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Abstract 

The Roma people have historically been marginalised in the Swedish society. Ex-

cluded from the majority and differentiated by their lifestyle many today are with-

out work. In this essay it’s the Roma women, “romni”, in the relation to their work 

situation who are main area of interest. Using Carol Lee Bacchis problem analysis 

“What’s the problem represented to be?” and a post-colonial feminist theory, based 

primarily on Paulina de los Reyes and Diana Mulinari, and the concept of “the 

Other, the essay attempts to answer the posed question concerning how the Roma 

women’s relation to work and unemployment are represented. The analysis con-

cludes that there are both overt and subtle signs of two discourses. These discourses 

are based on an understanding of the Roma as different from the majority in Sweden 

and the other are based on a willingness to attempt to uphold the Roma’s right to 

work. The analysis ultimately shows that the apparent solution - in the form of en-

trepreneurship – is a quick fix rather than an endeavour to work antidiscrimination 

in the form of social connection into the solution.  
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1 Inledning 

Den största etniska minoritetsbefolkningen inom Europa är den som definieras som 

romsk, och denna består av flertalet undergrupper såsom romer, kalderash, ma-

nouches, ashkali, sinti, och boyash.1 Den första uppgiften om romer nedtecknades 

i början av 1500-talet2 och med grund i deras långa historia i Sverige så har de blivit 

en erkänd minoritet i landet3 som har behandlats på ett särskiljande vis ända tills 

idag. Romer har i svensk kontext utsatts för sådant som tvångssteriliseringar samt 

utbredd diskriminering inom utbildning, arbete, bostad och andra allmänna levnads-

villkor. Det var först efter Andravärldskriget som romer började integreras i sam-

hället även om det fanns en kvarvarande negativ syn på dem som levt vidare till 

nutiden. Denna vidarelevnad syns fortfarande då romer i allmänhet har sämre vill-

kor än majoritetsbefolkningen speciellt inom områden såsom utbildning, arbete och 

hälsa.4 

Romska kvinnor blir ytterligare utsatta både som romer och kvinnor i och 

med patriarkala strukturer, och insatser inriktat på denna grupp har uppmärksammat 

de medföljande, mer specifika problemen. Det bor ungefär 50 000 romer i Sverige 

och många är väletablerade i samhället vilket har skett genom att människorna dolt 

sin romska identitet eller slutat identifiera sig som romer. De som fortsatt vara 

öppna med sin romska identitet har på olika sätt distanserat sig eller blivit distanse-

rade från resterande samhället. Att människor känner sig tvungna att överge sin 

identitet eller dölja denna på grund av samhällets fördomar, eller att de tar avstånd 

från samhället för att kunna bibehålla sin identitet innebär att romer fortfarande är 

en utsatt grupp vars rättigheter inte uppfylls på olika vis.  

2006 etablerades en speciell delegation från Regeringen vars uppdrag var att 

förbättra romers situation i Sverige samt ha utgångspunkt i internationella åtagan-

den såsom mänskliga rättigheter. Denna utgångspunkt var annorlunda från den för-

ståelse av jämställdhet som tidigare varit aktuell för romer. Istället förordades en 

flerdimensionell syn på den utsatthet som romer och romska kvinnor utsätts för.  

                                                 
1 Europeiska Kommissionen, ”EU and Roma”, Europeiska Unionen, (Läst 2015-12-31 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm) (Uppdaterad 2016-01-04)  
2 Stockholmskällan, ”Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok”,  Stockholms stad, 

(Hämtat 2016-01-02 http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=27743). SE/SSA/0091/Borgmästare och 

råds arkiv före 1636, volym 9, s. 169 (Texten finns i serien Stockholms stads tryckta tänkeböcker för 1512, s. 

272-273). 
3 Sveriges nationella minoriteter, ”5 nationella minoriteter i Sverige” (PDF), Länsstyrelsen Stockholm, (Hämtat 

2016-01-02  http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nat-

ionella-minoriteter/Folder_med_loggor_NY_strecket_CF.pdf ) 
4Griberg, Sara, ”Romer i Sverige”, Populär Historia, Publicerad 2012-07-16 (Hämtat 2016-01-01 http://www.po-

pularhistoria.se/artiklar/romer-i-sverige/ ); Arbetsmarknadsdepartementet, ”Den mörka och okända historien: 

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet” (PDF), Regeringskansliet, s. 3f.; 12ff; 129f; 

167ff.;203-4; 285f.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=27743
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Folder_med_loggor_NY_strecket_CF.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Folder_med_loggor_NY_strecket_CF.pdf
http://www.popularhistoria.se/artiklar/romer-i-sverige/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/romer-i-sverige/
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning  

Romer har under en lång tid varit en utsatt grupp inom Europa och Sverige, och 

därför har jag valt att lägga fokus på detta ämne i denna uppsats. I många under-

sökningar om gruppens utsatthet som genomförts så har det funnits ett fokus på att 

fånga upp så många delar som möjligt och komprimera detta till ett fåtal lösningar, 

och denna allsidighet kan medföra problemet att vissa grupper hamnar i skymundan 

för den större gruppens behov. Det är detta jag valt att lägga uppmärksamhet vid. 

Det allsidiga riskerar i och med sin strävan att fånga upp så mycket som möjligt att 

förlora specifika förståelser, vilket i sin tur kan ge en snäv bild på människor eller 

situationer. En förståelse av politik och samhället som kommunitaristisk hjälper oss 

att förstå den romska gruppens relation till majoritetssamhället. Om en grupp sys-

tematiskt blivit diskriminerade på grund av etnicitet och/eller ”race” så kan de ha 

kommit att förstå sig själva som en utsatt målgrupp. Resultatet av förtrycksproces-

ser riskerar att fokus förläggs till gruppens behov och att individers samt under-

gruppers behov missas eller nedprioriteras.  Resultatet innebär ofta även att repre-

sentationer av minoriteter fungerar i enlighet med stereotyper.5 Framförallt är det 

kvinnornas situation som blir intressant då de riskerar att inte endast utsättas för ett 

fåtal maktordningar knutna till deras etnicitet, kultur, utseende och med mera, utan 

de påverkas även av patriarkat.  De romska kvinnorna har varit separerade från ar-

betslivet av ett flertal orsaker, där den egna kulturen har beskrivits som hindrande 

men även utomståendes missförståelse av denna kultur.  

När romska kvinnor inte får tillgång till arbete av en eller annan orsak så är 

det ett problem, och därför vill jag undersöka vilka problemförståelser som blir syn-

liga i förhållande till romska kvinnor och deras situation gällande i Sverige samt 

deras påverkan på förståelsen i strategierna. Då jag valt att problematisera fram-

ställningen av romska kvinnors situation gällande arbete (och utbildning i relation 

till detta) i statliga dokument så blir det relevant att konstatera att syftet är att un-

dersöka hur romska kvinnor etableras som problemområde inom dokumenten.  

Frågeställningen är som följer: 

 

 Hur representeras problemet gällande romska kvinnor och arbete?  

 

Frågan har formulerats utifrån Carol Lee Bacchis ”What’s the problem represented 

to be?”-metod som jag valt för uppsatsen och följer denna metods problemutfors-

kande förståelser av policys.  Utgångspunkten för uppsatsen är att studera hur pro-

blem kring arbete för romer representeras samtidigt som förståelserna av dessa 

kvinnor och deras situation/-er undersöks i offentliga dokument.6 

                                                 
5 Simhandl, Katrin, “‘Western Gypsies and Travellers’–‘Eastern Roma’: the creation of political objects by the 

institutions of the European Union”, Nations and Nationalism, Vol. 12, No. 1, January 2006, s. 106.  
6 Bacchi, Carol, Analysing Policy: What’s the problem represented to be?,  Pearson Education Australia, 2009, s. 

5ff. 
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2 Teori och metod 

För att kunna studera framställningar av romska kvinnor har jag valt att använda 

mig av Carol Bacchi’s ”What’s the problem represented to be?”-metod (härefter 

WPR). Bacchi har utformat en metod som har en normativ agenda7 och lägger vikt 

vid att klarlägga meningsskapande i policy och hur detta i tur påverkar policyns 

utformning.8  

2.1 Teori 

Teorin består främst av en post-kolonial feministisk teori och i det inledande delka-

pitlet redogörs för de grundmässiga perspektiv som används i uppsatsen. Detta följs 

av postkolonial feminism i svensk kontext och förståelsen av ”den andre”.  

2.1.1 Post-kolonial feministisk teori 

Den postkoloniala teorin uppkom ur en tanke om en eurocentrerad kunskapspro-

duktion och att de vita, västerländska förståelserna om världen fick företräde fram-

för andra förståelser. Den vita, västerländska mannen etablerades som en norm mot 

vilka alla andra mättes och därmed skapade en motpart i ”den andre”. ”De andre” 

är i tur underlägsen den vita, europén/västerlänningen och detta är en del i det kol-

oniala arvet som reproduceras genom kunskap, berättelser och föreställningar (av 

kulturellt och diskursivt slag) om andra människor och kulturer.9 Detta har resulte-

rat i att den postkoloniala feministiska teorin kritiserat västerländska maktstrukturer 

i förening med patriarkala maktstrukturer. Den postkoloniala feminismens företrä-

dare riktade kritik gentemot den liberala feminism och framförde att de ansåg denna 

vara vit- och medelklassinriktad vilket var till färgade kvinnors nackdel. Denna var 

framförallt till nackdel för de kvinnor som placerades utanför vithetsnormen samt 

bodde utanför ”väst”. Dessa porträtterades som offer för okunnighet och restriktiva 

kulturer och religioner genom jämförelse med det civiliserade väst.10 I och med den 

postkoloniala feministiska teorin så avvecklades den selektivitet inom feminism 

gällande vilka kvinnofrågor som blev aktuella. I och med vithetsnormen så blir det 

relevant att kontextualisera vad kolonialism innebär. ”Kolonisering” har kommit att 

                                                 
7 Bacchi, C. 2009, s. 44 
8 Ibid. s. 1-2.  
9 Said, Edward W., Orientalism, Routledge & Kegan Paul, London, 1978, s. 65-7. 
10 Mohanty, Chandra Talpade, ”Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses”, Feminist 

Review, no. 30, 1988 pp. 65-88. 
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beteckna ett flertal fenomen inom feminismen. Det kan karaktärisera allt från up-

penbara ekonomiska och politiska hierarkier till specifika diskursprodukt-

ioner.11Här innebär ”kolonin” den grupp som står utanför majoritetssamhället istäl-

let för exempelvis en politisk eller ekonomisk makt/stat. 

Paulina de los Reyes är en framstående forskare inom den postkoloniala femin-

istiska teorin i svensk kontext, och enligt henne är postkolonial teori grundläggande 

för att förstå kvinnan som ”den andre”. de los Reyes tillsammans med Diana Muli-

nari framhåller att Sveriges ideologiska fasad av att vara en jämställd nation döljer 

en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Västeuropa, samt att kvinnor 

systematiskt underordnas män. Vidare menar Mulinari att det finns en diskurs som 

framställer vita européer som handlande subjekt medan ”de andra” är instängda i 

kollektivistiska kulturer. Svenskar framställs som individer, fria att agera som de 

vill, medan ”invandrarflickorna” är rättighetslösa såvida de inte får hjälp av svens-

kar.12 De vita kvinnorna stärker därmed sin position gentemot ”de andra” kvinnorna 

eftersom förtrycket ser olika ut. Genom att jämställa vita kvinnors upplevelser med 

”de andra” kvinnornas upplevelser av förtryck så negligeras rasismen. Mulinaris 

förståelse av patriarkaldiskurs utmynnar i en tanke om att ”de andra” kan bli fri-

gjorda genom delaktighet i processen.  ”De andra” ska samtidigt inte hamnar i en 

position där majoriteten styr. Om majoriteten behåller eller tar kontrollen över dis-

kursen om minoriteten så är det ett förtryck som fortsätts. För att kunna motarbeta 

ett förtryck grundat i en kombination mellan könsmaktsordning och rasism så måste 

de som förtrycks kunna vara delaktiga i att bli ”empowered”.13 Den liberala diskur-

sen om rättigheter har tömt den politiska sfären på romernas egna röster och skapat 

en ny ordning där romerna exkluderas men ändå förespråkas inkluderas. Det är sub-

jektet som ska hamna i fokus för den egna representationen genom att detta subjekt 

är delaktigt i processen.14 

2.1.2 Carol Bacchi och WPR-metodens tre antaganden 

Bacchis WPR-metod innefattar tre grundläggande pelare och dessa kommer till del 

även beröras i presentationen av själva analysinstrumentet. Det första grundanta-

gandet är att vi styrs genom problematiseringar. Användning av problematisering 

sker på två sätt; det första är att det hjälper fokusera på hur problem uppfattas och 

det andra är problematisering av problemet. Detta innebär att WPR skiljer sig från 

andra problemanalyser då det inte antas finnas en uppsättning svårigheter som upp-

bådar ett svar från regeringen. Vi ser denna senare typ av problemförståelser hos 

exempelvis Foucault som var av den meningen att problemen var någorlunda ut-

präglade innan regeringen valde att skapa ett svar. WPR är ett kritiskt ifrågasättande 

av antagna ”problem” och ”lösningar” på dessa problem.15 

                                                 
11Mohanty, C. 1988, s. 49. 
12 de los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana, (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etni-

citet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, Atlas, Stockholm, 2006, s. 2ff. 
13 Ibid. 
14 Trehan, Nidhi, ”Romani subaltern and neoliberal European civil society”, i N. Sigona och N.Trehan (red.) 

Romani Politics in Contemporary Europe, Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order, 2009, s.51ff.  
15 Bacchi, C. 2009, s. 31 



 

 5 

Det andra antagandet är att det finns ett behov av att studera dessa problemati-

seringar snarare än ”problemen” själva. Bacchi framhåller att regeringars problem-

konstruktioner bevaras på ett annat sätt än andra parters konstruktioner av problem 

då förståelser från regeringshåll fastnar i sådant som lagstiftning, rapporter och styr-

ningsteknologier. I tur innebär detta att dessa konstruktioner får ett eget liv.16 Även 

då Bacchi frångår Michel Foucault i fråga om problemförståelser uppkomst så för-

håller hon sig nära till denne i andra områden. WPR accepterar exempelvis 

Foucaults premiss att diskurser utgör en praktik som artikulerats på andra praktiker. 

Diskurser skapar i sig själva ”sanning” eller kunskaper för att inrätta sin utmanade 

position. Den andra frågan ämnar öppna upp diskurser och dess formationer för att 

kritiskt granska diskurserna genom att identifiera deras konceptuella logik.17 

Det tredje, och sista, antagandet är att det finns ett behov av att problematisera 

problematiseringar och detta sker genom att studera vilka premisser och effekter 

som representationerna innehåller. WPR är utformad för att vara kritisk snarare än 

deskriptiv och ämnar inte endast att kommentera att något är dåligt utan gräver dju-

pare för att undersöka underliggande tankesätt kring problemet. Denna kopplar som 

vi senare kan se direkt till fråga två. 

2.2 “What’s the problem represented to be?”  

WPR-metoden består av sex stycken frågor som ska besvaras genomgående i ana-

lysen. Dessa följer av det teoretiska utgångsläget som tidigare presenterats. Det är 

själva frågorna som är centrala instrument vid analysen men för att bättre förstå vad 

de innehåller och vad de är bra för har jag valt att på ett utförligt sätt presentera dem 

här. Frågorna är interrelaterade och bygger på varandra, och på ett basalt sätt hand-

lar metoden om att arbeta sig bakåt. Med andra ord så är startpunkten för analysen 

där policyn oftast slutar (i åtgärder) för att kunna utröna tankeled.18  

1. Vad framställs som problem? 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden ligger föreligger denna framställ-

ning? 

3. Hur har den här representationen av ’problemet’ kommit till stånd?  

4. Vad lämnas icke-problematiserat  i representation av problemet? Finns det 

tystnader? Kan en tänka annorlunda om ’problemet’? 

5. Vilka effekter produceras genom denna representation av ’problemet’? 

Vilka effekter produceras med denna framställning, med andra ord vad är önskvärt 

att förändra respektive bevara?  

6. Hur/var har denna representation av ’problemet’ blivit produceras, spridits 

och försvarats? Hur kan det bli ifrågasatt, sönderdelat och ersatt?19  

 

                                                 
16 Bacchi, C.L., 2009, s. 33. 
17 Ibid. s. 35. 
18 Ibid, s. 1-2. 
19 Ibid. s. 2. 
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Den första frågan  verkar i klargörande syfte då policyn är en produkt av pro-

blematisering och det första en måste göra är att identifiera vilken typ av problem 

som presenteras (det vill säga, hur skulle problemet kategoriseras?).  

När väl identifikationen har genomförts så följer frågan gällande förutsättningar 

där underliggande förståelser av problemet blir centralt. Genom se på vad som un-

derstödjer problemet så kan en börja begrunda vad som saknas, tas för givet och/el-

ler inte ifrågasätts. Det som undersöks är de betydelser som existerar för att göra en 

viss representation sammanhållen och vettig, och dessa kallar Bacchi för konceptu-

ella logiker. Förutsättningar inkluderar att det finns en ”kunskap” om bakgrunden 

som tas för givet, och detta innefattar epistemologiska och ontologiska antaganden. 

Det måste ske en distinktion mellan partiskhet och representationer då målet att 

undersöka djupliggande kulturella värden som grundar en representation. Dessa 

värden är basala världsuppfattningar och genom att använda Foucauldiansk arkeo-

logi så går det att diskutera den (antagna) tanken bakom problemrepresentationen. 

Oundvikligen så är vi alla omgärdade och påverkade av den tid vi lever i och på 

grund av detta så blir det meningsfullt att se diskurser som en relevant punkt då 

diskurser definieras som meningssystem där mening skapas i viss språkanvändning. 

Fråga två innebär att en identifierar och utreder binariteter, nyckelkoncept och ka-

tegorier som verkar inom policy. Binariteter handlar om skapandet av motparter 

medan nyckelkoncept är de abstrakta etiketter vars mening kan förändras över tid. 

Kategorier är viktiga koncept för styrningen då de markerar attribut och samlar 

människor i grupper där exempel är skattebetalare, medborgare, ensamstående, för-

älder och så vidare. Dessa skapas med tid utifrån vissa förutsättningar och omstän-

digheter med hjälp av mätningar vilket innebär att det utgör en utpräglad del i styr-

ning av människor.20 

I fråga 3 så finns det två sammanlänkade mål. Det första målet  handlar om att 

reflektera kring utvecklingar och val som påverkar representationen medan det 

andra målet innefattar att erkänna olika typer av representationer som existerar över 

tid och rum. På många sätt innebär detta en historieskrivning där en startar från 

nutiden och söker representationer tillbaka i tiden istället för att göra antaganden 

om representationens uppståndelse. De metodiska övervägandena drar återigen in-

spiration från Foucault, och denna gång från dennes genealogi. Frågan i sig söker 

belysa de förutsättningar som formar representationer och möjliggör dominans av 

dessa representationer. Genealogi ger insikt i maktrelationer som påverkar hur män-

niskor representeras. Här kan en se om ett problem betraktas som politiskt, ekono-

miskt, juridiskt och så vidare då dessa inte är uttömmande.21 

I den fjärde frågan påbörjas den kritiska delen. Frågor om hur problemet be-

gränsas  och vad som saknas blir aktuella.22 Bacchi drar likheter från typen av dis-

kursanalys presenteras i fråga 2 till fråga 4 i och med att den senare även lägger 

fokus vid binariteter och binära förhållanden. I fråga 4 är reflektion och övervä-

gande av problem och perspektiv viktigt för att skapa en mer invecklad bild av 

                                                 
20 Bacchi., C.L. 2009, s. 8-9.  
21 Ibid. s. 11. 
22 Ibid. s. 12. 
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binariteter. Analys på detta sätt drar uppmärksamhet till spänningar och motsätt-

ningar. Den fjärde frågan öppnar upp för att studera hur dessa beskrivningar kolli-

derar med varandra eller vilka hålrum som uppstår mellan dem.  

Den femte frågan fortsätter det kritiska arbetet genom att överväga hur repre-

sentationer fungerar att ge vissa människor fördel medan andra har nackdel av dem. 

Detta grundar sig i WPR:s utgångsläge att problem skapar svårigheter som orsakar 

skador. Den femte frågan innebär att man gör ett övervägande av de subtila effek-

terna som produceras utifrån en viss problemrepresentation. Bacchi presenterar tre 

underliggande kategoriseringar av effekter som är diskursiva, ”subjectification” 

och levda effekter. Den första följer frågor 2,3 och 4 och verkar inom ramen för hur 

vi tänker och talar. Den efterföljande utgår från att vissa diskurser tillgängliggör 

vissa subjektiva positioner och när denna position antas så förstår personen sin so-

ciala omvärld utifrån denna position (ståndpunkt). Det som undersöks är position-

eringarna och delningarna mellan grupper i policys.23 Levda effekter förlägger fo-

kus till den materiella påverkan som representationen får. Hur problemet represen-

teras har en inverkan på människors liv då inordning i exempelvis välfärdskatego-

rier förekommer och detta innebär en materiell påverkan. Fråga 5:s mål är att säga 

vilka aspekter av problemrepresentationer som har försämrande effekt på grupper, 

och underliggande frågor bör beaktas som en integrerad del i frågan. Dessa följer 

nedan:  

 Vad kommer sannolikt förändras med den här ”problem”-representationen? 

 Vad kommer sannolikt inte förändras? 

 Vem drar sannolikt nytta av representationen?  

 Vem tar sannolikt skada av representationen?  

 Hur påverkar ”problemets” ansvarsfördelningen dem vilka problemet inriktar 

sig på och de synsätt som resterande samhälle har gällande vem som bär 

”skuld” för ”problemet”? 

Den sjätte och sista frågan bygger på den 3:e frågan och riktar uppmärksamhet 

till praktiker och processer som låter vissa representationer dominera. Metodanvän-

daren måste därför fråga hur representationer når sin målgrupp och blir legitima. 

Bacchi har, som tidigare sett, tagit inspiration från Foucault  då hon framför frågan 

gällande vilka individer som har tillgång till en viss diskurs samt hur förhållandet 

mellan diskursen, talare och den designerade åhörarskaran institutionaliseras. Målet 

med den 6:e frågan är således att lägga uppmärksamhet på vilka sätt som gör det 

möjligt för vissa representationer att dominera och möjligheten att utmana repre-

sentationer som är fördömande och/eller skadliga.24 

 

                                                 
23 [Ytterligare info: Foucault kallar denna dynamik för ”dividing practices” och hans argumentation utmynnar i 

att målgrupper (minoriteter oftast) stigmatiseras till förmån för att lättare styra dem (styras av regeringar var hans 

exempel).  ”Subjecification” ifrågasätter även hur människor påverkas av att problematiseras.] 
24 Bacchi, C. L., 2009, s. 19.  
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3 Vetenskapliga utgångspunkter & 

Material och litteratur  

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

WPR-verktyget grundar sig på en konstruktivistisk premiss, och skiljer sig från den 

positivistiska ansatsen att identifiera och skapa förslag på svar till problemet. WPR 

är konstruktivistisk till följd av att användaren utgår ifrån antagandet att regeringen 

eller de som skapat dokument är aktiva i problemformuleringen vilket därmed på-

verkar problemets utformning. WPR-analysen intar dock en speciell ståndpunkt 

inom socialkonstruktivistisk teori då det ser regeringars konstruktion som priviligi-

erade. Privilegiet grundar sig i att regeringars val utmynnar i lagar, rapporter, och 

styrningsteknologier. Problemet får ett eget liv i och med att de blir realiserade ge-

nom regeringars position. 25Enligt Bacchi själv är WPR en speciell form av diskur-

sanalys som lägger fokus på framställningar av problem26 för att kritiskt granska 

dessa problemframställningar utifrån en större diskurs. WPR berör endast delar av 

vad traditionell diskursanalys använder så WPR bör inte ses som en typisk diskur-

sanalys.27 

Det finns även betydelse i att diskutera min roll som författare. Utifrån Bacchis 

metod så är en metodanvändare inte endast en utomstående, iakttagande analytiker 

i en studie, utan samverkar och konstruerar studieobjektet genom den egna förstå-

elsen.28 Det kräver en kritisk inställning till vad kunskap är och att vår kunskap inte 

alltid betraktas som objektiv sanning. Världen är skapad utifrån kategorier och 

verkligheten är en produkt av detta.29 Det finns en inneboende problematik i att 

hävda att undersökningar som den här kan nå hög eller full reliabilitet eftersom den 

grundas på tolkningar, och med grund i denna problematik försöker jag inte påstå 

att full reliabilitet är möjlig.  Jag ämnar dock öka undersökningens tillförlitlighet 

och intersubjektivitet genom att noggrant beskriva de olika analysverktygen samt 

öka reliabiliteten genom att vara transparent och noggrann i analysen. För att un-

derbygga och visa tolkningar, härledningar och slutledningar så använder jag citat 

från analysmaterialet.30  

                                                 
25 Bacchi, C. L., 2009, s. 33.  
26 Ibid.; Bacchi, Carol Lee, Women, policy and politics : the construction of policy problems, SAGE, London, 

1999. 
27 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys,  Studentlitteratur, Lund,3:e upplg., 2012, s. 356-357. 
28  Ibid. s. 42. 
29 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise, (red.), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 2000, s. 11 
30 Bergström, G.; Boréus, K. (red.), 2012, s. 406. 
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Även den postkoloniala feministiska teorin grundar sig på en socialkonstruktiv-

istisk premiss då det som undersöks huvudsakligen är sociala konstruktioner av ras 

och kön.31  

3.2 Analysmaterial  

För att kunna undersöka representationen av romska kvinnor och arbete så har jag 

valt att använda mig av utredningen ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” 

(SOU 2010:55) och den efterföljande policyn ”En samordnad och långsiktig stra-

tegi för  romsk inkludering 2012-2032”. Dessa behandlar ett flertal saker, men jag 

lägger huvudsakligt fokus vid arbete och utbildning inför arbete. Det primära 

materialet består av strategin och policyn men kompletteras av vitboken ”Den 

mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 

1900-talet”  samt en tillhörande promemoria vid namn ”Om kartläggning om romer 

i vitboken”. Både själva policyn men även den uppledande diskussionen jämte ut-

redningar och dylikt konstruerar representationer av problem och då texterna är 

sammankopplade (i den mening att den ena bygger på den andra) så finns det rele-

vans at framhäva detta.  

Vid val av material har jag följt Bacchis rekommendation gällande ett bredare 

urval. För analysen så är det bättre att använda sig av ett flertal antal material då 

endast ett skulle ge en snäv bild på representationen. Ju bättre bredd på materialet 

som används  desto bättre förankring har analysen av representationen.32 

3.3 Sekundärmaterial 

Eftersom Bacchis metod är en typ av diskursanalys där kontexter har betydande 

utrymme så kommer det i analysen hänvisas till exempelvis lagar, officiella doku-

ment, utredningar och liknande som inte alltid tidigare har tagits upp. Metoden är 

utformad på det här viset för att tillåta en bredare förankring i analysen. Detta före-

kommer främst i diskussionen gällande problemförståelsens/-ernas uppkomst.  

Då metoden kräver en ytterligare kunskap kring ämnet så har jag valt att läsa in 

mig på nationella lagar, internationella traktat och deklarationer som Sverige ratifi-

cerat och implementerat, aktuella händelser gällande romer,  ett flertal olika beskri-

velser gällande romers historia i Sverige, samt arbetspolitiska insatser. Det handlar 

om att ha en generell kunskap om ämnet som gör det möjligt att i analysen relatera 

till bland annat sociala, historiska, politiska och kulturella skeenden och förståelser. 

Bacchi förfäktar idén att hennes metod inte fungerar som den ska om analytikern 

inte inför utomstående kunskap som sätts i relation till det framställda problemet.33 

                                                 
31 de los Reyes, Paulina (red.), Postkolonial feminism volym 1, Tankekraft Förlag, 2011, s.11,18. 
32 Bacchi, C.L., 2009, s. 20.  
33 Ibid. s. 4ff. 
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Otvetydigt är det så att ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” redan inne-

håller en bred historieskrivning som redogör och diskuterar romers situation i Sve-

rige där den svenska staten har en utpräglad roll för att författarna ska ha en kontext 

att arbeta i. Ändå finns det poänger att göra inom exempelvis vilken politik som 

fördes vid strategins tillkomst. Den då sittande regeringen Reinfeldt var en liberal-

konservativ bestående av Moderaterna, Folkpartiet (numera Liberalerna), Center-

partiet och Kristdemokraterna vilket inte görs tydligt även då delegationen konti-

nuerligt hänvisar till denna regering och dess beslut. Det är framförallt oklarheter 

som kommer klargöras för förståelsens skulle men i övrigt så har jag förhållit mig 

till den tolkningsroll Bacchi skapar utifrån sin teori och metod.  
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4 Tidigare forskning  

Litteratur och forskning gällande romer och deras situation växer i omfattning kon-

tinuerligt och finns inom många olika områden vilket syns vid en enkel sökning på 

ämnet. Mycket forskning lägger fokus vid romer i Central- och Östeuropa där de 

större grupperna romer bor, och till följd av detta är forskningen något mer begrän-

sad rent geografiskt även om det finns en viss bredd gällande forskning om romer i 

Sverige. För att ge insikt i en mer aktuell, europeisk kontext så har jag valt att på-

börja detta kapitel med ett redogörande för situationen i Europa.  

Karl-Olov Arnstberg författade en text vid namn ”Gypsies and social work in 

Sweden”34 som grundade sig på en fallstudie om hur svenska regeringar sedan slutet 

av andra världskriget har sjösatt diverse åtgärder och program för att inkludera ro-

mer i det svenska samhället vilket har resulterat i vad som enklast kan beskrivas 

som positiv diskriminering. Detta har inte fått ett fullgott resultat då de olika grup-

perna har varit starka och framgångsrika i att försvara sin etniska identitet som även 

gett resultatet att många är beroende av bidrag. Arnstberg påtalar att romer innan 

50- och 60-talet hade setts vara ett socialt problem för Sverige och att efterkrigsti-

den medförde att svenska staten kände en plikt gentemot romerna. Tron att romer 

skulle bli som svenskar i det föreställda folkhemmet, och på sätt och vis ge upp sin 

kulturella bakgrund, var utbredd till en början men  när denna assimilering inte 

skedde så växte en annan bild av romer fram. Deras nyttjande av sociala system 

som var reserverade till de mest utsatta gjorde att välvilligheten gentemot dem si-

nade och ny forskning satte dem i en ny position där de gick från svaga och hjälp-

lösa till starka, främmande och socialt funktionsnedsatta samtidigt som de var dis-

kriminerade och behövande.35 

I Norma Montesinos artikel ”The ’Gypsy Question’ and the Gypsy expert in 

Sweden”  undersöker Montesino hur diskursen kring romer har ändrat sig över tid 

i Sverige. Hon tar ett avstamp i ”Zigenarexperten” Arthur Thesleff och hur han var 

en integrerad del i diskursen om romer samt Heinrich Grellmans bok ”Die Zigue-

ner” från 1783 som inspirerade den norska prästen Eilert Sundt på mitten av 1850-

talet att tro att romer var primitiva, inkapabla att ta hand om sig själva och att sam-

hället måste införa åtgärder för att ta romerna skulle kunna anpassa sig och passa 

in. Senare ”experter” har ekat dessa förståelser utan att förhålla sig kritiska till vart 

de kommit från. Men det är frågan om romer hon lägger fokus vid. Att göra romer 

till ett problem är typiskt för Upplysningen då romernas position som utomstående 

samhället inte var acceptabelt och att de skulle omformas till användbara medbor-

gare samt att de skulle special-behandlas då de inte förstod sitt eget bästa. Det blev 

                                                 
34 Arnstberg, Karl-Ove, ”Chapter 10: Gypsies and social work in Sweden” i “Social Work and Minorities: Euro-

pean Perspectives”, R.D. Johnson, Mark;Haluk, Soydan; Williams, Charlotte (red.), 1998, s. 168ff.  
35 Ibid. s.177. 
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barnen som blev mest utsatta i form av att skolgången skulle omforma dem. Pro-

blemet var romerna i sig självt och det var tvunget att lösas. ”Zigenarfrågan” har i 

Sverige varit återkommande i media och undersökts av forskare under större delen 

av 1900-talet och även om begreppet inte lägre används så påpekar Montesino att 

attityden fortfarande lever kvar. Det var från 50-talet och framåt när projekt för 

romer sjösattes och Katarina Taikon blev en sorts talesperson för romerna som det 

blev en debatt gällande behandlingen och synen på romer. Taikon kritiserade synen 

på romer som hjälplösa och att staten skulle lösa deras problem. Debatten som bör-

jades resulterade i att ordet zigenare ersattes av rom i offentliga dokument (då den 

föregående termen är nedsättande) på 70-talet men det var inte förrän 1999 som 

romer fick minoritetsstatus.36 Problemet som förevisas av Montesino är fortsätt-

ningsvis att den information som fanns kom från så kallade ”experter”; Arthur 

Thesleff, Allan Etzler, Ivar Lo Johansson och Carl-Herman Tillhagen. Att de fick 

en underförstärkt position som ”experter” berodde på en typ av exklusivitet till ro-

merna. Detta är mycket likt andra, liknande ”experter” som verkade i andra länder 

och detta har påverkat synen utifrån på de romska samhällena.  

Nidhi Trehan och Angéla Kóczé utvecklar i sitt delkapitel ”Racism, (neo-)co-

lonialism and social justice: the struggle for the soul of the Romani Movement in 

post-socialist Europe” hur romerna kontinuerligt  hamnar i en asymmetrisk makt-

position när frågan om deras rättigheter, behov och viljor ska uttryckas då deras 

företrädare allt som oftast är icke-romer samtidigt som deras behov av rättighetsut-

krävande bygger på systematiska, rasistiska, och kulturella hierarkier.37 Romerna 

har sedan länge varit marginaliserade inom Europa på olika sätt, och därigenom har 

det byggts upp advocacy-grupper specifikt inriktade på att arbeta för Roma. Trehan 

och Kóczé undersöker detta arbete utifrån Spivaks post-kolonial teori om språk och 

ifrågasätter om ”subaltern” (i detta fall, romer) kan tala för sin egen sak.38Förfat-

tarna påminner om att det används en rad argument från opinionsbildare som  arbe-

tar för romers rättigheter och de opinionsbildare som arbetar i ”tredje världen” som 

liknar varandra. Romer intar även en dubbel position av att vara minoritet som ro-

mer och som oliktänkande. De bekämpar flera strider på olika fronter då de inte 

endast måste förhålla sig till staten men även till strukturer som begränsar dem i det 

samhälleliga deltagandet. Och klyftan mellan majoritetsbefolkningen och romerna 

ökar, främst på grund av att specifika insatser inte fungerar på det sätt som det var 

tänkt och att majoritetsbefolkningen ser dessa insatser som att romerna gynnas på 

majoritetens bekostnad. Romerna anses vara oförtjänta av positiv särbehandling 

och därför ökar gapet mellan romerna och majoritetssamhället.39 Trehan och Kóczé 

avslutar med att säga att den romska rörelsen är beroende av att icke-romer blir mer 

humana och accepterande samtidigt som  romerna själva måste inse att deras un-

derlägsna situation gör att de måste stärka sig på flera fronter och att de själva måste 

                                                 
36 Montesino, Norma, “The ‘Gypsy Question’ and the Gypsy expert in Sweden”, Romani Studies 5 Vol 11. No. 

1, 2001, s. 1-8. 
37 Trehan, Nidhi; Kóczé. Angéla , “Racism, (neo-)colonialism and Social Justice: The Struggle for the Soul of 

the Romani Movement in Post-socialist Europe” i  Racism Postcolonialism Europe, (red.) Graham Huggan and 

Ian Law. 1st ed. Vol. 6. Liverpool University Press, 2009. 50–74. S. 50-1. 
38 Ibid., s. 57. 
39 Ibid. s. 69. 
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arbeta för att motverka synen på dem. Det är en kamp som inte är över på en gene-

ration utan mer sannolikt flera.40 

Ethel C. Brooks kritiserar de förståelser av feminism och romsk tillhörighet i 

”The Possibilities of Romani Feminism” när hon diskuterar ämnet utifrån sig själv. 

För då hon är en uttalad feminist med romsk bakgrund så påtalar hon att det finns 

en klyfta som ter sig oöverbrygglig inom romska samhällen där traditioner påbjuder 

att patriarkat styr och genom att kvinnor måste ge upp sin romska identitet om de 

vill vara feminister. Brooks ser ett dilemma av att tvingas välja på grund av rasist-

iska grundtankar från ett flertal håll, både från människor  som är icke-romer och 

romer. Det förra baserar sig på en lång kultur av mystifiering, sexualisering, syste-

matisk diskriminering och våld, och det senare grundar sig på inbördes patriarkal 

utveckling som dikterar kvinnornas roll.41 Det finns paralleller till Norma Montesi-

nos text där hon diskuterar de svenska ”experternas” påverkan på den inhemska 

diskursen kring  ”zigenare” då Brooks tar upp betydelsen av ”gypsylorists” och 

deras dominans över kunskapen kring den romska kulturen. Genom Brooks text vill 

hon avsätta denna kunskap med hjälp av andra romska kvinnor som diskuterar, för 

dem, relevanta frågor.42 

 

                                                 
40 Trehan; Kóczé, 2009. s. 71. 
41 Brooks, Ethel C., “The Possibilites of Romani Feminism”, Signs, Vol. 38 No. 1, 2012, s. 1-4. 
42 Ibid. s. 5ff.  
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5 Analys  

Analysen är uppdelad i tre delar för varje material som har använts och metoden är 

en integrerad analys vilket innebär att frågorna inte följs systematiskt utan att de 

används när de blir tillämpliga. Jag har valt att börja med vitboken för att sätta ett 

bättre perspektiv  på ämnet för du som läsare ska förstå vilket grundmaterial text-

producenterna har att utgå ifrån i SOU:n och strategin. 

5.1 Den mörka och okända historien - Vitbok om 

övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet 

Den händelsekedja som framställts leda upp till att romer blivit exkluderade från 

majoritetssamhället utgör en lång historia. Arbetsfrågan har blivit aktuell i och med 

att romer blivit alltmer bofasta samtidigt som de försökt behålla sina traditioner och 

seder alltmedan majoritetssamhället har kommit att ställa sig under internationella 

överenskommelser att förbättra livet för minoriteter. På senare tid har det dock 

framkommit att myndigheter såsom Polisen självrådigt skapat särskilda register 

över romer utan att ha stöd för detta och att romska kvinnor klädda i traditionella 

kläder blivit öppet diskriminerade offentligt.43 Tanken att kvinnorna oftare identi-

fieras som romer genom sina kläder styrks i vitboken utifrån en intensivundersök-

ning som genomfördes 1954, så som citatet nedan visar. 

 
”[Familjen] är i alla sina levnadsvanor fortfarande i hög grad zigenares. De äter zi-

genarmat, deras kvinnor kläder sig som zigenerskor, deras inställning till samhället är 

nomadens.”
44 

 

Rättighetsdiskursen och Sveriges egen ideologiska bild av att vara ett jämställt 

land45 har kolliderat med det gamla beteendet mot romer. Den gamla diskursen i tur 

har fortsatt om än undanskymt under det ideal av jämställdhet och jämlikhet. Pau-

lina de los Reyes egen ståndpunkt att Sverige har en ideologisk fasad av att arbets-

marknaden är jämlik motbevisar hon genom sin forskning och pekar på att så inte 

är fallet. Den postkoloniala teorin tillsammans med feministiskt perspektiv hjälper 

till att undersöka båda dessa då de tillsammans ger en bredd i förtrycksförståelsen.46   

                                                 
43 Szoppe, Adam, ”Romska kvinnor kräver insatser mot diskriminering”, Sveriges Radio, publicerat 2015-06-16 

(hämtat 2016-05-02 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6191685 ). 

Tottmar, Mia, ”DO: Sheraton diskriminerade romsk kvinna”, Dagens Nyheter, publicerat 2014-11-04 (hämtat 

2016-05-03 http://www.dn.se/sthlm/do-sheraton-diskriminerade-romsk-kvinna/).  
44 Arbetsmarknadsdepartementet, 2014, s. 72. 
45 De los Reyes (red.), 2011, s.18f.. 
46 Ibid. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6191685
http://www.dn.se/sthlm/do-sheraton-diskriminerade-romsk-kvinna/
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Kvinnornas traditionella klädsel är mer tydligt romsk medan männen bär mer utse-

endemässigt neutrala kläder vilket gör att männen inte påverkas på samma sätt. 

Dessutom så framstår det att kvinnornas klädsel är en mer välkänd romsk klädstil 

och associeras oftare med romer. En enformig förståelse av romer utgår från långa, 

färgstarka klänningar och då romska kvinnor som bär den traditionella klädedräkten 

är lättare att identifiera som romer så finns risken att de behandlas i högre grad på 

ett särskiljande vis. Detta konstateras i strategin men sätts endast i relation till egen-

företagandet. Diskrimineringen på arbetsmarknaden framställs som onyanserad och 

problemförståelsen resulterar i en närmast temporär lösning. De intervjuade perso-

nerna i SOU:n påminner om den vardagsdiskriminering som de upplever och gamla 

tankesätt som underblåser denna diskriminering. En ungdom svarade i en intervju 

på ett sätt som underbygger detta: 

 
”(…)alltså om du säger att du är rom så är det femtio procents chans, alltså att du får 

jobbet och mycket mindre också. För folk är fortfarande rädda för romer och det är 

bara så, det är något man inte kan ändra.”47 

 

Citatet ovan visar på att kläder egentligen inte längre är lika centralt men även att 

idéer som var framstående förra århundradet lever kvar och påverkar den nuvarande 

synen. Detta gör sig tydligt i romers uppfattning att människor från majoritetssam-

hället inte litar på eller är rädda för dem. Förståelsen att romer inte kan hålla tider, 

att de inte har arbetsmoral  och att de är outbildade framkommer även i intervjuerna 

men även i diskussionen som förs om ämnet. Detta härrörs från en historisk förstå-

else av romer som kan återkopplas till åtminstone 1950-talet. 1967 föreslog Euro-

parådet att en undersökning av romers villkor skulle genomföras med grund i de 

snabba förändringarna i samhället då romerna fick svårare att försörja sig.48 Flerta-

let transnationella överenskommelser nåddes för att flytta romer till Sverige under 

1960 och 70-talet fram tills att politiker bestämde att reglering var den väg de ville 

gå då de ansåg att romer från andra länder som inte var bofasta var ”socialt handi-

kappade”.49 Många åtgärder sattes in för att få romer att passa in och anpassa sig 

samtidigt som det syftade till att bryta romers delvis självvalda isolering och för-

ändra deras föreställningsvärld.1954 års Utlänningslag (SFS 1954:193) innehöll att 

det var ”icke önskvärt” att släppa in människor som skulle utföra ”dagdriveri”.50 

Denna lagen innehöll dock även att diskriminering på grund av etnicitet var oför-

enlig med svensk rättsuppfattning.51 Gällande arbete så ansågs inte romers levnads-

sätt harmonisera med den lokala befolkningen och därför valde man att inte folk-

bokföra dem.52 De var för olika majoritetssamhället och ville inte bli en del av sam-

hället. Romer blev under Rasbiologiska institutets tid studerade inom eugenisk 

forskning och vilka skillnader som biologiskt fanns mellan dem och svenskar.53 

                                                 
47 Delegationen för romska frågor, ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, (SOU 2010:55), Stockholm,  

2010, s. 372. 
48 Arbetsmarknadsdepartementet, 2014, s. 156. 
49 Ibid., s. 165. 
50 Ibid., s. 156. 
51 Ibid., s. 155. 
52 Ibid., s. 284. 
53 Ibid., s. 54. 
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Denna forskning spreds sedan under upptrappningen till andra världskriget och eta-

blerade en viss syn på romer som liknar den specifika forskning som ”Zigenarex-

perten” arbetade fram.54Under rasbiologins forskning etablerades en dominans över 

de kvinnor som ansågs befinna sig lågt på hierarkin etablerades genom att ifråga-

sätta deras mentala hälsa55 när de inte passade in i en dåvarande form av "kvinna"56 

såsom majoriteten såg det. Problemet utvecklades tillsynes vis att bli socialt innan 

det även blev politiskt. Oavsett så har förståelse av romer som olika svenskar fått 

ett genomslag som fortfarande är tydligt i nutid.  

5.2 SOU 2010:55: ”Romers rätt – en strategi för ro-

mer i Sverige” 

Det framställda problemet att kvinnor med romskt ursprung inte får tillgång till ar-

betsmarknaden är en kombination mellan majoritetssamhällets fördomar  och bris-

ten på utbildning hos kvinnorna. Detta framförs tydligt genom nedanstående citat.  

 
”Den slutsats som kan dras är att det i första hand är utbildningssituationen som är i 

fokus. Där hänvisar vi till kapitlet om rätt till utbildning för åtgärder med fokus på kvin-

nor. I andra hand handlar det om att bekämpa diskrimineringen (se kapitel 13) och i 

tredje hand om stöd till i första hand romska kvinnors egenföretagande.”57 

 

 

Romska kvinnors arbetslöshet blir ett problem som anses kunna åtgärdas genom 

lösningarna utbildning, antidiskrimineringsarbete och egenföretagande. Avsaknad 

av utbildning på grundskolenivå framförs som den singulärt mest avgörande punk-

ten genom strategin. Utbildning handlar i synnerhet om utbildning för unga, medan 

antidiskrimineringsarbetet är generellt för roma och egenföretagandet är specifikt 

för kvinnorna. Egenföretagandet blir en lösning för kvinnornas mer akuta situation, 

då dessa i högre grad saknar utbildning och arbete än exempelvis romska män. Ut-

bildning diskuteras som: 

 
”Diskriminering och brist på utbildning är de två enskilt viktigaste faktorerna bakom 

romers bristande tillgång till rätten till arbete. Det hindrar inte att andra insatser för 

att verka för romers etablering på arbetsmarknaden är viktiga. Det strategiska målet 

är där att hjälpa unga romer bryta mönstret av utanförskap (…).”58 

 

Romer anses befinna sig i utanförskap och detta vidmakthålls genom att romer be-

traktas som utanför det svenska samhällets värderingar vilket i tur sammankopplas 

med diskriminering. Frågan som uppkommer vid ovanstående citat gäller vad text-

producenterna menar med diskriminering. Gräver vi djupare i texten så samman-

kopplas ”diskriminering” med ”lika villkor”.    

                                                 
54 Arbetsmarknadsdepartementet, 2014. s. 60. 
55 Ibid, s. 49. 
56 De los Reyes (red.), 2011, s. 21ff. 
57 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 395. 
58 Ibid., s. 396. 
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”Uttrycket ”rasdiskriminering” avser varje skillnad, undantag, inskränkning eller fö-

reträde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, 

som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet 

eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga li-

vet.”59 

 

I citatet ovan har jag kursiverat ”lika villkor”. Föreställningen om lika villkor i stra-

tegin grundar sig i konceptet diskriminering där särskiljandet av romer och de ef-

terföljande verkningarna blir centrala. Diskrimineringslagstiftningen grundar sig 

främst på tanken om mänskliga rättigheter och härrör därmed mer formellt till in-

ternationella deklarationer och traktat.60 I början av texten hänvisar man till dessa 

internationella dokument vid lagstiftning, utredningar och så vidare precis som man 

gjort i början av SOU:n. Diskrimineringslagstiftningen gentemot etnisk tillhörighet 

baseras på artikel 27 i ICCPR och Europarådets ramkonvention. Att tala om "lika" 

innebär att människor ämnas ses som jämlika och deras värde ligger i deras mänsk-

lighet.  Förståelsen av att behandla alla lika grundar sig på en premiss av att män-

niskor förnekas saker på grund av att de har olika egenskaper i jämförelse med ma-

joriteten. "Likhet" blir därmed en central del i diskursen förknippad med antidiskri-

minering i problemförståelsen som vi kan se nedan.  

 
”(…)åtgärder för att synliggöra och motverka de mekanismer som styr diskrimine-

ringen av romer och som hindrar romer att på lika villkor som den övriga befolkningen 

delta inom samhällslivets olika områden.”61 

 

"Lika"-diskursen verkar för att förespråka att romska kvinnor ska ha "lika villkor" 

samt "möjligheter" att ta vilket arbete de vill, men i diskussionen om praktiska åt-

gärder så begränsas "lika möjlighet" till olika arbete. Kvinnor har andra villkor än 

män/ungdomar då arbetsmöjligheterna och insatserna framställs som snävare vilket 

innebär ett urskiljande av kvinnor där diskursen om lika villkor blir selektiv vid en 

grundligare studie av problemet. Frågan som måste ställas är vilka personliga ka-

rakteristika som likhet mäts utifrån om principen för lika villkor reduceras för 

romska kvinnor. Problemrepresentationen förespråkar att alla ska arbeta men lägger 

betydande vikt vid ungdomar som lättare att inkludera samt en generell syn där män 

inordnas under. Åtgärden egenföretagande har uppkommit delvis utifrån de romska 

representanternas egna önskemål men samtidigt begränsas dessa åtgärder genom att 

man använder sig av en sorts typiskhet i betraktandet av kvinnorna. Diskriminering 

i denna kontext kan urskiljas betyda olika behandling av människor i liknande situ-

ation. Blir det personliga egenskaper som styr så riskeras specifika förståelser utra-

dera en bredare förståelse. Romska kvinnor framställs i hög grad som outbildade, 

arbetslösa, klär sig annorlunda, samt att de är uppvuxna under traditionsbundna fa-

miljeförhållanden som de fortsätter leva under och påverkas av. Utifrån teorin så 

                                                 
59 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 497. 
60 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 De-

cember 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13. UN General Assembly, International Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 December 1965, United Nations, Treaty Series, 

vol. 660, p. 195. UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 

December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.UN General Assembly, International Covenant on 

Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, UN General As-

sembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III). 
61 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 578.  
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kategoriseras kvinnorna till att bli ”arbetslösa” och samtidigt annorlunda från män-

nen.  Detta innebär även att det läggs fokus på romska män som en motsats till 

kvinnorna och att maktstrukturerna frångår tanken om jämlikhet på grund av andra, 

förhandsskapade värderingar.62  

Det kan vara svårt för romska kvinnor att uppmärksamma när de blir särbehand-

lade som romer eller som kvinnor, speciellt när den större Romagruppen ses som 

missgynnade. Jämte detta riktas problemet med romska kvinnor utan arbete på dem 

som på ytan är tydligt romer; de som har typiskt romska namn och/eller bär romska 

kläder. De som strävar efter att ”smälta in”, där det främst är en subtil diskrimine-

ring som påverkar dem diskuteras inte något vidare i förhållande till arbete även då 

det blir relevant utifrån det rättighetsperspektiv som framställningen sägs utgå ifrån.  

 
”Kvinnodiskrimineringskonventionen innehåller bestämmelser om att kvinnor, precis 

som män, har rätt att välja vilket yrke de vill ha och vilken anställning de vill ta(…)”63 

 

Rättighetsdiskursen verkar för att påpeka att de har rättigheter men påtalar att det 

inte är en garanti. Istället framställs egenföretagandet som en individuell lösning 

när generaliseringar skapas utifrån vad vissa inom gruppen vill ha. Kvinnorna sär-

skiljs genom att de inte behandlas på liknande sätt som andra samtidigt som de 

särskiljs på arbetsmarknaden på grund av deras kön och romskhet. Genom att fram-

ställa problemet av kvinnornas arbetslöshet som grundat i diskriminering och att 

lösningen på detta främst är egenföretagande så begränsas synen på kvinnorna. Ar-

betet gentemot diskriminering framförs som viktigt och den lösningen som inriktas 

på kvinnorna innebär att de blir urskilda  från gruppen romer. Lösningen för kvin-

nors arbetslöshet som framställs i form av egenföretagande kan jämföras med de 

bredare lösningarna för exempelvis unga romer innebär att de har både ökade och 

minskade möjligheter att ”(…)delta inom samhällslivets olika områden.”64  

Om alla ska ha lika villkor, så ter det sig logiskt att alla ska ha möjlighet att nå 

samma potential, men finns det en tro om att kvinnor och män naturligt befinner sig 

i olika positioner i samhället så separeras de. Enligt den postkoloniala feministiska 

förståelsen så är den romska kvinnan nästintill det motsatta till det som anses vara 

normen. Utifrån kategoriseringar så placeras den romska kvinnan enligt strategin i 

en olikhet av att vara rom, kvinna, outbildad, arbetslös, och bidragstagare i motsats 

till en norm av den vite, svenska mannen som i ett könsmaktsordningssystem base-

rat på postkoloniala tankar hamnar i toppen av den sociala hierarkin.65 Kvinnorna 

särskiljs genom att ses som traditionsbundna av kulturella regler, att de har låg ut-

bildning, familjeansvar och ofta ingen egen inkomst,66 vilket ur det teoretiska per-

spektivet separerar dom från majoritetssamhället och romska män (med detta sagt, 

så menar jag inte att romska män inte har problem att finna arbete).67 Att påpeka att 

kvinnorna oftare saknar utbildning är utifrån teorin ett sätt att kategorisera dem som 

                                                 
62 de los Reyes, P; Molina, I; Molinari, D, (red.), 2006, s. 2ff.; Bacchi, C.L., 2009, s. 8ff.  
63 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 365 
64 Ibid. s. 578. 
65 de los Reyes, P.; Molina,I.; Molinari, D., (red.), 2006, s.5ff. 
66 Delegationen för romska frågor, 2010, kap 8. 
67 Bacchi, C.L., 2009, s. 185. 
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avvikande från normen.68 Förståelsen av kvinnorna reduceras för att kunna skapa 

lösningar, och olikheter inom romni förloras i samband med detta.  

Kan då egenföretagandet  bidra till att kvinnorna fortsätts vara isolerade (om de 

ser sina möjligheter begränsade till egenföretagande) snarare än behjälplig att mot-

arbeta diskriminering i vardagliga situationer, är en fråga som har tystats i förhål-

lande till problemframställningen.  Att en möjlig kombination mellan antidiskrimi-

neringsarbetet och kvinnors arbetssituation inte diskuteras gör att förståelsen av 

kvinnor i arbete blir snäv och missar möjligheten att kvinnorna kan bidra till att 

motverka fördomar. När de  själva anser sig ha bättre möjligheter till arbete som de 

skapat underbyggs synen på sig som exkluderade på grund av sin kultur. Intervjuade 

romer påtrycker själva att det viktiga är att majoritetssamhället behöver lära känna 

dem med: 

 
”Nästan alla av de intervjuade (…) pekar på att diskrimineringen enbart kan försvinna 

om människor i allmänhet får möjlighet att lära känna romer. Det gör man inte i nor-

malfallet, därför att romer inte släpps in på arbetsmarknaden”69 

 

Det talas inte om den gemenskap som kvinnorna kan skapa emellan sig utan snarare 

åtskiljs kvinnorna mer för att kunna upprätthålla deras egna kulturella rättigheter. 

Dessutom ser romni själva till att de har en inkomst utan risk för att arbetsgivare  

sorterar bort dem på grund av att de är romer.  

Den romska kvinnan skapas som underordnad de unga och männen i diskursen 

om arbete då dessa som subjekt på olika sätt särskiljer sig.70 Det är lättare för män 

och unga att skaffa jobb, eftersom kvinnorna till del har ansvaret för familjen. De 

ojämna maktrelationer71 gör att romska kvinnor inte endast ses som kvinnor utan 

även som romer, vilket resulterar i att kvinnorna ur diskursiv synpunkt blir mer 

utsatta när de sätts i en opposition till övriga grupper inom romer. De blir inom den 

egna gruppen blir "arbetslösa" i motsats till exempelvis männen som i högre ut-

sträckning har arbete. Kvinnornas position har familjehierarkiskt försämrats då de 

i många fall gått från att vara brödfödare till att vara den som förlitar sig på personen 

med inkomst efter att traditionella romska yrken för kvinnor försvann i och med 

bofasthet. Denna utveckling ger utrymme för ytterligare utsatthet för kvinnorna då 

synen på dem som subjekt inte förstärks och de fortsätter inta en underordnad po-

sition.72  

SOU:n har ett diskursivt fokus på ”delaktighet” och får betydelsen att romer ska 

vara en central del i beslut och i utformningen av åtgärder som de anser sig behöva. 

Delaktighet diskuteras dock knappt i kapitlet om arbete och detta innebär ett hålrum 

där kvinnorna hamnar i en position annorlunda den för män/ungdomar. Männen 

positioneras som utsatta på grund av att de är romer men de hamnar i den allmänna 

kategorin romer, och ur ett feministiskt perspektiv beror detta på att män anses vara 

den neutrala parten som kvinnan förhåller sig till. Förståelsen av ungdomarna gör 

att de får stor betydelse i arbetet med att  motverka fördomar, men kvinnorna tas 

                                                 
68 de los Reyes, P.; Molina, I.; Mulinari, D., (red.), 2006, s.5ff. 
69 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 374. 
70 de los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana, (red.), s.5ff. 
71 Bacchi, C. L., 2009, s. 28; 60. 
72 de los Reyes, P.; Molina, I.; Mulinari, D., (red.), 2006, s.5ff. 
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främst upp som en aktuell åtgärd. Delaktigheten blir någorlunda praktiskt använd 

här då egenföretagandet baseras på romska kvinnors önskemål som framförts vid 

samtal.  

 
”(…)våren 2009 har principen om delaktighet genom samråd fått status av lag i den 

nationella minoritetspolitiken.(…) Ett problem är dock vem gruppen representerar, 

och hur ledamöterna förankrar och rapporterar tillbaka, på sikt är det inte önskvärt att 

majoritetssamhället utser de som företräder romer, utan att det görs av romerna 

själva.”73 

 

Som citat ovan visar så ifrågasätts ”delaktighet” och vilka som representerar romer. 

Den osäkerhet i vem som representerar romer utmynnar i en osäkerhet gällande 

problemet. I SOU:n har romska kvinnor fått utrymme att framföra sina åsikter och 

synpunkter men tillsynes vis har dessa kvinnor tillhört en liten grupp representanter 

för vissa grupper inom den romska gruppen. Hade romska kvinnor med andra situ-

ationer i samhället varit delaktiga74 så hade synpunkterna möjligtvis gett en annan 

problemrepresentation samt en annorlunda lösning då variationen ökat. Utifrån ett 

postkolonialt feministisk perspektiv kan vid se att stereotyper vidhålls genom att 

koppla problemförståelsen till en smal syn på romni. 

5.3  ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032”  

Den här skrivelsen följer av SOU 2010:55 ”Romers rätt – en strategi för romer i 

Sverige” och fortsätter förståelsen av problemet. Problemet utmynnar i att lös-

ningen blir smal och onyanserad, vilket i sig resulterar i att diskrimineringsfrågan 

återigen kommer upp. Återkommer vi till vad den diskursiva betydelsen ”diskrimi-

nering” som diskuterades i början av analyskapitlet innebar så måste problemför-

ståelsen ifrågasättas. För vad blir resultatet om romska kvinnor förbättrar sin eko-

nomiska situation men det sociala inte följer med, och vad händer om romska kvin-

nor fortsatt inte känner sig accepterade av resterande samhälle, är två frågor som 

gett en annan förståelse av arbetslöshetsproblemet. Att fokusera på att romska kvin-

nor ska bygga upp egna företag och igenom detta förbättra sin självständighet är i 

sig inte en dålig idé, och jag argumenterar inte för detta, men samtidigt måste möj-

ligheterna breddas för att ta in den större gruppen kvinnliga romer. Det finns romska 

kvinnor som inte synligt är romer, de klär sig inte i de traditionella kläderna och de 

berättar inte att de är romer, så de kan få tag i och behålla ett arbete. Men samtidigt 

utsätts dem för en subtilare förståelse om att de skiljer sig från normen av att vara 

svensk och vit.75 Det grundläggande problemet som detta senare innefattar är att 

fördomar är omfattande och att romer särskiljs på grund av sin etniska och kulturella 

bakgrund om de medger den.  

                                                 
73 Delegationen för romska frågor, 2010, s. 222. 
74 de los Reyes, P; Molina, I; Mulinari, D, (red.), 2006, s. 2ff. 
75 Ibid. 2006, s.5ff. 
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”(…)traditionella, romska familjestrukturen karakteriseras av ett hierarkiskt, kollek-

tivt mönster, där kvinnan är underordnad mannen och de yngsta kvinnorna är längst 

ned i hierarkin. (…) de romska kvinnorna har en särskilt utsatt social situation till följd 

av männens överordnade position.”76 

 

Kvinnorna anses uppfylla en traditionsbunden roll och denna är en roll som männen 

inte upptar. De särskiljs även från majoriteten genom att olikheter grundar sig på 

attribut, och handlingen att någon särskiljer en annan utifrån de attribut som tilldelas 

dem. Diskursen om den romska kvinnan verkar för att förankra vissa stereotyper 

även då det finns en motsatt diskurs om mänskliga rättigheter som verkar för att se 

människor utifrån deras mänskliga egenskaper snarare än deras medborgerliga. Sett 

till citatet nedanför så etableras vikten av att ha ett arbete i ett svenskt samhälle. 

 
”Regeringen har i Sveriges nationella reformprogram 2011 (…) betonat arbetets be-

tydelse för social delaktighet då det ger inkomst, tillträde till sociala trygghetssystem 

och social gemenskap.”77 

 

För romska kvinnor att ha ett arbete kan det innebära att de blir självförsörjande och 

tar del i det sociala men diskussionen är inte omfattande gällande den sociala inter-

aktionen. Vad gäller barn och ungdomar påtalas skolans roll för att motarbeta för-

domar och social utsatthet men vad gäller vuxnas liv så tar man inte upp vad den 

sociala interaktionen har för betydelse. Den ”sociala gemenskapen” kan därmed 

ifrågasättas när det kommer till egenföretagandet då det finns en risk för försatta 

svårigheter för kvinnor att få en bredare kontakt med majoritetssamhället.   

 
”(…)fördomar och diskriminering mot romer en viktig förklaring till romers bristande 

förankring på arbetsmarknaden. Därutöver visar erfarenheten att vissa grupper, såsom 

unga och personer med en utbildning på högst förgymnasial nivå, generellt har en 

relativt svag förankring på arbetsmarknaden.”78 

 

Som ovanstående citat tyder på så är det minskade fördomar som gör det enklare 

för förankring på arbetsmarknaden. Minskade fördomar innebär dock mer interakt-

ion mellan romer och majoritetssamhället, och fokus på kvinnors egenföretagande 

istället för ett bredare fokus återspeglar en begränsad förståelse av problemet. Att 

isolera kvinnorna till vissa arbeten medan männen ges bredare möjligheter är inte 

särskilt logiskt vid antidiskrimineringsåtgärder.  

Det saknas komplexitet i förståelsen av kvinnornas arbetssituation även om det 

finns ett försvar av åtgärderna som grundar sig i en förståelse av att åtgärderna 

skapas för det gemensamma bästa. Specifika förståelser förloras därmed till förmån 

för mer generella som baseras på vissa förståelser.79 Huruvida detta beror på hur 

delaktigheten sett ut eller att detta alternativ har tett sig som bäst är inte möjligt att 

undersöka i detta läge. Det vore ändå intressant för problemformuleringen om kom-

plexiteten i frågan höjts. Lika villkor/möjligheter är ett dominerande tema genom 

                                                 
76 Regeringens skrivelse 2011/12:56, ,  “En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032” 

Stockholm, Sveriges Riksdag, 2012, s. 59-60. 

.77 Ibid., s. 45. 
78 Ibid., s. 44. 
79 de los Reyes, P.; Molina, I.; Molinari, D., (red.), 2006, s.5ff. 
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problemrepresentationen och frågan är vad det betyder i förhållande till romska 

kvinnor. ”Lika villkor” är en dominant del i diskrimineringsdiskursen i strategin 

och den används för att skapa en syn på hur sociala förhållanden ser hur. Tanken 

om att alla individer ska ha samma möjligheter till att lyckas med sina mål innebär 

att fokus även måste ligga på att alla får tillgång till möjligheter. Som vi kan se i 

citatet nedan så visar det på en föreställning som genomsyrar SOU:n.   

 
”(…)utjämna befintliga skillnader och ge individer tillhörande en socialt utsatt grupp 

lika möjligheter. Andra menade att romer skulle missgynnas på grund av att det leder 

till en föreställning om att romer inte klarar att ta sig fram på egna meriter.” 

 

”Lika möjligheter”  för romska kvinnor i jämförelse med romska ungdomar visar 

att det saknas djup i diskussionen genom att den inte breddas till att söka förståelser 

för hur kvinnorna skulle kunna få arbete inom andra, företag, myndigheter och så 

vidare i majoritetssamhället. ”Lika möjligheter” kan antingen ses som positiv sär-

behandling eller ”lika möjligheter” inför lagen.80 I detta fall hamnar strategin i den 

föregående förståelsen eftersom romer ses som påverkade av samhällets fördomar 

och därför behöver antidiskrimineringsarbete.  Inom diskursen ”lika möjligheter” 

så kan särlösningar ses som särskiljande  behandling vilket i sig är en typ av diskri-

minering. Diskursen ”lika möjligheter” verkar för att argumentera att romska kvin-

nor bör få en viss grad av hjälp av myndigheter samtidigt som förståelsen av att 

romer ska hjälpa sig själva även är ett centralt tema. 

 
”Det finns romer som av olika skäl döljer eller tonar ned sin romska identitet. En 

anledning till detta är att undvika diskriminering och fördomar.”
81 

 

Det blir en spänning mellan förståelsen av de romska kvinnor som tydligt visar att 

de är romer och de som försöker ”smälta in” (min markering) i majoritetssamhället. 

Denna spänning förenklar lösningar och förenklar förståelsen av de romska kvinnor 

för att rikta in sig på dem som anses behöva mest hjälp. Men förenklingar riskerar 

även att underbygga stereotyper vilket uifrån teorin man bör har i åtanke.82 De prak-

tiska områdena går före de mer sociala såsom diskriminering. 
 

”Åtgärderna bör vidtas med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och med sär-

skild betoning på principen om icke-diskriminering och jämställdhet.”83 

 

Vi kan se ovan att rättighetsdiskursen fortsätter framhållas, och i citatet nedan pre-

senteras delegationens målförslag: 

 
”(…)fler romer ska kunna försörja sig själva, diskriminering av romer på arbetsmark-

naden ska upphöra, fler romer ska starta och driva företag, fler romer ska vara an-

ställda inom stat och kommun, romska kvinnor ska ha bättre förankring på arbets-

marknaden, (…)”84 

 

                                                 
80 Bacchi, C.L. 2009, s.187. 
81 Regeringens skrivelse 2011/12:56, 2012, s. 6. 
82 de los Reyes, P.; Molina, I.; Molinari, D., (red.), 2006, s.5ff. 
83 Regeringens skrivelse 2011/12:56, 2012. s. 26.  
84 Ibid. s. 43.  
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I strategin finner man inte specifika insatser inriktade på kvinnor i det korta avsnitt 

om arbete som finns men det öppnar även upp för att kvinnor ska få tillgång till 

andra arbeten än dem de skapar själva genom egenföretagande. I förslaget tar myn-

digheter, stat och kommuner på sig mer ansvar för helheten gällande arbete för ro-

mer. Det blir mer diffust ifråga om kvinnorna men samtidigt så stänger man inte in 

dem i en viss jobbstrategi. Det tyder på att synen på romer här har breddats alltme-

dan spänningen kvarstår när citat såsom nedan. 

 
”Ingen klyfta, menar regeringen, är så stor som den mellan dem som har arbete och 

dem som står utanför arbetsmarknaden. För att alla ska ha samma möjligheter att på-

verka sin vardag och forma sina liv måste alla kvinnor och män ges möjlighet att träda 

in på arbetsmarknaden.” 85  

 

Utifrån denna skrivelse så gynnas det svenska samhället av att fler har arbete men 

samtidigt så finns den politiska aspekten inneboende i uttalandet. Då det är ett po-

litiskt mål att så många som möjligt har arbete för att sedan kunna betala in skatt 

tills staten är ett uppenbart politiskt mål samtidigt som färre då befinner sig i utsatta 

situationer. Egenföretagandet i sig är ett alternativ till att få människor i arbete 

såsom visas i SOU:n, men att framföra detta som det bästa alternativet för romska 

kvinnor är att bortse från den potential som arbete där romer kan arbeta jämsides 

med icke-romer har. Denna senare, mindre specifika, förståelse av romer och arbete 

utgör både en mindre effektiv och mer effektiv föreställning. För när kvinnorna får 

mindre specifika insatser riktade mot sig har de mer möjlighet att välja själva vad 

de vill arbeta med medan specifika insatser kan ses som begränsande.  

 

 

 

 

                                                 
85 Regeringens skrivelse 2011/12:56, 2012., s. 45.  
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6 Slutsats 

I den här uppsatsen har problemförståelsen av romska kvinnors arbetssituation un-

dersökts och har utmynnat till att det finns två dominerande diskurser. Den första 

innebär en rättighetsdiskurs som ser romer utifrån deras mänskliga egenskaper, me-

dan den andra diskursen framför förståelser av romer som levt kvar i samhället un-

der en lång tid. Romnis arbetslöshet betraktas främst som ett socialt problem baserat 

på lång samhällelig exkludering och diskriminering som fortfarande sätter spår, 

även i policys menade att hjälpa romer. Det diskursiva visar även på en patriarkal 

kvinnosyn där kvinnorna ses som bundna till männen och därmed begränsar deras 

arbetsmöjligheter.  De romska kvinnorna framförs vara en viktig del i arbetet men 

det finns problem med romers delaktighet när romer ska representera sig själva. 

Dessutom finns det vissa skillnader som visat sig mellan materialet i analysen gäl-

lande förståelser men dessa är inte stora nog att påverka de närvarande diskurserna. 

Problemförståelsen utmynnar i negligering av romska kvinnors diversitet och 

de olika problem som dem utsätts för, men problemförståelsen gynnar också kvin-

norna till viss del av att de uppmärksammas som extra utsatta i och med egenskap-

erna kvinna och rom. Hade kvinnorna betraktats utifrån en bredare förståelse av 

egenskaper snarare än utifrån traditioner så hade problemet sannolikt inte fått en 

sådan specifik lösning. Romska kvinnor framställs på ett grundläggande sätt utifrån 

ett flertal gamla stereotyper även då rättighetsdiskursen förespråkar att de ska be-

traktas som subjekt istället för objekt. Utifrån detta finner det post-koloniala femin-

istiska perspektivet ett fortsättande av olikhetstänkande och skapande av ”den 

andra”. Utifrån rättighetsdiskursen så finns det tankesätt om att människor har rätt 

till sin kultur och detta har format förståelsen av romni. Rättighetsdiskursen som 

ämnade visa romska kvinnor utifrån mänskliga egenskaper utelämnade förståelsen 

av olikheter inom gruppen som påverkar deras situation gällande diskriminering 

och arbete.  

Diskurserna som omgärdar ämnet skiljer sig något åt och har förändrats med tid 

sett till vitboken i början av analysen. Rättigheter blir alltmer centralt även om dis-

kriminering fortsätter vara ett aktuellt ämne. Summerat är problemförståelsen att 

romnij är arbetslösa på grund av traditionella levnadssätt och  social exkludering i 

form av diskriminering, och detta har resulterat i att åtgärderna korresponderar till 

problemförståelsen.  
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