin utbildning och numera jobbar som frisörska 

i Malmö stad. Detta får oss att förstå att genom hennes utbildning har hon upprätthållit en 

symbolisk ordning, men hon har även fått en inre bild på hur Malmö som stad fungerar. Det 

sociala nätverket väljer hon att uttrycka på följande sätt: “Jag tycker att det är viktigt att vara 

med mitt folk så mycket jag kan under min fritid, jag är alltid med dem… men asså jag träffar 

annat folk på jobbet.. svenskar och sånt[…]”.  

Detta får oss att förstå att även Katarina inte har ett fullföljd socialt kapital på den privata 

sfären, vilket hon visar genom sin mentala habitus dvs. medvetet har valt att begränsa. 

 

Hos Roger kan man se att han har ett mer begränsad kulturellt kapital. Samtidigt som han har 

ett begränsad kulturellt kapital kan man urskilja att han borde ha en bredare kulturellt kapital 

med tanke på att han varit bosatt i Malmö sen sin födelse. Men detta kan man se att det beror 

på att Rogers oavslutade studier men även för att han begränsar sitt sociala nätverk: " jag 

umgås inte med svenskar… jag är bara med mitt folk… eller dem som är utlänningar då”.  

 

Ur hans berättelse kan man skildra att hans avgränsning av sociala kapitalet är för att hans 

mentala habitus har blivit förkroppsligad i och med att området som han bor på aldrig 

medfört infödda svenskar i en större mängd, vilket resulterat att han än idag endast är med 

”sitt folk”.  
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6.3 Stigma 
 

I vårt empiriska resultat beskriver våra intervjupersoner hur de av allmänheten i Malmö 

upplever att det finns fördomar riktade mot dem som romer.  

De personer som vi har intervjuat berättar att de upplever att de tillskrivs vissa egenskaper: 

tjuvar, obildade, opålitliga och skumma. Detta kan på olika nivåer associeras till Goffmans 

(2003) teori som handlar om stigmatisering. Då Goffman beskriver tre olika typer av stigma 

den kroppsliga, fläckar på den personliga karaktären och den tribala stigman kan man se att 

den sistnämnda, den tribala stigmatiseringen karakteriserar våra intervjupersoner. Deras 

stigma beror på deras romerska etnicitet och bygger på att den generella uppfattningen av att 

romernas egenskaper är negativa. Eftersom våra intervjupersoner tillhör den romska 

folkgruppen berättar de för oss hur de tillskrivs olika egenskaper i deras personliga karaktär.  

Goffman (2003) talar om hur man tillskriver en person vissa egenskaper redan vid första 

ögonblicket och därmed fastställer den sociala identiteten hos personen. Om denne inte anses 

vara normal kan den bli utstött och stämplad som onormal vilket leder till att personen i fråga 

blir stigmatiserad. Genom intervjuer uppmärksammades att samtliga av våra intervjupersoner 

upplever stigmatisering och särbehandling. Våra intervjupersoner talade om att de upplevde 

en viss särbehandling vid mötet med en del människor i Malmö.  

 

Bruno känner sig integrerad i Malmö men anser att mötet med andra inte är alltid positiv 

eftersom han känner sig stämplad och förklarar “andra ser oss romer som att vi inte är 

pålitliga och att vi är skumma och det kan man stötta på varje dag, speciellt från folk i större 

allmänhet”.  

Bruno menar att han utifrån, dvs. från andra människor ibland upplever sin romska etnicitet 

som någonting negativt eftersom han tillskrivs egenskaper som skum och opålitlig. Bruno bär 

på den tribala stigman och har upplevt någonting som Goffman (2003) benämner som 

misskrediterade situationer. Benämningen syftar på att personer med kännetecken som 

utmärker sig från mängden blir särbehandlade. I Brunos fall inträffade detta då han sökte en 

tjänst som budbärare. Bruno upplevde att när han presenterade sig som rom drog 

arbetsgivaren förutfattade meningar om honom, trots att han sekunderna innan ansåg Bruno 

ha den kompetensen som krävdes för tjänsten.  

Amelas förklaring till varför hon inte känner sig integrerad grundas på att hon känner sig 

stämplad av de förutfattade meningar som andra människor har om romer. Goffman (2003) 
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menar att om en person innehar stigma är den allmänna uppfattningen att man skall akta sig 

för personen eftersom den anses vara förrädare och utstött. I Amelas fall kan man se hur 

vårdtagare kallar Amela för att tillhöra ”de smutsiga” och försöker hålla sig borta från henne 

genom att avstå från Amelas assistans. När människor blir medvetna om att människor är 

romer gör de en bedömning av det fakta de har genom att placera romer i ett fack. Vad man 

kan urskilja här är att om Amela samt våra andra intervjupersoner bär på en socialt avvikande 

egenskap eller har ett speciellt utseende som inte överensstämmer med andra människors 

livsstil eller erfarenheter där betraktas våra intervjupersoner som ”de andre”. 

Detta kan även urskiljas hos Roland som känner sig tillrätta i Malmö och ser sig integrerad, 

men på grund av de negativa attityder mot honom, som han upplever från andra på grund av 

sin romska etnicitet bär även han den tribala stigman. Roland menar att han ett flertal gånger 

har hört skällsord ropade efter honom som ”jävla zigenare […] du är tjuv”.  

Eftersom Roland bär på den tribala stigman, anser han att särbehandling i möte med andra 

människor är någonting mycket vanligt förekommande i hans vardag. Exempelvis blir han 

förföljd i affärer av butiksbiträden som gärna håller ett extra öga på hans händer och fickor. 

Även Roland är utsatt för misskreditabla situationer eftersom han väljer att avstå från att 

skriva sitt romska ursprung på sin CV. Eftersom Roland, precis som många andra 

samhällsmedborgare vill få ett arbete, bygger hans misskreditabla situation om att han vill 

undanhålla information om t.ex. sitt ursprung som i längden kan vara missgynnande för 

honom i form av arbetslöshet.  

 

Eftersom en del människor har vissa uppfattningar om romer leder detta till att även Boris 

konfronteras med olika fördomar vid mötet med en del nya människor och uttalar följande:  

“[…] en kille sa till mig att vi zigenare är proffs på att sno [..] jag har aldrig tagit eller då 

stulit någonting och ändå så säger han att alla vi zigenare är duktiga på det […] vi kan göra 

vad som helst, och man ska inte umgås med sånna som mig[… ]”. 

Genom detta uttalande kan man se att Boris är tillskriven vissa egenskaper som att vara tjuv, 

farlig och någon som man inte skall umgås med eftersom han är rom. Man kan även se att 

Boris inte känner sig integrerad i Malmö eftersom han bär på den tribala stigman som 

inkluderar hans romska etnicitet och försvårar hans ställning på arbetsmarknaden eftersom 

han utifrån sin etnicitet blir stämplad som bl.a. opålitlig. Boris egna ord står för tolkningen av 

det stigma som präglar honom. ”Det står klart för mig att det går inte att skaffa jobb med 
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tanke på att andra människor ser att jag är zigenare[…] och att man ska inte umgås med 

sånna som mig […]”, säger Boris.  

Utifrån Goffmans (2003) resonemang kan man se att Boris inte kan gömma sitt romska 

ursprung, som är stigmatiserad eftersom andra människor ser att Boris har ett romskt utseende 

bidrar det till att han blir misskrediterad. Liksom Boris känner sig Hanna sig också 

stigmatiserad som romska eftersom hon tillskrivs karaktärsdrag som är av socialt avvikande 

för andra människor. Hanna upplever misskrediterade situationer genom att hon uttrycker 

följande: “då vi hann ikapp henne och var på väg att passera henne gående så kunde vi se att 

damen drog in sin hängande väska och höll hårt om den…som om vi tänkte sno den”.  

Även om Hanna känner sig integrerad i Malmö förklara hon genom hennes uttryck att hon 

upplever hon sig särbehandlad av andra eftersom hon är romska. 

Även Jovana upplever att det riktas mycket fördomar om romer i allmänhet genom att 

uttrycka: ” asså andra har uppfattningar om romer [...]att vi är smutsiga…att vi stjäl…sånna 

tankar att vi är inte lika bra som alla andra…att vi är inte fina…och att dom ska inte umgås 

med oss […]”.  

Dessa tillskrivna egenskaper gör att hon upplever sig stämplad och särbehandlad av andra 

människor vilket även förklarar varför Jovana inte känner sig integrerad i denna stad. 

Goffman (2003) menar också att mötet mellan den stigmatiserade och den normala kan 

präglas av osäkerhet, där den normala väljer att undvika kontakt med ”den andre” . Denna 

osäkerhet kan man se när Jovanas gäst väljer att avstå från att komma till balkanfesten 

eftersom han vill undvika kontakten med ”de andre”, som i detta fall står för romer som 

kommer på festen. Jovana som ”annorlunda” kommer fram då hon berättar om sin erfarenhet 

på arbetsförmedlingen, där Jovana också får en särbehandling och upplever följande:  

” […]och istället för att hon kvinnan ska fokusera på vad jag har att säga och mina behov 

kommer hon med den dummaste kommentar jag någonsin har hört i ett sånt läge… Varför har 

inte du kjol på dig?[..] jag tog det som diskriminering [..]” 

Stigmatiseringen fungerar genom att man bedömer människor utifrån ens egen bild av hur 

man ska vara, se ut, bete sig osv. och uppfyller man inte de krav som ställs på en blir man 

stämplad som ”annorlunda”. Goffman (ref. i Engdahl&Larsson ,2006) menar att de normala 

fungerar som en typ av väktare för normaliteten som bidrar till att ”den andra” stämplas som 

avvikande. 

Genom att andra människor bedömer folkgruppen romer som annorlunda, stämplas de som 

avvikande människor och tillskrivs de avvikande egenskaper gör att Katarina, precis som 
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somliga av våra intervjupersoner, endast känner sig till en viss del integrerad i Malmö. På 

liknande sätt känner Roger och menar att han inte kan vara den han är. Han upplever att han 

blir särbehandlad eftersom han är rom. Han förklarar det genom att uttrycka sig på följande 

vis: “dom tror att jag ska sno nått, tanka och sticka iväg […]aa men dom tror ju bara för att 

jag är zigenare så är jag tjuv”.  

Man kan också se att Roger utsätts för det som benämns för misskrediterade situationer, där 

Roger inte kan dölja sitt romska utseende vilket gör att andra uppfattar honom som någon 

“tjuv” med ett socialt avvikande beteende. Eftersom Roger är medveten om att han är 

stigmatiserad pga. att han tillhör den romska folkgruppen väljer han att dölja sitt stigma då ha 

väljer istället att refererar till att han är kroat. Vad Roger menar är att han måste ha 

informations kontroll genom att säga: “så länge jag säger att jag inte är zigenare här fan så 

går saker och ting bättre”.   
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6.4 Sammanfattning 
 

Vid frågan om vad integration innebär för våra intervjupersoner svarade samtliga att de anser 

att integration är en av deras mest viktiga process för att bli en del av Malmö. Vad 

intervjupersonerna hade gemensamt är att de var medvetna om vilka möjligheter det finns i 

samhället för att bli integrerade och belyser detta med sina argument.  

Det står även klart att deras uppfattning om integration skiljer sig inte från vad integration 

egentligen innebär. Enligt Diaz (ref i Aytar, 1999) förklaring om integration är en process där 

invandrare blir en del i viktiga samhällssfärer. De flesta intervjupersoner lyfte fram arbete, 

språk och utbildning som viktigaste element för integrering. Medan andra intervjupersoner 

påpekade även att rättigheter och andra kulturella utmärkande drag är en av de avgörande 

delarna som gör att de känner sig en del i helheten.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur våra intervjupersoner upplever att de är 

integrerade. Resultatet visade att upplevelsen varierar från person till person. Den individuella 

integrationen är beroende av hur mycket de själva har investerat i den, vilket förklaras genom 

Bourdieus (2004) begrepp symboliska, kulturella och sociala kapital. Men det handlar även 

hur pass öppen deras omgivning har varit mot intervjupersonerna och deras öppenhet mot 

omgivningen. Det gemensamma svaret visade att de flesta intervjupersoner upplevde sig 

integrerade. Integrationen anses vara fulländad i vissa avseende av våra intervjupersoner i och 

med att de är integrerade i samhället på olika sätt genom arbete, omgivning, utbildning etc. 

Den gemensamma förklaringen till att de känner sig integrerade är att de har varit bosatta i 

Malmö sedan länge och kan det svenska språket.  

Även om romer har fått en status av att vara en minoritetsgrupp, med lika rättigheter och 

skyldigheter i Sverige (www.regeringen.se) så framkommer det i vårt resultat att våra 

intervjupersoner upplever särbehandling i mötet med andra människor i Malmö. Enligt våra 

intervjupersoner är den största anledningen till särbehandling de fördomar som är riktade mot 

romer som grupp. Sammanfattningsvis kan man se genom Goffmans (2003) teori om 

stigmatisering hur samtliga av våra intervjupersoner upplever sig stigmatiserade genom att de 

blir tillskrivna specifika egenskaper som är avvikande, av andra människor i allmänheten. 

Vad våra intervjupersoner har gemensamt är att de bär på den tribala stigma som inkluderar 

deras romska etnicitet.  

Detta förklarar även varför somliga av våra intervjupersoner är kluvna om sin upplevelse av 

integration. Vad våra intervjupersoner menar är att de upplever sig stämplade med vissa 
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tillskrivna egenskaper som inte överensstämmer med deras verkliga uppfattning av sig själva. 

Vad som framkommer i resultatet är att även somliga av våra intervjupersoner tvingas till att 

ha informations kontroll om sin romska etnicitet för att ta del av de samhälleliga resurser, bl.a. 

arbetsmarknaden som resten av samhällsmedborgarna. Montesino (2002) skriver i sin 

avhandling att de olika dokumenten urskiljde romer som främmande, vilket vi kan se att det 

finns även idag enligt intervjupersonernas berättelse då de beskriver mötet med andra 

samhällsborgare. 
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7. Reflektioner 
 

De olika handlingsteorier som vi har applicerat på vår uppsats utifrån Bourdieus olika kapital 

har hjälpt oss att förstå broar mellan ett samhälls- och individnivån. Utifrån deras uttalande 

om de olika möjligheterna för integrering har vi kunnat se att förekommandet av 

diskriminering inte är undantag. Detta p.g.a. alla de fördomar som finns om dem som romer. 

Men trots detta har vi under arbetets gång klargjort en ny syn på romer dvs. romer som 

integrerade. Detta anser vi vara väldigt positivt då detta skiljer sig från våra tidigare studier 

som visade det motsatta. Det vi också upptäckte var att tidigare studier visar hur romer inte 

har någon skoltradition och är i utanförskap på arbetsmarknaden. Vår studie belyser om att 

det finns romer med god utbildning och är en del av arbetsmarknaden. Genom att vi har tagit 

del av våra intervjupersoners berättelser ger vi under detta arbete en ny syn på att det finns 

romer som är utbildade och är en del i arbetsmarkanden. Detta har även bidragit till att vår 

förförståelse har ändrats genom att vi nu är medvetna om att det finns romer som är 

integrerade och lever inte i utanförskap. 

 

Att diskriminering mot romer förekommer än idag är inget undantag i vår studie. Att finna en 

lösning är komplicerat. Informationsspridning i större utsträckning om romer kan vara en god 

lösning så att samhället ändrar sin uppfattning om denna folkgrupp. På detta vis skulle alla 

samhällsborgare vara mer mottagliga och mindre främlingsfientliga mot varandra.  

Det som vi fann komplicerat under arbetsgången är sammanställningen av intervjuerna då 

somliga av våra intervjupersoner var kluvna gällande deras integration i Malmö. Trots detta 

anser vi att vi har lyckats med att sammanställa det empiriska materialet samt besvara våra 

frågeställningar.  

 

7.1 Vidare forskning 
 

Arbetet med denna uppsats har varit intressant och berikande på många olika sätt inte minst 

när det gäller vidare forskning av våra intervjupersoners identitetsproblematik. Genom att ta 

del av våra intervjupersoners berättelser fann vi många intresseväckande aspekter när det 

gäller deras identitet. Det vi fann som intressant är att somliga av våra intervjupersoner kallar 

sig för romer och somliga zigenare. Detta var anmärkningsvärt under intervjutillfällena när de 

personer som var äldre benämnde sig för romer medan de yngre kallade sig för zigenare. De 
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äldre menade att beteckningen zigenare var nedsättande och att det inte var något som de 

kallar sig själva för. De yngre identifierar sig däremot som zigenare och menade att 

beteckningen rom var något som de sällan använde. Kopplat till Goffmans (2003) 

resonemang om stigmatisering kan beteckningen zigenare vara för de äldre ett stigma då de 

väljer att avstå från att referera till att vara zigenare. Det hade varit intressant att undersöka 

varför just de yngre intervjupersoner identifierar sig som zigenare i och med att äldre anser att 

detta är nedsättande. 
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Bilaga 1 (1) 
 

Intervjufrågor: 

1. Namn/ Ålder/ Yrke? 

2. Vart bor du? Hur? 

3. Kan du berätta lite om din bakgrund? (Varifrån du kommer, när du kom hit, anledningen 

till att du kom hit?) 

4. Vilken skolbakgrund har du?  

5. Vad innebär integration i samhället för dig? 

6. Känner du dig integrerad? På vilket sätt? Varför ja/nej? 

7. Beroende på genus är det svårare eller lättare för integrering i samhället? 

8. Hur upplever du livet i Malmö?  

9. Hur upplever du din situation i Malmö med hänsyn till din etniska bakgrund? 

10. Hur anser du att dina möjligheter är utvidgade i det svenska samhället?  

11. Hur upplever du att du bemötts av omgivningen? 

12. Upplevs status som en nyckel till bättre bemötelse från omgivningen? 

13. Har du upplevt att det finns fördomar som riktas till dig på grund av din härkomst? 

14. Hur förhåller du dig till de fördomar och förutfattade meningar som finns om romer? 

15. Har du någonsin varit med om diskriminering på grund av din härkomst?   

16. Upplever du /har du upplevt något hinder i det svenska samhället på grund av din 

härkomst? 

 


