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Förord 
 

Efter flera månaders slit är nu stunden inne att släppa vårt skötebarn. Vi har insett att vi har valt ett 

så intressant ämne att skriva om att vi skulle kunna sitta och finslipa på den i flera månader till.  

Vi är oerhört stolta över denna uppsats och vi hoppas att den kan föra något gott med sig till alla 

som arbetar inom socialt arbete. 

 

Vi vill först och främst tacka alla våra intervjupersoner för att ni ställde upp på att bli intervjuade. 

Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Ett särskilt tack även till vår 

kontaktperson som hjälpte oss att komma i kontakt med våra första tre intervjupersoner. 

Vi vill även tacka vår handledare Bodil Eriksson för snabb feedback via e-post och för alla kloka 

tips och råd. Du höjde vår ribba när vi behövde det som mest.  

Vi tackar även nära och kära för era korrekturläsningar men framför allt för att ni haft tålamod med 

oss i våra svaga stunder. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett mycket gott och roligt samarbete. Ett minne för livet! 

 

Tack! 
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En kvalitativ studie om några finska och utomnordiska romers upplevelser  

på bostads- och arbetsmarknaden  

Författare: Karin Filhm och Jonna Ljungqvist 

 

 

Abstract 

 

 

The aim of this study has been to examine how a few members of the Finnish and non- 

Scandinavian Romani subgroups experience their own, and their groups, situation on the Housing- 

and Labour Market. We´ve studied our respondents’ experiences of discrimination, which 

difficulties they think there are, what strategies can be used to deal with these difficulties and also 

their own ideas on how to improve the situation for the Romani people in the Swedish society. This 

has been done by six individual structured interviews which have been analyzed with concepts from 

Symbolic Interactionism, including Goffman’s Dramaturgical Role Theory, definition of Stigma and 

Kelly’s theory of Personal Constructions. Our results show that the respondents either have been 

victims of discrimination themselves, or have family/friends that have, which has led to adjustments 

to the expectations of how an employee or a houseguest should be. Our respondents believe that 

difficulties getting/keeping a job/house are a result of prejudice towards the Romani people and the 

main strategy that can be used is hiding their ethnic identity on these arenas.  Ideas for improvement 

include members of the majority population and Romanies working together long term to develop 

knowledge about the Romani people. 

 

Keywords: Romani people, discrimination, national minority, Housing Market, Labour Market, 

Integration, Segregation, Stigma, Front- and Backstage, Personal Constructions 
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Inledning 
 

Det är svårt att säkerställa hur många romer som lever i Sverige idag då etnisk tillhörighet inte 

registreras men antalet uppskattas till ca 50 000 som tillhör olika romska grupper. Bland annat finns 

det finska romer, svenska romer, utomnordiska romer (från bland annat Polen och andra 

östeuropeiska länder), nyanlända romer (från framförallt före detta Jugoslavien) och resande. Alla 

tillhör den erkända minoritetsgruppen romer vilket enligt Lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (2000:724) ger dem rättigheter som ska förbättra deras ställning i samhället (SOU, 

2010:55).  

     Romerna har genom tiderna levt i ett utanförskap på flera av samhällets arenor i Sverige 

(Nordiska Zigenarrådet, 1997; Kai & Nordström, 2007). Diskriminering genom att inte låta romska 

barn gå i skolan och ingrepp såsom tvångssterilisering av romska kvinnor skedde under 1900-talet. 

Romerna har heller inte haft full tillgång till sina medborgerliga rättigheter då de endast sedan 

någon generation tillbaka har tillåtits rösta i val. (SOU, 2010:55)    

     Än idag drabbas romerna av diskriminering vilket bland annat Diskrimineringsombudsmannen, 

(DO) visade år 2004 i en rapport som behandlade både upplevd diskriminering som redogjorts för i 

en enkät och i anmälda fall till DO. Rapporten visade att romerna är diskriminerade inom flera 

samhällsområden, såsom arbets- och bostadsmarknad, utbildning och genom att de nekas inträde i 

affärer och restauranger. (DO, 2004)      

     Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter att år 2012 ska bli 

en nystart för romer i Sverige. Lagom till 500-årsjubileumet av att romer först noterades i Sverige 

har regeringen tagit fram en strategi för att förbättra romers livsvillkor. (Ullenhag, 2012) Under åren 

2012 och 2015 ska 46 miljoner kronor satsas på att förbättra romers situation på framför allt 

utbildning och arbetsmarknad.  (SOU, 2010:55). 

     Vår förförståelse är att romerna befinner sig i ett utanförskap och vi tror att många har fördomar 

om dem, exempelvis att de är kriminella och att få romer arbetar. Vi upplever även att många tycker 

att det är accepterat att ha fördomar om romer och att det finns en mycket stor okunskap om dem 

vilket späder på de fördomar som redan finns. Vi upplever att vi själva hade en mycket liten 

kunskap om romer innan vi började med denna studie och vi såg de som en mystisk och sluten 

grupp som är svår att komma nära. Vi hade också en förutfattad mening om att arbetslösheten är 

mycket hög bland romer.         

     Vi vill med denna studie visa hur några finska och utomnordiska romer beskriver sin och den 

egna romska gruppens situation i Sverige på arbets- och bostadsmarknaden. Vi vill veta om de 

upplever att de öppet kan visa att de är romer när de agerar inom dessa områden eller om de då 
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upplever sig dåligt bemötta. Vi vill också se om det finns strategier som de använder för att undvika 

att bli dåligt bemötta eller diskriminerade.  

     Vår utgångspunkt är att genom ett inifrånperspektiv låta några romer själva beskriva sin 

situation. Vi anser att det gjorts för få studier där romers egna röster kommit fram och vi har en 

förhoppning om att vår studie kan få de som arbetar inom socialt arbete idag, och de kommande 

socionomer som examineras i framtiden, att ifrågasätta sina egna fördomar om romer. Vi anser att 

det är viktigt att utveckla det sociala arbetet i en riktning som medför att alla blir bemötta med 

respekt där man ser till varje människas unika egenskaper. Genom att belysa romernas situation, och 

öka kunskapen om dem, har vi hopp om att de ska bli bemötta på samma villkor som övriga 

medlemmar i samhället. 

 

Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med studien är att belysa, samt öka förståelsen för, hur några finska och utomordiska romer 

upplever sin och den egna gruppens situation på bostads- och arbetsmarknaden. Vi fokuserar både 

på upplevelser i inträdet till bostads- och arbetsmarknaden och på upplevelser när man befinner sig 

på arbetet och i bostaden.  

 

 Hur upplever sig intervjupersonerna, samt den egna gruppen, vara diskriminerad på bostads- 

och arbetsmarknaden? 

 Vilka svårigheter upplever de att det finns på dessa arenor? 

 Vilka strategier kan användas för att hantera dessa svårigheter? 

 Vilka förslag på åtgärder har intervjupersonerna för att förbättra romernas situation i 

samhället? 

 

Avgränsningar 
 

När en grupps situation i samhället studeras är det närmast omöjligt att beröra samtliga områden. Vi 

ha valt att inrikta oss på romernas upplevelse av sin situation på bostads- och arbetsmarknaden. 

Därmed har vi valt bort områden som ofta är aktuella i diskussionen kring romer som exempelvis 

utbildning, hälsa eller diskriminering vad gäller tillträde till affärer eller restauranger.  

     Vi har valt att fokusera oss på svårigheter att få arbete och bostad samt diskriminerande 

upplevelser på dessa områden. Vi har medvetet valt bort att studera lönenivåer och bostadsstandard. 
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Begreppsdefinition 

Diskriminering  

I forskningen kring diskriminering skiljs det på individuell, institutionell och strukturell 

diskriminering. Med individuell diskriminering menas att en enskild individ inom en organisation 

eller institution diskriminerar. Institutionell och strukturell diskriminering är kopplat till regler och 

rutiner inom institutioner och de normsystem dessa vilar på. (Bråmå, 2007) Vi vill i denna uppsats 

genom tidigare forskning visa på hur diskriminering förekommer på samtliga nivåer. Genom vår 

empiri vill vi belysa våra intervjupersoners upplevelser av diskriminering på det individuella planet, 

som exempelvis diskriminering på arbetsplatsen, och på det institutionella/strukturella, som vi 

menar mer handlar om de på grund av sin grupptillhörighet inte har samma möjligheter att få ett 

arbete. 

Etnisk diskriminering 

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden innebär att en människa behandlas orättvist och negativt 

på grund av dennes etniska bakgrund. Diskriminering förekommer bland annat då dessa egenskaper 

tillåts gå före kvalifikationer en person har. (Nilsson & Wrench, 2009) I vårt fall väljer vi att 

använda ordet etnicitet som tillhörigheten till en grupp med samma kulturella utgångspunkt. 

 

Tattare, zigenare, romer 

Under bakgrundsavsnittet nämns ord som tattare och zigenare för att namnge den grupp vi idag 

kallar romer. Detta för att kunna återge den romska historiken i Sverige på ett riktigt sätt då det inte 

gjordes någon skillnad på tattare och zigenare förrän på slutet av 1800-talet. Romerna är väl 

utspridda i världen med olika beteckningar för den egna gruppen (exempelvis gypsies, kalé, 

zigenare). Ian Hancock, själv rom, menar att beteckningen Romani people, det vill säga 

romanifolket skulle inkludera alla grupper (2002). Cederberg menar att begreppet inte fått ett stort 

genomslag varför hon istället använder ordet romer istället (2010). Bortsett från bakgrundsavsnittet 

kommer vi genomgående att använda olika former av ordet rom. 

 
Traditionell klädsel 

Med traditionell klädsel menar vi de kläder som är speciella för de finska romerna. Männen bär ofta 

finbyxor, tröja och pullover. Specifikt för de finska kvinnorna är den traditionella stora kjolen som 

många väljer att bära. Även de utomnordiska kvinnorna bär ofta kjol istället för byxor.  
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Historisk tillbakablick   
 

Vi har valt att inleda vår studie med en kortfattad historisk situationsbeskrivning av romernas tid i 

Indien, deras ankomst till Europa och hur en del av dem kom till Sverige. Den historiska 

tillbakablicken ämnar också beskriva hur deras situation i Sverige sett ut över tid. Vi anser att det är 

viktigt för läsaren att få en inblick i romernas historia för att få ökad förståelse till hur deras 

situation ser ut idag.  

 

Utvandringen från Indien 
 

Romerna har sitt ursprung i Indien vilket sedan 1700-talet är accepterat i forskningen kring romer. 

Språkforskare har bekräftat att romernas språk: romani, är ett indoeuropeiskt språk nära besläktat 

med sanskrit. (Cederberg, 2010; Hancock, 2002; Tillhagen, 1965).  

     På 1010-talet pågick muslimska erövringskrig i Asien och inhemska kungadömen satte ihop en 

hinduisk armé hopsatt av flera olika folkslag för att försöka besegra de turkiska muslimerna. Efter 

att Sind och Punjab (nuvarande Indien och Pakistan) invaderades av turkarna retirerade armén 

genom Afghanistan och Iran och nådde efter decennier fram till Anatolien (idag Turkiet). Anatolien, 

styrdes av Armeniska furstar, vilka armén stannade och hjälpte mot de turkiska muslimernas 

angrepp i flera decennier. Teorin är att det romska folket med sitt språk och sin kultur växte ur den 

hinduiska armén och blev ett ”eget” folk i Anatolien. (Cederberg, 2010) 

 

Ankomsten till Europa 
 

Första gången som romer säkert observerades i Europa var år 1322 på Kreta och det var sannolikt 

där de fick namnet Zigenare. Ordet kommer från nygrekiskans atsinganos och betyder ungefär De 

som inte vill ha kontakt med någon. (Hancock, 2002) 

     Många romer bosatte sig under 1300-talet i Valakiet (nuvarande Rumänien) och Moldavien där 

de blev tagna som slavar. Slaveriet av romerna pågick i över 500 år och upphävdes år 1856 men det 

dröjde fram till år 1864 innan 600 000 rumänska romer friades. Många utvandrade till Nord- och 

Sydamerika och Nord- och Västeuropa medan andra stannade kvar. (ibid)  

     Under andra världskriget ansåg nazisterna att romerna var en mindervärdig ras som, precis som 

judarna, följaktligen skulle utrotas. Det dröjde dock fram till 1980-talet innan Tyskland erkände att 

nazisternas folkmord även gällde romer. Uppgifterna om antalet döda efter utrotningen varierar 

mellan en halv och två miljoner. 70 % av romerna i Centraleuropa uppges ha mördats. 
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(Nationalencyklopedin) 

     Efter det att romerna ankom till Europa har de splittrats upp i många grupper, efter språk, yrke, 

religion och nationalitet. (Cederberg, 2010; Hancock, 2002) Språket romani är uppdelat i många 

underdialekter och det finns även de länder där romerna till stor del tappat det ursprungliga språket. 

Exempel på detta är bland annat Spanien, Finland, stora grupper i Rumänien och Ungern. Det var 

inte förrän mot 1800-talets slut som romsk litteratur började nedtecknas. Ett gemensamt romskt 

skriftspråk godkändes 1990 på en världskongress i Polen. (Cederberg, 2010) 

     Antalet romer i Europa uppskattas idag vara mellan 10-12 miljoner varav cirka sju miljoner bor i 

Central- och Östeuropa. Trots att de flesta romer har medborgarskap i sina respektive länder i 

Europa i dag har inte situationen nämnvärt förändrats för de mest utsatta romerna. I många länder 

har de blivit bestulna sina nyvunna rättigheter och tvingats fly. (Montesino, 2010) 

     Europeiska Unionen ställer höga krav på de länder som vill ingå i unionen och bland romerna 

väcktes stora förhoppningar om en förbättrad tillvaro i och med ingången i EU. Dock behandlas 

romer i såväl östra som västra EU fortfarande illa och det försiggår en allvarlig diskriminering av 

dem. EU har länge vänt sig mot att införa överstatliga lagar och regler till skydd för 

minoritetsgrupper inom unionen. Detta har på senare år diskuterats, särskilt på de toppmöten om 

romer som hållits år 2008 och 2010. Romska frivillighetsorganisationer ställer hårda krav på att EU 

ska införa regler som garanterar mänskliga rättigheter för romer. Utöver Sverige har romerna 

erkänts som en minoritet i Österrike och Finland. (Cederberg, 2010) 

Romer i Sverige  
 

Den första noteringen om romer i Sverige är från 29 september år 1512 i Stockholm. Romerna 

beskrevs som ett fint folk som till en början fick ett gott mottagande men misstänksamheten väcktes 

mot gruppen i och med deras annorlunda språk och uppträdande. Efter tre år togs beslutet att utvisa 

alla romer med motiveringen att de förverkat stadens gästfrihet med sitt tjuveri. (Cederberg, 2010; 

Tillhagen 1965)   

     Gustav Vasa betraktade romerna som spioner som således måste fördrivas ur Sverige. Den 

stränga zigenarpolitiken fortsatte ner i generationerna och även kyrkan ställde sig mot ”tatrarna” 

och år 1560 förbjöd Laurentius Petri, dåvarande ärkebiskop, landets präster att döpa deras barn eller 

begrava deras avlidna. Prästerskapet yrkade år 1617 till riksdagen att alla ”tattarna” skulle ut ur 

riket. (Tillhagen, 1965) 

     Den första zigenarförordningen, ”Placat om Tararnes fördrifvande av landet”, utfärdades 1637 
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och innebar att alla zigenare/tattare, såväl män som kvinnor, skulle ut ur riket före den 8 november 

nästkommande år. Kvinnor och barn påkomna efter detta datum skulle omedelbart köras ut ur landet 

och männen skulle, utan rättegång, hängas. (Cederberg 2010; Tillhagen 1965) Många utvisades till 

Tyskland och Finland som då utgjorde svenskt territorium i öst (Tillhagen, 1965). I och med att 

zigenarna fortfarande befann sig inom svensk territorium (Finland) skulle de tillsammans med dem 

jämställda, det vill säga de med samma sociala status, ut i krigstjänst enligt en förordning fastställd 

1675. När Sverige och Finland sedan skiljdes åt år 1809 blev de förvisade zigenarna kvar och kom 

då att tillhöra gruppen finska zigenare. (Nordström-Holm & Lind, 1982)  

     Mot slutet av 1800-talet invandrade några familjer från Rumänien, Tyskland och Frankrike till 

Sverige. Dessa kom att räknas som de första ”svenska” romerna.  Värt att notera är att det under den 

här tiden inte gjordes skillnad på ”tattare” och ”zigenare” utan alla som levde utanför samhällets 

normer ansågs tillhöra en och samma grupp (Nordström-Holm & Lind, 1982). Allan Etzler skrev en 

avhandling år 1944 om romer och menade att det som bevisade släktskapet mellan tattare och 

zigenare var språket. Detta ifrågasattes dock av romanikännaren och språkforskaren Olof Gjerdman 

som menade att tattarspråket skulle ses som svenska med inslag av ord från romani (Tillhagen, 

1965).   

     Mellan år 1914 och 1954 var det lagstadgat inreseförbud för romer. De finska romerna började 

komma till Sverige när gränsen öppnades 1954 mellan de nordiska länderna. (Kai & Nordström, 

2007)  

      I bondesamhällets Sverige och ända in på 1940-talet kunde romer försörja sig genom förtenning, 

kopparslageri, smide och korgflätning. Då efterfrågan på dessa varor tog slut vid övergången till ett 

modernt samhälle var det svårt för romerna att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.  

(Nordiska Zigenarrådet, 1997) På 1950-talet stod de flesta av Sveriges romer utan arbete eller hem. 

Många mådde dåligt psykiskt och fysiskt, kunde inte läsa och kände sig förföljda. Carl-Herman 

Tillhagen var sakkunnig i 1954-års zigenarutredning och i sin omfattande intervjuundersökning med 

Sveriges zigenare konstaterade han bland annat att: "Det är ovedersägligt, att zigenarna blivit utsatta 

för en många gånger mycket upprörande rasdiskriminering i vårt land.” (Tillhagen, 1965 s. 146) Det 

är värt att här understryka att Carl-Herman Tillhagen uttryckte att han kände i princip alla zigenarna 

i landet och utifrån detta fått ”nyckeln till zigenarens väsen” (ibid, s. 24). Han delade åsikten att 

total assimilering var lösningen på zigenarfrågan. I sin bok beskriver han att hans intervjuer lett 

fram till konklusionen att majoriteten av dem vill leva som svenskar och att problemet nu är nära 

sin lösning. ”Det är min övertygelse att zigenarkulturen icke går att rädda. Man må beklaga detta 

eller inte, men inga åtgärder från statligt håll kan förhindra zigenarkulturens förfall...” (ibid, s. 22) 
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1954-års utredning utmynnade i förslag som omfattade skolgång för barnen och bostäder för 

familjerna. Socialstyrelsen skulle även anordna en kuratorstjänst för zigenarfrågor. (ibid) Staten 

skulle nu ha det ekonomiska ansvaret. Tidigare hade kommunerna burit ansvaret för zigenarna men 

då dessa ofta saknade hemkommun skjutsade kommunerna betalningsansvaret emellan sig. 

(Nordström-Holm & Lind, 1982)  

     1975 påbörjades byggandet av bostäder och anpassning i form av utbildning och utslussning in 

på arbetsmarknaden. Kommunerna fick särskilda familjepedagoger till hjälp. Vid mitten av 1980-

talet upphörde dock många av insatserna till stor del som en följd av uppgivenhet hos 

myndigheterna. Insatserna misslyckades till stor del eftersom det togs för liten hänsyn till romernas 

egna synpunkter. (Cederberg 2010)  

     Romerna erkändes som nationell minoritetsgrupp i Sverige år 2000. (DO, 2008) Mellan år 2012 

och 2032 pågår en långsiktig insats för att förbättra romernas situation i Sverige. Insatsen är följden 

av en statlig utredning från 2010 där romer varit med och utformat förslagen.  Målet är att de 

romska barn som föds 2012 ska 20 år senare ha samma möjligheter som barn från 

majoritetsbefolkningen födda samma år. (SOU, 2010:55)  
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Tidigare forskning  
 

Sökprocess 
 

I sökandet efter tidigare litteratur med internationell koppling har databaserna EBSCO och 

ProQuest använts. Sökorden som användes var rom*, gyps*, discrimin*, swed*, rac*, situat*, 

market*, hous*, liv* samt life i olika kombinationer, med valet att orden skulle finnas i titeln. Vi 

fann en stor mängd studier och artiklar varpå vi valde att endast få fram de som var kollegialt 

granskade. I de titlar som vi ansåg vara intressanta lästes abstrakten för att närmare bedöma om det 

vi funnit var relevant för vår studie.  

     I databasen Artikelsök har sökorden rom*, zigen*, ras*, diskrimin*, situat*, boende*, bostad*, 

arbet*, jobb*, integr* samt segreg* använts i olika kombinationer. Få av artiklarna som vi fick fram 

är vetenskapligt granskade, och de som var det fanns inte tillgängliga i fulltext på internet eller på 

något bibliotek i Stockholmsområdet.  

     Genom att använda sökmotorn Google Scholar och sökorden ovan fick vi fram flera studier som 

fanns tillgängliga i fulltext på nätet. I dessa har vi granskat innehållsförteckningarna för att se vilka 

referenser som återkommer och därefter sökt efter dessa originaltexter. Många av dessa har hittats 

på riksdagsbiblioteket. Även på regeringens hemsida har vi genom sökorden romer och 

diskriminering samt endast romer fått fram matnyttiga publikationer om arbetet för romer i Sverige 

idag.  

 

Internationell forskning  
 

Om etnisk diskriminering 

Rasistisk och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden innebär att en människa behandlas orättvist 

och negativt på grund av dennes färg eller etniska bakgrund. Diskriminering förekommer bland 

annat då dessa egenskaper tillåts gå före de kvalifikationer en arbetssökande besitter. (Nilsson & 

Wrench, 2009) 

     I en jämförelse som handlar om arbetslöshet som gjorts mellan 16 europeiska länder samt USA 

och Kanada har det visat att de arbetslösa i de flesta länderna till majoritet utgör av utomeuropeiska 

personer. I exempelvis Danmark år 2010 hade 25 % av alla arbetslösa utomeuropeisk bakgrund 

medan endast sex procent utgjordes av etniskt danska. Något annat som författarna tar upp är att 

migranternas situation blir än känsligare vid den händelse att ett land hamnar i en ekonomisk kris. 
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Bland annat tar de upp hur United Kingdom Equality and Human Rights Commission år 2000 

förutspådde att en miljon migranter skulle skickas hem vid en finansiell kris. (ibid) 

    I amerikansk forskning har främst den direkta diskrimineringen mot svarta och andra 

minoritetsgrupper kartlagts genom praktikutövning. Metoden går vanligen till så att annonser i 

dagstidningar om exempelvis lediga bostäder väljs ut. Testpersonerna består av en vit från 

majoritetsbefolkningen och en person med minoritetsbakgrund som i övrigt är lika vad gäller ålder, 

kön, ekonomi, familjeförhållanden, arbete och utbildning. De går var för sig på visningar och svarar 

efter på en enkät som har till syfte att kartlägga det bemötande testpersonerna upplevde att de fick. 

År 1989 undersöktes diskriminering mot svarta och latinamerikaner på bostadsmarknaden genom 

praktikutövning. Resultatet visade på diskriminering av båda grupperna inom såväl äganderätt- och 

hyressegmenten. 5-10 % av latinamerikanerna och de svarta fick ingen information om bostaden av 

förmedlaren/mäklaren och blev visade 25 % färre bostäder än de vita. Undersökningen visade även 

att mäklaren styrde latinamerikanerna och de svarta till bostadsområden med högre andel 

minoritetshushåll och vita blev ofta avrådda att köpa hus i dessa områden. I en uppföljningsstudie 

från år 2000 visade det sig att diskrimineringen av de svarta hade minskat i omfattning sedan år 

1989 men bland de latinamerikanska var situationen oförändrad. (Turner & Ross, 2005)  

     Forskning om diskriminering i Storbritannien under 1980- och 90-talet hade fokus på den 

indirekta diskrimineringen. Detta för att forskarna ville studera hur det kom sig att de etniska 

minoriteterna missgynnades trots att det finns goda föresatser för rättvist utfall vad gäller 

bostadsstandard och geografiskt läge. Studierna genererade resultat som visade att diskriminering 

förekom på strukturell, institutionell och individuell nivå. På strukturell nivån handlar problemen 

främst om det underläge minoriteter befinner sig i vilket gör det svårare för dem att tacka nej till en 

bostad samt kommunikationssvårigheter när de sökande har ett annat modersmål. Problemet på 

institutionell nivå är att hyresbolagen vill försäkra sig om nöjda hyresgäster. Blir 

minoritetshushållen trakasserade är det lättare att hänvisa dem till mer invandrartäta områden än att 

ta tag i det verkliga problemet. Det handlar alltså främst om att vilja hålla områden attraktiva. 

Rädslan för att bli trakasserad är vidare en orsak till att många minoritetshushåll väljer bort vissa 

områden. På individuell nivå riktas fokus framförallt på enskilda handläggare som får för stort 

utrymme att agera efter vad de själva anser rätt. Oftast handlar det inte om avsiktlig rasism eller om 

negativa attityder utan om en stereotyp föreställning om var och hur olika hushåll vill bo. (Bråmå, 

2007) 
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Om diskriminering av romer 

 

I norra Portugal genomfördes år 2007 en studie genom deltagande observationer och intervjuer av 

190 romer i ett romskt samhälle. Studien handlade om inställning till, och tankar om, arbete på en 

föränderlig arbetsmarknad. De flesta av kvinnorna fick enligt familjens normer inte gå i skolan och 

endast arbeta med något som kunde ses som en förlängning av hemmet, exempelvis att sälja på 

marknaden. Yngre medlemmar i det romska samhället menade att de ville finna andra professioner 

som både gav ett alternativt sätt att leva utanför marknaden och ett liv med högre social status. De 

menade dock att dessa arbeten är svåra att få på grund av diskriminering av romer. Få av romerna i 

samhället hade en högre professionell utbildning, och de som hade det hade inte ett arbete som 

motsvarade utbildningen. (Casa-Nova, 2007) 

     European Union Agency for Fundamental Rights, (FRA), publicerade år 2009 en 

sammanställning av data mellan åren 2006-2009 från sju EU-länder (Bulgarien, Tjeckien, Grekland, 

Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien) med syftet att synliggöra romers och resandes 

bostadssituation inom EU. Resultatet visade att romer inom EU har en bostadsstandard långt under 

minimum för att vara skäligt. Svårigheterna bestod bland annat av trångboddhet, läger och bostäder 

i segregerade områden och påverkade även romernas möjligheter inom andra områden såsom 

utbildning och arbete då det sällan finns skolor, arbetstillfällen eller god kollektivtrafik i närheten av 

bostaden.  (FRA, 2009)    

     En studie i Storbritannien visade på skäl till varför romer och resande kan ha valt att bli fast 

bosatta istället för att leva ett resande nomadliv. Författarna genomförde kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer med 55 romer och resande i Storbritannien. 80 % 

av de intervjuade bodde i bostäder som förmedlats genom det sociala välfärdssystemet, 10 % ägde 

sina bostäder, 4 % hyrde från privata värdar och 6 % levde i tillfälliga bostäder. Få av de intervjuade 

menade på att de valt att bli fast bosatta av arbetsmarknadsmässiga skäl utan istället på grund av att 

det rådde brist på campingplatser och för att de genom att bli fast bosatta fick ta del av sjukvårds- 

och utbildningssystemet. 51 % av de intervjuade hade ett arbete, antingen avlönat eller genom 

egenföretagande, medan 49 % var arbetslösa eller ekonomiskt inaktiva. Framförallt kvinnorna var 

ekonomiskt inaktiva genom att de stannade hemma och såg efter hushållet. (Smith & Greenfield, 

2012) 

 

 
 
 



 

16 

 

Svensk forskning  
 

Om etnisk diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden 

Idag finns det en gemensam uppfattning hos politiker och forskare att de hinder som finns för 

invandrare på arbets- och bostadsmarknaden kan vara ett resultat av etnisk diskriminering (Ahmed 

& Ekberg, 2009). Vidare understryks detta av den statliga utredningen Den segregerade 

integrationen som tydligt visar på att invandrade personer hänvisas till vissa stadsdelar. 

Utanförskapet och arbetslöshet gör det nästintill omöjligt för dem att bli integrerade i det svenska 

samhället. (DO, 2008) 

      Hyresgästföreningen presenterade sin analys av en praktikprövningsstudie 2007. Studien 

baserades på att en bostadssökande med utländskklingande namn och en bostadssökande med 

svenskklingande namn per telefon skulle söka bostäder, såväl på privata som kommunala 

bostadsbolag. Vid analysen av resultatet visade det sig att det fanns ett tydligt mönster av 

diskriminering från bostadsbolagen mot de med utländskt efternamn. (ibid) 

     Forskning pekar även åt att det förekommer geografiska ”spridnings- och 

koncentrationsstrategier” av hyresgäster. De rikaste bor i svenskdominerade villaområden och de 

fattigaste i svenskglesa hyresområden. Att etniska minoriteter bor i samma område av endast fri 

vilja är en osannolik förklaring eftersom dessa områden inte består av en enskild etnisk grupp. 

(Bråmå, 2007) Segregationen skapar även en social distans mellan människor vilket påverkar hela 

samhällsbildningen på ett negativt vis (DO, 2008).  

     I den statliga utredningen Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och 

strukturell diskriminering undersöktes etnisk diskriminering. Detta gjordes med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer och hearingar med representanter från invandrarorganisationer och personer 

med invandrarbakgrund bosatta i invandrartäta bostadsområden i storstäderna. Många av 

intervjupersonerna upplevde att de inte själva kunnat välja boende utan att det är myndigheterna 

som bestämt hur de ska bo, och att många med invandrarbakgrund hänvisas till områden som är 

invandrartäta. Dessa områden har ofta sämre utbud av affärer, färre skolor och fritidsgårdar etcetera. 

Flera av deltagarna uppgav svårigheter direkt knutna till deras ursprung. Exempelvis att 

hyresvärden inte erbjudit dem en bostad när de fått veta att de har utländskt ursprung eller att de 

istället blivit erbjudna en bostad i ett mindre attraktivt område. Något som ses som ett stort hinder 

för att få boende är den ekonomiska situationen. Många hyresvärdar kräver fast anställning och 

regelbunden lön. Vidare blir även bostadsrätter mindre tillgängliga då det är svårt att få låna pengar 

utan en fast anställning. Den etniska boendesegregationen kan alltså till stor del ses som ett resultat 
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av den diskriminerande arbetsmarknaden. (SOU, 2005:41)  

     Flera ur fokusgrupperna i ovanstående utredning diskuterade att det som spelade roll på 

arbetsmarknaden förutom ”invandrarskapet” var hudfärgen. De nämnde även att de som har 

utländsk bakgrund sällan får fasta tjänster eller vikariat, riskerar att få jobba för lägre löner eller inte 

ens bli kallade till en intervju. Någon ur grupperna nämnde det ouppnåeliga kravet på ”svenskhet” 

som denne menar krävs på många arbetsplatser. (ibid)  

   Integrationsverket lät Statistiska Centralbyrån år 2005 göra en intervjuundersökning kring 

upplevelsen av diskriminering hos personer med etniskt minoritetsgrund. Undersökningen 

omfattade 1000 personer från Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Asien och 

utfördes i åtta samhällsområden, där bostadsmarknaden och arbetsmarknaden var två av dem. 

Undersökningen visade att upplevelsen av diskriminering främst är på arbetsmarknaden (22 %), 

följt av ”när man handlar” (15 %) och bostadsmarknaden, kontakt med polis och sociala 

myndigheter (13 %). Vad gäller bostadsmarknaden kunde ett samband mellan födelseregion och 

upplevd diskriminering utläsas. Människor födda i Afrika och Mellanöstern har upplevt en högre 

grad av diskriminering än övriga grupper (20-22 %). (Bråmå, 2007) 

     I en studie om diskriminering bland vissa grupper av utrikes födda rapporterades 

upplevd/rapporterad diskriminering i Sverige. Kineser, vietnameser, taiwaneser och thailändare var i 

kategorin asiatiska länder, därtill fanns finländare, f.d. jugoslaver, greker, danskar och indier i varsin 

kategori. Genom en enkätstudie där respondenterna var mellan 18 – 60 år, och hade levt i Sverige i 

mellan 4 och 29 år, undersöktes upplevd diskriminering i olika situationer. Resultatet visade att en 

hög andel av respondenterna upplevt diskriminering på grund av sin utländska bakgrund när de sökt 

jobb men inte fått det, blivit utsatta för trakasserier på jobbet, och när de blivit utsatta för hot och 

trakasserier på gatan och andra offentliga platser. (Lange, 1999)  

     I en C-uppsats vid Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet gjordes år 2003 en 

enkätundersökning på uppdrag av DO Författarna jämförde sitt resultat av upplevd diskriminering 

bland romer med Anders Langes studier av upplevd diskriminering bland samer och utrikes födda. 

Författarna kom i jämförelsen fram till att romerna är i större utsträckning diskriminerade än de 

andra grupperna. (Forsberg & Lakatos, 2003; DO, 2004) 

 

Om diskriminering av romer på bostadsmarknaden 

Nordiska Zigenarrådet vid Statens Invandrarverk gjorde en situationsbeskrivning för romer i 

Sverige. De menade att de romska familjerna har begränsade möjligheter att välja bostad och att de 

är hänvisade till segregerade bostadsområden med högre arbetslöshet, kriminalitet och missbruk. 
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Socialförvaltningen i Stockholm menade även att alltfler romer blir bostadslösa på grund av att 

hyresvärdarna i högre utsträckning än tidigare använder sig av möjligheten, som finns enligt 

hyreslagen, att vräka dem. (Nordiska Zigenarrådet, 1997) 

    DO rapporterade år 2004 i sin rapport Diskriminering av romer i Sverige, att romerna är 

diskriminerade inom flera samhällsområden, såsom bostads- och arbetsmarknad, utbildning och 

genom att de nekas inträde i affärer och restauranger. Rapporten innefattade en granskning av 

anmälningar från romer till DO åren 2002-2003 samt den enkätundersökning som utfördes av två 

studenter vid Stockholms Universitet på ca 150 romer där frågor rörande den egna upplevelsen av 

diskriminering behandlades. Vad gällde anmälningar till DO var 30 % knutna till 

bostadsmarknaden. DO menade att romer inte kan uppfylla samma villkor på bostadsmarknaden 

som övriga medborgare i samhället på grund av att de inte har samma tillgång till arbete, och 

därmed inkomster, vilket ofta är ett krav för att få en bostad. Mycket få anmälningar berörde 

diskriminering på arbetsmarknaden. Detta är anmärkningsvärt då anmälningar om diskriminering på 

arbetsmarknaden överlag utgör den största posten. (DO, 2004) 

     Enkätundersökningens resultat visade att romerna upplevde sig diskriminerade inom flertalet 

områden i samhället.  90 % av de tillfrågade ansåg att Sverige är fientligt mot romer och mer än  

25 % känner sig inte som en del av det svenska samhället. Vidare uppgav 60 % att de två 

föregående åren någon gång blivit kallade ”zigenarjävel” och 50 % uppgav sig ha blivit 

förolämpade eller trakasserade av sina grannar. Framförallt upplevde de sig diskriminerade när de 

skulle köpa hus eller lägenhet (30 %) eller att de blir nekade inträde till butiker och restauranger. 

Respondenterna fick uppge vilken grupp av romer de tillhörde och därefter jämfördes upplevelsen 

av diskriminering dem emellan. Någon större skillnad mellan grupperna kunde inte utläsas och 

författarna visade också att upplevelsen av diskriminering mellan de finska och svenska romerna 

inte skilde sig väsentligt från varandra trots att det var de finska romerna som i högst grad uppgav 

sig använda den traditionella romska klädseln. (Forsberg & Lakatos, 2003; DO, 2004)   

     År 2004 fick Sverige besök av kommissionären för mänskliga rättigheter vid Europarådets 

kommission mot rasism och intolerans (ECRI). Denne konstaterade i sin rapport att romerna var 

föremål för diskriminering och fördomar på bostads- och arbetsmarknaden och riktade därför skarp 

kritik mot Sverige. (Kai & Nordström, 2007; DO, 2008). Kommissionären konstaterar att hemlöshet 

är vanligt bland romerna och ECRI:s rekommendation till Sverige är att bekämpa 

boendesegregationen genom att förbättra boendet i de segregerade områdena samt eventuellt 

desegregera dessa. (DO, 2008)  

     I den aktuella strategin för att förbättra romernas situation presenterar författarna förslag på 
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åtgärder. De menar att romerna har en sämre bostadsstandard än någon annan grupp i samhället och 

ett av målen de lägger fram är att romerna ska ha en bostadsstandard som överensstämmer med 

standardsnittet för landet samt att den strukturella diskrimineringen, som till stor del utesluter 

romerna på bostadsmarknaden, måste upphöra. De skriver också att bostadsbolagen och de privata 

värdarna måste börja se till romernas förutsättningar att kunna få ett eget boende. (SOU, 2010:55) 

 

Om diskriminering av romer på arbetsmarknaden 

Enligt situationsbeskrivningen, som gjordes av Nordiska Zigenarrådet, vittnade romer om att det var 

svårt att få hjälp på Arbetsförmedlingen och att de kände sig diskriminerade redan på förhand. 

Arbetsförmedlingarna själva menade att de ställde romerna åt sidan på grund av tidigare 

erfarenheter och för att de hade krav som inte uppfylldes av romerna. Romerna var lågprioriterade 

och fick sällan ta del av arbetsmarknadspolitiska insatser. (Nordiska Zigenarrådet, 1997) 

     I en intervjustudie gjordes intervjuer med 11 romer som utbildat sig till lärarassistenter, barn- 

och ungdomsledare, och barnskötare 1,5 år tidigare. Resultatet visade att alla intervjuade känt sig 

särbehandlade på något sätt och de var överens om att romer diskrimineras i samhället. En del 

kunde inte specificera hur det är att vara diskriminerad för de inte visste om något annat sätt att 

leva. En vanlig uppfattning om åtgärder för att komma till bukt med diskriminering var möten 

mellan romer och majoritetsbefolkningen som ger en möjlighet att motbevisa allt 

majoritetsbefolkningen tror om romer. Dessa möten skulle ske i skolan, på arbetsplatser, mellan 

grannar etc. En kvinnlig finsk rom beskrev i studien hur hon som elevassistent för romska barn i en 

skola i början av anställningen haft svårt att få kontakt med övrig personal och att de tittade 

misstänksamt på henne. En annan intervjuad vittnade om att arbetsintervjuerna till slut endast 

handlat om den romska historian och att hon upplevde att hennes egenskaper som rom var mer 

intressanta än en eventuell anställning. (Westin & Marti, 2008) 

     I enkätundersökningen, utförd på uppdrag av DO år 2003, uppgav 76 % av romerna att de trodde 

att deras arbetslöshet orsakades av att arbetsgivare är mer benägna att anställa icke-romer än en 

rom. Samtidigt uppgav drygt 70 % av romerna att deras förtroende för Arbetsförmedlingen inte var 

särskilt stort eller så hade de inget förtroende för dem alls. (Forsberg & Lakatos, 2003; DO, 2004)      

     DO:s förslag på hur diskrimineringen av romer på arbetsmarknaden ska upphöra är bland annat 

positiv särbehandling tills de kommer upp i ”normal” nivå. Han menar exempelvis att praktikplatser 

och arbetsmarknadsutbildningar för romer kan vara lämpliga att använda sig av. (DO, 2004) 

     I den statliga utredningen från år 2010, som behandlar den strategi som skall användas för att 

förbättra romernas situation i Sverige, menar författarna att diskriminering mot romer på 
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arbetsmarknaden måste upphöra och att fler romer ska kunna försörja sig själv i framtiden genom 

att exempelvis bli anställda inom stat och kommun samt genom att starta egna företag. Ett mål är 

också att romska ungdomar ska ha samma möjligheter på arbetsmarknaden som ungdomar i 

allmänhet. Flera av åtgärderna de presenterar fokuserar på ungdomar, såsom att följa deras 

övergång från utbildning till arbete, genom bidrag från staten hjälpa kommunerna med satsningar på 

de unga romerna samt ge Ungdomsstyrelsen ansvar för tillsyn av deras behov. Andra åtgärder 

fokuserar på olika projekt som ska hjälpa romska kvinnor att starta egna företag, men även romer i 

allmänhet ska få det lättare att starta eget. (SOU, 2010:55) 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 

I den internationella forskningen om etnisk diskriminering har det visat sig att minoriteter har 

svårare att få bostäder. Många har svårt att säga nej till hänvisade bostäder i mindre attraktiva 

områden på grund av det underläge som de befinner sig i som minoritet. I flera EU-länder har 

romerna en lägre bostadsstandard än majoritetsbefolkningen och många hyresvärdar hyr inte ut till 

romer. Romerna är också ofta lågutbildade och har därmed svårare att komma in på den reguljära 

arbetsmarknaden. 

     I svensk forskning om etnisk diskriminering finns det en gemensam slutsats – upplevelsen av 

etnisk diskriminering förekommer på såväl bostads- som arbetsmarknaden. Människor med 

utländsk bakgrund upplever att de har svårare att få ett arbete, att de blir trakasserade såväl på 

arbetet som i närheten av bostaden. Många upplever även att svårigheter med att få bostad är knutet 

till den etniska tillhörigheten, till exempel att de blivit hänvisade till mindre attraktiva områden eller 

inte ens blivit erbjudna en bostad. En stor andel av anmälningarna till DO handlade om 

diskriminering på just bostadsmarknaden.  

     Romernas situation på arbetsmarknaden fylls ofta av hinder. Exempelvis upplevde många romer 

i en situationsbeskrivning från år 1997 att romer har svårare att få hjälp av arbetsförmedlingen och 

många tror att arbetsgivare hellre anställer en icke-rom. 

     Ett förslag från romerna själva vad som skulle kunna förbättra situationen är genom möten 

mellan romer och majoritetsbefolkningen i syfte att öka kunskapen om romer. I strategin för romer 

är ett av förslagen positiv särbehandling genom exempelvis praktikplatser och 

arbetsmarknadsutbildningar.   

     Jämförelser mellan kvantitativa studier om upplevd diskriminering i Sverige har också visat att 

romerna upplever sig mer diskriminerade än andra grupper i samhället. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Våra valda begrepp/teorier ligger alla inom ramen för det socialpsykologiska perspektivet. 

Socialpsykologin inriktar sig på hur sociala identiteter skapas, vidmakthålls och reproduceras i 

interaktionen mellan människor. I denna process bildas förväntningar på individer och grupper 

vilket i sin tur skapar stereotyper. (Payne, 2009) Vi upplever att detta är relevant för vår studie då vi 

anser att det finns en föreställning i samhället att olika grupper har förutbestämda egenskaper. Vi 

tänker att dessa stereotyper kan leda till konsekvenser för våra intervjupersoner som är viktiga att 

belysa.   

     Den symboliska interaktionismen visar på hur den sociala världen, självet och omgivningen 

skapas genom kommunikation. Teorin har sin utgångspunkt i att människor agerar utifrån symboler 

som finns i deras medvetande och som står för något i omgivningen. Deras själv utvecklas i denna 

process genom att de, för att kunna samspela med andra, måste ha skapat en uppfattning om sig 

själva. (ibid) Vi tolkar dessa symboler som exempelvis språk, utseende, kläder och gester. Inom den 

symboliska interaktionismen kommer vi att använda oss av Goffmans dramaturgiska rollteori samt 

hans definition av stigma som vi beskriver mer utförligt nedan. 

     Vi kommer även att flyktigt använda oss av Kellys begrepp personliga konstruktioner, som ingår 

i den symboliska interaktionismen, då det kan ge oss ökad tolkningsförmåga kring frågor som 

förklarar varför våra intervjupersoner agerar som de gör men också vad det kan bero på att de möter 

så mycket fördomar. De personliga konstruktionerna utgörs av den inre värld en människa skapar 

utifrån personliga upplevelser och erfarenheter. Oavsett hur dessa uttrycks tillhör konstruktionen 

den enskilde och ger mening till de val som görs i nuet och framtiden. (Kelly, 1977)  

 

Den dramaturgiska rollteorin  
 

Goffmans dramaturgiska rollteori tar avstamp i den symboliska interaktionismen genom att den 

definierar människor som aktörer som agerar utifrån vilket sammanhang de är i (Payne, 2009). 

Enligt teorin spelar alla människor teater inför en publik. De försöker kontrollera sitt skådespel för 

att förmedla det intryck de vill ge av sig själva och det är i denna process deras jag skapas. De 

förutsätter att publiken skall ta rollen för verklighet och tro på att de har egenskaperna som de utger 

sig för att besitta. (Goffman, 2002) Ur teorin kan vi få en förklaring till varför människor väljer att 

framställa sig på ett visst sätt för att ge ett önskat intryck.  

     Goffman använder sig vidare av begrepp som fasad, sceneri, uppträdande och manér för att 
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beskriva hur individen skapar sitt framträdande för publiken.  Fasaden utgör vad individen visar utåt 

och kan vara såväl omedveten som medveten. Den personliga fasaden står för de specifika 

egenskaper publiken kopplar samman med aktören i den aktuella situationen. Det finns egenskaper 

som är mer eller mindre statiska som exempelvis utseende, gester och kön. (ibid) 

     Sceneriet står för inramningen i agerandet, med detta menas den miljö situationen utspelas i. 

Uppträdande knyts till uppvisandet av individens sociala ställning, och manér till den roll som hon 

eller han väntar sig agera i den specifika situationen. En social fasad blir lätt institutionaliserad 

vilket innebär att den skapar stereotypa förväntningar på hur den rollen bör se ut. (ibid) Här syftar vi 

såväl på den institutionaliserade bilden av hur en rom är som på den institutionaliserade bilden av 

hur en arbetstagare/arbetssökande och hyresgäst/bostadssökande är.  

     Goffman använder begreppen främre och bakre region. Den främre är den där framträdandet 

äger rum och där aktören försöker införliva de normer som är förenliga med hur rollen skall 

framställas. Normerna delas upp i två kategorier där den första berör hur aktören behandlar sin 

publik i den direkta interaktionen och den andra hur han beter sig när denne är i närheten av sin 

publik men inte talar till den.  I den främre regionen undertrycks saker som kan skada intrycket 

inför publiken. (ibid) Exempel vad gäller romerna skulle kunna vara att de på jobbet tar sig an en 

professionell roll och döljer sin etniska identitet, exempelvis genom att inte tala sitt språk, inte 

berätta att man är rom eller dölja synliga attribut såsom den traditionella klädseln.  

     I den bakre regionen kan aktören koppla av och klä av sig rollen samt ladda batterierna för att 

åter kunna agera i den främre regionen. Här kan intrycken som undertrycks från publiken i det 

främre rummet komma fram. (ibid) 

 

Stigma  
 

Av Goffmans begreppsensemble har vi även valt att använda begreppet stigma för att försöka lyfta 

fram våra intervjupersoners upplevelser av stigma samt hur de hanterar den. Vidare tänker vi att 

begreppet kan bidra till ökad förståelse till varför gruppen utsätts för stigma ur ett samhälleligt 

perspektiv.  

      Stigma beskrivs som ett olycksöde som drabbar en människa som avviker från det ”normala”. 

Varje samhälle har kategorier som människor delas in i utifrån de egenskaper man förväntar att de 

ska ha. När någon som inte kan sättas in i en av de förutbestämda och bekanta kategorierna på 

grund av att denne har någon egenskap som skiljer från det som är förväntat leder det till en 

stämpling av stigma. (Goffman, 2011) 
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Goffman förklarar att det handlar om tribal stigma när det är en hel grupp som drabbas av denna 

stämpling (ibid), såsom gruppen romer. Diskriminering av gruppen uppstår som en följd av att de 

”normala” i samhället ser gruppen som mindre mänsklig (ibid).  

     Den stigmatiserade kan uppleva sig osäker i kontakt med andra personer på grund av att denne 

upplever att alla ifrågasätter och bedömer det hon eller han gör. Även en vänlig handling eller ett 

gott bemötande bedöms därför som opålitligt för den stigmatiserade. (ibid) 

     Inom teorin av stigma skiljer man mellan personer som är misskrediterade och misskreditabla. 

När det gäller de misskrediterade så vet omgivningen om att personen har ett stigma medan med de 

misskreditabla så finns endast möjligheten att de blir betraktade med ett stigma om den 

stigmatiserande egenskapen blir känd. Detta innebär att personen, som innehar stigma men där 

omgivningen inte vet om det, kan undvika stigmatiseringen genom att dölja det. Den misskreditabla 

kommer då att leva ett dubbelliv bland å ena sidan de som stigmat ska döljas från och å andra sidan 

bland den egna gruppen som känner denne ”på riktigt”. (ibid) Vi menar att romer som inte öppet 

visar sin romska tillhörighet på bostads- och arbetsmarknaden kan bli betraktade på ett annat sätt än 

de som omgivningen identifierat som romer. 

     Ett stigmas synlighet, det vill säga hur lätt det är att med blotta ögat upptäcka det, påverkar hur 

den stigmatiserade blir bemött. Samtidigt måste omgivningen ha en bild av vad det som observeras 

innebär, det vill säga ha någon form av förhandsinformation om vad man kan anse om en person 

som har stigmat. (ibid) När det kommer till romer så anser vi att det finns en fördomsfull och 

stämplad bild av vad en rom är och vilka egenskaper denne antas ha. Detta skulle kunna innebära att 

romer som inte visuellt kan identifieras som romer blir bemötta på ett helt annat sätt än exempelvis 

de finsk-romska kvinnorna som klär sig i den traditionella sammetskjolen.



 

24 

 

Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vårt metodval samt hur vi fått tag i våra intervjupersoner. Vidare 

presenteras hur intervjuerna genomfördes och hur materialet har hanterats och analyserats. Sist i 

avsnittet har vi en metoddiskussion där vi diskuterar valet av metod och redovisar hur vi handskats 

med etiska frågor. I diskussionen visar vi även hur vi resonerat kring frågor om validitet och 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

Val av metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att ta reda på hur romer kan uppfatta sin 

situation när det kommer till arbete och bostad. Kvalitativa forskningsintervjuer används då man 

vill förstå något ur en annan persons synpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är en metod att 

föredra när forskaren strävar efter att förstå intervjupersonens livsvärld, det vill säga hur hon eller 

han uppfattar något i omgivningen i relation till sig själv (Olsson & Sörensen, 2011). 

     Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv har vi ett hermeneutiskt synsätt i vår strävan att försöka förstå 

romernas situation på den svenska bostads- och arbetsmarknaden. Ett hermeneutiskt synsätt innebär att 

en transkriberad text av en intervju kan brytas ned i delar vars mening kan tolkas för att därigenom få en 

förståelse för helheten av intervjumaterialet. Vi har vid bearbetningen av materialet och vid analysen 

brutit ned intervjuerna i teman varpå vi försökt se hur det står sig mot tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter. För varje del vi analyserat i materialet har vår förståelse ökat för helheten i 

materialet. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005).  

     Forskarens förförståelse har stor betydelse för hur tolkningen av det insamlade materialet blir. 

(Larsson. 2005) Vi menar att vi redan i forskningsfrågan har en förförståelse om att romerna är en 

diskriminerad grupp då vi strävar att förstå vilka svårigheter de kan möta på bostads- och 

arbetsmarknaden. Vid analysen har vi sedan låtit våra teoretiska utgångspunkter visa hur de kan ge en 

ökad förståelse för romernas situation. 

     Vår första önskan när det gäller metodval var att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer då vi 

ansåg att dessa kunde få igång diskussioner som känns mer naturliga än individuella intervjuer. 

Kvale och Brinkmann skriver att det finns en strukturell maktasymmetri mellan intervjuare och 

intervjuad som kan påverka resultatet (2009). Vi ansåg att det skulle ha varit en fördel att våra 

respondenter kom i numerärt överläge vilket utjämnade en del av maktfördelningen mellan oss. Ett 

annat skäl till att vi ville använda oss av fokusgruppsintervjuer är att vi därigenom skulle ha fått 

ihop material rikt på åsikter och spontana reaktioner på det någon annan i gruppen sagt (jmf. ibid). 

Vi eftersträvade en bredd i vårt insamlade material som vi ansåg oss kunna insamla på kortare tid än 

vad individuella intervjuer skulle kräva. 
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Det visade sig dock att fokusgruppsintervjuer var omöjliga att genomföra då det fanns föga intresse 

hos romer att medverka i dessa. Vi valde då att göra individuella intervjuer istället där 

intervjupersonerna själva fick påverka var intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjuer är gjorda 

på intervjupersonens hemmaplan i form av arbetsplats eller hem vilket vi anser kompenserar för en 

del av maktfördelningen mellan intervjuare och intervjuad. 

 

Urval 
 

Vi har valt att söka intervjupersoner i åldern 25 till 65 år hos både den finsk-romska gruppen, som 

ofta är mer framträdande klädmässigt, och romer ur andra grupper för att få reda på hur de ser på sin 

situation på bostads- och arbetsmarknaden. Skälet till att vi inte fokuserat på en enda grupp är att vi 

vill lyfta fram att det finns flera grupper av romer i Sverige idag och att vi inte förutsätter att det är 

värre för en grupp i jämförelse med en annan. Vårt syfte är dock inte att göra jämförelser mellan de 

intervjuade då vi anser att jämförande studier bäst görs med hjälp av kvantitativ metod. 

     Genom att använda sökorden romska föreningar på Google fann vi en lista på Delegationen för 

romska frågors hemsida (Romadelegationen) med åtta lokala romska föreningar i 

Stockholmsområdet. Därefter valde vi bort de tre utan kontaktuppgifter och skickade e-post till fyra 

av de återstående fem där vi informerade om vilka vi är, vår önskan om att göra 

fokusgruppsintervjuer för en c-uppsats samt om syftet med studien. Vi informerade dem även om 

att vi skulle ringa dem några dagar senare för att se om intresse fanns att hjälpa oss. Tre av fyra mail 

”studsade” tillbaka till oss då e-postadressen var okänd eller avstängd. På den fjärde lyckades vi få 

kontakt med en man som i sin tur gav oss e-postadresser till tre personer ur olika romska grupper 

som eventuellt kunde hjälpa oss att få ihop våra fokusgrupper. En av dessa tre fick vi olyckligtvis 

inte kontakt med och den andre skulle höra efter i sin bekantskapskrets om de ville medverka i en 

intervju. Vi skulle ringa tillbaka till honom några dagar senare men tyvärr var telefonnumret då inte 

längre nåbart. Den tredje fick vi snabbt kontakt med och han ställde själv upp på en intervju. 

Genom honom fick vi även kontakt med ytterligare en man och en kvinna. Kvinnan hade inte tid att 

själv medverka men uppgav att en kvinnlig vän kunde det. Vårt urval var därför ett snöbollsurval 

(jmf Larsson, 2005). Samtliga tre tillhör en grupp romer som kommit till Sverige från Östeuropa. Vi 

definierar denna grupp som utomnordiska romer.  

     Vi hade vid det här laget insett att fokusgruppsintervjuer skulle bli svåra att genomföra då det 

endast fanns intresse av att medverka i enskilda intervjuer. Därför bestämde vi oss för att göra 

individuella intervjuer istället. 

     Den femte föreningen som stod listad på hemsidan över lokala romska föreningar hade vi ingen 

e-postadress till utan tog kontakt med dem via telefon istället där vi informerade om samma 

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen
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uppgifter som i mailet vi skickat till de övriga föreningarna. Mannen vi fick kontakt med där hade 

inte tid att själv medverka men gjorde ett försök att höra med sin bekantskapskrets för att se om 

intresse fanns att hjälpa oss. Tyvärr fick vi inte några intervjuer genom honom.  

     Det var den finsk-romska gruppen som var svårast att komma i kontakt med, och få 

intervjupersoner från. Vi fick därför använda oss av ett bekvämlighetsurval. En av oss författare 

kände till Allan (fingerat namn) genom andra kontakter och frågade honom om han kunde hjälpa 

oss att finna intervjupersoner. Allan ställde själv upp på en intervju och genom honom fick vi även 

ytterligare två intervjuer med en kvinna och en man.  

     Vårt mål var att göra totalt åtta individuella intervjuer fördelat på lika många kvinnor som män 

samt finsk-romska och romer från andra grupper. Tyvärr var det svårt att finna ytterligare en kvinna 

från både den utomnordiska och från den finsk-romska gruppen och därför har vi istället intervjuat 

sex personer.  

 

Intervjuerna 
 

Intervjuguiden som vi utformade har fyra olika teman; arbetsmarknad, bostadsmarknad, kultur och 

situationsbeskrivning (se bilaga). Vi har ställt samma 27 frågor till alla intervjupersoner vilket 

innebär att intervjuguiden är strukturerad. Ju högre grad av strukturering desto högre är 

sannolikheten att intervjupersonerna uppfattar frågorna på ett liknande sätt (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta innebär att en strukturerad intervjuguide kan ge svar som kan jämföras mellan 

intervjupersonerna. Frågorna är utformade dels utifrån våra frågeställningar men vi har också tittat 

på enkätfrågorna i den kvantitativa C-uppsatsen som skrevs vid Institutionen för Socialt Arbete vid 

Stockholms Universitet år 2003 av Forsberg och Lakatos. Vi använde vissa frågor som inspiration 

och omvandlade dessa till mer öppna och passande för en kvalitativ studie. Vi har också ställt olika 

följdfrågor till de intervjuade beroende på vad de berättat om. 

     Både vid den första kontakten med intervjupersonerna via telefon och innan intervjuerna 

informerade vi om vårt övergripande syfte med studien, vad de samtycker till samt att det är helt 

frivilligt att delta i intervjun. Samtliga intervjupersoner gav sitt informerade samtycke (jmf. Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

     Vi frågade intervjupersonerna om vi fick ha ljudupptagning under intervjuerna för att säkerställa 

att vi får med allt, varpå samtliga svarade ja. Vi informerade även om att det endast är vi intervjuare 

som har tillgång till det inspelade materialet och att det raderas när studien är betygsatt. Vi var noga 

med att förmedla att det råder full anonymitet i medverkan och att alla kännetecken såsom namn, 

bostadsort och arbetsplats kommer att avkodas. Vi frågade om de ville ta del av de transkriberade 
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intervjuerna så de kunde läsa igenom dem och göra eventuella tillägg och ändringar innan vi 

använde materialet. Samtliga ville läsa och men inga ändringar har förmedlats till oss. 

     Samtliga intervjupersoner fick bestämma själva var intervjuerna skulle äga rum. Robert och John 

intervjuades i avskilda rum på deras arbetsplatser där vi i lugn och ro fick sitta och samtala. Vi 

upplever att miljön för intervjuerna var mycket bra då det dels var neutrala rum för 

intervjupersonerna som inte satt i de rummen normalt under dagarna, och dels då vi var på deras 

territorium vilket gav balans till att vi var två intervjuare men endast en intervjuperson i rummet. 

     Intervjun med Rosa genomfördes hemma hos henne och miljön i detta fall kan ha påverkat 

hennes koncentration då hon hade sina barn hemma. Vi visste att hon skulle ha detta så vi var 

förberedda på att det kunde bli avbrott i intervjun och var noga med att återuppta en fråga som blivit 

avbruten och fick därigenom fullständiga svar på våra frågor. 

     Intervjuerna med John, Robert och Rosa är genomförda av båda författarna där en lett intervjun 

medan den andra kommit in i slutet med de frågor som uppstått under tiden. Intervjuerna med 

Allan, Petri och Tanja är genomförda hemma hos Allan men av endast en av författarna på grund av 

svårigheter i att finna en tid som fungerade för alla parter. 

    En del av intervjun med Allan gjordes medan de två vännerna lyssnade på då de anlände hem till 

Allan mitt i intervjun. Författaren tog beslutet att inte påtala deras närvaro under intervjun då det 

kunde påverka stämningen oss emellan och försökte istället vara medveten om nödvändigheten av 

att ställa ytterligare frågor till dem i deras intervjuer kring ämnen där svaren var lika Allans för att 

se om utsagorna förändrades.  

     Intervjuerna var mellan 45 och 95 minuter långa där den första var allra längst. Efter den första 

intervjun var vi mer medvetna om tiden och försökte leda tillbaka de övriga intervjupersonerna till 

våra frågor när de talade om annat som inte fyllde vårt syfte. Vi försökte dock vara noga med att 

inte avbryta intervjupersonerna i sina utsagor. En av de allra viktigaste sakerna att tänka på vid 

intervjuer är att få intervjupersonen att känna sig viktig och få tala till punkt (Olsson och Sörensen, 

2011).  

 

Bearbetning av material 
 

Ljudinspelningarna transkriberades så nära inpå intervjuerna som möjligt. Samtliga transkriberingar 

gjordes ordagrant men vi har valt att ta bort alla ”hummanden”. I förekommande fall skrevs dock 

pauser, skratt och mimik in i texten om dessa ansågs viktiga för tolkningen av texten.  

     Därefter gjordes en meningskoncentrering av texten där vi med några få ord beskrev vad stycket 

handlade om. Sedan gjorde vi teman genom en meningskategorisering och markerade stycken i 

texten som tillhörde våra frågeställningar i olika färger och började pussla ihop de olika 
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intervjupersonernas svar. Därigenom kunde vi se vilka som hade liknande upplevelser och vilka 

som skilde sig från varandra. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005) 

     De teman vi fått fram redovisas i resultatdelen där vi gett intervjupersonerna fingerade namn för 

att säkerställa anonymiteten och vi har även bytt ut alla nämnda efternamn, orter och arbetsplatser 

till efternamn, bostadsort, ort och företag inskrivet i klamrar när dessa nämns i citaten. Två av 

intervjupersonerna har tidigare arbetat på en skola respektive förskola och detta har vi valt att inte 

dölja i resultatet då de är viktiga för sammanhanget. Orden kan ändå inte härledas till en viss person 

så anonymiteten röjs då skolans och förskolans namn inte är angivna. 

     Vid analysen jämförde vi sedan vårt material mot tidigare forskning. Vi försökte även se hur 

våra teoretiska utgångspunkter kunde hjälpa oss att få en djupare förståelse för materialet. Utifrån 

ett hermeneutiskt perspektiv analyserades varje meningskategori och tema för sig för att därefter 

sättas ihop till ett större sammanhang inom varje analysavsnitt. (jmf. ibid) 

 

Metoddiskussion 

I efterhand har vi kommit fram till att individuella intervjuer förmodligen var ett bättre val än 

fokusgruppsintervjuer då vi har en strävan att förstå hur intervjupersonerna upplever sin, och den 

egna gruppens, situation på bostads- och arbetsmarknaden. Kvale och Brinkmann menar att det 

framför allt är passande att göra intervjuer när forskaren vill klarlägga intervjupersonens eget 

perspektiv på sin livsvärld (2009). Vi tänker oss att fokusgruppsintervjuer kunde ha lett till att 

intervjupersonerna talade på ett mer abstrakt sätt och inte gav exempel på egna upplevelser. Detta 

hade självklart kunnat svara på hur de anser att det är för romer som grupp, men det hade kunnat bli 

svårare att svara på hur just de utvalda intervjupersonerna upplevde sin situation. 

  Skälet till att vi valt att ha med kultur och situationsbeskrivning som teman i intervjuguiden är att 

vi var medvetna om att vi valt ett ämne som av många romer kan uppfattas stötande. En grupp som 

är diskriminerad i samhället behöver nödvändigtvis inte ha fler påminnelser om detta. 

Forskningsprocessen ska göra så litet skada som möjligt på intervjupersonerna och den grupp de 

tillhör. Den etiska principen är att göra gott, och fördelarna med det vi kan få ut av forskningen ska 

uppväga nackdelarna med att våra intervjupersoner kan lida skada. (jmf. ibid) Genom att ha ett antal 

mer allmänna frågor har vi låtit våra intervjupersoner tala om annat än bara bostads- och 

arbetsmarknaden för att visa att vi förstår att det finns andra områden som också är viktiga att tala 

om och beakta. 

     Vår förförståelse är att romerna är diskriminerade och är utsatta i samhället. Vi har genomgående 

i studien försökt förhålla oss objektiva och inte ta för givet att det är på ett visst sätt för våra 

intervjupersoner För att undvika att vinkla resultatet i en viss riktning valde vi även att inte använda 
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ordet diskriminering i några frågor. Vi ville få intervjupersonerna att beskriva sin situation på ett 

mer förutsättningslöst sätt och låta dem formulera sina upplevelser. De har själva kommit in på de 

diskriminerande händelser de varit utsatta för. Vi upplever att vi genom detta sätt även undvikit att 

intervjupersonerna känt att intervjun var deprimerande vilket vi anser skulle ha varit etiskt 

oförsvarbart.  

     Vi hade som mål att intervjua lika många kvinnor som män men fick svårigheter att finna 

ytterligare två kvinnor. Vi hade dock inte tänkt göra några jämförelser mellan könen och vi är nöjda 

med att vi fick lika många intervjupersoner från vardera grupp då vi anser att det ger balans till 

studien. Vi upplever även att vi fått ett rikt material i de intervjuer vi gjort och att material från 

ytterligare två intervjuer kunde ha haft en negativ påverkan på läsvänligheten i resultatavsnittet. 

 

Validitet  
 

Vi anser att en strukturerad intervjuguide med följdfrågor har varit ett bra val för att öka validiteten 

i vår studie. Hög validitet inom den kvalitativa forskningstraditionen benämns som något som 

fångar in det som man avser att undersöka (Lindström, ref. i Larsson, 2005). Med hjälp av våra 

följdfrågor har vi kunnat följa upp intervjupersonernas svar för att säkerställa att vi verkligen 

förstod det de förmedlade så vi inte gjorde egna felaktiga tolkningar.  

     En av frågorna i intervjuguiden handlar om ifall intervjupersonerna upplever några slitningar 

mellan att tillhöra en minoritetsgrupp och samtidigt leva i ett majoritetssamhälle. Denna fråga hade 

nästan alla intervjupersoner svårt att förstå varpå vi var tvungna att förtydliga vad vi menade. Vi 

förklarade att vi menade om de upplevde att det finns konflikter i att leva enligt den romska 

kulturen i Sverige och om det fanns situationer då de upplever att det är enklare respektive svårare. 

Alla intervjupersoner gjorde ett försök att svara på frågan men vi förstår nu i efterhand att den 

frågan borde ha bearbetats mer. Samtidigt är det en av de frågor som ingår i temat 

situationsbeskrivning i intervjuguiden som var mer allmänna frågor för att ge intervjupersonerna en 

möjlighet att tala om annat än arbete och bostad. Vi upplever därför inte att frågans utformning 

skadat validiteten i studiens syfte. 

     Mitt i intervjun med Allan anlände hans två vänner som också skulle intervjuas. Vi upplever inte 

att Allans svar i intervjun påverkats av att vännerna anlände.  Vi tänker oss att det beror på att han 

kan ha upplevt att maktfördelningen mellan honom själv och intervjuaren blev mer jämlik med 

vännerna närvarande. Den av oss som intervjuade var också noga med följdfrågor till vännerna för 

att minska risken att Allans svar påverkade deras egna svar. Detta fungerade mycket bra då svaren 

därigenom blev mer utförliga och vi upplever att detta ökade validiteten i deras utsagor. 

     Intervjuerna med Allan, Petri och Tanja har utförts av endast en intervjuare. Detta kan ha 
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medfört att vi gått miste om en del möjliga följdfrågor under dessa intervjuer men vi upplever inte 

att vi saknat något medan vi bearbetat materialet. Som vi redan nämnt var intervjuaren särskilt 

noggrann med fördjupande frågor till Tanja och Petri för att försöka täcka in allt, men trots det kan 

det vara så att vi gått miste om något och särskilt i intervjun med Allan. 

     När man transkriberar det insamlade materialet kan man antingen välja att göra som vi, det vill 

säga ordagrant, eller så kan man välja att göra det med meningen i tanke och skriva om det talade 

språket till det skrivna. Kvale och Brinkmann menar att ingen av dessa metoder är mer valid än den 

andra men att den förra används ofta vid språkanalyser (2009). Vi upplever att en ordagrann 

transkribering var ett bra val för vår del för att inte gå miste om något väsentligt och för att kunna 

redovisa citaten på ett representerande sätt. 

     Validitet handlar, förutom att fånga in det man avser att undersöka, om att ha ett resultat fritt från 

bias det vill sägas forskarens egna tankar och antaganden (ibid). Vi anser att vi lyckats presentera ett 

resultat fritt från bias där vi sakligt presenterat intervjupersonernas upplevelser. Vi har också försökt 

ha ett rikligt antal av citat med i resultatet för att visa tydligt vad våra intervjupersoner sagt. 

 

Reliabilitet  

 

Vi har diskuterat huruvida vi skulle ha fått samma svar av intervjupersonerna om det var en annan 

intervjuare som hade ställt frågorna. Reliabilitet i en studie innebär att resultatet ska vara pålitligt 

och samma svar ska kunna fås oberoende av vem som ställer frågorna och vi tror att det skulle ha 

kunnat komma fram andra åsikter och tankar om intervjuerna hade utförts av någon som själv är 

rom. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Vi upplever dock att vi fått bra kontakt med våra 

intervjupersoner genom att vi har visat oss pålästa på, och genuint intresserade av, romernas historia 

och situation. Samtliga intervjupersoner var också välkomnande och villiga att dela med sig av 

mycket personliga erfarenheter vilket tyder på att vi bör ha en hög reliabilitet i studien. Vi tror också 

att vi tack vare att vi inte står alltför nära forskningsfrågan lyckats vara mer objektiva i vår studie, 

och vid intervjuerna, än en person som tillhör den studerade gruppen hade kunnat vara.  

     Det faktum att det finns en relation, även om den är ytlig, mellan författaren och en 

intervjuperson (Allan) har sina för- och nackdelar. Fördelen är att intervjupersonen kan känna tillit 

till intervjuaren då man känner till varandra sedan innan och därigenom få ett mer avslappnat 

samtal. Knutet till detta är dock även en etisk fråga då intervjupersonen kanske inte känner sig 

bekväm med att dela med sig av sina upplevelser till en person som han har en privat koppling till. 

Det kan också innebära att intervjupersonen av välvilja kan komma att ge svar som han tror 

intervjuaren är ute efter vilket skadar reliabiliteten i resultatet. I detta fall upplever vi att Allans svar 
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på intervjufrågorna var spontana och tydde varken på att han dolde något eller sa något som inte 

gällde honom. Vi upplever heller inte att det finns några motsägelser i de svar han gav. Vi anser 

därför att bekantskapen i detta fall framför allt var till fördel med tanke på svårigheterna i att finna 

intervjupersoner. 

     Ingen av intervjupersonerna har gett oss direktiv om att göra ändringar i de transkriberade 

intervjuerna. Detta anser vi tyder på att reliabiliteten i resultatet är hög. Vi anser att kontakten med 

de intervjuade, då vi mailade transkriberingarna till dem, även hade en uppföljande effekt så de 

intervjuade kände sig ihågkomna och gav dem insikt i hur viktiga de är för oss. 

 

Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningstraditionen ställer frågan hur vi kan generalisera 

vårt resultat, inte om vi kan generalisera. En utförlig beskrivning av detaljerna kring studien ökar 

generaliserbarheten. (Kvale & Brinkmann, 2009) Sam Larsson talar om att man inom kvalitativ 

forskning kan göra en extrapolering, vilket innebär att vi kan göra vissa uttalanden om att resultatet 

kan generaliseras till andra situationer med liknande förhållanden (2005). Vi har försökt att vara så 

tydliga som möjligt i studien för att en extrapolering ska kunna göras, och vi upplever att vårt 

resultat gällande svårigheter, och strategier för att hantera dessa, kan generaliseras till att gälla fler 

än bara våra intervjupersoner. 

      Det har dock inte varit vår prioritet att resultatet ska kunna generaliseras till andra romer, utan vi 

har fokuserat på att göra en studie där vi låter några romer få beskriva de personliga upplevelser de 

har. Vi anser att alla studier som åskådliggör en utsatt grupps egna upplevelser är ett bidrag till att 

öka förståelsen för dem och förbättra deras situation. 
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Resultat  
 

Presentation av intervjupersonerna 
 

Finska romer 

 Allan. 

Allan är en man i åldern 30-35 år. Han är född och uppvuxen i Sverige och bor i en hyresrätt i en 

medelstor kommun utanför Stockholm. Allan är gift med en finsk kvinna som inte är rom.  

     Allan arbetar idag på ett företag i kommunen där det är många anställda och flera olika 

nationaliteter är representerade i personalgruppen. 

     Allan föredrar ordet zigenare över rom vilket är anledningen till att det används i hans citat. 

 

 Petri. 

Petri är en man i åldern 25-30 år och han bor i samma kommun som Allan. Även Petri är född och 

uppvuxen i Sverige och bor i dag i en hyresrätt. Petri är gift med en finsk-romsk kvinna som 

använder den traditionella kjolen. 

     Petri hoppade av gymnasiet som tonåring för att han var skoltrött. Han poängterar att hans 

avhopp inte hade med den romska kulturen att göra, utan att det var för att han ville arbeta istället. 

Idag arbetar han på samma företag som Allan.  

 

 Tanja. 

Tanja är en romsk kvinna i åldern 25-30 år och hon bor i en hyresrätt med sin familj i samma 

kommun som Allan och Petri. Tanja har en finsk mamma och en finsk-romsk pappa. Hon hade 

möjligheten att välja huruvida hon ville leva ett romskt liv men beskriver att hon redan i ung ålder 

kände att den romska kulturen gjorde henne hel. Tanja använder den traditionella finsk-romska 

kjolen som hon tog på sig när hon var 18 år gammal. 

     Tanja har tidigare arbetat på en förskola samt ett företag inom livsmedelsbranschen men är idag 

arbetssökande. Hon beskriver hur hon alltid varit öppen med att hon är rom och att det inte är något 

hon döljer heller när hon söker arbete.  

 

Samtliga finska romer är födda i Sverige men har föräldrar som är födda i Finland. 
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Utomnordiska romer 

 John. 

John är en romsk man i åldern 35 – 40 år. Han bor i en hyresrätt med sin familj i en kommun 

utanför Stockholm.  

     John hoppade av skolan i nian vilket han uppger var på grund av att han inte såg någon mening i 

att gå i skolan snarare än att det var för att det var jobbigt. I vuxen ålder insåg han dock att en 

utbildning kunde ge honom arbete inom det han är som mest intresserad av och studerade på 

Komvux och därefter på högskola. Idag arbetar han på ett stort välkänt företag med många 

anställda. 

     John är aktiv inom romska frågor och har många idéer om vad som kan göras för att förbättra 

romers situation i Sverige.  

 

 Rosa. 

Rosa är en kvinna i åldern 25-30 år. Hon bor i en hyresrätt tillsammans med sin familj i en kommun 

utanför Stockholm.  

     Rosa beskriver att hon haft många jobb men att dessa inte varit långvariga. Detta beror mycket 

på att hon pluggat samtidigt men hon tror att hennes romska tillhörighet kan ha spelat roll. Hon har 

framförallt arbetat inom säljbranschen i vilken hon är utbildad i. Rosa har för tillfället föräldraledig 

men planerar att börja studera till hösten.  

 

 Robert. 

Robert är en romsk man i åldern 30-35 år.  Robert bor i en hyresrätt i en kommun utanför 

Stockholm.  

     Robert beskriver att han har haft många jobb men att hans nuvarande jobb är det första där han 

öppet är rom. På tidigare arbetsplatser har han inte berättat att han är rom. Idag jobbar han på ett 

stort företag där han har en framträdande roll och kommunicera mycket med mycket människor.  

    Robert är insatt och intresserad av romska frågor och tror att det är mycket viktigt att arbetet för 

romer sträcker sig över tid och att frågorna måste engagera hela samhället.  

 

 

De utomnordiska romerna har rötter i Central- och Östeuropa. 
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Bostadsmarknaden 
 

I denna del av resultatet redovisas intervjupersonernas svar på hur de upplever sin situation på 

bostadsmarknaden. Till en början presenterar vi de upplevelser intervjupersonerna haft av 

diskriminering på bostadsmarknaden samt hur de upplever sig bli bemötta inom området. Därefter 

följer ett avsnitt om hur de blivit bemötta av sina grannar. Sedan behandlar vi de strategier för att 

förhindra diskriminering och dåligt bemötande som kunnat urskiljas i intervjuerna. Till sist följer en 

sammanfattning av resultatet gällande bostadsmarknaden.  

 

Diskriminering samt bemötande på bostadsmarknaden  

Samtliga intervjupersoner bor i hyresrätter och uppger att det var lätt att få den bostad de bor i för 

närvarande vilket de förklarar är på grund av att de har egna inkomster vilket ofta är ett krav på att 

få bostad.  

     Ingen ur den utomnordiska gruppen nämner att de själva någon gång haft svårt att få en bostad 

men kan ge exempel på familj, vänner och bekanta som varit med om diskriminering på grund av 

deras romska ursprung. Samtliga tror att det faktum att de inte bär traditionell klädsel spelar stor roll 

och Robert tror att detta gör att deras grupp lättare kan ”kamouflera” sin etniska identitet. 

     De finska romerna har tidigare erfarenheter av problem att få bostad och menar att romer många 

gånger måste anpassa sig till hur det svenska samhället ser ut. 

     Allan uppger att romer i högre utsträckning bor i storstäderna och att detta är kopplat till den 

etniska tillhörigheten. 

 

Jag tror att det är lättare i storstan att få en bostad [där] invandringen är mer övergripande 

eller i mer majoritet om man säger så. För här blandas man. [Det är] inte lika mycket ” du är 

zigenare, du är svartskalle, du är finne” […] Men samtidigt tror jag att romer föredrar de 

utsatta områdena just för att man får leva lite friare där, flyttar man till [ett bostadsområde 

utan invandrare] så måste du ju övervinna majoritetsfolket. (Allan) 

 

Allan menar att det är lättare att smälta in i en storstad där det finns många olika etniciteter. Även 

Petri uppfattar att romerna håller sig till storstäderna. Vidare tror Petri att romer måste anpassa sig 

till var man kan få en lägenhet. Allan tar upp det faktum att romer väljer att bo tillsammans i utsatta 

områden för att det är lättare. Att bo i områden där majoritetsbefolkningen bor kräver att man som 

rom visar, och övertygar, att man är en bra människa.  

 

Samtliga ur den utomnordiska gruppen uppger att de tror att efternamnet kan vara en stor del i 



 

35 

 

problemet att få bostad. Både Robert och Rosa nämner direkta exempel på hur människor i deras 

närhet blivit nekade bostad.  

 

Min [släkting] ville flytta till [ort], då fick de höra efternamnet och sa: ”vi ger inte dig på 

grund av att du är zigenerska”. Jag har hört att [efternamn] är ett väldigt jobbigt namn att ha. 

[…] Jag känner jättemånga som har bytt efternamn för att de har det jättejobbigt att komma 

in i samhället. (Rosa) 

 

Det finns efternamn som är extremt typiskt romska: [efternamn], då brukar folk oftast veta 

att det är romer det handlar [om]. Ett exempel var en kvinna som sökt en lägenhet i [ort] då 

fick hon inte den lägenheten fast allt stämde på papper, den blev given till en svensk familj. 

(Robert) 

 

Förutom efternamnet tror samtliga ur utomnordiska gruppen att klädseln spelar stor roll och att det 

skapar problem att ha ett romsk utseende. Rosa nämner att en orsak till att de utomnordiska romerna 

haft det lättare kan vara att de är lite modernare än andra grupper.  

 

Jag vet att så fort man är klädd lite annorlunda och ser ut på det romska viset så har folk 

enorma problem att få lägenhet, alltså jag har inte känt av det men vår folkgrupp är lite 

modernare på något sätt. (Rosa) 

 

Både Allan och Tanja, som är finska romer, förstärker det Rosa talar om genom att dela med sig av 

egna erfarenheter som är kopplade till deras klädsel. 

 

  Vi var erbjudna en lägenhet och var jätteintresserade men sen efter att hon såg oss så var 

  vi ju noll intressanta igen för lägenheten. Och sen orkade jag inte driva det vidare. (Allan) 

 

  Ja, men det är svårare att söka bostad och så. För nu fick vi den här lägenheten i [ort] så  

  kunde jag inte vara med och titta […] Men sen efteråt, tre veckor eller nånting, gick jag ner 

  till [namn på hyresvärden] och då frågade jag efter mina tapeter, och då var det    

  såhär: ”vart bor ni” Och då sa jag [namn på bostadsområde] och dom vart såhär ”det finns 

  inga romer där”. (Tanja)  

 

Allan menar att genom att han gick miste om en bostad på grund av att han sökte den iförd 

traditionell klädsel. Tanja som inte hade möjlighet att gå med och titta på lägenheten kände av detta 

när hon fick se hyresvärdens chockade min över att hon hyrt ut till en rom.  
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John tror att det är viktigt att som rom tänka på att man är extra synad: 

 

För mig känns det som att toleransen varit mindre på grund av att man är rom. Om det är 

barn som väsnas blir det mer klagomål än om det skulle vara en svensk. (John) 

 

John nämnde även att det tycks finnas en allmän uppfattning att romer är stökiga och att om de har 

fest blir det mer uppmärksammat än om en svensk familj har fest. Oftast hyr de lokaler för fester 

istället.  

     Robert, som har kompisar som blivit nekade lägenhet, menar att orsaken till att de inte fått en 

lägenhet var uppenbar men att detta är något som inte diskuteras öppet. Han menar dock att det är 

ganska självklart att det är den romska tillhörigheten som utesluter vissa från bostadsmarknaden 

men att detta är svårt att få fram i klartext: 

 

Jag tror nog att det är väldigt sällan någon kommer att tala om för dig att du fick inte den här 

lägenheten för att du är rom, men jag menar, man kan väl dra slutsatserna själv om en svensk 

familj får lägenheten en vecka efter fast man står före i kön. Då är det väl ganska självklart.  

(Robert) 

 

 

Grannskapets reaktioner 

Ingen ur den utomnordiska gruppen har någon närmare kontakt med sina grannar och menar att 

detta är ganska vanligt i Sverige överhuvudtaget.  

     De finska romerna berättar hur grannskapet reagerade när de flyttade in i nya områden men 

också om hur det ger resultat att trotsa negativa attityder genom att själva vara trevliga: 

 

  I samma hus som vi bodde, bodde skinnskallar, alltså riktiga rasister. Jag gjorde som en  

  vana att jag alltid hälsade på honom, fast han inte hälsade på mig. Och det gav ett resultat, så 

  efter någon månad började han hälsa också. (Allan) 

 

Man hörde hur det snackades att ”nu flyttar en zigenarfamilj hit och hur skall det gå?”  […] 

Men efter ett halvår så fick man vara ifred [och] folk började hälsa på en och de förföljde oss 

inte i affärerna. (Petri) 
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Tanja uppger även att hon har en nära relation till en av sina grannar. Grannen hade vid ett tillfälle 

stött på en annan granne som öppet visade sin misstro till romska grannar: 

 

  Min granne som bor mittemot, hon och jag är ju typ bästa vänner och då hade hon stått ute 

  och rökt och ena grannen kom in med barnvagnen och sa att ”hissen är ju full, hur ska jag 

  få upp vagnen?” Då sa min granne: ”du har ju barnvagnsgrejen där, sätt in vagnen  

  där”. ”Jag vet inte om jag vågar ha min vagn där när det flyttat in såna där […] Ja men  

  zigenare...” (Tanja) 

 

Det som sedan hände var att Tanjas vän gjorde klart för grannen att Tanja och hennes man arbetar 

och faktiskt har råd att köpa sin egen vagn. De finska romerna svarade relativt samstämmigt i att det 

krävs tid men att det går att förändra relationer i närområdet.  

 

  När de såg att vi var en normal familj som alla andra, att vi jobbade regelbundet, vi förde 

  inga oljud eller något sånt. Det mjuknade upp. (Petri) 

 

 

Strategier på bostadsmarknaden  

Den utomnordiska gruppen har som sagt inte märkt av några svårigheter att få en bostad men John 

tror att det kan vara svårt att få bostad i och med de förutfattade meningar som finns om romer. Han 

menar vidare att hans grupp kan ha lättare än exempelvis finska romer eftersom att hans grupp inte 

ser så annorlunda ut.  

 

  Vi är bättre på att kamouflera, komma in och inte se annorlunda ut som kanske finska  

  romer. Men man vet ju fortfarande att det är den romska gruppen […]. Vi vill ju liksom inte 

  vara störande. Om vi skall ha fester idag så brukar vi inte ha det hemma. Vi brukar hyra  

  lokaler eller restaurang eller så. (John) 

 

John menar att de väljer att inte ha fest hemma och att det finns en förutfattad mening att den 

romska gruppen skulle vara mer stökig än majoritetsbefolkningen.  
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Tanja och Petri berättar hur finska romer ofta får maskera och dölja var de kommer ifrån. Petri säger 

att han vid lägenhetsvisning klätt sig som en svensk för att öka chanserna.  

 

När vi har varit och kollat på lägenhet har vi tagit det säkra före det osäkra och klätt av  oss 

[skratt] Nä, men som en vanlig svensk går vi, i mjukisbyxor och att man inte har den här 

traditionella klädseln just för att […] öka chanserna att få lägenhet. (Petri) 

 

Jag vill gärna visa att jag är [rom]. Får jag inte bostad [så] får jag inte det. Då har jag i alla 

fall varit uppriktig och visat vad jag är för något och står på mig.[...] Jag tror att det är 

mycket att männen får gå ensamma. Kvinnan ska inte... Har du valt kläderna då ska du 

liksom gå med dom också. (Tanja)  

 

Tanja berättar hur hon väljer att inte dölja sin romska identitet men hur hon ändå tror att det spelar 

roll vid sökande av bostad och att konsekvensen ofta blir att mannen får gå själv på 

lägenhetsvisningar.  

 

Sammanfattning av bostadsmarknaden 
 

Samtliga intervjupersoner bor i hyresrätt och alla uppger att de haft lätt att få sin nuvarande bostad, 

vilket kan bero på att alla har stadiga inkomster. Intervjupersonerna som tillhör den utomnordiska 

gruppen upplever överhuvudtaget inte att de har haft problem att få bostad men känner vänner som 

haft det.   

     Samtliga ur den utomnordiska gruppen tror att typiskt romska efternamn samt traditionell klädsel 

har stor betydelse i svårigheterna att få en bostad. John nämner även att det finns förutfattade 

meningar om hur romer är som hyresgäster; att de är stökiga och högljudda. Som rom menar han att 

man måste inse att toleransen för vad romer och för var svenskar gör är på olika nivåer. Därför kan 

en strategi vara att vara extra ordentlig och till exempel inte ha fester i hemmet.  

     Den utomnordiska gruppen uppger ingen kontakt med sina grannar men menar att detta snarare 

handlar om att man inte har kontakt med grannar överlag i Sverige.  

     De finska romerna har erfarenheter av svårigheter på bostadsmarknaden, särskilt kopplat till 

klädseln. Samtliga av de finska romerna tror att romer framförallt bor i storstäderna och att detta 

dels beror på att det är lättare att få bostad där och dels för att det är lättare att passa in i storstan där 

det är mer blandade etniciteter.  

     De finska romerna uppger blandad kontakt med grannarna. Gemensamt är att de säger att det 

krävs tid och tålamod för att bli bemött med acceptans från grannarna. 
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Arbetsmarknaden  
  

I denna del av resultatet börjar vi med en redovisning av hur intervjupersonerna ställer sig till 

möjligheten att få arbete i Sverige och vilka svårigheter som kan finnas. Vidare behandlas 

upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden och hur de upplevt bemötande av arbetskamrater 

och chefer. Därefter presenteras olika strategier för att lyckas på arbetsmarknaden då vi har 

uppfattat att det finns olika sätt att förbättra möjligheten att få arbete. Till sist följer en 

sammanfattning av resultatet på arbetsmarknaden. 

      

Svårigheter att få ett arbete 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det är svårt för romer att få arbete idag. Flera menar att det 

dels handlar om att utbildningsnivån är låg hos många romer men också att egenskapen av att vara 

rom har betydelse då bilden av romer är så fördomsfull och stämplad.  

 

Jo, men jag tror att det finns hinder, det finns enorma hinder. Jag menar så länge en människa, 

så länge ett samhälle, behåller den här fördomsfulla stereotypiska bilden och inte får bättre 

koll på vad det handlar om är det så här att en rom är lite mystisk. (Robert) 

 

Det är ju utbildning och utseende. Har man ingen utbildning så är det ju svårt. Har du 

utbildning och sen kommer till arbetsintervju så ser de ju vem du är och då är det ju nästa fas 

att ta sig igenom. (Petri) 

 

Rent krasst så tror jag att står det en svensk och en zigenare med samma meriter så väljer dom 

svensken. Och det har jag inte någon statistik eller något annat att gå på, men en känsla. 

(Allan) 

 

Tanja upplever också att det är svårt för romer att få arbete och tänker framför allt på romska 

kvinnor som använder den traditionella stora kjolen: 

 

Det är ganska svårt [för] de som har på sig den här kjolen. Ja, men om jag går så här till en 

intervju så tänker de direkt ”Jaha, ska du gå klädd så? Här?” […] Jag tror att det är mycket 

svårare för kvinnor att få jobb än män. 

 

Tanja berättar att hon är öppen med att hon är rom och har till och med skrivit det i sitt CV. Sedan 

hon blev arbetslös har hon sökt cirka 50 arbeten men inte fått komma på någon intervju. Tanja 

berättar även att hon inte skulle kunna söka jobb på Ica Maxi för det handlar så många äldre romer 
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där och det är skamligt att visa sig utan kjolen inför dem. Hon berättar att har kvinnan en gång valt 

den traditionella kjolen så ska hon inte ta av sig den. Hon menar dock att hon kan ta av sig kjolen på 

en mindre arbetsplats som använder arbetskläder om äldre romer inte brukar vistas där. Tanja 

poängterar att hon endast vill byta om till arbetskläder om övrig personal gör det men att hon vill ha 

sina vanliga kläder om de också har det. 

      Allan upplever att det blivit bättre för romer på senare tid. Han upplever att fler arbetar idag än 

för tjugo år sedan och att flera i hans omgivning arbetar. 

 

I min omgivning så jobbar 90 % av de som jag känner och det är mest unga generationen då, 

min generation. Men av äldre så vet jag knappt nån. En vet jag, kanske två. […] Jag vet att det 

satsas väldigt mycket på unga idag men ag tror att det brister i vuxnas stöd och min tanke är 

att får man vuxna till jobb, så smittar det av sig till barnen automatiskt. (Allan) 

 

Även John uttrycker att det varit svårare för den äldre generationen. Hans föräldrar är födda i ett 

annat land och när de kom till Sverige hade de höga förväntningar på livet i Sverige: 

 

Man kom ju till Sverige med otroligt höga förväntningar. […] Men riktigt så vart det ju inte 

utan de som försökte utbilda sig och komma in på arbetsplatser, ja det gick inte! Många blev 

liksom… Men slutar tro på sig själv och att det fanns någon sån framtid som man hade 

förväntat sig. (John) 

 

Han menar vidare att hopplösheten som infann sig hos den äldre generationen har lagt spår i de 

romska ungdomarna. Han berättar att många ungdomar inte vill kämpa med flera år av studier för 

att de upplever att det ändå inte kommer att leda till arbete. 
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Upplevelser av diskriminering samt bemötande på arbetsmarknaden 

Tanja har haft två arbeten där båda hade arbetsgivare som tidigare haft goda erfarenheter av romer 

som anställda eller som vänner. Hon har därför inga negativa upplevelser att dela med sig av när det 

gäller arbetslivet. Hon uppger att det aldrig var några konstigheter trots att hon varit öppen med att 

hon är rom. Tanja arbetade en kort period på en förskola och hon beskriver hur hon upplevde 

bemötandet av både barnen och föräldrarna: 

 

Det var hur bra som helst och de på förskolan tyckte det var jättefint och barnen frågade ju en 

massa saker – om man var prinsessa eller varför man hade såna kläder varje dag. Vissa [av 

föräldrarna] var lite… Men de visste väl inte så mycket.  Av väldigt många så kände man sig 

välkommen. (Tanja) 

 

Allan uppger att han upplevt diskriminering inom arbetslivet som han anmält till DO. Han berättar 

att han blev anställd på ett mindre företag för några år sedan utan att berätta om sitt ursprung. När 

han fick frågan så skämtade han till det och sa att han är en ”gott- och blandatpåse”. Strax efter att 

de påbörjat en diskussion om att Allan skulle bli arbetsledare fick arbetsgivaren reda på att han var 

rom varpå han inte längre var aktuell för jobbet. 

 

Jag var högaktuell för det där jobbet tidigare och den enda skillnaden var att [han] fick reda på 

mitt ursprung, så var jag noll intressant för honom. Och då hade han sina fördomar och inget 

annat. (Allan) 

 

Det hela slutade med en förlikning men Allan uppger att han inte var nöjd med detta och menar att 

om han då hade vetat det han var tvungen att genomgå så skulle han inte ha anmält det. Idag arbetar 

Allan på ett annat företag där han redan från början kände sig väl bemött. 

     Även Petri beskriver en situation som han upplever var diskriminerande. Inom kommunen där 

han bor finns en regel som säger att när man varit anställd i tre år så ska man få fast anställning eller 

bli uppsagd. Petri hade varit anställd på en skola i tre år och fick inte fast anställning trots att 

elevernas föräldrar hade samlat in namnunderskrifter för att få ha honom kvar.  

 

För de gillade ju mig och jag trivdes på jobbet, men min chef hade en annan syn på saken. 

Hon ville inte ha mig kvar. Och som tack för de här tre åren fick jag två tian-lotter. (Petri) 

 

Samtidigt som Petri blev uppsagd blev en annan kvinnlig rom uppsagd medan en annan icke-romsk 

arbetskamrat, som arbetat där i endast två år, fick fast anställning. Han menar vidare att han inte kan 
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vara säker på att han blev uppsagd på grund av att han är rom, men att det var så han upplevde det. 

Han hade inte utbildning för jobbet men menar att han kunde ha fått möjligheten att utbilda sig 

under tiden han fortsatte arbeta. Idag arbetar Petri på ett större företag sedan många år tillbaka. Han 

berättade redan första arbetsdagen att han är finsk rom och att det togs emot bra vilket han tror kan 

ha att göra med att det är ett stort globalt företag där etiska regler följs. 

     Robert har sällan berättat på sina arbetsplatser att han är rom men uppger att han någon gång 

sagt att han är rom efter att han blivit mer kompis med arbetskamraterna. Han berättar hur 

reaktionen kan bli: 

 

”Var kommer du ifrån?” [frågar arbetskamraten] ”Jag är rom”. ”Jaha, men det är väl OK” 

säger de. Jag menar jag tror inte de skulle säga samma sak till någon som säger ”Hej, jag 

kommer från Iran”. Jag kan förstå att själva tanken är god men man fattar ju samtidigt att det 

är förknippat med en väldigt stereotypisk bild.  (Robert) 

 

Han berättar även om en vän som arbetade inom IT och hade berättat att han var från ett 

östeuropeiskt land. När han efter ett tag kände sig mer bekväm med arbetskamraterna och 

arbetsgivaren och berättade att han är rom. En vecka senare blev han av med sitt jobb.  

     Rosa berättar hur hon i princip aldrig berättar att hon är rom när hon söker arbete. Hon berättar 

vidare att hon tidigare arbetade på ett företag där hennes mor arbetat på och där chefen visste om att 

Rosa var rom. Hon beskriver hur hon fick visa upp sin väska för honom innan hon gick ut för att 

visa att hon inte tagit med sig något. Även på ett annat ställe berättade Rosa efter ett tag att hon är 

rom. Hon hade fått flera frågor om sitt ursprung och till slut berättade hon hur det låg till varpå hon 

fick höra att ”det gör inget”. Rosa berättar att hon inte förstår varför det skulle göra något men 

beskriver vidare hur hon efter avslöjandet inte längre behövde vara med på obligatoriska kick-offs, 

det sattes upp övervakningskameror och de tittade på henne varje gång något var stulet.  

 

”Det har försvunnit en X-box här på jobbet” och självklart pekade de direkt på zigenaren. 

”Nej men jag bara undrar”[sa arbetsgivaren]. (Rosa) 

 

Till slut upplevde Rosa det så jobbigt att hon sa upp sig varpå hon fick gå på en gång trots att det 

egentligen var en uppsägningstid på tre månader. 
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John har inte uppgett några diskriminerande upplevelser på arbetsmarknaden och menar att det gått 

förhållandevis bra för honom och den utomnordiska gruppen i Sverige. Han poängterar dock att han 

inte vill måla en idealbild och säga att det inte finns några problem, för det finns det menar han. 

Han berättar att en del på hans arbetsplats trott att han avvikit från den romska kulturen och 

identiteten när han berättat att han är rom. 

 

Det blir liksom jag och de andra romerna och då får man förklara att så är det absolut inte. 

(John) 

 

Strategier på arbetsmarknaden 

För att lyckas få arbete uttrycker flera av intervjupersonerna att de måste dölja att de är romer. Tanja 

berättar att flera av de finsk-romska kvinnor hon känner väljer att ta av sig kjolen när de ska på 

intervju och när de arbetar. Tanja själv har valt att vara öppen med att hon är rom vid intervjuer för 

hon vill inte ta diskussionen senare när hon börjat arbeta: 

 

[Jag valde] att berätta direkt. Jag ville inte gå till jobbet och sen nån dag kanske jag måste ta 

på mig kjolen för att jag måste gå vidare någon annanstans. Då ville jag inte ta den 

diskussionen. [Jag ville] visa redan då att jag är rom. (Tanja) 

 

Petri och Allan arbetar på ett stort företag med många olika nationaliteter. Båda uttrycker att det kan 

vara lättare för romer där det är mer blandat och där det är många anställda. 

 

Ju större företag desto mer folk är det som jobbar och man koncentrerar sig mer på jobbet än 

vilka det är som jobbar. (Allan) 

 

Jag tror det är lättare när det är mer blandat, det tror jag. (Petri) 

 

John arbetar också på ett stort företag med många anställda. I hans arbetsuppgifter ingår att både ha 

kontakt med kunder inom Sverige och utomlands. Han menar att den internationella miljön gör att 

det är lättare att smälta in: 

 

Alla har någon slags annorlunda bakgrund och jag har inga som helst problem med mina 

svenska arbetskollegor […]. Men jag kan tänka mig att på mindre företag där väldigt få jobbar 

så kanske det här blir mer påtagligt och svårt. (John) 
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John menar också att ett sätt att öka chanserna att få arbete kan vara att byta efternamn. Han uppger 

att han känner romer som bytt efternamn och som fått jobb men att han inte kan vara säker på att det 

är därför de fick det. Även Rosa känner flera som bytt efternamn för att lättare komma in i 

samhället. 

     Rosa uppger att hon på Arbetsförmedlingen till och med fick rådet att hon får leva ett dubbelliv 

och dölja att hon är rom: 

 

[De sa] ”Du måste överleva” för de vet själva hur det är för de har haft så många romer så [de 

sa] ”ni får vänta tills världen blir bättre, så enkelt är det”. Så jag får gå dit i byxor så som jag 

gör. (Rosa) 

 

Rosa menar att ett dubbelliv är jobbigt att leva men att hon måste dölja vem hon är när hon går och 

söker jobb. Hon berättar att gått in i butiker inom detaljhandeln för att lämna in sitt CV och genast 

fått frågan om hon är zigenare:  

 

”Nej, ser jag ut som en zigenare?” ”Nä, men jag vill bara veta” så den stämpeln fanns direkt 

innan jag hann ens få [lämna mitt CV]. (Rosa) 

 

Robert beskriver också att han levt en form av dubbelliv. Han berättar att han ofta är mer utåtriktad 

när han umgås med sina romska vänner och att han ”drar ner volymen” när det kommer till 

arbetssammanhang.  

Det tog mig ett tag att komma på att jag behöver vara en människa på jobbet och en annan 

människa när jag kommer hem. (Robert) 

 

Robert berättar vidare att han aldrig tidigare sagt att han är rom när han ska börja arbeta på ett nytt 

ställe men att han nu har ett arbete där han officiellt är rom då arbetet är relaterat till romska frågor. 

 

Sammanfattning av arbetsmarknaden 
 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det är svårt för romer att få arbete idag. Några menar att det 

dels handlar om att utbildningsnivån många gånger är låg hos romer och att de även har en 

fördomsfull bild av romer mot sig. Både Allan och John upplever dock att det blivit bättre jämfört 

med när deras föräldrar var i deras ålder. 

     När det kommer till diskriminering på arbetsmarknaden så hade båda männen från den finska 

gruppen egna upplevelser av diskriminering där Allan till och med hade anmält händelsen till DO. 
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Tanja hade inte själv upplevt diskriminering på sina två arbetsplatser där arbetsgivarna var väl 

bekanta med romer sedan tidigare. Hon uppgav också att hon fått ett bra bemötande på förskolan 

hon arbetade på av både barn och de flesta föräldrar. Däremot beskrev hon hur hon sökt cirka 50 

arbeten på sistone men ännu inte fått någon intervju. Rosa hade flera diskriminerande upplevelser 

från sina arbetsplatser som framförallt handlade om att hon blev misstänkliggjord på grund av sin 

romska tillhörighet. Robert och John hade inga egna upplevelser av diskriminering som de tog upp 

även om båda vet att det inte är lika bra ställt för andra romer. 

     Flera strategier för att förbättra möjligheterna att få ett arbete kunde urskiljas i intervjuerna. Det 

handlade framförallt om att dölja sin romska tillhörighet. Dels kan det vara att man förnekar att man 

är rom när frågan uppstår, att man byter efternamn och att kvinnorna väljer att ta på sig byxor när de 

söker arbete. En annan strategi kan vara att välja att söka arbete på större företag där det dels är 

många anställda och dels att det finns många olika nationaliteter representerade bland de anställda. 

 

Åtgärder 
 

Samtliga intervjupersoner hyser förhoppning om förändring för romer och har tankar om hur de vill 

att det skall vara. Förändring rör särskilt möjligheterna till arbete. En stark önskan är ett 

fördomsfritt samhälle som ger alla samma möjligheter.  

 

Jag hoppas ju att det skall vara fördomsfritt, inte ”vi” och ”dom” och att man som rom får 

vara den man är[…]. Har jag utbildning för ett jobb, då skall jag kunna få det som vilken 

svensk som helst. (Petri) 

 

Jag vill lägga tyngd på att: vi romer är precis som er, vi lever exakt som er, vi har bara lite 

traditioner och det är roligt att ha traditioner. […] Människor skall [inte] vara så fördomsfulla 

mot oss […]. Dra oss inte över en kam! (Rosa) 

 

Idéer och tankar kring hur romernas situation kan förbättras i samhället ansåg intervjupersonerna att 

en förändring bör göras genom faktiska åtgärder. Robert, Tanja, John och Rosa nämner brister på 

kunskap som en av orsakerna till de fördomar som finns om romer. De är överens om att 

majoritetsbefolkningen behöver få ökad kunskap om vad en rom är för att fördomar och stereotypa 

bilder skall minska. 

 

   Det måste bli vanligt att det finns romer i Sverige och vem vi är och att vi inte är så farliga, 

  Så därför tycker jag att vi borde satsa jättemycket på media. (John) 
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Hamnar det i nyheterna är ju det misär […]. Visa dokumentärer på oss som är utbildade. 

 Visa de som försöker gå och ta ett jobb, dolda kameror, intervjuer, gör såhär insider på 

 något sätt! (Rosa) 

 

Även Robert och Tanja pratar kring hur viktigt det är att svenskar får svar på de frågor som finns 

kring romer för att fördomarna skall minska.  

     Robert och John tar upp att arbetet för att förbättra romernas situation måste vara långsiktigt. 

Robert riktar kritik till kampanjtänkande och menar att för att kunna skapa en förändring måste den 

ske kontinuerligt: 

 

Man skall sluta tänka i kampanjformat, man måste sluta tänka att ”500 års jubileum, wow nu 

kör vi ett halvår så det ryker! Nu skall varje radiostation och TV-kanal prata så det ryker om 

romers utsatthet” […]. Och när det halvåret är över så tynar det bort så är man på ruta ett 

[…]. Det som behövs är ett ständigt flöde av information. (Robert)  

 

John understryker hur viktigt det är att åtgärder följs upp och utvärderas: 

 

 Det måste vara långsiktigt och kontinuerligt och det måste följas upp och så vidare, och 

tränas upp också; ”vad gjorde vi här som var bra? Vad gjorde vi där som var mindre bra?” 

[…]. Där tror jag att regeringen kan göra ganska mycket, att göra sådana satsningar. (John) 

 

John menar även att arbetet inte skall stanna inom föreningarna utan att det skall vara kommunala 

såväl som riksomfattande satsningar. Robert nämner även detta men menar att han anser att 

frågorna måste sluta behandlas inom kommunen och istället behandlas på en riksnivå. 

     Vid en diskussion kring hur arbetet bör utformas nämns vikten av att arbetet skall genomföras 

med romerna och inte för romerna. Exempel tas upp i samband med ett projektsamarbete med DO 

år 2003: 

 

  Det var många zigenare som kom fram med idéer men sen var det svenskarna som fullföljde 

  dem. Man får vara med till en viss gräns men inte hela vägen ut. Och samtidigt tror jag  

  att mycket av insynen [i] den romska kulturen och levnadsstandarden skulle bli bättre om en 

  rom skulle handlägga romska ärenden än när en svensk handlägger romska ärenden. (Allan) 
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Som en av de faktiska åtgärderna nämner John brobyggare som en viktig byggsten. En brobyggare 

är en romsk person som kan förmedla information för att hjälpa dem med exempelvis utbildning 

och arbete. Brobyggarna fungerar som en länk för romerna i vägen mot ett arbete.  

 

  Praktiska tips om vart man söker jobb, hur man ringer första telefonsamtalet, hur man  

  presenterar sig till hur man klär sig till intervjun. Alltså bena ut alla detaljer och även fungera 

  som förebild och inspiratör. (John) 

 

Rosa pratar i liknande termer för att hjälpa romer till ett arbete.  Rosa nämner att det är viktigt att 

komma i kontakt med romerna själva och hjälpa dessa med att få utbildning samt svara på deras 

frågor. Hon menar att de är vilsna nu och inte vet vart de skall vända sig och att den bristande 

kunskapen om hur man får ett jobb leder till att tron på att få ett minskar.  

   

De behöver någon som på riktigt kan svara på deras frågor […]. Att de får någon form av 

utbildning och att de följer upp dem, sen kanske lärlingsplats eller praktikplats efter det och 

sedan bli garanterad till något jobb. [G]ärna börja från skolan, alltså från mellan- till 

högstadiet [och ha] kamratstödjare eller något som hjälper. Förut när jag gick i skolan var 

det: ”varför går du i skolan? Du kommer ändå inte få något jobb sen” (Rosa) 

 

John nämner att det är viktigt för alla, inte bara för romer, att få hjälp i övergången från en 

utbildning till ett arbete. Genom kunskap ökar tron på den egna förmågan att lyckas och även ge tro 

på att studier faktiskt kan ge resultat i sökandet efter ett jobb. 

 

  Gapet mellan avslutade studier och jobb, där finns det väldigt mycket man kan göra, inte 

  bara för romer. Det här har alla svårt med. Svenskar också. Jag tror att man   

  skall […] försöka få romerna att verkligen tro att det här fungerar, det här   

  leder till jobb, det här leder till någonting som jag kan leva på! (John) 

 

 

Sammanfattning av idéer på åtgärder 
 

Alla intervjupersoner hyser förhoppning om en förändring för romerna och det finns en önskan om 

ett samhälle utan ”vi” och ”dom”. Petri nämner att en önskan han har är att romerna skall ha samma 

möjligheter till ett jobb när meriterna mellan de sökande är likvärdig. Rosa, Robert, John och Tanja 

nämner att en ökad kunskap om den romska gruppen kan minska fördomar och förutfattade 

meningar om romer. De tror att det är mycket viktigt att svenskar får svar på frågor de har och att 
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detta i sin tur kan leda till att de slutar generalisera. 

     John, Rosa och Robert uppger även media som förslag på kunskapskälla och att en mer rättvis 

bild av romer måste visas upp. De uppger också vikten av att arbetet med romer är långsiktigt och 

följs upp. John och Robert nämner även att åtgärderna bör vara riksomfattande och inte bara stanna 

inom förening eller kommun. Även brobyggare tas upp som en viktig insats för att inkludera romer 

i arbetet. Rosa menar att romerna behöver någon som verkligen finns där hela vägen från utbildning 

till jobb. Romernas tro på den egna förmågan måste öka och även tron på att en utbildning i 

verkligheten kan leda till ett jobb.  
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Analys 
 

Bostadsmarknaden  
 

Bostadsområde – Vald, eller hänvisad till? 

Flera av intervjupersonernas svar pekar på hur de upplever att man som rom måste anpassa sig efter 

majoritetssamhället. På bostadsmarknaden handlar det bland annat om medvetenheten om 

utseendets och efternamnets betydelse men anpassningen sträcker sig även så långt att en del av 

våra intervjupersoner upplever att romer inte kan få en lägenhet var som helst.  Deras ord bekräftas 

också av den statliga utredningen från DO Den segregerade integrationen (2008) som visar hur 

invandrade människor bor i vissa stadsdelar samt även den SOU-utredningen Bortom Vi och Dom 

som påvisar hur människor med invandrarbakgrund upplever sig hänvisade till vissa områden och 

uteslutna från andra. (DO, 2008)  

     Utifrån den dramaturgiska rollteorin anpassar sig människor efter den situation de sitter i. Teorin 

ingår i den symboliska interaktionismen som talar för hur människor, det egna självet och det 

sociala alltet skapas genom kommunikation. Vi tolkar det som att upplevelsen av anpassning har 

tagit avstamp i de personliga upplevelser våra intervjupersoner har av interaktion med samhället. 

Upplevelsen har fått avgörande betydelse för deras känslor för samhället.  

     Vidare berättar ovanstående intervjupersoner att många föredrar att bo i de utsatta områdena för 

att de ger mer frihet att vara sig själv. Människors personliga konstruktioner får konsekvenser för 

beslut som tas i nuet och i framtiden (Kelly, 1977) och vi tänker att romerna utifrån en föreställning 

av att hur det är att bo i svensktäta områden väljer att istället bo i invandrartäta områden. 

Föreställningen kan dels ha skapats ur egna erfarenheter men också genom en social process där 

andra romers erfarenheter spelar in. Vi menar att detta kan resultera i att gruppen upplever att det är 

mer energikrävande att bo i svensktäta områden. Att romer ofta känner sig utsatta styrks av 

enkätundersökningen från 2003 där hela 90 % av de tillfrågade romerna upplevde Sverige vara 

främlingsfientligt och 50 % hade blivit trakasserade av sina grannar (Forsberg och Lakatos, 2003). 

 

Den förutfattade bilden av romer 

Inom bostadsmarknaden talar intervjupersonerna bland annat om att det finns en lägre tolerans från 

grannar mot romer och att hyresvärdar inte vill hyra ut lägenheter till personer som de genom 

efternamnet eller utseendet känner igen som romer.  

     Goffmans beskrivning av stigma som ett olycksöde som drabbar personer som avviker från det 
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”normala” anser vi belyser intervjupersonernas beskrivningar av hur de upplever att det finns en 

förutfattad bild i samhället av vad det innebär att vara rom. Genom att romerna är stämplade med ett 

stigma av icke-romer finns det en risk att de utsätts för diskriminering.  (jmf. Goffman, 2011) I 

samtliga fall när intervjupersonerna hade egna exempel på upplevelser av diskriminering var det 

känt för de som diskriminerade att de var romer. Detta identifierades genom efternamnet, utseendet 

eller kläderna och gjorde dem till misskrediterade, det vill säga personer med stigma där detta var 

känt. (jmf. ibid) Namnets betydelse vid bostadssökning styrks även av den amerikanska studien om 

diskriminering på bostadsmarknaden och av Hyresgästföreningens praktikprövningsstudie från år 

2007 som visar att hyresvärdar tenderar att föredra hyresgäster med inhemska efternamn. (DO, 

2008; Turner & Ross, 2005)  

     Vad gäller utseendets betydelse finns det en allmän uppfattning hos våra intervjupersoner att det 

”romska” utseendet eller traditionell klädsel kan utgöra hinder på bostadsmarknaden. Tanja beskrev 

sina egna erfarenheter av dels dåligt bemötande från hyresvärden samt av grannens förutfattade 

mening som inte vågade ställa sin vagn i barnvagnsförrådet av rädsla för att ”zigenarna” skulle 

stjäla den. Det var i mötet med hyresvärden, iförd den traditionella kjolen, som Tanja uppfattade att 

hyresvärden reagerade över att hon var rom. Vi tänker att kjolen är en av de symboler som ingår i 

den symboliska interaktionen (jmf. Payne, 2009) och att bära kjolen förstärker graden av stigma på 

grund av kjolens betydelse för hyresvärden.   

 

Nödvändigheten av att dölja den romska tillhörigheten 

Flera av intervjupersonerna nämner att man som rom kan klara sig undan svårigheter på 

bostadsmarknaden genom att dölja den romska tillhörigheten. Detta kan ske genom att byta 

efternamn eller att man går på lägenhetsvisningar i mindre iögonfallande kläder. Romerna kan i 

dessa fall beskrivas som misskreditabla där det finns en risk att de blir betraktade med ett stigma om 

den romska tillhörigheten blev känd. Misskreditabla personer lever ett dubbelliv - dels bland de där 

stigmat ska döljas och dels bland de egna som känner personen på riktigt. Flera av 

intervjupersonerna hade exempel på tillfällen då de levt en form av dubbelliv när det kom till arbete 

men när det kom till upplevelser på bostadsmarknaden handlade det snarare om korta ögonblick då 

de valde att dölja den romska tillhörigheten. (jmf Goffman, 2011) 

     Genom att dölja sin romska tillhörighet undviker de stämplingen av att vara stigmatiserade och 

undviker därmed även de svårigheter som detta medför.  Att Tanja, som valt att inte ta av sig sin kjol 

i några sammanhang, berättar att hon tror att det är bäst om kvinnan stannar hemma när det är dags 

att titta på en lägenhet tolkar vi som att Tanja vet vilken roll man förväntas att ha som 

bostadssökande och att den sociala fasad som bland annat innefattar traditionell klädsel bestrider 
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den rollen. Medvetenheten om att klädseln kommer att spela roll för möjligheten att få bostad kan 

knytas till hur olika roller institutionaliseras i samhället (jmf. ibid ). Vi menar att rollen som rom bär 

med sig förväntningar och stereotyper som kan skada intrycket och försvåra möjligheten att få 

bostad. Detta resulterar till att endast mannen agerar i den främre regionen och bär rollen som 

förväntas av en bostadssökande. Exempel på detta är hur Petri berättar att han vid lägenhetsvisning 

klär sig som en svensk. Detta ger stöd till Goffmans beskrivning av hur aktören alltid spelar sin roll 

till förmån för publiken och hur framställning av såväl social fasad och uppträdande påverkas av 

vilket intryck man vill införliva. Att öppet visa att man är rom undertrycks i den situationen och 

sker istället i den bakre regionen, med familj och vänner. (jmf, Goffman, 2002) 

     Det är inte bara vid lägenhetssökande som strategier på bostadsmarknaden upplevs nödvändiga 

utan även i kontakten med grannar. Genom att i den främre regionen alltid vara trevlig och inte ha 

fester hemma tolkar vi som att de verkligen vill införliva rollen som god granne. I den bakre 

regionen i exempelvis hyrda lokaler upplever de att de inte behöver oroa sig för den lägre toleransen 

som kan finnas mot romer bland grannar. (jmf. ibid)  

 

Arbetsmarknaden  
 

Stereotyper leder till svårigheter att få arbete 

Samtliga intervjupersoner upplever att det är svårt för romer överlag att få arbete idag. Även Lange 

visade i sin studie att en hög andel av de utrikes födda respondenterna hade upplevt diskriminering 

när de sökt jobb vilket pekar på att invandrare och etniska minoriteter har det svårare på 

arbetsmarknaden (Lange, 1999). Den förutfattade meningen om hur romer är, och vilka egenskaper 

de har, pekar på det tribala stigma som romerna är drabbade av. Goffmans tankar om stigma 

förklarar de negativa konsekvenser detta leder till för romer på arbetsmarknaden. Så länge romerna 

ses som avvikande kan det innebära att icke-romer diskriminerar dem. (jmf. Goffman, 2011)  

     Svårigheten att få arbete kan knytas till hur lätt det är att identifieras som rom vilket framförallt 

syns genom klädseln. Om arbetsgivare tvekar att ge arbete till romer på grund av att de tolkar 

klädseln som en av de symboler som kommunicerar till omgivningen vem personen är, förklarar det 

svårigheten att få ett arbete. Enligt det socialpsykologiska perspektivet finns det stereotyper av 

grupper i samhället som vidmakthålls genom att de reproduceras i interaktionen mellan människor. 

Varje gång en arbetsgivare möter en rom med den traditionella klädseln reproduceras den 

förutfattade meningen om vilka egenskaper en rom antas ha vilket dels gör det svårare för den 

enskilda romen att få arbete, och dels för hela gruppen. (jmf. Payne, 2009) 

     Den personliga konstruktionen av en rom kan förklara varför Tanja fick ett så gott bemötande av 
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sina två arbetsgivare. Båda hade erfarenheter sedan tidigare av romer som anställda eller som 

vänner och hade byggt upp en personlig konstruktion som baserades på de goda upplevelser de haft. 

Tanja kunde därför leva öppet som rom på sitt arbete. (jmf. Kelly, 1977) 

     Flera av intervjupersonerna hade egna upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden vilket 

de trodde beror på de fördomar som finns om romer som kriminella. Rosa berättade om hur hon 

blev misstänkliggjord om saker försvann på arbetet och Petri berättade om hur han inte fick en fast 

tjänst på en skola samtidigt som en icke-rom fick det trots kortare anställningstid. Petris exempel är 

jämförbart med den forskning som finns om etnisk diskriminering i SOU-rapporten Bortom Vi och 

Dom där de intervjuade upplevde att personer med utländsk bakgrund sällan får fast anställning 

(jmf. SOU 2005:41).  

     De som är stigmatiserade kan uppleva sig osäkra i kontakt med andra personer och inbillar sig 

att omgivningen ifrågasätter allt denne gör (Goffman, 2011). Detta skulle kunna betyda att den som 

är stigmatiserad hela tiden är på sin vakt när det gäller diskriminerande behandling. Arbetsgivarnas 

avsikt i Petris och Rosas fall, där den ena inte fick fast anställning och den andra fick 

övervakningskameror uppsatta på arbetsplatsen, kanske inte alls var att behandla dem sämre än 

någon annan men att det uppfattades så av dem då de var uppmärksamma inför särbehandling. Petri 

har till och med en distans till sin upplevelse då han funderar om det verkligen var diskriminering 

han var med om men förklarar vidare att det var så han upplevde det. Vi menar att själva 

upplevelserna av att ha blivit diskriminerade under alla omständigheter är sanna men att den 

diskriminerade handlingens avsikt kan vara svår att ange. 

 

Nödvändigheten av ett dubbelliv    

Den sociala fasad som visas utåt anpassas efter vilken situation man är i (Goffman, 2002). Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur de är en person på jobbet och en annan i det privata. I 

arbetssituationer visar Robert upp en professionell sida av sig själv till förmån för publiken. Hans 

sätt att vara speglas av de normer som krävs av en anställd. Genom att vrida ner volymen på sig 

själv förhindrar han att skapa ett icke fördelaktigt intryck av sig själv på jobbet. Han menar även att 

i Sverige är man inte lika högljudd och närgången som man är i hans kultur. Detta skulle innebära 

att det finns en institutionaliserad bild av hur en arbetstagare är i Sverige och bryts den så sker ett 

normbrott. (jmf. ibid) Roberts beskrivning pekar även på att han lever en form av dubbelliv. Då 

möjligheten finns att omgivningen betraktar en person på ett annorlunda sätt så fort stigmat blir 

känt, det vill säga att personen är misskreditabel, kan det vara lönsamt att dölja detta. (jmf. Goffman 

2011) 

     Allan berättade om hur han inte fick blev befordrad till arbetsledare när det blev känt att han var 
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rom. Detta tänker vi visar på skillnaden mellan att dölja sin romska tillhörighet och att visa den 

öppet. Så länge han dolde sin romska tillhörighet behandlades han av omgivningen på ett mer 

fördelaktigt sätt men när det kom fram att han var rom blev han betraktad på ett helt annat sätt och 

det tribala stigmat vägde tyngre för arbetsgivaren än Allans övriga egenskaper (jmf. ibid). 

     Även Rosas skildring av hur hon döljer sin romska bakgrund när hon söker arbete, och Tanjas 

beskrivning av hur finsk-romska kvinnor tar av sig den stora kjolen vid arbetsintervjuer, menar vi 

pekar på nödvändigheten att leva ett dubbelliv. Det är strategier som fungerar då det minskar 

synligheten av att de tillhör en grupp i samhället som det finns fördomar om. Rosa har till och med 

blivit uppmanad av Arbetsförmedlingen att dölja sin romska tillhörighet. För henne har det inneburit 

att gå i byxor till arbetet och inte berätta att hon är rom. I det främre rummet får hon klä av sig 

viktiga delar av sin identitet i förmån för det intryck hon måste skapa på arbetsplatsen. Hur stark 

hennes fasad, uppträdande och manér på arbetsplatsen faktiskt är, stärks av hur hon måste spela en 

roll där hon får följa efter sina vänner inne i affären för att införliva de normer som finns på 

arbetsplatsen om romer. I den bakre regionen, tillsammans med sin familj och med sina vänner, kan 

hon lägga den professionella rollen åt sidan och vara mer sig själv. (jmf. Goffman 2002) Att skapa 

en stark arbetspersonlighet på jobbet och samtidigt var en annan hemma har tagit lång tid. Som 

Goffman nämner är det förutsättning att den rollen man spelar inför publiken är trovärdig och 

aktören förutsätter att publiken skall ta den rollen på allvar. (jmf. ibid) 

 

Åtgärder 
 

Förbättring genom positiv särbehandling och ökad kunskap  

Tidigare har många åtgärder gjorts för att förbättra romernas situation i Sverige, bland annat genom 

att öka bofasthet och utbildningsnivån bland romer. Idag finns tankar kring en långsiktig satsning 

som bland annat kommer innefatta positiv särbehandling på arbetsmarknaden och stora satsningar 

på unga som vill utbilda sig och för kvinnor som vill ut i arbetslivet. (SOU, 2010:55) Viljan till 

förändring på dessa områden stämmer väl överens med intervjupersonernas egna tankar kring vad 

som är viktigt att satsa på såsom att börja med att anställa fler romer, följ upp deras utbildning och 

att försäkra att utbildning faktiskt kan leda till jobb.  Precis som resultatet i enkätundersökningen 

från år 2003 vittnar de om hur nederlagen på arbetsmarknaden kan leda till att människor ger upp. 

De tappar tron på sig själva och tron på att någon vill anställa en rom. Johns idé att anställa romer 

som exempelvis brobyggare överensstämmer med idén om positiv särbehandling.  

     Goffman förklarar hur det finns förutfattade meningar om personer som är stämplade med ett 

stigma och att detta beror på någon form av förhandsinformation om dem (2011). Detta kan knytas 
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till att fördomar som finns om romer i samhället lever vidare från generation till generation och som 

därmed gett de konsekvenser som vi sett i både avsnitten om historisk bakgrund, tidigare forskning 

och det intervjupersonerna berättat om i denna studie. Flera av intervjupersonerna menar att en ökad 

kunskap om den romska gruppen kan minska de förutfattade meningarna om dem. Tanja nämner att 

hon till och med svarar på de dumma frågorna för att öka denna kunskap. Robert och John pratar i 

samma anda att det är genom att besvara frågor, samt satsa på ett långsiktigt arbete tillsammans med 

romer, som kunskapen om romer kan öka i samhället.  

      Genom att öka kunskapen om romer, och avmystifiera bilden av dem, ska de stereotyper som 

finns om dem i samhället förändras. Detta skulle kunna leda till att fler upplever att de öppet kan 

visa att de är romer på sin arbetsplats vilket skulle innebära att fler från majoritetssamhället får 

interagera med romer och i sin tur bygga sina egna personliga konstruktioner (jmf. Kelly, 1977). 

Därefter skulle cirkeln vara igång för att förbättra romernas situation på arbetsmarknaden och i 

samhället i stort. 
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Diskussion 
 

Vi anser att vi lyckats besvara syftet i vår studie. Vi har skildrat de upplevelser av diskriminering på 

bostads- och arbetsmarknaden som intervjupersonerna själva upplevt och även hur de upplever att 

deras egna romska grupp diskrimineras. Vi har också pekat på de svårigheter som romer kan möta 

på dessa arenor där framförallt den fördomsfulla bilden av romer är källan till att det kan vara svårt 

att få och behålla ett arbete. Strategier för att hantera dessa svårigheter är bland annat att de måste 

anpassa sig och överbevisa att de är hyggliga människor. En annan vanlig strategi är att dölja den 

romska tillhörigheten.  

     Vi upplever också att vårt resultat till mångt och mycket kan relateras till den tidigare 

forskningen. Bland annat tycker vi att jämförelser kan göras mellan den brittiska forskningen om 

etnisk diskriminering på bostadsmarknaden på strukturell, institutionell och individuell nivå och 

vårt resultat. Vi tror att det även i Sverige kan vara så att det på den strukturella nivån är enkelt att 

hänvisa människor som redan på grund av sin etniska tillhörighet är i underläge till vissa områden. 

Vi menar att romer, på grund av sina svårigheter på arbetsmarknaden, inte har samma ekonomiska 

resurser att välja bostad var som helst. På den institutionella nivån tänker vi att bostadsbolag gör 

strategiska val av ekonomiska orsaker. Vi menar att ett område kan anses mindre attraktivt när 

minoriteter flyttar dit och att hyresvärdar och bostadsbolag resonerar att det är lättare att styra 

minoriteter till svenskglesa områden istället för att ta tag i problemet med exempelvis trakasserier 

från grannar. På den individuella nivån tänker vi att det finns fördomar om att minoriteter gärna bor 

tillsammans och det blir lätt att handläggare arbetar utifrån det. (jmf. Bråmå, 2007) 

     Studien från Portugal som visar att romer ofta är lågt utbildade och därmed har svårare på 

arbetsmarknaden tycker vi är relevant att knyta an till den del av resultatet som handlar om att flera 

av våra intervjupersoner själva upplever att många romer har lägre utbildning (jmf Casa-Nova, 

2007) och deras idéer för att förbättra den situationen. Vi upplever att den låga utbildningsnivån 

många gånger kan vara ett resultat av upplevelsen av att trots utbildning inte få ett jobb.  Precis som 

våra intervjupersoner tror vi att ökad kunskap är den viktigaste faktorn i arbetet för att minska 

fördomar. Kunskapen torde leda till att fler vågar vara öppna med sin romska tillhörighet och 

svårigheterna på arbetsmarknaden skulle minska. Vi tänker också att en förutsättning för att 

förbättra romernas situation är att arbetet skall ske tillsammans. Att stödja romernas väg från 

utbildning till jobb, anställa och följa upp det arbetet tänker vi kommer höja tilltron till förändring 

för hela gruppen. 

      Innan vi började med denna studie hade vi en förförståelse om att arbetslösheten bland romer är 

mycket hög och att romerna är en sluten grupp.  Dessa förutfattade meningar har vi till en stor del 

lämnat bakom oss då de inte infriats under studiens gång. Vi har helt andra tankar om romer idag 
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vilket visar på att vi byggt nya personliga konstruktioner om dem (jmf. Kelly, 1977). Vi upplever 

inte att de är den slutna grupp som vi tidigare gjorde och det är förmodligen fler som arbetar än vad 

många tror.  Vi tror dock fortfarande att många icke-romer går med fördomar om hur en rom ser ut 

och beter sig, och att de därför förväntar sig att det skall synas när någon är rom.   

     Alla våra intervjupersoner har/har haft ett jobb och berättar att en vanlig strategi för att få och 

behålla ett jobb är att dölja sin romska tillhörighet. Detta, menar vi, reproducerar bilden av den 

arbetslöse romen. Så länge fördomar finns så kvarstår problemen på arbetsmarknaden och tillika 

behovet av att dölja att man är rom vilket i sin tur gör att icke-romer fortsätter att tro att inga romer 

arbetar.  

     Det är intressant, tycker vi, att trots att vi i socionomutbildningen studerar ämnen såsom 

integration, utanförskap och marginalisering i samhället så tas romernas situation sällan upp som 

exempel i kurslitteratur. Med så många indikatorer på att romerna är i stort behov av hjälp från 

samhället menar vi att de borde vara en självklar del i forskningen kring socialt arbete.  

 

Förslag på vidare forskning 
 

Då vår studie fokuserar på romers situation på bostads- och arbetsmarknaden anser vi att vidare 

forskning inom andra samhällsområden är nödvändiga för att öka kunskapen om romers situation i 

Sverige. Vi tänker dels att utbildningsområdet är ett mycket viktigt att studera och dels 

diskriminering inom myndigheter såsom socialtjänsten och rättsväsendet. Genom att antingen 

studera upplevelsen av diskriminering hos romer eller genom studier av diskriminerande handlingar 

hos de anställda fylls luckor inom forskningsområdet. Detta kan ske genom både kvalitativa och 

kvantitativa studier.  Olsson och Sörensen skriver att eventuella slutsatser i en studie bör 

kontrolleras i nya studier (2011). För att öka generaliserbarheten i hur romer kan uppleva sin 

situation på bostads- och arbetsmarknaden anser vi därför att ytterligare kvalitativa studier är 

värdefulla. 
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Bilaga  
 

Intervjuguide 
 

Situationsbeskrivning 
 

1. Anser du att man skall använda ordet Zigenare eller Rom för att beteckna din grupp? 

2. Vilken betydelse har din romska tillhörighet för dig? 

3. Hur upplever du att det är att tillhöra en minoritet och samtidigt leva i ett 

majoritetssamhälle?  

4. Upplever du dig själv vara i större utsträckning en del av majoritetsbefolkningen än man var 

när exempelvis dina far- eller morföräldrar var i din ålder? 

5. Kan du beskriva en situation där det finns slitningar? 

6. Hur upplever du att romer har det i Sverige idag?  

7. Hur upplever du som rom har det i Sverige idag? 

8. Upplever du att din romska tillhörighet väcker åsikter/tankar om dig som är stereotyp? 

 

Kultur  
 

9. Vilka traditioner i den romska kulturen upplever du vara viktigast att bevara och utveckla? 

10. Vilka funktioner har dessa traditioner för dig och för gruppen? 

11. Vilka möjligheter/hinder finns för att bevara och utveckla dessa?  

12. Hur upplever du att du lever efter dessa traditioner? (på samhällets olika arenor) 

 
Arbetsmarknad  
 

13. Vad är din sysselsättning idag?  

14. (Vet din arbetsgivare/arbetskamrater om att du är rom?) 

15. När är det tillfälle att berätta? 

 

Möjligheter  
 

16. Vilka möjligheter anser du att det finns för romer att få ett arbete idag? 

17. Finns det passande insatser från samhället sida som kan hjälpa romer att få ett arbete? 

18. Finns det arbeten som romer föredrar? 
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Hinder 
 

19. Vilka hinder anser du att det finns för romer att få ett arbete idag? 

20. Tror du att det finns vissa yrken som romer hänvisas till? 

 

Bostadsmarknad  
 

21. Hur bor du idag? 

22. Vet dina grannar om att du är rom? 

 

Möjligheter 

 

23. Hur upplever du den romska gruppens möjligheter när det gäller att få en bostad? 

24. Finns det insatser från samhällets sida som kan göra det enklare för en rom att få en bostad? 

 

Hinder 

 

25. Vilka hinder tror du finns för den romska gruppen att få en bostad idag? 

26. Har du själv upplevt några svårigheter med att få ett bostadskontrakt? 

27. Tidigare studier visar att minoritetsgrupper och invandrare ofta bor i fattiga områden. 

Upplever du att den här bilden stämmer när det gäller romer? 

 


