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The aim of this study was to examine the situation of Romani women in Sweden. More 
specifically, to investigate Romani women’s experiences of and view on education as a way to 
increase the inclusion of the minority of Romani people into the majority society. Romani people 
have a history of over 500 years in Sweden and are since year 2000 one of Sweden’s five 
national minorities protected by the law of minority. Yet it is a minority group with a long history 
of exclusion and discrimination. This has led to an identified alienation from many different 
welfare areas. In the process of increasing the minority’s inclusion into the majority society, 
Romani women have been pointed out as a group at risk of being object for double 
discrimination. This study was based on interviews with five Romani women who currently are 
studying to get their basic eligibility and after that, a job.  The analysis was made in the light of 
the theory of recognition, focusing on recognition and its impact on a person’s self-relation 
alongside with the struggle to achieve recognition. Further the perspective of intersectionality 
with emphasis on the various of the women’s positions and how those impact their situation. It 
became clear that the Romani minority group is diverse with a large range of varieties regarding 
traditions and culture. In conclusion it was clear that education played a huge part in the 
women’s way of becoming part of the majority society. But they also experienced obstacles 
originating partly from within the minority group but mainly from the non-recognition 
surrounding majority society. It also became clear that it exists strategies of how to handle the 
misrecognition, constituting of that in some contexts hiding the Romani identity or, more or less 
active, lead a struggle of recognition with the aim to change the view on the Romani people.
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Inledning 

Problemformulering
Den romska gruppen är med en befolkning på tolv miljoner Europas största minoritet. I Sverige 

erkändes romer år 2000 som en av landets fem nationella minoriteter. Minoritetslagstiftningen 

har till syfte att främja och skydda bevarandet av den romska kulturen och identiteten (SFS 

2009:724). 

I Delegationen för romska frågors rapport Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 

identifieras ett utanförskap, samt diskriminering av den romska minoriteten som sträcker sig över 

områden så som rätten till utbildning, arbete, bostad och hälsa. Det finns i samhället stereotypa, 

ofta negativt laddade föreställningar om romer, i form av myter och fördomar. Dessa tar ofta 

avstamp i en föreställning om romer som en homogen grupp (SOU, 2010:55). Det anförs att den 

romska gruppen, till följd av sin marginaliserade och diskriminerade position i samhället, 

tillskansat sig överlevnadsstrategier där gränsbevakande mekanismer är en beståndsdel. Dessa 

mekanismer kan utgöras av att kontakten med majoritetssamhället begränsas till den mest 

nödvändiga, vilket därigenom kan bidra till att försvåra för romer att bland annat tillägna sig 

utbildning (Centrum för multietnisk forskning, 2010). Ett övergripande mål med det 

inkluderingsarbete som utifrån det identifierade utanförskapet anses befogat, är att reparera 

bristen på tillit samt förtroendeklyftan mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället 

som dels har sin grund i hur den romska gruppen bemötts genom historien, och även i det faktum 

att romer uteslutits i historieskrivningen. Detta exempelvis i samband med andra världskrigets 

förintelse där omkring 80 % av romerna i de länder som ockuperades av tyskarna, mördades. 

Krigsförbrytelser som inte uppmärksammades i rättegångar förrän på 1990-talet, och som i stor 

utsträckning först på senare tid blivit kända (Cederberg, 2010). 

I regeringens strategi En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 

(Skr. 2011/12:56), som grundades på Delegationen för romska frågors rapport (SOU, 2010:55) 

ses utbildning som en av de viktigaste faktorerna för att öka romsk inkludering och 

grundläggande för romers möjligheter att ta del av andra välfärdsområden. Då många vuxna 
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romer på grund av en majoritetssamhälleligt utformad skola, diskriminering och brist på 

skoltradition, saknar fullständig grundskolekompetens, genereras ett fortsatt utanförskap i och 

med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att försörja sig. I detta sammanhang 

fyller vuxenutbildningar, i vissa fall riktade särskilt till romer, en viktig funktion. Genom att i 

vuxen ålder läsa in grund- och gymnasieutbildning, ges individen möjlighet att skaffa sig en 

grund för etablering på arbetsmarknaden, vidare studier, samt samhällslivet i stort (SOU, 

2010:55). 

Jämte barn och unga, har det ansetts befogat att särskilt uppmärksamma romska kvinnors 

situation i inkluderingsarbetet (Skr. 2011/12:56). Som både kvinna och medlem av en etnisk 

minoritetsgrupp riskerar romska kvinnor att bli dubbelt missgynnade (Ravnbol, 2010), vilket kan 

försvåra möjligheterna att skaffa utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. Faktorer inom 

den egna gruppen kan bidra till att romska kvinnor i lägre utsträckning tar del av utbildning och 

arbetsmarknad (Centrum för multietnisk forskning, 2010). Den romska gemenskapen är 

traditionellt hierarkiskt uppbyggd, män och kvinnor har olika roller (Ravnbol, 2010; 

Barnombudsmannen, 2005:07). I den romska gruppen handlar kvinnans ansvar i stor 

utsträckning om hem och familj (Ravnbol, 2010; Centrum för multietnisk forskning, 2010).

Vad gäller att inkluderas i samhället, ger romska ungdomar i Ungdomsstyrelsens intervjustudie 

(2009) uttryck för att befinna sig i skärningspunkten mellan majoritetssamhällets och den egna 

romska gruppens förväntningar (Ungdomsstyrelsen, 2009). Majoritetssamhället verkar i vissa 

sammanhang diskriminerande, men är samtidigt även arean för inkludering och för individens 

delaktighet. Hos många i den romska gruppen är den kollektiva gemenskapen viktig (Centrum 

för multietnisk forskning, 2010). När den romska gruppen av olika anledningar diskrimineras i 

majoritetssamhället - med exempelvis konsekvensen av att som rom känna att man på 

arbetsmarknaden inte kan vara öppen med sin romska tillhörighet - genererar detta en känsla av 

att ens identitet inte bekräftas till fullo och lojaliteten till den romska grupptillhörigheten kan i 

vissa avseenden upplevas som problematisk (Ungdomsstyrelsen, 2009). Här framkommer en 

spänning som kan ha en påverkan på individens känsla av att inkluderas respektive exkluderas i 
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de sammanhang denne befinner sig i. Är det givet att alla romer upplever denna spänning? Det 

utanförskap som identifierats, har generaliserats till att gälla gruppen romer, men upplevs detta 

utanförskap av alla enskilda individer? Detta är dels sannolikt beroende av i vilken utsträckning, 

och om, individen i sina identitetsanspråk framhåller den romska tillhörigheten. Men det är 

sannolikt också kontextbundet, vilket skulle kunna innebära att inte alla individer känner igen sig 

i det utanförskap som beskrivs. Det blir därmed relevant att inte onyanserat låta en ensidig och 

stereotyp föreställning om romer som kollektiv återskapa ”vi och dom”, i nya tappningar. Bristen 

på utbildning har som nämnts lyfts fram som en bidragande orsak till det identifierade 

utanförskapet, och tvärtom. Vidare framlyfts faktorer som för kvinnor kan försvåra tillägnandet 

av utbildning (SOU, 2010:55). Utifrån detta har vi funnit det motiverat att undersöka hur romska 

kvinnor under utbildning och i, eller på väg mot arbetslivet, upplever sig och sin tillvaro utifrån 

att vara romer, samhällsmedborgare, kvinnor med mera.  

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka romska kvinnors syn på utbildning som en väg till 

inkludering i majoritetssamhället, parallellt med upplevelsen av en romsk identitet. Vidare att 

med avstamp i kvinnornas utsagor försöka beskriva och analysera dessa utifrån några av de 

förhållanden som uppmärksammats för den romska gruppen i forskning och på samhällsnivå, 

vad gäller utbildning och arbete, med primärt fokus på romska kvinnor. 

1. Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever romska kvinnor vad gäller utbildning?

2. Hur förhåller sig kvinnorna till, samt upplever den romska identiteten i ett 

majoritetssamhälleligt sammanhang?

3. Hur kan dessa upplevelser förstås och belysas utifrån aktuella aspekter som lyfts fram på 

samhällsnivå, vad gäller romsk inkludering, med fokus på romska kvinnor?

Bakgrund
Vad som betonas i samtliga källor vi har tagit del av och som vi anser inte nog kan understrykas 

är att den romska minoriteten är en heterogen grupp med en stor variation vad gäller tradition, 
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språk, levnadssätt och förutsättningar (se t. ex. SOU, 2010:55; Centrum för multietnisk 

forskning, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2009; Ravnbol, 2010).  

Bilden av romernas ursprung och bakgrund har sett olika ut och är i vissa led fortfarande delvis 

oklar. En bekräftad teori är dock att gruppen härstammar från Indien (SOU, 2010:55).  Då romer 

till följd av sin spridning och olika migrationsvågor är en heterogen grupp, varierar definitionen 

av romsk kultur mellan olika romska grupper. Några övergripande punkter är att familjen och 

kollektivet premieras före individen. Respekt och lydnad från barn och unga gentemot föräldrar 

och äldre anses i vissa sammanhang viktigt, liksom ett fokus på” rituell renhet” och som en följd 

av detta en mängd koder och ordningar i detta syfte (ibid.). 

Gruppen har beroende på tid och sammanhang gått bland annat under namn som zigenare och 

tattare men idag används och föredras benämningarna romer och resanderomer. När Sverige år 

2000 erkände romer som en av Sveriges fem nationella minoriteter (SOU, 2010:55), gällde detta 

också gruppen resande (tidigare tattare) (SOU, 2010:55; Cederberg, 2010). Romer delas 

vanligtvis in i fem olika grupper beroende på under vilken period de anlänt till Sverige. Det rör 

sig om svenska romer, finska romer, resanderomer, de romer som från 1960-talet och framåt 

anlände från östra delarna av Europa, samt de nyanlända romer som i huvudsak anlänt från forna 

Jugoslavien (SOU, 2010:55). 

Romer i Sverige
Av världens mellan femton och tjugo miljoner romer, lever cirka tolv miljoner i Europa - 

Europas största minoritet (Cederberg, 2010), varav uppskattningsvis 50 000 lever i Sverige 

(Palosuo, 2009). 2012 var det 500 år sedan de första romerna anlände hit, den 29 september 1512 

i Stockholm. Till en början mottogs den romska gruppen med frikostighet, och uppskattades för 

sin hantverksskicklighet. Detta vände dock, då ett kriterium som ofta varit avgörande genom 

historien angående om man betraktats som en del av det svenska samhället eller ej, har varit att 

vara bofast arbetskraft, liksom lojalitet till kronan och bekännelse till den kristna läran 

(Cederberg, 2010; Montesino, 2002). Rörlighet kom att bli något som hade negativ klang, och 
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behövde motiveras utifrån bestämda kriterier för att godtas. Då romernas rörlighet inte hörde till 

de godtagbara formerna, hanterades gruppen i lagar som behandlade lösdriveri och fattigdom 

(ibid.). 

Olika tiders uppmaningar om att av skilda skäl och med olika medel få romerna ut ur, eller hålla 

dem ute ur, Sverige, är några exempel på lagar och restriktioner som berört gruppen. Mellan 

1914 och 1954, under både första och andra världskriget, rådde invandringsförbud för romer i 

Sverige. Parallellt med detta pågick interventioner mot de romer som redan befann sig i landet 

(Cederberg, 2010). I 1926 års lösdriverilag ansågs romerna vara samhällsfarliga (SOU, 2010). 

Vidare betraktades gruppen som socialt handikappad, och i behov av att ”fostras” till en högre 

”civilisationsnivå” (Montesino, 2002). Genom insatser riktade mot romernas barn, i form av 

(tvångs-)omhändertaganden, skulle romernas utanförskap behjälpas, och de skulle därigenom 

efter några generationer, bli ”nyttiga” medborgare Även tvångssteriliseringar var ett medel för att 

”förbättra” gruppen samt skydda samhället från densamma, detta berörde främst dåtidens tattare, 

dagens resande (-romer) (SOU, 2010:55). 

I 1923 års fattigvårdslagstiftning fastlogs en paragraf som gick ut på att romer inte fick stanna 

längre än tre veckor i taget i respektive kommun. I vissa kommuner fanns restriktioner med 

innebörden att romer inte alls fick vistas där. Denna lag kom att tillämpas ända in på 1970-talet. 

Detta påverkade många romers möjlighet till fast bosättning och mantalskrivning, och därmed 

tillgång till skola, sjukvård, sociala förmåner samt ransoneringskuponger under kriget. Samtidigt 

som myndigheterna förordade bofasthet, var möjligheterna för romerna att ta sig in på 

bostadsmarknaden näst intill obefintliga. 1952 erkändes ”zigenare” som svenska medborgare 

(SOU, 2010:55). Eftersom man nu betraktade romerna som i behov av hjälp till förändring för att  

kunna passa in i ett modernt samhälle, förespråkades assimilerings- och socialpolitiska åtgärder 

(Montesino, 2002). ”Skötsamma” romer skulle få hjälp med att skaffa bostad, hälsovård och 

utbildning, medan andra skulle hanteras ”individuellt” (SOU, 2010: 55). 
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Trots att den svenska skolan varit obligatorisk sedan 1842 (Montesino, 2002) dröjde det till 

mitten på 1960-talet innan romer på riktigt fick tillgång till skolan. Den lagstiftning som 

hindrade romerna från att bli mantalskrivna och bo längre än tre veckor på varje ställe, gjorde 

länge att de flesta romer inte inkluderades i skolplikten. Det fanns även ett motstånd från 

myndigheterna att sätta de romska barnen i vanlig skola, och man placerade dem därför i så 

kallad hjälpskola, och höll under sommarmånaderna ambulerande undervisning i lägren. 1954 

lyftes bostadsfrågan fram som grundläggande för att lösa romernas skolgång, och 1960 sattes 

frågan om romernas bosättning högst på agendan, i det att man menade att detta var 

grundläggande även för att lösa romernas svårigheter att försörja sig på den reguljära 

arbetsmarknaden. På 1960-talet bestämdes vidare att de romska barnen skulle inkluderas i den 

vanliga undervisningen. Katarina Taikon var en viktig person vad gällde kampen för romernas 

rätt till utbildning. Först på 1970-talet hade alla romer fått förfogande till bostad, och därmed 

utbildning. Utbildning är ett av de områden där vi idag kan se hur tider av exkludering påverkat 

den romska gruppen. En svag skoltradition hos den äldre generationen, samt diskriminering har 

bland annat identifierats som orsaker till att det idag förekommer bristande närvaro och tidiga 

avhopp bland romska barn och ungdomar (SOU, 2010:55). 

Antiziganism och fördomar
Det som idag benämns som antiziganism, negativa inställningar mot romer som kollektiv, är en 

företeelse som kommit till uttryck på olika sätt genom tiderna (SOU, 2010: 55). En uppfattning 

som ofta funnits om romerna, är att deras kringresande är något helt igenom självvalt och något 

som finns ”i blodet”(Cederberg, 2010). Denna föreställning har en del i den romantiserande 

bilden av romer, som ett mystiskt, vandrande folk. Dock har vandringarna i stor mån bottnat i 

myndigheters restriktioner vad gäller romska gruppers vistelse (ibid.), och att man utifrån dessa 

förutsättningar blivit tvungen att finna sätt att försörja sig som, i sig betraktats med 

misstänksamhet (SOU, 2010:55). Gemensamt för varje historisk epok, är att romerna betraktats 

som ”de andra”, utifrån stereotypa och fördomsfulla föreställningar, vilket enligt Delegationen 

för romska frågor genererat ett utanförskap som följt med in i modern tid (ibid.). 
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Minoritetslagstiftning, att överbygga välfärdsgapet och öka romsk 
inkludering
Av erkännandet år 2000 av romer som en av Sveriges fem minoriteter, följer att gruppens kultur 

ska främjas och skyddas (SOU, 2010:55). 2012 antog regeringen en strategi i syfte att med 

utgångspunkt från mänskliga rättigheter, inom en tjugoårsperiod öka romsk inkludering och 

minska det välfärdsgap som Delegationen för romska frågor identifierat mellan den romska 

gruppen och majoritetssamhället (Skr. 2011/12:56; SOU, 2010: 55). Några av de områden som 

omnämns, är arbete och utbildning, vilka anses vara essentiella för att nå målen. Man menar att 

detta i huvudsak ska ske i redan befintliga strukturer i samhället, men att det också finns 

sammanhang där det kan vara nödvändigt med en tydlig men inte exkluderande inriktning på 

romer. Då en del vuxna romer idag saknar grundskolekompetens kan ett exempel vara 

folkhögskolor som särskilt riktar sig till romer. Detta uppskattas kunna få positiva följder men 

anses inte vara en generaliserbar lösning, då man menar att den ”ordinarie” skolan ska fungera 

för alla (Skr. 2011/12:56).

Tidigare forskning
Laura Palosuo (2009) konstaterar i en inventering av forskningen om romer i Sverige att denna 

varit alltför problemfokuserad, vilket bidragit till att upprätthålla negativa föreställningar om den 

romska gruppen och gett resultat som fokuserat på gruppen som ett socialt problem. Palosuo 

(2009) menar utifrån genomgången av både historisk och mer aktuell forskning, att det finns 

flera kunskapsluckor vad gäller bland annat romsk kultur, språk och identitet. Vidare konstateras 

att det finns en brist på forskning där romerna själva får komma till tals och vara delaktiga i 

kunskapsproduktionen (Palosuo, 2009). 

Det svenska samhällets förhållningssätt gentemot romer har beskrivits och analyserats i Norma 

Montesinos (2002) avhandling Zigenarfrågan - Intervention och romantik. Slutsatsen är att 

egenskaper som genom historien tillskrivits romer utgör delar av en berättelse, innehållandes 

övervägande negativa attribut, som använts för att motivera statliga insatser där syftet till stor del 

varit att kontrollera och styra den romska gruppen (Montesino, 2002). 
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Det har under 2000-talet genomförts studier på uppdrag av statliga organ som syftat till att utreda 

och beskriva romers situation i Sverige (se t ex. Skolverket, 2007, Barnombudsmannen 2005, 

DO, 2004). DO:s rapport (2004) avser att kartlägga diskrimineringen av romer ur både ett 

individuellt och strukturellt perspektiv. I rapporten redovisas bland annat resultatet av en 

enkätundersökning där många romer uppger att de upplever Sverige som fientligt gentemot 

romer. 60 % av respondenterna i samma undersökning anger i samma undersökning att de någon 

gång blivit kallad nedsättande ord om sin romska härkomst (DO, 2004). I samma rapport 

utvärderas ett projekt som DO genomfört med syfte att informera romer om sina rättigheter vid 

diskriminering. Trots en högre andel anmälningar till DO i och med projektet, uppskattas 

mörkertalet vara stort, vilket enligt DO tyder på att diskriminering är en del av romers vardag 

som försätter dem i en ofta missgynnad position på bland annat bostads- och arbetsmarknaden 

(ibid.). 

Skolundersökningar
Den romska minoritetens skolsituation har uppmärksammats bland annat i rapporter från 

Skolverket (2007) och Barnombudsmannen (2005:07). Stor frånvaro, ofullständiga betyg och få 

romer som går vidare till gymnasiet, är något som Skolverkets rapport Romer i skolan – en 

fördjupad studie (2007) lyfter fram. I Rädda barnens rapport Vi är rädda att förlora våra barn 

(Rodell Olgac, 1998) konstateras att romska barn, flickor i högre utsträckning än pojkar, lämnar 

skolan i förtid. Skolverket (2007) uppger bland annat att insatser i form av att anställa romsk 

personal och ett visst uppsökande arbete, har visat sig vara framgångsrikt för romska barns 

skolgång. Skolverket (2007) menar att det i vissa fall är motiverat att ha särskilt riktade insatser 

för att främja romska barns skolgång men att dessa behöver vara av långsiktig och motiverande 

karaktär (Skolverket, 2007). Barnombudsmannens rapport (2005:07) ger en bild av romska barns 

utsatthet i skolan. Bland de intervjuade finns det en upplevelse av passivitet när det gäller 

skolans förhållningssätt gentemot romer i förhållande till andra elever i samband med frånvaro 

och lägre skolresultat (Barnombudsmannen 2005:07). Enligt en liknande studie genomförd av 

Liedholm och Lindberg (2010) behövs det bättre kommunikation mellan skolan och 

vårdnadshavare för att överbrygga misstänksamhet och oro för diskriminering och mobbning 
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(Liedholm & Lindberg, 2010; Skolverket, 2007). Att den svenska skolan är utformad utefter 

majoritetssamhället, anges också som ett skäl som kan bidra till att bekräfta barnens känsla av 

otillräcklighet och utanförskap (ibid). Diskrimineringsombudsmannen anför att den 

diskriminering som föräldrar själva mött i skolan, får effekter på barnens självuppfattning och 

upplevelse av skolan (DO, 2004).

Vuxenutbildning som kompensering 
Även om bilden på många sätt är nedslående och utsikten vid studier tyder på att många romska 

barn som går i skolan kommer att få det tufft för vidare utbildning och på arbetsmarknaden, finns 

det enligt Barnombudsmannens rapport (2005:07) en stark framtidstro och motivation bland de 

romska ungdomar som intervjuats (Barnombudsmannen, 2005:07). Även i Skolverkets rapport 

(2007) visas på en vilja att fortsätta vidare till gymnasie- och högskolestudier, men också på 

svårigheter att nå dit. Vuxenutbildning, varav vissa med särskild riktning till romer framhävs då 

som ett sätt att kompensera (Skolverket, 2007). Fördelarna med dessa studieformer uppges i 

intervjuer vara att eleverna känner sig trygga till skillnad från att tidigare ha erfarit 

diskriminering och trakasserier. Därutöver att undervisningen kan anpassas utefter elevernas 

förutsättningar. Vad de olika vuxenutbildningarna leder till variera (Skolverket, 2007). 

Yrkesutbildningar har visat sig ge resultat, om än i olika utsträckning. Vad gäller 

vuxenutbildningar riktade till romer på grund- och gymnasienivå menar Skolverket (2007) att 

även om resultat är svårt att påvisa är det klart att dessa vuxenutbildningar har en klar inverkan 

på elevernas situation och även för deras barn. Vad som uppges vara ett problem och som även 

Delegationen för romska frågor (SOU, 2010:55) lyfter fram är försörjningen under studietiden, 

då studiemedlen både innebär en ganska låg inkomst, skuldsättning samt är tidsbegränsad 

(Skolverket, 2007; SOU, 2010:55).

Generationsperspektiv
I Ungdomsstyrelsens rapport (2009) uppger romska ungdomar att de anser sig befinna sig 

i ...skärningspunkten mellan föräldrarnas och majoritetssamhällets förväntningar 

(Ungdomsstyrelsen, 2009:4). Samtidigt som familjen och den romska gemenskapen bland många 
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av ungdomarna anses vara mycket viktig, efterfrågar många av dem ett generationsperspektiv 

(Ungdomsstyrelsen, 2009). Informanterna menar att det idag ser annorlunda ut än när deras 

föräldrar var unga och att det kan vara svårt för de vuxna att förstå ungdomarnas situationer och 

livsval. Slutsatsen i rapporten är att romska ungdomar befinner sig i en identitetsskapande 

process, och att det är viktigt att det finns plats i samhället för dessa ungdomar att kunna delta i 

samhället utan att behöva ge upp sin romska identitet. Romsk delaktighet och inflytande, med 

särskild betoning för romska ungdomar, ses som viktigt för att lösa konflikten mellan den äldre 

generationens krav och förväntningar och den yngre generationens individuella behov (ibid.). 

Romska kvinnor
I ett flertal undersökningar framkommer att romska kvinnor är en extra utsatt grupp (Skr. 

2011/12:56; Ravnbol, 2010; Söderman & Ström 2008). I en studie från Malmö stad framgår att 

resultaten bland stadens romska elever går nedåt i högstadiet, vilket särskilt är synligt bland unga 

kvinnor där många avslutar skolan utan fullständiga betyg (Söderman & Ström, 2008). Tjejer 

och killar uppges i Barnombudsmannens rapport (2005:07) behandlas olika från föräldrarnas 

sida, där killar anses ha större frihet att fatta egna beslut, vilket ungdomarna i rapporten uppger 

att de upplever som orättvist (ibid.). Tidigt giftermål och föräldraskap framkommer i 

Ungdomsstyrelsens intervjuer som hinder för romska kvinnors möjligheter att avsluta utbildning 

och skaffa sig ett arbete (Ungdomsstyrelsen, 2009). 

I en artikel av Camilla Ravnbol (2010) undersöks romska kvinnors situation med utgångspunkt i 

mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är att de, just utifrån att vara romska kvinnor och ibland i 

en utsatt situation vid fattigdom, kan tillhöra en grupp som utifrån de mänskliga rättigheterna har 

skydd mot diskriminering utifrån minst tre grunder: De tillhör en minoritetsgrupp, de är kvinnor 

och de har ofta en lägre socioekonomisk status. Studien visar bland annat att diskrimineringen 

sträcker sig från händelser i det sociala livet till situationer på politiska och juridiska nivåer. 

Slutsatsen i artikeln är att det behövs ett intersektionellt synsätt kring romska kvinnors situation 

för att försäkra sig om att de inte hamnar ”mellan stolarna”, utan tillförsäkras det skydd som alla 

har rätt till utifrån de mänskliga rättigheterna (Ravnbol, 2010).
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I en rapport från Uppsala Universitet studerades förekomsten och behovet av riktade 

utbildningsinsatser för kvinnor som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna (Centrum 

för multietnisk forskning, 2010). Informanterna i rapporten bestod av anställda på lärosäten 

riktade till romer. Vad dessa främst efterfrågar och ser behov av, är utbildningar som leder till 

arbete samt undervisningsformer som speglar heterogeniteten i den romska gruppen. Positiva 

aspekter med utbildningar riktade speciellt till romer, likt de som nämnts ur Skolverkets rapport 

(Skolverket 2007) framkommer, samt att utbildningarna kan verka stärkande för självförtroendet 

hos eleverna som tidigare mött mycket stereotypa fördomar och stigmatisering i samhället. 

Släktens samt familjens betydelse för och inverkan på utbildningssammanhang, uppges vara 

faktorer som i olika riktningar kan påverka möjligheterna till utbildning. Den offerroll som 

romska kvinnor ofta tilldelas, samt föreställningen om dem som inkapabla att ta sig för att 

utbilda sig, uppges som ett hinder. Detta då denna föreställning ibland kan fungera som 

självuppfyllande profetior och inverka negativt på kvinnornas självförtroende. Målet med 

rapporten och denna kartläggning är att finna vägar för att stärka minoritetskvinnors 

självförtroende, möjlighet att delta i den demokratiska samhällsprocessen samt att genom reellt 

anpassade och förankrade insatser stärka kvinnornas egenmakt och inflytande (Centrum för 

multietnisk forskning, 2010). 

Metod
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningstradition i vår uppsats och insamlat vår 

empiri genom intervjuer. En av grundpelarna i kvalitativa forskningsmetoder rör sig enligt 

Bryman (2008) om att få kunskap om hur människor upplever den värld de lever i (Bryman, 

2008). 

Urval
Ett målstyrt urval har enligt Bryman (2008) kännetecknet av att forskaren väljer ut personer som 

är relevanta för att de forskningsfrågor som ställts och det syfte som formulerats ska kunna 

besvaras och uppfyllas (Bryman, 2008). Utifrån området för vår studie hade vi från början en 

klar bild över vilka personer vi skulle intervjua för att kunna få våra frågeställningar besvarade. 

11



Således var nästa steg i processen hur vi skulle komma i kontakt med dessa. Vi har intervjuat fem 

kvinnor i åldrarna 20-35 år. Våra intervjupersoner har alla olika tidigare erfarenheter vad gäller 

skolgång och befinner sig för närvarande på olika stadier vad gäller utbildning och arbete.

Sättet på vilket vi kommit i kontakt med kvinnorna skiljer sig lite åt mellan de olika 

intervjupersonerna. Den första intervjupersonen kom vi i kontakt med i och med ett engagemang 

inriktat mot romsk kultur. Efter att ha presenterat oss själva och berättat att vi skrev en 

kandidatuppsats i socialt arbete där vi var intresserade av den romska minoritetens situation, fick 

vi medgivande till en intervju. Vidare kontaktade vi två vuxenutbildningar, vilka riktar sig till 

romer och informerade om vår uppsats. Två anställda på vardera skola fick fungera som 

ingångsportar, vilket inom den kvalitativa intervjumetoden kan vara användbar för en plats där 

intervjupersoner kan finnas men som för en utomstående kan vara svåra att komma i kontakt 

med (Bryman, 2008). Vår urvalsmetod kan i detta sammanhang liknas vid vad Bryman (2008) 

benämner som bekvämlighetsurval, vilket det är fråga om bland annat när intervjupersoner är 

svåråtkomliga och när som skolan i detta fall var de som valde ut våra intervjupersoner. Detta 

ledde till en intervju med en kvinnlig anställd som således redan tagit klivet från utbildning till 

arbetslivet, samt tre elever. Således innefattar vår empiri totalt fem intervjuer.

Denna urvalsmetod kan ha sina brister i det att vi själva till viss del inte hade någon kontroll över 

vilka intervjupersonerna blev och hur de från början blev informerades om studien. Dock anser 

vi att den bredd som detta resulterade i, både vad gäller åldersspann (20-35) och var i 

utbildningen kvinnorna befinner sig, ändå kan ses som en styrka i vår studie. Vi hade heller ingen 

riktig kontroll över hur många intervjuerna skulle bli utan detta insåg vi snart fick avgöras av hur 

många våra kontaktpersoner på respektive skola tillfrågat och fått medgivande ifrån. Det går 

utifrån detta inte heller att generalisera vårt resultat till hela den romska gruppen (May, 1997). 

Till detta kommer att det i resultatet framgår att alla kvinnor upplever sin situation olika och att 

detta är beroende på ålder, bakgrund, nuvarande situation och på vilket sätt man identifierar sig 

som rom. Det kan också tilläggas att de kvinnor som vi intervjuat på något sätt befinner sig i en 
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process där de är på väg mot förändring, men att det också finns romer som idag inte har tillgång 

till skola och utbildning (SOU, 2010:55). 

Metodens svårigheter
Vi har under insamlingen av vår empiri stött på hinder och svårigheter. När vi efter flertalet 

försök kommit i kontakt med de skolor som utgjort vårt urval följde en tid av väntan på att dessa 

i sin tur skulle få tag på intervjupersoner. Däremellan inföll ett lov vilket ytterligare drog ut på 

processen och vi blev ombedda att vänta med intervjuerna tills terminen drog igång igen. En 

annan svårighet vad gäller att få tag på intervjupersoner, har varit den tveksamhet vi mötts av 

angående att ställa upp på intervjuer. Vad detta beror på är svårt att direkt sätta fingret på, men 

under en intervju fick vi förklarat för oss att det till följd av historien, i vissa sammanhang kan 

finnas en misstänksamhet bland romer, som gör att de blir oroliga över att deras berättelser skulle 

kunna användas mot den romska gruppen på något sätt. Ett annat skäl som angetts är det att den 

romska gruppens situation den senaste tiden uppmärksammats på samhällsnivå, vilket genererat 

en stor mängd förfrågningar om intervjuer, och en mättnadskänsla hos vissa vad gäller att delta.

Intervjuerna
Vår intervjuform kan liknas vid den som benämns semistrukturerad (Bryman, 2008; May, 1997). 

Den semistrukturerade intervjun innehåller dels frågor för att få fram personfakta, men där finns 

framförallt en dimension som syftar till att likna intervjun vid ett samtal utan strukturerad 

ordning med möjligheten att fördjupa och utveckla de svar som ges (May, 1997). Intervjuguiden 

har enligt Bryman (2008) funktionen att bistå med teman som under intervjun ska beröras för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras (Bryman, 2008). Vår intervjuguide innehöll en rad teman 

vi ville behandla. Dessa var: Personfakta, (tankar om och erfarenhet av) skola/utbildning, 

framtid, tankar om kommande arbetsliv, romsk kultur och identitet, familj och sammanhang, 

samt (upplevelse av och tankar kring) delaktighet i samhället. 

Majoriteten av våra intervjuer hölls på intervjupersonernas skolor. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Vid en av intervjuerna använde vi oss, efter intervjupersonens önskemål, av tolk 

som utgjordes av en lärare på skolan. Detta är vi medvetna om kan ha påverkat intervjun, dels i 
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det avseendet att vi själva upplevde det som lite besvärande att ställa vissa frågor, till exempel 

om elevens upplevelse av skolan vi befann oss på. Samt även i andra riktningen, eventuella 

svårigheter för intervjupersonen att svara helt obehindrat. Kvale (2009) kommenterar att risken 

med att inte använda sig av en professionell tolk är att denne kan ta informantens roll och utgå 

från sig själv istället för att skildra och förmedla intervjupersonens yttrande (Kvale, 2009). 

Vi har båda varit närvarande vid alla intervjuer men valde ett upplägg där vi turades om med att 

vara den som tog en mer framträdande roll och ställde frågor. Den andra av oss fick då hålla sig i 

bakgrunden, ta anteckningar och flika in vid eventuella frågetecken eller för att ställa följdfrågor. 

Vi valde detta tillvägagångssätt för att underlätta följsamheten under intervjun för både oss själva 

och informanterna.

Metodens tillförlitlighet
Det finns grundläggande kriterier för att bedöma samhällsvetenskaplig forskning. Då den 

kvalitativa forskningmetoden skiljer sig mot den kvantitativa finns det enligt Bryman (2008) 

forskare som föreslagit att kvalitativa studier bör bedömas utifrån andra kriterier än validitet och 

reliabilitet: Trovärdighet handlar om hur pass den verklighet vi beskrivit i vår uppsats 

överensstämmer med våra informanters (Bryman, 2008). Under varje intervju var vi noga med 

att se till så vi förstod vad intervjupersonen menade och försökte så långt det var möjligt att be 

dem att utveckla sina resonemang om det var något vi inte förstod. Detta försvårades dock i 

några avseenden av att några av intervjupersonen inte hade bott så länge i Sverige och därmed 

inte behärskade det svenska språket fullt ut. Vi bad också om kontaktuppgifter till samtliga för att 

vi i efterhand skulle kunna kontakta om något under det efterföljande arbetet var oklart. Detta har 

vi dock inte funnit oss vara i behov av. 

Det kriterie som benämns som överförbarhet handlar om i hur pass stor utsträckning den 

genererade kunskapen är allmängiltig, och således kan sägas gälla även i andra sammanhang. 

Vad gäller detta är det unika i vår uppsats varje individs egna verklighet och uppfattningen av 
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denna. Vårt mål är inte att ge en så bred och generaliserbar bild som möjligt av målgruppens 

upplevelse utan istället få en djupare förståelse för denna (Bryman, 2008). 

Kriteriet om pålitlighet handlar enligt Bryman (2008) om ...en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. (Bryman, 2008:354) som lägger grunden för 

en granskning av det resultat som framkommit. Detta uppnås främst genom att vi i vår metoddel 

redovisat så långt det varit möjligt utan att röja några personuppgifter, hur vi gått tillväga vad 

gäller val av forskningsämne, urval av intervjupersoner och hantering av materialet.

I kriteriet om konfirmering ingår enligt Bryman (2008) att forskaren är medveten om sina 

personliga värderingar och förförståelse, trots att det är omöjligt med fullständigt objektivitet. 

Även om vårt forskningsämne förutsatt en insikt i den romska minoritetens situation i det 

svenska samhället har vi försökt förhålla oss neutralt till denna, så långt det varit möjligt 

(Bryman, 2008). 

Bearbetning av materialet
Efter det insamlade materialet transkriberats kodades materialet där vi till stor del följde de steg 

som Bryman (2008) redogör för. Efter genomläsning av intervjuerna försökte vi med hjälp av 

anteckningar i marginalen utröna eventuella teman. För att kunna bemästra alla teman gjorde vi 

ett rutschema likt det som Bryman (2008) benämner som tematisk analys. Exempel på teman var 

”prat om romer på arbetsmarknaden”, ”prat om varför skolan är viktig”, ”prat om romska 

traditioner” och prat om framtidsmöjligheter”. Detta genererade ganska många koder, vilket 

enligt Bryman (2008) är en risk vid kodning. Arbetet med den insamlade empirin har vi dels 

delat upp emellan oss, vad gäller transkribering, medan vi gjort kodningen och skrivit analysen 

tillsammans. 

Etiska överväganden 
I den samhällsvetenskapliga forskningen finns det ett antal olika forskningsetiska principer att ta 

hänsyn till. Det handlar huvudsakligen om att forskningen som utförs ska utgöra nytta och att 

15



den utvunna kunskapen ska anses vara värdefull. Detta ska samtidigt vägas mot den effekt 

forskningen kan ha för de inblandade personerna, vilket ska ses som grundläggande vid 

forskningsetiska överväganden och som i Vetenskapsrådets skrivelse kallas för 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, s. 5-6). Då våra informanter inte står i beroendeställning 

till någon eller något som berör vår undersökning, är det inte att betrakta som oetiskt att intervjua 

dem. Nyttan med vår undersökning anser vi ligga i att romska kvinnor själva får sätta ord på sin 

upplevelse av och tankar om skola, utbildning, arbets- och samhällsliv samt inkludering och 

exkludering. Vikten av romsk delaktighet och inflytande i frågor som berör dem, är något som 

lyfts fram i Delegationen för romska frågors betänkande (SOU, 2010:55). 

Individskyddskravet utgörs vidare av fyra konkreta villkor som måste beaktas i forskningen och 

som finns berörda i Vetenskapsrådets skrivelse: Informationskravet innebär att intervjupersonen 

har rätt till vissa grundläggande upplysningar innan intervjuerna påbörjas. Här ingår information 

om att deltagandet i intervjun helt och hållet är frivilligt och att medgivandet när som helst kan 

dras tillbaka. Vi informerade i enlighet med detta krav också alla våra intervjupersoner om vårt 

syfte med intervjuerna och att de uppgifter som samlades in inte skulle utgöra underlag för något 

annat än vår uppsats. 

Enligt samtyckeskravet är det viktigt att som forskare inhämta personers medgivande till att delta 

i intervjuer. Detta krav förutsätter att informanterna ges information som gör att de kan lämna ett 

genuint samtycke. I enlighet med detta krav var vi noga med att inhämta ett sådant. Vi var också 

noga med att informera vår kontakt på skolan om att de kvinnor som tillfrågades inte skulle 

känna sig tvingade att delta, vilket vi också var tydliga med att påpeka innan vi började varje 

intervju. I detta krav ingår även att de medverkande när som helst har rätten att dra tillbaka sitt 

medgivande samt undslippa påtryckningar om deltagande om så skulle vara fallet.

I konfidentialitetskravet ingår avidentifiering av alla personuppgifter, vilken garanterar 

deltagarnas anonymitet. I enlighet med detta krav har vi gett våra intervjupersoner fingerade 

namn, samt ytterligare tillförsäkrat anonymiteten genom att undvika att namnge den ort och 
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skola som de bor och studerar på. Det ingår även i detta krav att förvara personuppgifter och, i 

vårt fall, transkriberingar av intervjuerna på ett sätt som gör dem oåtkomliga för obehöriga och 

hantera dessa varsamt.

I enlighet med det sista kravet som nämns; nyttjandekravet, har vi för avsikt att inte använda den 

empiri vi samlat in för något annat ändamål än denna uppsats. För att försäkra oss om att detta 

blir fallet kommer alla insamlade uppgifter att förstöras när arbetet avslutats. 

Teori
Vi har valt att analysera och presentera vår insamlade empiri i ljuset av erkännandeteorin samt ett 

intersektionellt perspektiv. 

Erkännandeteorin
Teoribildningen om erkännande har sitt ursprung i filosofiska strömningar. Filosofen Hegel sägs 

ha lagt grunden till erkännandeteorin som den används idag, där kärlek och samhällelig 

solidaritet utgör olika former av erkännande och med kampen, och kravet om erkännande som 

betydelsefull komponent (Heidegren, 2009). 

Erkännande från andra, eller frånvaron av ett sådant, är sammansatt med formandet av den 

personliga identiteten och uppfattningen om vem man är, samt det personliga 

självförverkligandet (Taylor, 1995; Honneth, 2000). Dessa motpoler, erkännande respektive 

misskännande, påverkar individers känsla av, samt syn på sig själva och utifrån detta 

möjligheterna att delta i samhället på lika villkor som andra och inkludering i 

samhällsgemenskapen (Heidegren, 2009; Persson, 2010). Charles Taylor menar att människor 

skadas av misskännande vilket är när samhället runt omkring dem och dess invånare förmedlar 

en fördomsfull, förnedrande eller föraktande bild av dem (Taylor, 1995). Att inte erkännas, eller 

misskännas blir i dessa fall en form av förtryck som tvingar in människor i en falsk, snedvriden 

och inskränkt värld (ibid.) Detta innebär att inte erkännas som den man är vilket är ett uttalat 

mänskligt behov och krav från individer (Heidegren, 2009). 
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Moraliska kränkningar
Den tyske filosofen Axel Honneth (2000) har utvecklat en kritisk samhällsteori utifrån begreppet 

erkännande. Ett mångsidigt och flerdimensionellt erkännande framförs inom denna teoribildning 

som avgörande för att individen ska kunna uppnå en positiv känsla av sig själv. Honneth 

definierar tre former av misskännande, eller förvägrat erkännande, och sammankopplar dessa 

med olika typer av moraliska kränkningar. Dessa tre är i inbördes ordning sammankopplade med 

tre beståndsdelar i självrelationen (vilken utgör en människas identitet) och kan utmynna i olika 

reaktioner eller följder hos individen. Den första formen av moraliskt kränkande innefattar 

fysiskt våld, med resultatet att det hos individen genereras en upplevelse av att dennes 

välmående inte har något värde i andras ögon. Denna typ av moralisk kränkning har samband 

med beståndsdelen självförtroende. Den andra formen av moraliskt kränkande, utarmar 

individens uppfattning av sig själv som ett tillräkneligt subjekt, och kan ha formen av bedrägeri, 

svek eller rättsligt eftersättande av hela grupper. Detta med följden att individens respekt för sin 

egen omdömesförmåga minskar, vilket svarar mot det som benämns självrespekt, i begreppet 

självrelation. Den tredje formen av moraliska kränkningar, kan bestå i olika typer av 

förödmjukelse eller brist på respekt. Genom att till exempel inte bli hälsad på, eller utsättas för 

grov stigmatisering, skadas individens känsla av att vara betydelsefull i en större kontext. Detta 

står i samband med vad Honneth i självrelationen benämner som individens känsla av egenvärde 

(Honneth, 2000). 

När en människa förvägras erkännande, kan detta bidra till att väcka en tanke hos individen att 

genom på ett eller annat sätt dölja det som väcker omgivningens missaktning, och istället på så 

vis integreras och bli en del av den samhälleliga gemenskapen. Denna typ av socialt 

osynliggörande blir ett sätt för individen att hantera missaktningens sociala följder (Heidegren, 

2009).
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Erkännandeformer
I motsats till moraliska kränkningar, som bryter ner självrelationen, fyller de tre formerna av 

erkännande – vilka äger rum på olika arenor - en positiv och uppbyggande funktion. Dessa svarar 

enligt Honneth (2000) liksom de moraliska kränkningarna, mot var och en av de tre 

beståndsdelarna i självrelationen (se fig. 1). Den första formen av erkännande får individen 

genom omsorg och känslomässigt stöd (kärlek) (Honneth, 2000). Detta utvecklar hos individen 

en känsla av att dennes behov har ett unikt värde för en annan individ och därigenom utvecklas 

ett basalt självförtroende (Heidegren, 2009). Detta erkännande sker i första hand i individens 

nära relationer (Honneth, 2000). Den andra formen av erkännande innebär ett rättsligt 

erkännande (Heidegren 2009). Detta sker främst i interaktion med det omgivande samhället, där 

individen ses som en kompetent och likvärdig samhällsmedborgare med rätt att delta i 

samhällslivet och ta rationella, väl övervägda beslut, exempelvis i politiken. Den tredje och sista 

formen av erkännande, uppkommer enligt Honneth (2000) av att erkännas som en individ med 

förmågor som av en specifik gemenskap definieras som värdefulla. Erkännande på den tredje 

nivån sker främst inom en bestämd kontext vari solidaritet, ömsesidigt intresse och hänsyn är 

kännetecknande (Honneth, 2000). Denna process, som med bästa möjliga utfall, leder till ett 

mångdimensionellt erkännande spelar in vad gäller individens känsla av bli jämbördig med andra 

individer och därmed erkänd i samhället (Heidegren, 2009). 
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Intersektionalitet
Forskning och rapporter om den romska minoriteten i Sverige har en tendens att endast inrikta 

sig på hur etnicitet påverkar gruppens situation. Detta har lett till att det endast varit den romska 

grupptillhörigheten som lyfts fram, medan andra faktorer utelämnats vid beskrivningen av den 

romska minoritetens situation (Ravnbol, 2010). Intersektionalitet som perspektiv spinner ur den 

feministiska forskningen och kritik mot att denna alltför ensidigt beskrivit kön genom att ställa 

kvinnor visavers män (Mattsson, 2010). Intersektionalitet öppnar upp för en dynamisk och 

mångdimensionell analys av ojämlikhet, som utöver kön grundar sig på etnicitet och 

klasstillhörighet (De los Reyes & Mulinari, 2005) Ett exempel är att det kan visa hur svenska 

kvinnor har andra förutsättningar på arbetsmarknaden än, som i det här fallet, romska kvinnor 

(Mattsson, 2010). Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om på vilket sätt makt och 

ojämlikhet förhåller sig till de framträdande intersektionerna såsom kön, etnicitet, klass och 

ibland ålder, samt hur dessa ständigt (åter)skapas till sociala markörer och positioner i samhället 

(De los Reyes & Mulinari, 2005). De los Reyes och Mulinari (2005) vill använda 

intersektionalitet som ett perspektiv som tvingar oss att se på verkligheten på ett annat sätt och 

ifrågasätta förgivettagna antaganden och kunskap. Med det intersektionella perspektivet vill vi 

lyfta fram att de romska kvinnor som vi intervjuat befinner sig inom ett flertal olika kategorier 

som påverkar deras tillvaro och upplevelser.

Grupprättigheter kontra individuella rättigheter
Susan Moller Okin (1999) problematiserar förhållandet mellan mångkulturalism och feminism, 

och anför i ett kontroversiellt inlägg att det kan uppstå en krock när minoritetsgrupper ges 

särskilda rättigheter. Detta då dessa rättigheter i många fall kan utgå från mer patriarkala normer 

än det omgivande samhällets, vilket därmed undergräver individens – ofta kvinnans – 

individuella rättigheter. Okin (ibid.) menar att könsdiskriminering inom dessa kulturer är svår att 

utröna. Detta hänför hon till att mycket förtryck av kvinnor förekommer inom den privata sfären 

med en hög grad av kontroll, där kvinnors fri- och rättigheter att delta i samhällslivet begränsas. 

Vid ett erkännande av särskilda kulturella rättigheter, menar Okin att det är viktigt att 

uppmärksamma hur detta gagnar de individuella medlemmarna inom gruppen. Okins 

resonemang handlar i viss mån om flera sociala kategorier som möts (genus och etnicitet) - vilket 
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stämmer överens med en intersektionell analys. Å andra sidan beskriver inte Okin en situation av 

förtrycksamverkan, där flera olika underordningar samverkar och förstärker varandra - vilket är 

typiskt för en intersektionell analys (Deckha, 2004). Okin fokuserar istället på förhållandet 

underordnad/överordnad, män/kvinnor i en etnisk minoritet (ibid.). Okins resonemang har mött 

kritik från håll som förespråkar ett intersektionellt perspektiv när det kommer till 

minoritetsgrupper och kvinnors position inom gruppen samt i samhället (Deckha, 2004). 

Maneesha Deckha (2004) menar att Okins anförande är alltför snävt formulerad och bidrar till ett 

kolonialistiskt förtryckande synsätt på minoritetgrupper, i det att Okin ser det västerländska 

samhället som rättesnöre, och tilldelar kvinnor i minoritetsgrupper en offerroll. Okins 

resonemang är utifrån Deckha (ibid.) alltför förenklat, varför en intersektionell analys blir 

nödvändig för att förklara upplevelser av jämlikhet, självständighet och rättvisa (Deckha, 2004). 

Sammanfattningsvis är det dessa perspektiv vi kommer att analysera vår empiri utifrån. Teorin 

om erkännande och strävan därefter kommer att utgöra vårt främsta verktyg för att förstå 

kvinnornas utsagor. I huvudsak har vi i texten inte skrivit ut vilken av Honneths 

erkännandeformer det rör sig om i de olika sammanhangen. Detta då vi menar att de olika 

erkännandeformerna inte sällan går in i varandra och kan vara svåra att åtskilja. I de fall vi funnit 

det relevant har vi uttryckligen skrivit vilken form det rör sig om. För att i vissa sammanhang 

fördjupa och problematisera våra resonemang kommer erkännandeteorin att kompletteras av det 

intersektionella perspektivet, där Okins (1999) anförande kring förhållandet mellan 

grupprättigheter och individuella rättigheter också behandlas.  

Analys
Vi har intervjuat fem romska kvinnor som befinner sig i utbildning och på språng mot arbetslivet, 

dessa kommer i analysen benämnas under fingerade namn. Vi kommer återkommande att ta fasta 

på tre olika trådar som vi uppfattat som centrala både under vår insamling av empiri, samt i 

analysen av densamma. Det rör sig om tre olika sammanhang, vilka vi uppfattat som centrala i 

kvinnornas liv. Det första utgörs av familjen och den romska grupptillhörigheten. Vidare av 

majoritetssamhället, och det bemötande man upplever sig få där. Till sist beskrivs skolan, samt 
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tankar om framtida arbetsplatser, utgöra konkreta plattformer där kvinnorna befinner sig, eller 

efterfrågar att bli erkända. Återigen kan det vara relevant att understryka att det till följd av 

heterogeniteten bland den romska gruppen, samt att vi med undantag av vår empiri, utgår från 

källor som presenterar en övergripande bild av romers utanförskap, alltid finns undantag och 

variationer från de uppgifter vi nedan presenterar angående den romska gruppen, samt romska 

kvinnor.

Att utbilda sig och komma ut i samhället
Att kvinnorna nu är i färd med att avsluta eller har avslutat sin grundläggande utbildning i vuxen 

ålder har olika grunder. De tre kvinnor som invandrat till Sverige har alla gått i skolan i sina 

hemländer men hunnit olika långt och den nuvarande skolgången här i Sverige rör till stor del att 

lära sig det svenska språket samt skaffa den utbildning som behövs för fortsatta studier eller 

arbete. Två av dessa kvinnor har också, innan de påbörjade nuvarande utbildning fått barn, vilket 

också bidragit att de inte fortsatt studierna förrän nu. Även de övriga två kvinnorna, berättar att 

de var unga när de fick barn. Anna berättar att det innebar att hon avslutade sina studier direkt 

efter grundskolan:

”Eh ja jag gick ju ut grundskolan [...]. Men jag var så dum att jag slutade nian direkt och så 
fick jag barn och där och så var jag ju [---]. Så att det har varit mycket med barnen... jag har 
inte haft sån tur just med... barn. Och det har förhindrat mig, men nu vill jag... ut, börja 
snabbt du vet [...]” (Anna)

Tidigt barnafödande har gjort att Anna upplever sin utbildning ha blivit åsidosatt. Ett stort ansvar 

för barnen och oförutsedda sjukdomar har också gjort att hon inte förrän nu kunnat avsluta sin 

utbildning, vilket hon är väldigt angelägen om att göra för att kunna skaffa sig ett arbete så fort 

som möjligt. Samtidigt uttrycker Anna en stress över att vara 35 år och utan tidigare 

arbetslivserfarenhet, vilket gör att hon snabbt vill komma ut på arbetsmarknaden och känner att 

till exempel en högskoleutbildning skulle vara en allt för lång väg, även om detta är något hon 

lockas av.
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Vad som mycket tydligt framkommer när vi talar med kvinnorna, är att alla poängterar att det är 

viktigt med utbildning för att man ska få ett arbete och kunna försörja sig och sin familj. Att bli 

självförsörjande och oberoende är också något som kvinnorna uppger vara ett mål med att 

utbilda sig. Viktoria talar kring denna aspekt av utbildning:

”Alltså jag tänker så här, när jag har min utbildning då har jag liksom mat på bordet om jag 
säger så. Och då kan jag försörja min familj sen när jag gifter mig, när jag har barn då vet jag 
att mina barn säkert kommer ha ett hem och en bra familj och att ha det dom vill ha liksom i 
livet.” (Viktoria)

Enligt Viktoria är utbildning nyckeln för att kunna tillgodose grundläggande behov. Viktoria 

fortsätter och tar upp en önskan om att göra sig självständig även i förhållande till sin framtida 

man: 

”För om jag inte har en utbildning och ska vara hemma och vänta på min man. Men om vi är 
två som jobbar, och jag har min utbildning, jag är självständig [---]. För alltså utan utbildning 
har man ingen framtid, så ser jag det.” (Viktoria)

Viktoria ger här uttryck för en önskan om att skapa möjligheter för sig själv och sitt eget 

självständiga deltagande i samhället, och att på så vis röna en form av erkännande i 

majoritetssamhället. I en rapport från Uppsala Universitet och Centrum för etnisk forskning 

(2010), där fokus ligger på utbildningsmöjligheter för minoritetskvinnor, framkommer att det 

finns en önskan hos många romska kvinnor om ett ökat deltagande i samhällslivet, och att 

romska kvinnor ofta ser utbildning som en väg in i andra samhällsområden såsom politik, 

förenings- och arbetslivet. Vad som i rapporten framläggs utgöra ett hinder vad gäller detta är det 

genuskontrakt som finns inom den romska gruppen. Det handlar om att männens makt ligger i 

det offentliga sammanhanget medan kvinnornas makt finns inom familjen i form av 

huvudansvaret för hem och familj. Två av våra intervjupersoner berör skillnader mellan kvinnor 

och män, på lite skilda sätt. Katrin säger såhär:
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”Men om vi säger så, en kille kan gå mest ut och bli ute med sina kompisar för att han är 
kille. Vi tjejer vi kan inte så, vi kan bli utanför och leka eller bli med kompisar och så men 
dom tar mer på, inte strikt men dom (föräldrar) tar hand om oss mer. Dom (föräldrar) tittar 
mer, var är vi och så. Flickor, att det inte hända nåt med flickor. Men killar, vem kommer 
göra nånting till killar? [...].” (Katrin)

Katrin uttrycker här att föräldrar beskyddar sina döttrar mer än sina söner. Hon tror inte att detta 

förhållningssätt mot flickor inverkar på hur de har tillgång till utbildning och skola, och säger att 

även hon kommer att uppfostra sina barn såhär. Viktoria å sin sida säger såhär:

”Ja, mina föräldrar, alltså dom är ju ganska unga och dom är väldigt inne i det svenska samhället 
så jag har inte så mycket av det romska hemma hos mig eller så. [---]. Hemma hos mig så är det 
så att vi är jämlika. Min bror kan ta diska och jag kan ta och sitta och vila, eller kan det bli 
tvärtom. Så jag vet att hos många andra romer är det inte så. Killen ska inte göra nånting medans 
tjejen ska göra allt. Min familj är inte så, jag har all frihet jag vill ha.” (Viktoria)

Viktoria uppger att hon har all den frihet hon vill ha och att det inte är någon skillnad mellan män 

och kvinnor i hennes hem, vilket hon understryker betydelsen av men också att hon uppfattar det 

som att så inte är fallet i alla romska familjer. I en avhandling om romska kvinnors liv i Finland 

påvisas att det i genuskontraktet finns ett handlingsutrymme och att kontraktet ständigt är under 

förhandling och bundet till tid och rum (Centrum för multietnisk forskning, 2010). Detta blir 

tydligt i intervjuerna med våra informanter när vi talar om skillnader mellan generationer samt 

den heterogenitet bland den romska minoriteten som de alla är noga med att betona. I många 

forskningssammanhang framförs att den romska gruppen är hierarkiskt och patriarkalt uppbyggd, 

och romska kvinnor lyfts därför fram som särskilt utsatta (ibid., Skr. 2011/12:56, SOU, 2010:55). 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv finns det en poäng med att problematisera och betrakta 

denna bild kritiskt. Om denna bild får råda ensidigt och oifrågasatt, kan den skymma och 

systematiskt osynliggöra eventuella avvikelser från uppfattningen om den romska kvinnan som 

förtryckt (jmf Mattsson, 2010). En från början god intention om att uppmärksamma dessa 

kvinnors situation, kan med ett oreflekterat förhållningssätt, annars tendera att istället återskapa 

förtryckande mekanismer, och tilldela den romska kvinnan en offerroll, som kanske inte stämmer 
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överens med verkligheten, eller med hennes bild av sig själv. Det intersektionella perspektivet 

syftar dels också till att vara uppmärksam på att individer befinner sig inom flera parallella 

intersektioner, som inte ensamt men tillsammans kan förklara individers tillvaro (ibid.). Att 

kvinnorna i alla fall utom ett i ung ålder fått barn innan de börjat studera, är en faktor till varför 

de befinner sig i vuxenutbildning i dag. Samtidigt inverkar den socioekonomiska situation de 

befinner sig i, som i sig kan sägas vara sammankopplad med etnicitet, och lång och utdragen 

diskriminering. Vidare inverkar kön, utifrån att det i samhället finns mekanismer som 

underordnar kvinnor i förhållande till män (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

Tidigt giftermål 
Leila talar inte främst ur egen erfarenhet utan utifrån att arbeta på en vuxenutbildning riktad till 

romer, och berör då den tradition av unga giftermål som finns bland en del romer. Leila tar upp 

detta som en övergripande svårighet för många romer att fortsätta skola och utbildning:

”[...] och dels så är det också tufft för dom flesta ungdomar eftersom romer dom börjar gifta 
sig redan i tidig ålder, och gå och utbilda sig och ta CSN-lån och allt det och ha ett lån på sig 
och gå med en sån låg inkomst i månaden och försörja en hel familj, då är det rätt så tufft. 
Det stoppar också ungdomarna [---], det är tufft ändå för en student, men en student och 
kunna försörja både två, tre barn hemma och sin fru... Då är det rätt så tufft, då stoppar dom 
och går istället på ekonomiskt bistånd och får hjälp med att betala deras hyror än att få ett 
CSN-bidrag och, täcker inte ens hyran...” (Leila)

I Leilas uttalande handlar det om giftermålets och studiernas inverkan på de unga familjernas 

ekonomiska situation. Tidiga giftermål är något som regeringen i sin strategi (Skr. 2011/12:56) 

lyfter fram som en av faktorerna som kan spela in vad gäller romska flickors skolgång, vars 

närvaro visat sig minska markant i högstadieåldrarna. Detta då den romska kvinnans roll till stor 

del handlar om ett stort ansvar för hem och familj. Samtidigt betonas de befintliga strukturernas 

roll och skolans ansvar vad gäller att bryta med antiziganism och anpassa skolan för romska 

barn. En skola som fungerar för alla istället för specifikt riktade utbildningar är inställningen 

även vad gäller utbildning för vuxna romer (Skr. 2011/12:56). Vad gäller Leilas uttalande, kan 
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man förstå det som att det kanske inte är själva giftermålet som står i vägen, utan om strukturella 

hinder såsom utbildningarnas och studiemedlens utformning som inte är anpassad efter den, i det 

här fallet, romska kulturen. Utifrån Okins (1999) resonemang om hur det kan finnas en spänning 

mellan kulturella rättigheter och individuella rättigheter, är det inte oproblematiskt med specifika 

lösningar riktade till minoritetsgrupper. Detta då gruppens rättigheter, då dessa utgår från 

patriarkala strukturer, kan leda till att kvinnor tillhörande en sådan minoritetsgrupp får sina 

individuella möjligheter begränsade. 

Anna talar vidare om vilka plikter och uppgifter ett giftermål kan föra med sig inom den romska 

gruppen, och hur hon upplever kvinnors tillgång till utbildning i förhållande till ansvaret för 

hemmet: 

”...men har man väl gjort det (gift sig) så är det mycket stressigt [---]Det är ju inte bara hos 
romer egentligen fast det är extra då om man väl har barn så kommer ju alltid barnet, 
hemmet i första hand [---] Städning, de e mycket städning, man måste alltid ha de rent för 
annars är det skämmigt om nån kommer och det är katastrof i huset [...] så att det blir ju 
mycket jobbigt å stressigt, att både kunna koncentrera sig på hemmet och skolan 
samtidigt…” (Anna)

Vad som framkommer i detta citat är en reflektion om att ett stort ansvar för hemmet inte bara 

berör kvinnor inom den romska gruppen, utan är en arbetsfördelning mellan könen som återfinns 

inom många kulturer och samhällen. Vad som framkommer i rapporten från Uppsala Universitet 

(Centrum för multietnisk forskning, 2010) är att den romska kvinnans handlingsutrymme i hög 

grad varierar beroende på i vilken kontext hon befinner sig i. I våra intervjuer framkommer till 

exempel att föräldrarnas och familjens attityder spelar in. Anna framhåller vidare att hon 

upplever att romska kvinnor tycker det är viktigare med utbildning och lägger ner mer tid och 

kamp på att klara det än romska män. Eventuellt skulle Annas upplevelse kunna förstås utifrån 

att hon och kvinnor i hennes sammanhang, liksom de kvinnor som intervjuats i rapporten (ibid.), 

har önskemål om ett ökat deltagande i samhällslivet, och ser utbildning som en möjlig väg vad 

gäller ökat deltagande även på andra samhällsområden. En möjlig förklaring skulle kunna vara 
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att dessa kvinnor ser utbildning som en chans till tillträde till det offentliga rummet, som i stor 

utsträckning varit förbehållen män, utifrån de genuskontrakt som rått inom den romska gruppen 

(ibid.).   

Kvinnor i minoritetskulturer
Okin (1999) resonerar kring huruvida bevarandet av minoriteter med en patriarkal kultur, ur ett 

feministiskt perspektiv är gynnande för de kvinnliga medlemmarna, och menar att ett sådant i 

själva verket skulle kunna vara mera till skada än nytta för dessa kvinnor i det fall det omgivande 

majoritetssamhället är mindre patriarkalt. Okin (ibid.) anför vad gäller detta att en intern 

förändring av minoritetsgruppens traditioner kan vara en väg för att öka minoritetkvinnors 

jämlikhet utifrån det omgivande och i de allra flesta fall mindre patriarkala samhället. I litteratur 

om den romska minoriteten lyfts det fram att man idag i vissa sammanhang i mindre utsträckning 

fasthåller vid traditioner än förr (SOU, 2010:55), något som också våra informanter ger uttryck 

för. Detta skulle kunna förstås som en följd av den romska kulturens anpassning där kvinnor idag 

har möjlighet att liksom Anna ger uttryck för, få tillträde till samhällslivet och att utbildning i 

detta sammanhang betraktas som viktigt för att få tillgång till andra arenor. Samtidigt 

framkommer i våra informanters utsagor faktorer som kvarstår vad gäller hinder för kvinnors 

möjligheter att utbilda sig. Anna nämner ett stort ansvar för hem och barn som ett sådant. 

Deckha (2004) framför vad gäller Okins (1999) resonemang, kritik då hon påpekar att Okin 

försätter kvinnor ur minoritetsgrupper till att antingen anpassa sina könsroller till mer liberala, 

alternativt välja mellan minoritetsgruppens kultur och det omgivande samhällets. Deckha (ibid.) 

poängterar att Okin missar komplexiteten vad gäller minoritetsgruppers rättigheter och kvinnors 

position. Det intersektionella perspektivet blir därmed användbart och kan utöver hur flera 

intersektioner påverkar kvinnornas situation, också bidra med att ifrågasätta på förhand 

förgivettagna normer. De kvinnor vi har intervjuat studerar (av olika skäl) grund- och 

gymnasiekompetens i vuxen ålder, och har med endast ett undantag gift sig och skaffat barn 

innan dessa studier. För att betrakta denna ordning i livet (äktenskap och barnafödande före 

studier) som problematisk, förutsätts en normativ tanke om vad ett gott och riktigt liv innebär, 
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och att detta innebär att studier ska föregå äktenskap. Med denna tanke följer en uppfattning om 

de kvinnor som lever ett liv som inte motsvarar den normativa tanken om ett gott och riktigt liv, 

är förtryckta och isolerade. Det finns, utifrån det intersektionella perspektivet ett värde i inte låta 

denna uppfattning stå oproblematiserad (Mattsson, 2010). De kvinnor vi intervjuat är enligt den 

normativa uppfattningen “försenade” med sina studier, men motbevisar också någonstans bilden 

av den romska kvinnan som förtryckt och isolerad. 

Marginaliseringens följder och kulturella överlevnadsstrategier
Ett sammanhang som kvinnorna i vår studie befinner sig inom som kan påverka inställningen till 

att utbilda sig, är den egna familjen. Ingen av kvinnorna kommer från en bakgrund där 

föräldrarna har fortsatt utbildning efter grundskolan. I flera fall har föräldrarna bara gått några år. 

Leila uttrycker att en anledning till att hennes föräldrar inte gått så mycket i skolan, är den 

diskriminering de möttes av:

”Dom har gått lite i grundskolan så har dom slutat, det var ju en stor diskriminering på den 
tiden... och mycket mobbning och dom har genomgått mycket, när man hör min pappa och 
mamma berätta hur dom har upplevt skolan och hur dom upplevde när dom bodde här i 
Sverige... så var det rätt så hemskt att man kan inte tänka sig att det har hänt så... var det så i 
Sverige... Man kan inte tänka sig det...” (Leila)

Leilas återberättelse av föräldrarnas upplevelser av den svenska skolan, är inte unik. Den kan 

dels knytas an till den strukturella exkluderingen av romer som tidigare under 1900-talet varit en 

verklighet inom skolväsendet, men också till de individuella upplevelser av diskriminering i 

skolan som många romer vittnar om (SOU, 2010:55). En följd av denna utestängning och 

diskriminering har blivit att det bland den äldre generationen romer, i vissa fall saknas en 

skoltradition. Denna exkludering kan sammankopplas med vad som inom erkännandeteorin 

betraktas som förvägrat erkännande eller misskännande och vilka konsekvenser ett sådant kan få 

för en, i det här fallet, grupp (Honneth, 2000). I regeringens strategi för romsk inkludering (ibid.) 

framhålls att detta har satt spår i den romska gruppen i form av att det i vissa sammanhang 

förekommer en misstänksamhet gentemot majoritetssamhället, som kan bidra till ett 

avståndstagande. Denna misstänksamhet uppges bland annat få till följd att man som förälder 
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känner en tvekan inför att sätta sina barn i skolan. Rapporten från Uppsala Universitet (2010) 

menar att då gruppen romer länge marginaliserats och utestängts, har det utvecklats så kallade 

kulturella överlevnadsstrategier vilka inverkat negativt på möjligheterna till utbildning (Centrum 

för multietnisk forskning 2010:79). Att inte sätta sina barn i skolan på grund av rädsla för att de 

ska ta alltför stort intryck av majoritetssamhället eller bli diskriminerade, kan vara uttryck för en 

sådan överlevnadsstrategi. I det här fallet handlar det om gränsbevakande mekanismer i form av 

att kontakten med majoritetssamhället begränsas till den mest nödvändiga. Ett av de 

övergripande målen i regeringens strategi för romsk inkludering (ibid.) är att överbrygga den 

förtroendeklyfta som Delegationen för romska frågor (SOU, 2010:55) framlägger finns mellan 

den romska gruppen och majoritetssamhället. 

Skillnad då och nu
Kvinnorna i våra intervjuer pratar om att deras föräldrar, just utifrån att de själva av olika 

anledningar inte gått i skolan, varit noga med att uppmuntra sina barn vad gäller utbildning. Leila 

säger såhär:

”Men, dom är inte utbildade, dom gick inte i nån svensk skola, mycket lite gick dom men.... 
ändå så tycker dom det är jätteviktigt. För dom på grund av att dom inte gick ut skolan så var 
det jätteviktigt för dom att deras barn skulle få det vad dom inte hade fått.” (Leila)

Kvinnorna pratar vidare om hur detta stöd påverkat deras tankar vad gäller studier. Julia menar 

att hon själv alltid haft i åtanke att studera, och att föräldrarnas stöd samt att omgivningen också 

studerat, har underlättat. Honneth (2000) understryker betydelsen av att erkännas i nära 

relationer, och att det här då handlar om att individen får en känsla av att det bland människor i 

dennes närhet finns en omtanke och vilja för denne att lyckas med det den vill och önskar. 

Genom att våra intervjupersoner uttrycker att föräldrarnas stöd hjälpt dem vad gäller att utbilda 

sig, menar vi här att man kan tala om en sådan form av erkännande. Då intervjupersonerna 

genomgående talar om familjens betydelse för dem, blir det erkännande som man enligt Honneth 

(2000) får i primärrelationer, en nödvändig beståndsdel för att bekräftas och därigenom kunna 

förverkliga sina mål. 
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Anna pratar om skillnaden mellan yngre och äldre romer i hennes omgivning vad gäller 

utbildning, och säger att hon kan se en förändring, inte minst hos sina egna barn, jämfört med hur 

det var när hon själv var yngre: 

”Dom (syftar på föräldrar och vuxna i omgivningen) pratade aldrig om skola och såhär, det 
var inget.... Nu tillexempel, våra barn och såhär, dom pratar ju mycket om skolan och vad 
dom ska göra sen och vad det är för utbildningar dom vill och vad det är dom vill bli... i 
framtiden.. Det gjorde dom ju inte när jag var ung...” (Anna)

Anna tycker sig vidare märka en större andel i de yngre generationerna som nu utbildar sig. Hon 

berättar att flera av hennes romska väninnor har barn som studerar på gymnasie- och 

högskolenivå, och att många romer i hennes närhet idag tycker det är viktigt att skaffa sig en 

utbildning. 

Att romer idag har samma rättigheter till utbildning som alla andra, kan ur ett historiskt 

perspektiv förstås som en form av erkännande (Honneth, 2000). Tidigare lagstiftning som hindrat 

romer från att få tillträde till skolan är avskaffade och det finns idag en diskrimineringslag som 

kriminaliserat den behandling i skolan romer tidigare vittnat om. Ett rättsligt erkännande kan 

också anses vara förstärkt i och med minoritetslagstiftningen. Vi vill dock understryka att vi är 

medvetna om att romers lika rätt till utbildning i praktiken av olika anledningar kan skilja sig 

från den i teorin, men menar ändå att detta är värt att lyfta fram som något som har betydelse för 

vad ett erkännande kan göra för både individer och grupper. Annas utsaga om att barn idag pratar 

om sin framtid och har funderingar kring olika utbildningsvägar, skulle kunna ses som en del i 

detta. Detta bestående av att individen utifrån att vara erkänd, betraktar sig själv som en person 

kvalificerad att på lika villkor som andra delta i samhället (ibid.). För att nära drömmar om vad 

man ”ska bli”, och bära på en framtidstro om att detta kan vara möjligt att sätta i verket, menar vi 

att rätten till utbildning, samt det erkännande denna rätt innebär, är en förutsättning. 
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Diskriminering
Något som tydligt framkommer i våra intervjuer är att arbete betraktas som ett sätt att komma in 

i och bli en del av majoritetssamhället. Utöver att kunna leda till sysselsättning och försörjning 

skulle arbete till följd av en utbildning kunna sägas ha effekten att som individ bli erkänd av 

samhället (SOU, 2010:55). I samband med att kvinnorna i våra intervjuer talar om att inkluderas 

i majoritetssamhället, använder de ordval så som: ”Komma ut i samhället”, ”bli accepterade”, ”vi 

blandar oss mer”. Detta är ordval som kan betraktas som uttryck för den marginalisering och det 

utanförskap många romer upplever (DO, 2004). Det senare skulle också kunna ses som ett 

uttryck för en distansering som dels skulle kunna förstås utifrån de olika överlevnadsstrategierna 

eller den förtroendeklyfta som finns mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället (Centrum 

för etnisk forskning, 2010; SOU 2010:55) . 

Flertalet av våra intervjupersoner berättar om hur de har erfarit att det i samhället finns en 

negativ stämpel av romer. En aspekt av denna negativa stämpel uppges vara föreställningen om 

romer som en homogen grupp, där alla individer i gruppen tillskrivs egenskaper utifrån en 

stereotyp uppfattning. Kvinnorna talar till viss del utifrån egna upplevelser men också utifrån att 

de hört andra romer berätta om sina upplevelser av diskriminering och fördomar, exempelvis i 

form av mötet med arbetsmarknaden men också, som tidigare nämnts, föräldrarnas upplevelser 

av skolan. Den diskriminering och de fördomar som våra informanter ger uttryck för kan utifrån 

erkännandeteorin (Heidegren, 2009; Honneth 2000) förstås som olika former av missaktning. 

Alla kvinnorna uppger att de är stolta över sin romska identitet, men har på olika sätt erfarit hur 

denna inte alltid betraktas med positiva ögon. Genom att en människa nekas erkännande vad 

gäller en del av sin identitet denne vill få erkänd, misskänns individen, med följden att individen 

inte känner sig accepterad (Heidegren, 2009) vilket även kan medföra att en hel grupp blir 

förtryckt (Taylor, 1995). 

”Kalla oss inte zigenare, vi är romer!”
Att kunskapen kring den romska minoriteten är bristande vittnar Viktoria om när hon talar om 

vad de möts av när de berättar att de är romer och hur detta bemötande påverkar upplevelsen av 
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den egna romska identiteten. Viktoria pratar om vad hon möter när hon säger att hon är rom: 

”Många vet ju inte när jag säger rom så frågar dom: ‘Ahaa, är du från Rom?’, eller: 

‘Rumänien?’”. Viktoria berättar hur hon i dessa fall fått förklara vad romer är genom att använda 

ordet ”zigenare” som för henne är ett mycket negativt laddat ord. Hon fortsätter, och berättar om 

hur hon tänker när hon hamnar i en sådan situation: ” ’Ah, nej. Du känner till oss som zigenare’. 

Men man får helt enkelt förklara för jag tror det är så man lär folk.” Hon ger uttryck för att hon 

har en strategi om hur hon ska vända ett misskännande till vad som kan bli ett erkännande 

(Honneth 2000). Vilket tidigare nämnts, måste detta erkännande ta sin utgångspunkt i individens 

egna identitetsanspråk (Heidegren, 2009). Viktorias strategi grundar sig i känslan hon får när hon 

blir kallad zigenare och inte rom: ”Jag känner mig väldigt nertryckt. Jag känner mig inte 

accepterad, men när nån säger rom till mig, då så, jag är rom!” Häri förmedlas dels en känsla av 

att känna sig diskriminerad men även en stolthet över sin romska tillhörighet. 

Rom är en benämning som i samband med att gruppen år 2000 blev erkänd som en av Sveriges 

fem nationella minoriteter, kom att ersätta det för många romer negativt laddade ordet zigenare 

(SOU, 2010: 55). Våra intervjupersoners erfarenheter vittnar om att ordet rom är relativt nytt och 

att det ännu helt och hållet inte ersatt zigenare. Viktorias sätt att tänka kring situationer då hon 

påträffar ordet zigenare, är ett exempel på hur hon bemöter ett fenomen som blivit ett uttryck för 

missaktning mot gruppen, genom att det kommit att måla en stigmatiserande bild av denna 

(SOU, 2010:55). Viktoria menar att ordet rom inte bär på dessa negativa associationer, och 

användandet av ordet samt spridningen av kunskapen om dess betydelse, blir till ett erkännande. 

Viktorias upplevelse av situationer då hon blivit bemött med ordet zigenare och hennes 

förklaring av hur hon hanterar av sådana situationer kan genom erkännandeteori förstås som en 

kamp om erkännande (Heidegren, 2009, Taylor 1995). 

”Så jag tror att om man, asså förklarar för en, så går han till den andra och kanske 

berättar: ‘Amen vet du vad som har hänt mig idag? Si och så’ Och då skickas det 

vidare hela tiden. Då blir vi romer istället för zigenare.” (Viktoria)
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Att bli kallad zigenare väcker hos Viktoria starka känslor om nedvärdering och exkludering, som 

hon också hänför till hela gruppen av romer. Ett led i kampen om erkännande är den moraliska 

insikten (Honneth, 2000). Denna utgör dels en insikt i att den personliga identiteten genereras i 

erkännande från andra, samt förståelsen av att ha blivit nekad denna form av erkännande utifrån 

egna identitetsanspråk (ibid.), i detta fall av att vilja kallas rom och inte zigenare. Denna insikt 

väcker en motivation till ett motstånd av detta misskännande (ibid.), vilket i detta fall kan 

härledas till Viktorias insikt om att hon behöver bemöta den okunskap om romer hon ställs inför. 

Ett sådant motstånd förutsätter enligt Honneth (2000) en social rörelse som detta kan få utlopp i, 

och som för att få genomslagskraft kräver att den överskrider ett individuellt syfte (Honneth, 

2000). När Viktoria bemöter okunskapen om romer gör hon det inte bara utifrån sina egna 

upplevelser och värderingar, utan också utifrån ett kollektivt krav på att erkännas som romer och 

inte zigenare (SOU, 2010:55 s.113):

Att inte säga att man är rom
En följd av den diskriminering och de negativt laddade föreställningar som kvinnorna upplever 

finns om romer, uppges vara att man börjar fundera över sin romska identitet, och hur man ska 

förhålla sig till denna. Kvinnorna betraktar till viss del sin romska tillhörighet som en svårighet i 

mötet med majoritetssamhället och arbetslivet, men berör också hur detta samverkar med andra 

faktorer så som att ännu inte helt kunna det svenska språket eller inte ha arbetslivserfarenhet. 

Med ett par intersektionella glasögon på nästippen, går det därför att förstå kvinnornas position i 

samhället som beroende av flera, samverkande omständigheter (Mattsson, 2010). Att utifrån en 

oro kring hur man ska bli bemött, ibland välja att genomgående eller till en början avstå från att 

berätta att man är rom i samband med mötet med arbetsmarknaden, är en strategi som 

framkommer i informanternas utsagor. Leila berättar att hon till för inte så länge sedan när hon 

sökte jobb, aldrig från början berättade att hon var rom. Hon resonerar såhär: 

”... men efter att man har jobbat på ett ställe och dom har lärt känna dig som individ, 

som en person, efter det så vågar man erkänna att ’jag är rom’, när dom väl känt mig 

och vet vem jag är, egentligen… så dom inte bara har en bild av att jag är 

rom...” (Leila)
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Detta sätt att som rom förhålla sig till arbetsmarknaden, är något som återfinns i Delegationen för 

romska frågors rapport Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU, 2010:55). Här 

framhålls att många romer, precis som Leila, till en början undanhåller sin romska tillhörighet i 

väntan på att kollegor och arbetsgivare ska lära känna en (SOU 2010:55, s. 382). Vad vi finner 

intressant här är Leilas ordval i form av ”erkänna” (att man är rom). Utifrån detta skulle man 

kunna förstå det som att det bakom dessa ord finns tankar och funderingar om de uppfattningar 

som finns i samhället om romer. Vidare hur romer bemöts utifrån dessa uppfattningar och utifrån 

detta en rädsla för att misskännas och diskrimineras. Vidare går det att förstå det som att det för 

individen är komplext att förhålla sig till detta, och att denna del av ens identitet därför i vissa 

fall är och förblir något som undanhålls. 

Leila berättar vidare att hon i vissa fall istället för att säga att hon är rom, valt att säga att hon är 

invandrare. Detta visar att hon vid dessa tillfällen upplevt det vara mer accepterat att vara 

invandrare istället för rom. Detta kan uppfattas som ett uttryck för den ojämlikhet som det 

intersektionella perspektivet synliggör genom att visa på att olika grupper i samhället värderas 

olika. Ett exempel på detta kan vara att olika invandrargrupper upplever olika bemötande på 

arbetsmarknaden, och i samhället i stort (Mattsson, 2010). Utan att vilja förminska eller sätta 

olika gruppers marginalisering mot varandra, menar vi att det här framkommer hur romer är en 

mycket utsatt grupp i samhället. Romer kategoriseras ofta som invandrare trots sin 

femhundraåriga historia i Sverige samt status som minoritet i Sverige sedan 2000 (SOU, 

2010:55). Detta är fallet även för romer som liksom Leila i det här fallet, är födda i Sverige 

(ibid). Romer blir på så vis i stor utsträckning kategoriserade som “de andra” (Mattsson, 2010), 

och kan således även sägas vara utsatta för brist på erkännande på ett samhällsplan (Honneth, 

2000). 

Den identitetsdöljande strategin
Detta sätt att i viss mån förhandla med sin romska identitet skulle kunna bidra till att aktualisera 

ett ifrågasättande av ett erkännande på arbetsmarknaden. För att detta erkännande ska kunna gå 
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att ifrågasätta, förutsätts naturligtvis att individen i detta fall håller sin romska grupptillhörighet 

för något sammankopplat med sin identitet och självrelation (Honneth, 2000), och således är 

något som man därmed önskar vara öppen med, vilket alla informanter betonar. Kvinnornas 

tvekan inför att öppet säga att de är romer i samband med exempelvis anställningsintervjuer, 

skulle kunna ses som ett uttryck för rädsla att möta missaktning i form av diskriminering och 

fördomar. Deras avvägningar kring situationer då de avstått eller kan tänkas komma att avstå från 

att berätta om sin romska tillhörighet, kan betraktas som strategier för att få eller behålla ett 

arbete, men också att på ett eller annat sätt komma in i och bli en del av majoritetssamhället 

(Heidegren, 2009). Genom att avstå från att vara öppen med sin romska identitet får man på så 

vis tillträde till samhällsgemenskapen, och undkommer den missaktning som en öppenhet skulle 

kunna innebära (ibid). Att på detta sätt dölja sin romska grupptillhörighet (Ungdomsstyrelsen 

2009), benämns i Delegationen för romska frågors betänkande som den identitetsdöljande 

strategin (SOU, 2010:55, s. 382). Denna väcker känslor bland de intervjuade ungdomarna i 

Ungdomsstyrelsens rapport och är för många intervjuade ett svårt ställningstagande som inte 

görs utan en hel del eftertanke. En informant i rapporten sätter ord på det hela så här: ”Nånstans 

när du säger att du inte är rom så förlorar du en del av dig själv. Det är ju så, du förnekar dig 

själv...” (Ungdomsstyrelsen, 2009:37).

Katrin berättar att hon upplever att det här i Sverige förekommer mindre antiziganism än i 

hennes hemland, men att hon också här känner romer som arbetar och söker jobb, och som på 

grund av rädsla för att bli avskedade eller inte bli anställda, avstår från att uppge att de är romer. 

Katrin själv understryker att hon är stolt över att vara rom och att hon alltid är öppen med det. 

Detta för att spräcka de fördomar som finns om romer, och för att en arbetsgivare ska anställa 

respektive inte anställa henne baserat på hennes innehav av eller brist på kvalifikationer och 

inget annat. Dock har hon funderingar kring hur hon skulle göra om hon märkte att hennes 

öppenhet fick konsekvenser i form av att hon inte blir anställd. Då kanske hon, likt de hon hört 

om, inte skulle säga att hon är rom. Katrins tankar om att hennes öppenhet kan bidra till romsk 

inkludering och att slå hål på fördomar, ställs i detta sammanhang i förhållande till 

nödvändigheten att kunna försörja sig själv och sin dotter. Även Viktoria berör detta dilemma:
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”Det har inte varit så att jag själv nekat till att, nej jag är inte rom. Det har jag inte gjort. [---] 
Asså i vissa situationer kan det ju bli såhär: ‘ aaha, zigenare. Okej, eehm’. Man kan ju få 
sånhär blick när dom typ tvivlar på om jag är, ett exempel när man söker jobb kanske. ‘Aha, 
du är zigenare.’ Och då är dom rädda för dom har hört en massa rykten bara. Men ibland så 
blir det väldigt positivt. ‘Jaaha, okej. Där ser man, du är inte alls som dom andra. Du ser inte 
ens ut som dom andra’. Asså det kan bli både positivt och negativt.” (Viktoria)

Viktoria uttrycker i detta citat att hon, liksom alla i hennes familj, alltid är öppen med sin romska 

identitet. Det hon möts av då är i hennes ögon både positiva och negativa reaktioner vilket skulle 

kunna förstås som missaktning eller, dess motpol, erkännande (Honneth, 2000). Vad som blir 

intressant i Viktorias uttalande är det bemötande hon beskriver som positivt. Istället för att de 

fördomar som Viktoria uppger finns om romer omvärderas, blir hon i dessa fall betraktad som ett 

undantag från “dom andra”. Istället blir dessa reaktioner till ett erkännande som i enlighet med 

vad erkännandeteoretikerna menar, inverkar positivt på en persons självbild (Heidegren, 2009) 

men som på ett samhällsplan inte ger den romska minoriteten som grupp ett större erkännande. 

Förebilder
Kvinnorna bär i hög grad på föreställningar och delvis självupplevda erfarenheter om den 

romska minoritetens situation i majoritetssamhället vad gäller skola och utbildning samt 

svårigheten att få, och behålla, ett arbete. Det framgår i kvinnornas berättelser att romer som 

avslutat utbildning och fått arbete betraktas som förebilder, vilket betonas som viktigt på ett 

personligt motiverande plan. Anna pratar kring detta och säger såhär: 

”... jag vet inte man, det är ju så man lär sig av varandra... på nått sätt... tillexempel ’åh kolla 
hon har fått jobb, bra vad hon, vad bra hon har det, åh jag måste, jag kan ju också, om hon 
kan kan jag också!’ å så håller det på...” (Anna)

Anna ger här uttryck för hur hon blir motiverad av att se andra romer komma ut på 

arbetsmarknaden, och att det ger henne tro på att också hon kan göra detta. Genom att se hur 

andra romer fått arbete och därigenom bekräftelse på sin kompetens, ser Anna möjligheten för 
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sig själv att få detsamma, vilket enligt Honneth (2000) har en positiv inverkan på Annas 

uppfattning om sig själv och sina förmågor. Även Leila talar om vad romska förebilder betyder:

”Jaa... jo. Jag tycker det är jätteviktigt för då ser man att okej, att hon har lyckats... varför 
skulle inte jag klara av det eller att okej... eller att det... Men ändå, hur det än är... så får man 
alltid visa att man... man visa dubbelt så mycket att man är duktig än ickeromer... är man rom 
så får man extra visa vad man kan mer.” (Leila)

Liksom Anna trycker Leila på vikten av kvinnliga romska förebilder för tron på sig själv vad 

gäller att skaffa sig ett arbete. Leila lägger dock vikt vid att det fortfarande handlar om att romer 

befinner sig i en underordnad position som är svår att övervinna på grund av diskriminering. 

Detta syftar även det intersektionella perspektivet till att belysa. Det handlar om en ständig 

gränsdragning mellan “vi och dem” i det svenska folkhemmet, och att samhällets resurser 

grundar sig på ett villkorat medborgarskap där “främlingen” hela tiden måste arbeta lite extra för 

att hävda sin rätt att vara delaktig (De los Reyes & Mulinari, 2005).

Ett led i inkludering
Att se romer ute i arbetslivet är något som våra intervjupersoner menar har betydelse, även på ett 

vidare samhällsplan, som motvikt till negativt laddade och stereotypa föreställningar. Viktoria 

och Katrin berör detta: 

”Det behövs verkligen, asså folk som både vågar säga på jobbet och i skolan och överallt när 
dom gör bra saker att ‘Jag är rom och jag har gjort det bra’ och då kan man ju kanske att dom 
andra romer sen ’Men vänta om han kan, varför kan inte jag’. Att det sprids så.
[...]” (Viktoria)

”Alltså det är skönt på det sättet att man kan visa till också till någon annan, ‘Jag är rom, jag 
jobbar’. På Arbetsförmedlingen han heter XX och han jobbar där. Så det är skönt att han 
visar till människor exempel.” (Katrin)

Katrin pratar vidare om att det även handlar om arbetsgivarens attityder:
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”Så jag tänker såhär när någon vill ha mig, att jag ska jobba, så han måste acceptera vad jag 
är, inte alla romer likadan. Jag har fingrarna på handen, det är inte likadan. Alla är olika, så 
det, jag tänker så. Man kan inte säga ’Ja du är det, eller du är det’ ”. (Katrin)

Enligt EU-kommissionen utgörs en central utmaning i arbetet för romsk inkludering, av den 

ömsesidiga process av attitydförändringar hos både den romska gruppen och majoritetssamhället, 

som man menar är ofrånkomlig för att en förändring ska uppnås (Skr. 2011/12:56). Detta skulle 

kunna gå att koppla till den förtroendeklyftan som enligt Delegationen för romska frågor (SOU 

2010:55) finns mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället (SOU, 2010:55), vidare 

till de överlevnadsstrategier som anförs (Centrum för multietnisk forskning, 2010). Utifrån dessa 

åligger det, utöver samhället som största ansvarstagande, även den romska gruppen att genomgå 

en attitydförändring genom att revidera vissa föreställningar som finns om majoritetssamhället. I 

de föregående citaten poängterar Viktoria och Katrin delvis denna komplexitet. Katrin talar om 

hur romer ute i arbetslivet kan bidra till att ge en positiv bild av romer till andra människor. Hon 

påpekar framförallt att det inte bara handlar om romerna, utan också om majoritetssamhällets, i 

detta fall framtida arbetsgivares, föreställningar och inställningar. Vidare uttrycker hon vikten av 

att frångå den negativa stereotypifieringen av romer, och att en persons handling inte bör få 

utgöra en bild av en hel grupp, utan att det istället är viktigt att kunna nyansera och frångå 

generaliseringar. 

Missaktning genom okunskap om romer
Det finns enligt våra intervjupersoners utsagor en bristande kunskap om den romska minoriteten 

i majoritetssamhället, däribland skolan, vilket påverkar kvinnornas upplevelse av den romska 

identiteten i dessa sammanhang. Viktoria talar utifrån sin erfarenhet av att gå i vanlig skola och 

säger: ”[...] dom vet ju ingenting om oss”, och syftar då främst på lärarna. Även Leila tycker att 

kunskapen om romer i den svenska skolan är undermålig. Båda tycker att den romska gruppen 

borde uppmärksammas i undervisningen och Leila säger:
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”[...] själv så tycker jag att det borde vara mer lektioner, att dom skulle ta upp nått historia 
om romer för det är många romer i Sverige och det brukar finnas lektioner om judar och 
förintelsen och det…” (Leila)

Leila tror att man genom att undervisa om den romska minoritetens historia för elever i den 

allmänna skolan, kan motverka de negativa föreställningar som idag förekommer (DO, 2004). 

Honneth (2000) talar om olika fall av moraliska kränkningar där det finns ytterligheter som 

sträcker sig från individuella svek till rättsligt eftersättande av hela grupper. Leila påpekar att det 

finns mycket som skulle kunna tas upp i undervisningen: ”Det finns hur mycket som helst, fast 

ändå många vet inte vem romer är...” I det här fallet kan man se bristen på kunskap samt 

avsaknaden av undervisning om den romska gruppen som en punkt på denna skala av 

kränkningar, bestående av att romer inte uppmärksammas i skolundervisningen. Att den romska 

minoritetens historia och kultur inte uppmärksammas i undervisningen går delvis att se som en 

strukturellt betingad kränkning. Detta i det att skolan som institution utesluter romsk historia i 

undervisningen, vilket kan förstås som ett eftersättande av en hel grupp (Honneth, 2000). 

Heidegren (2009: 24f) för utifrån Todorov ett resonemang vad gäller detta, och nyanserar vidare 

här två yttringar av missaktning, genom att skilja mellan att inte beaktas och missaktas. Att inte 

beaktas benämns som socialt osynliggörande, vilket i konkreta termer kan ha formen av att - i 

linje med vad intervjupersonerna vittnar om - förbises i undervisningen, och därav inte 

uppmärksammas alls. Detta kan upplevas vara mer plågsamt än att vara direkt missaktad. 

Erkännande genom kunskap om romer 
Att tillskrivas rättigheter och bemötas med solidaritet utgör två uttryck för när erkännande 

manifesteras. Olika samhällsorgan har uppmärksammat att det behövs mer kunskap om romer 

bland elever och lärare i skolan (SOU, 2010: 55, Skr 2011/12:56, Skolverket, 2007). I 

regeringens skrivelse (Skr. 2011/12:56) framläggs förslag för att öka kunskapen om romer bland 

alla elever i skolan. Den ökade kunskapen ses som en viktig förutsättning för att den romska 

minoriteten ska bemötas med förståelse och respekt, samt för bevarandet av den romska 

kulturen. För att detta ska uppnås lägger man fram förslaget att ett utbildningsmaterial om 

Sveriges minoriteter bör utarbetas (ibid.). Detta är något som skulle kunna härledas till ett 
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erkännande (Honneth, 2000). Att mötas av beaktning och likabehandlande är enligt Honneth 

(2000) led i att erkännas, vilket uppmärksammandet av den romska minoriteten i 

skolundervisningen, skulle kunna vara ett exempel på. Detta är också den typ av erkännande som 

Leila och Viktoria efterfrågar i sina utsagor. Viktoria tänker att detta skulle bidra till ett fortsatt 

erkännande av romer: 

”Det är synd att, alltså läraren borde då vara lite insatt i det dom borde, alltså det är inte deras 
fel kan man ju inte säga men om vi säger att kanske i historia om där är en liten, liten del av 
romer så kanske dom hade haft en lite utbredd kunskap av romer och hur vi var, hur vi är. 
Vad vi har gjort och vad vi kan.” (Viktoria)

Den ökade kunskapen om romer i skolan skulle innebära att romer erkänns utifrån två former. 

För det första handlar det om att uppleva sig själv som en person med rättigheten att vara en del 

av samhället på samma villkor som alla andra. Till detta kommer den situation då en person 

erkänns genom att dennes egenskaper och förmågor tillskrivs betydelse och värde i en bestämd 

gemenskap (Honneth, 2000). Genom undervisning i skolan och en därmed ökad kunskap om den 

romska minoritetens historia och kultur, skulle detta kunna tänkas innebära att de individer som 

identifierar sig med denna historia och kultur, i större utsträckning upplever sig värdesatta och 

delaktiga. 

Skolan som erkännandeplattform 
Anna berättar att det tidigare, när hon var yngre, var många gånger som hon valde att inte säga 

att hon är rom. Detta känner hon är på väg att förändras, och säger med eftertryck:

”...jag bryr mig inte, jag säger du vet jag sk... Jag tror till och med om jag får jobb så.... jag 
säger! Jag tänker så, varför ska jag, varför ska jag gö, varför ska jag inte säga!?” (Anna)

På frågan vad som har bidragit till denna förändring i hennes tankesätt, svarar hon utan tvekan: 

”Här! I skolan!” och framhåller att skolan gett henne mer självförtroende. Hon menar att hennes 
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skolgång gett henne en slags trygghet. Hon nämner att det är många romer på skolan, och att det 

här, till skillnad från i många andra sammanhang i samhället, inte förekommer kränkningar.

Tryggheten att våga säga vad man tycker, och bemötas av att andra lyssnar och förstår, är 

faktorer som Anna menar bidragit till en gemenskap på skolan där man tillsammans pratar om 

vad som händer ute i samhället. Hon framhåller också lärarnas engagemang och omtanke som en 

bidragande del i varför hon upplever att det är en så god atmosfär på skolan. Anna berättar att 

hon till en början när ”andra” (och syftar då på personer med icke-romsk tillhörighet) skulle 

börja studera vid skolan, var nervös för att det skulle bli ”helt konstigt”. Istället berättar hon att 

så inte blev fallet, utan att känslan av gemenskap som funnits på skolan, utvidgades. Detta gjorde 

att hon säger såhär om livet efter studenten: ”Man tänker, a men det kanske är inte så som man 

tror, när man kommer ut sen...” 

När Anna berättar om att hon upplever att hon i skolan fått mod att säga vad hon tycker och att 

hon uppfattar att detta beaktas, skulle detta kunna ses som ett uttryck för att hon erfarit en form 

av erkännande (Honneth 2009). Att i en specifik gemenskap, som i detta fall är skolan, ses som 

en individ med särskilda förmågor som andra individer i gemenskapen sätter värde på, är en form 

av erkännande. Vidare lyfts solidaritet, ömsesidigt intresse och hänsyn fram som några 

kännetecknande komponenter i en sådan typ av gemenskap (ibid). Det är dessa faktorer Anna 

vidrör när hon pratar kring vad som bidragit till att hon kommit att känna en trygghet på skolan, 

samt att synen på klivet ut i majoritetssamhället efter studenten ter sig mer hoppfull än tidigare. 

Att skolan fungerar erkännande gentemot sina elever kommer även fram i Leilas berättelse. Hon 

har, med erfarenheten i att vara anställd på en skola som riktar sig till vuxna romer, erfarit att det 

ibland finns en rädsla hos romer som nyligen anlänt till Sverige att utbilda sig och arbeta. Detta 

då de tidigare blivit mycket illa behandlade, vilket genererat en känsla av hopplöshet. Hon 

trycker på att det inte är en fråga om ovilja: ”Det är inte det att dom inte vill... dom vill så 

gärna... men, dom vågar inte.” I anslutning till detta säger hon att skolans roll blir att visa 

eleverna vad de kan, och på så vis inge hopp om framtiden. Även Skolverkets rapport (2007) 

berör vuxenutbildningar för romer som en erkännande part. Vuxenutbildning blir enligt rapporten 
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ett sätt för många att väga upp tidigare avsaknad av grundläggande skolgång på grund av olika 

omständigheter (Skolverket, 2007), något som känns igen från våra informanters utsagor. Vad 

som vidare framläggs som positivt med vuxenutbildningar i Skolverkets rapport (2007) kan 

härledas till att de syftar till att erkänna en individs förmågor som värdefulla och därigenom 

stärka känslan av egenvärde (Persson, 2010:67; Honneth, 2000). Dels handlar det om en trygghet 

som förmedlas genom skolan vilket många inte upplevt tidigare, men också att 

kunskapsförmedlingen är anpassad efter individens förmåga, erfarenheter och inlärningstakt 

(Skolverket, 2007). Detta framkommer även bland våra informanter som bland annat framlyfter 

betydelsen av att ha lärare som talar deras språk. Ur ett erkännandeteoretiskt perspektiv 

(Honneth, 2000) kan det utifrån vad många av kvinnorna talar om, förstås som att utbildning kan 

få en positiv inverkan på hur kvinnorna upplever sin tillvaro och möjligheterna att uppnå sina 

mål med utbildningen och tankar om kommande arbetsliv och deltagande i samhället. 

Sammanfattning och diskussion
Avstampet för den här uppsatsen togs i ambitionen att undersöka romska kvinnors syn på 

utbildning som en väg till inkludering i majoritetssamhället, parallellt med upplevelsen av en 

romsk identitet. Vidare att utifrån kvinnornas utsagor försöka belysa och analysera dessa utifrån 

några av de förhållanden som uppmärksammats i forskning samt på samhällelig nivå, med 

primärt fokus på romska kvinnor (Centrum för etniskt forskning, 2010; SOU, 2010:55, Ravnbol, 

2010). 

Vad vi menar framkommer tydligt i vår analys är hur flera av de intervjuade kvinnorna beskriver 

en gemenskap som de i nuläget upplever sig stå utanför. Nyckeln in i denna gemenskap, som 

uppges utgöras av majoritetssamhället, betraktas av kvinnorna vara att få ett arbete, som en följd 

av att ha utbildat sig. Den springande punkten i detta sammanhang, är viljan om att detta ska ske 

under premissen att kunna vara öppen med sin romska identitet, och upplevelsen av att denna 

accepteras. Häri ligger en önskan om ett erkännande utifrån egna identitetsanspråk (Heidegren, 

2009). Vidare uppger kvinnorna ett hopp om att detta kan få betydelse på ett mer strukturellt 

plan, i det att synen på romer, respektive romers syn på sig själva, kan förändras. Dessa utsagor 
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kan slutas till det som uppmärksammats på samhällelig nivå exempelvis vad gäller den 

förtroendeklyfta som uppges vara nödvändig att överbygga, liksom de ömsesidiga 

attitydförändringar som behöver till för att åstadkomma förändring för den romska gruppen (Skr. 

2011/12:56). Andra möjligheter kvinnorna ser utifrån utbildning, är att bli självständiga och 

oberoende. Kvinnor som tillhör en minoritetsgrupp uppges ofta vara dubbelt diskriminerade, 

vilket också anförs vad gäller kvinnor i den romska gruppen (Skr, 2011/12:56; Ravnbol, 2010; 

Centrum för etnisk forskning, 2010). Det intersektionella perspektivet har i detta avseende varit 

användbart för att fördjupa vår analys av kvinnornas samt samhällets utsagor om romska 

kvinnors möjligheter till utbildning och arbete. Detta genom att ifrågasätta förgivettagna 

föreställningar om den romska kvinnas position och situation. Vidare i förståelsen och 

förklaringen av kvinnornas positioner i livet, som är beroende av flera parallella faktorer, och 

inte ensidigt kan förklaras utifrån de enbart är romer, alternativt enbart kvinnor. Vad som med 

hjälp av det intersektionella perspektivet framkommit i vår analys är att kvinnornas utsagor 

rymmer en komplexitet. Denna innefattar faktorer som kan samspela försvårande vad gäller en 

del av kvinnornas möjligheter till utbildning och deltagande i samhällslivet men som också 

utmanar fördomen om den romska kvinnan som ett offer. 

Även om utbildning ses som en nyckel till inkludering, uttrycker kvinnorna att de är inställda på 

att det av olika anledningar kan komma att bli kärvt att vrida om nyckeln i låset till den 

gemenskap de i nuläget beskriver sig stå utanför. Vad gäller detta framkommer det att kvinnorna 

både på ett strukturellt och individuellt plan är tydligt medvetna om den brist på erkännande som 

både den romska gruppen som helhet, men också kvinnorna som individer, upplever. Det rör sig 

om alltifrån brist på kunskap om den romska gruppen, dess historia och kultur till negativa 

stereotyper och diskriminering. Kvinnorna redogör i sina utsagor, i olika utsträckning och på 

olika sätt, hur de för en kamp om erkännande, där de betraktar utbildning och därefter arbete, 

som ett medel för att röna ett sådant. De har i vissa fall strategier och visioner vad gäller att 

förhålla sig till misskännanden, och vända dessa till erkännande. Vad gäller detta för de 

resonemang med sig själva om den svåra avvägningen mellan att dölja, respektive inte dölja sin 

romska tillhörighet, i de fall då detta kan tänkas ha betydelse för att få arbete. Häri kan kampen 
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om erkännande ibland ofrivilligt dämpas av basala behov så som mat på bordet. Vad som i 

kvinnornas liv fungerar som erkännande plattformer är bland annat gemenskapen och kulturen 

inom den romska gruppen som de anser vara en viktig faktor och något de är stolta över. 

Föräldrarnas stöd under utbildningen nämns som en betydelsefull faktor. I de fall där kvinnorna 

studerar och befinner sig inom vuxenutbildning på skolor som bland annat riktar sig särskilt till 

den romska minoriteten, fungerar skolan som en mycket tungt vägande faktor vad gäller 

förvärvandet av ett ökat självförtroende, mod att ge sig ut i samhället och hjälp till att skapa 

positiva förväntningar vad gäller detta. 

Att de kvinnor vi intervjuat framhåller sin romska identitet, är utifrån vårt målinriktade urval då 

vi vände oss till skolor som riktar sig till romer, inte så överraskande. I varierande grad benämner 

de ett personligt och/eller kollektivt upplevt utanförskap, utifrån sin romska identitet. De kvinnor 

vi intervjuat kan inte bidra med en heltäckande bild, och att de betraktar utbildning som viktigt är 

utifrån den situation de befinner sig i kanske inte så förvånande. Detta gör att frågor väcks om 

romska kvinnor som inte befinner sig i utbildning, deras syn på detta, samt de inom den romska 

gruppen patriarkala strukturer som uppges inverka på romska kvinnors möjligheter till utbildning 

och delaktighet. Ytterligare frågor väcks också angående förhållandet mellan i vilken grad man 

framhåller sin romska identitet, och upplevelsen av exkludering respektive inkludering utifrån 

egna identitetsanspråk. Vidare ger inte en uppsats av detta mått utrymme till att behandla all 

insamlad empiri. Detta har fått till följd att det för oss inte varit möjligt att belysa och fördjupa 

oss i alla dimensioner som hade kunnat bidra till ytterligare fördjupning och förståelse för 

informanternas utsagor.

Även om vår förförståelse utifrån rapporter och dylikt var att kunskapen i majoritetssamhället 

om den romska gruppen är bristande, har arbetet med denna kandidatuppsats, samt det som 

framkommit i intervjuer och analys, bidragit till att ytterligare understryka detta. Vad gäller de 

gränsbevakande mekanismer som är en del av en kulturell överlevnadsstrategi till följd av en 

diskriminerande historia, har vi i vardagliga konversationer erfarit hur det i samhället finns en 

föreställning om det att romer i många fall lever i periferin av majoritetssamhället, bottnar i ett 
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frivilligt val. Vidare att detta gäller för alla romer. Häri menar vi att bristen på och behovet av 

kunskap om och erkännande av den romska gruppen blir tydligt, och att det i detta sammanhang 

behövs en förståelse för detta sammanhangs komplexitet och systemiska verkningar. Detta kan 

vidare kopplas till de ömsesidiga attitydförändringar mellan majoritetssamhället och den romska 

gruppen, som betonas i den strategi regeringen antog i februari 2012 (Skr. 2011/12:56). I denna 

strategi som syftar till inkludering av den romska minoriteten inom en tjugoårssperiod framförs 

romsk delaktighet som en essentiell beståndsdel i arbetet för romsk inkludering. Vi menar att det 

under uppsatsarbetets gång blivit tydligt hur utbildning och därigenom arbete, endast är en liten 

del i ett omfattande och ömsesidigt arbete framöver, för att en reell inkludering av den romska 

gruppen ska uppnås. Vikten av att framöver låta enskilda romer samt romska organisationer 

komma tills tals om vad som behövs i detta arbete, blir tydlig. Detta då det dels kan bidra till en 

berättelse som utgår från romerna själva men som också skulle kunna bidra till en nyanserad bild 

istället för ett ensidigt återskapande av ”vi och dom”. 

.
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