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Abstract 

 
The aim of the thesis is to study how the identities of Finnish romani are affected by 

prejudgments within the society. The main questions addressed are how individuals feel they 

are being treated in relation to the existing stereotypical images of Finnish romani and 

whether the social stigma affects their identities. The qualitative study is based on interviews 

with four Finnish romani. The theoretical framework of the study includes Erving Goffman’s 

theory on stigma and Randall Collin’s theory regarding social rituals. The study shows that 

Finnish romani are treated in a discriminating manner due to the existing prejudgement of the 

group. To handle this discrimination the individuals set a high value in being part of the ethnic 

group. Common traditions within the group bring emotional satisfaction and feelings of 

shelter and connectedness to the individuals. In general, being part of a group (ethnic or not) 

affects the identity of the person. For Finnish romani that holds particularly true, however, 

due to the prevailing prejudgement of the group within the society. As such, for a Finish 

romani, the group is of profound importance for the maintenance and the development of the 

identity.    
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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet i denna uppsats är att studera finska romers identitetsskapande. De 

frågeställningar som studien avser att besvara utgörs av hur finska romer anser att de blir 

bemötta utifrån de stereotypa föreställningar som finns och om stigmatiseringen påverkar 

deras identitetskapande. Studien tillämpar ett kvalitativt angreppssätt baserat på fyra 

intervjuer. Studiens teoretiska ram består av Erving Goffmans teori om stigma och Randall 

Collins teori om sociala ritualer. Arbetet visar att det finns ett diskriminerande bemötande 

som bygger på fördomar av gruppen finska romer och för att hantera dessa är deras 

grupptillhörighet viktig. I den skapas emotionella energier genom gemensamma traditioner 

som bidrar till att känna samhörighet och trygghet. Gruppen är avgörande för identiteten och i 

ett majoritetssamhälle som präglas av stereotypa föreställningar om finska romer är gruppen 

ännu viktigare för att identiteten ska kunna upprätthållas och utvecklas.          

 

Nyckelord: Identitet, stigmatisering, finska romer, traditioner, grupptillhörighet.
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1. INLEDNING 
 

Jag har en god vän som hade en butik med en del attraktiva och lättstulna saker. När det 

kom zigenare ringde han till den stora cykelaffären bredvid och lånade en eller ett par 

personer som bevakade zigenarna. Oftare än inte sågs de försöka stjäla. (PASSAGEN, 

2012) 

 

1996 beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till olika 

insatser för att främja romernas situation i det svenska samhället. I denna rapport lämnas en 

beskrivning av romernas levnadsvillkor som i flera avseenden är oroväckande, många romer 

befinner sig i en utsatt situation inom i stort sett alla samhällsområden. I Sverige har 

främlingsfientlighet och rasism varit påtaglig på etnisk grund och det har många gånger slagit 

hårt mot romerna i form av diskriminering i olika situationer (Romer i Sverige - tillsammans i 

förändring 1997:14).  Situationen är fortfarande tydlig och genom en rapport från DO 2004, 

Diskriminering av romer i Sverige redovisas ett tvåårigt regeringsuppdrag som gick ut på att 

skapa en plan för att förbättra romers situation i samhället men även där kunde det konstateras 

att romerna fortfarande blir utsatta för diskriminering och kränkningar. I flera fall som tyder 

på utanförskap kunde det konstateras att romer blir utsatta för kränkande bemötande på olika 

arenor såsom restauranger, butiker och inom sociala medier, vilket är ett bevis på att mer 

arbete behöver genomföras och att det finns en fördomsfull bild av romer. En kartläggning av 

romer visar att de blir utsatta för både strukturell och individuell diskriminering. Många romer 

saknar kunskap om sina rättigheter samtidigt som det finns ett stort behov för att kunna 

utveckla romernas rättigheter och möjligheter, något som de flesta invånarna redan har i det 

svenska majoritetssamhället. Massmedierna har också haft och har en viktig roll för skapandet 

och upprätthållandet av majoritetssamhällets attityder till romer vilket i sin tur har stärkt den 

stigmatisering som sker av gruppen. Ständigt publiceras forskningsstudier, artiklar och inslag 

i massmedier som många romer upplever som kränkande (OD 2004:14).  

   Det som ligger till grund för ökad kunskap och förståelse är att våga vara kritisk mot det 

tankemönster som finns i majoritetssamhället. De fasta stereotypa föreställningarna har oftast 

varit negativa och majoritetssamhället har i stort sett haft ensamrätt på hur romer definieras 

och därefter presenteras. Överlag har romer haft svårt att få uttrycka sin identitet i ett 

majoritetssamhälle (OD 2004:15).      

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur stigmatiseringen av finska romer påverkar deras 

identitetsskapande. Jag vill även ta reda på hur de blir bemötta utifrån de stereotypa bilder 

som skapas i media, sociala medier och i det vardagliga samtalet. Slutligen vill jag undersöka 

detta utifrån finska romers perspektiv för att förstå hur de hanterar den stigmatisering som 

sker av gruppen. Därmed vill jag bidra till en ökad kunskap och förståelse för finska romers 

levnadssätt och hur deras identitet påverkas av den diskriminering som skapas utifrån 

fördomar.    

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever finska romer att de blir bemötta utifrån den stereotypa bild som ges i 

media, sociala medier och det vardagliga samtalet? 

 

2. Hur påverkar stigmatiseringen finska romers identitetsskapande? 
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3. Hur hanterar finska romer den stigmatisering som sker av gruppen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Det finns ett stort antal romska grupper runt om i Sverige. För att få ett så pålitligt resultat 

som möjligt har jag valt att begränsa mig till finska romer. De romska grupperna skiljer sig i 

utövande av tradition och hur de lever enligt sin kultur så jag valde därför finska romer då 

deras traditionella klädsel gör att de utmärker sig. Jag har även valt att endast fokusera på 

finska romers upplevelse av fördomar eftersom det är deras upplevelse som är relevant för 

min studie då den handlar om vilken inverkan det får på deras identitetsskapande.  

   

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

1.4.1 Identitet  

 

Identitet handlar i grunden om gemenskap, emotionella laddningar och en kollektiv 

tillhörighet. Identitet är inte en egenskap som är unik eller individuell, det är snarare något 

som förklarar vilka kollektiva tillhörigheter och identifikationer som vi har gemensamt med 

andra individer. Identiteten skulle kunna beskrivas som något som blir likt en brygga mellan 

den unika person vi är och samhället. Då vi beskriver social identitet och olika roller eller 

kulturell identitet och olika levnadssätt så förklarar vi samtidigt vilken struktur samhället har 

och hur det är uppbyggt (Hammarén & Johansson 2009:41). 

 
1.4.2 Diskriminering 

 

Begreppet diskriminering som används i denna studie omfattar både individuell och 

strukturell diskriminering. Individuell diskriminering innebär orättvis och kränkande 

behandling som utövas mot en enskild person på grund av sin etniska tillhörighet. Den 

strukturella diskrimineringen handlar om de regelverk, normsystem och det tankemönster som 

samhället genomsyras av och som sedan påverkar individers och gruppers förutsättningar till 

lika villkor (OD 2004:6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

1.4.3 Romer som grupp 

  

Fram till början av 1900-talet har man i Sverige ömsom kallat romerna antingen tattare eller 

zigenare. Många av de finska romerna som tidigt kom till Sverige avvisades till Finland. 

Under den gemensamma nordiska arbetsmarknaden valde de att flytta tillbaka. Idag bor 

omkring 3000 finska romer i Sverige. Under 1800-talet skedde en romsk invandring från 

Ryssland och barn till dem brukar kallas svenska zigenare eller romer. De utomnordiska 

romerna som idag är majoritet i Sverige kom under 1960-talet och tog sig till Sverige genom 

arbetskraftsinvandring från till exempel dåvarande Jugoslavien eller som flyktingar (Romer i 

Sverige - tillsammans i förändring 1997:17–18).  I Sverige bor idag sammanlagt 60 000 

människor med romsk bakgrund och myndigheterna har enligt tradition delat upp dessa i fem 

grupper: svenska romer, finska romer, resande romer, utomnordiska romer och nyanlända 

romer (Cederberg 2010:15). Romerna är en heterogen grupp med olika bakgrunder och olika 

sätt att tala romani. Olika romska folkslag har olika sätt att utöva sina traditioner och leva 

efter sin kultur. Ändå har de mycket gemensamt, framförallt medvetenheten om ett 

gemensamt ursprung, likartade värderingar, traditioner, kultur och erfarenheter (Romer i 

Sverige - tillsammans i förändring 1997:18).   
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1.5 Disposition 
 

I kapitel ett redogörs för forskningsområdet där syfte och frågeställningar presenteras och här 

ges även en beskrivning av studiens avgränsning och definition av begrepp. I kapitel två 

beskrivs romernas historia i Sverige, levnadssätt, identitet och deras kultur. I kapitel tre ges en 

sammanfattning av det aktuella kunskapsläget utifrån identitetsskapande i relation till 

fördomar och etnisk diskriminering. I kapitel fyra presenteras mina teorier, först Erving 

Goffmans teori om stigmatisering och sedan Randall Collins teori om sociala ritualer. I 

kapitel fem beskrivs först hur sökning av tidigare forskning gått till. Därefter förklaras vilket 

metodval som gjorts och hur det genomförts med hänsyn till viktiga aspekter såsom 

förförståelse, urval, genomförande av intervjuerna, etiska aspekter, bearbetning av material, 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel sex redogör jag för mitt resultat och min 

analys som avslutas med en slutsats. Redovisningen av intervjuerna har delats upp i teman 

som ska underlätta för läsaren att förstå hur jag nått min slutsats. Slutligen i kapitel sju 

presenteras en diskussion kring undersökningens slutsatser i jämförelse med tidigare 

forskning. Till sist diskuteras vidare forskning inom området.                 
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2. ROMERNAS HISTORIA 
 

Även om det finns stora luckor i kunskapen kring romernas historia då alltför lite är bearbetat 

och mycket är okänt ska jag försöka ge en sammanfattning och redogöra för några viktiga 

delar (OD 2004:15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Dessa delar ska ge en ökad förståelse av de finska romernas historia och därmed bidra till 

kunskap som är viktig att bära med sig för att delvis kunna förstå varför och hur finska romer 

lever idag. I min beskrivning av romernas historia kommer namn som zigenare användas för 

att namnge den grupp som vi idag kallar romer, på grund av historiska händelser och hur de 

på den tiden benämndes. 

 

2.1 Det indiska ursprunget 
    

Zigenarna kommer ursprungligen från Indien vilket kunde konstateras år 1763 då en 

präststuderande lärde känna några indier vars språk var likt zigenarnas. Han skrev ner en lista 

med indiska ord och jämförde dessa med zigenarnas som visade sig vara i stort sett identiska 

(Goldstein-Kyaga 1990:19). Orsaken till varför de gav sig iväg från Indien är ännu oklart men 

forskare menar att under 1010-talet då det pågick ett muslimskt erövringskrig i Asien sattes en 

hinduisk armé ihop av flera folkslag och ett av dem var zigenarna. Efter att Sind och Punjab 

(dagens Indien och Pakistan) invaderades av muslimerna tvingades den hinduiska armén dra 

sig tillbaka genom Afghanistan och Iran och efter decennier kunde de nå Anatolien (idag 

Turkiet). De ingick i en medeltida armé och var i praktiken en enhet utan något land där 

vapen garanterade makten och sammanhållningen (Cederberg 2010:17–18).  

  

2.2 Romer i Sverige 
 

I Sverige har romerna kallats både zigenare och tattare. Många av dem föredrar att kallas 

romer, vilket på romani betyder människa eller gift man. I Sverige gjordes länge ingen 

skillnad mellan ”tattare” och ”zigenare” vilket går att tyda ur äldre lagtexter. Det var först i 

slutet av 1800-talet som man började särskilja dessa grupper. (Cederberg 2010:14–15). 

     När de första romerna kom till Sverige år 1512 kunde det konstateras att det var ett fint 

sällskap med en greve ibland dem. De hade dyrbara kläder som gav ett gott intryck, de fick ett 

fint mottagande och blev direkt erbjudna husrum och pengar. Men med tiden förändrades 

detta bemötande till en misstänksamhet eftersom kläderna var så annorlunda och språket 

främmande. Det fanns på den tiden en rädsla för att turkarna skulle ta sig in i Sverige eftersom 

de härskade i hela Europa. Misstankarna om att zigenarna skulle kunna vara turkiska spioner 

växte och det var från den stund en lång och omfattande förföljelse av romer påbörjades i 

Sverige. Ärkebiskopen Laurentius Petri förbjöd år 1560 att zigenare skulle få ta del av 

kyrkans tjänster och man fick inte heller ha någon kontakt med dem. År 1637 skapades den 

första lagen mot zigenare, den kallades ”tattarplakatet” och byggde på att inom loppet av ett 

år skulle alla zigenare förvisas ut ur landet. De som hittades därefter fick slås ihjäl eller om de 

var barn eller kvinnor jagas ut ur landet (Cederberg 2010:38).  

   Under 1700-talet behövde Sverige fylla på med soldater till de krig som landet deltog i och 

för att det skulle vara möjligt förekom tvångsmässig värvning av romer till krigsmakten och 

förflyttning av dem till platser där de placerades ut som knektar. Även under 1800-talet var 

inställningen till romer hård och olika typer av begränsningar skulle försvåra romernas 

möjlighet till utövning av näring. År 1914 beslöts att zigenare inte längre var önskvärda i 

Sverige och all invandring av zigenare förbjöds. Lagen följdes och var mycket effektiv, den 

betydde att romerna blev helt isolerade från sina släktingar i Europa. En skrämmande 
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konsekvens var att de romer som försökte undfly förintelsen inte kunde få skydd i Sverige och 

inte heller i övriga nordiska länder, som införde liknande lagar. (Cederberg 2010:39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   År 1921 startades ett rasbiologiskt institut i Sverige med rasistiska influenser. Rasbiologiska 

inslag och rashygien som syftade till att sterilisering blev ett socialpolitiskt redskap där krav 

på planerad sterilisering av mindervärdiga raser skulle genomföras (OD 2004:11). 

Steriliseringslagen skärptes 1941 då den skulle rikta in sig på de som tillhörde samhällets 

bottenskikt, man döpte denna grupp till ”felaktiga element”. Till denna grupp tillhörde 

förståndshandikappade, homosexuella, zigenare och människor med sociala problem som 

kunde riskera att sprida vidare dåliga gener till nya generationer. Uppskattningsvis var det 

63000 människor som steriliserades, av dem var 90 procent kvinnor och det var framförallt 

tattare och zigenare (Cederberg 2010:40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   På 1950-talet stod nästan alla svenska romer utanför både arbets- och bostadsmarknaden då 

många av dem var analfabeter eller psykiskt och fysiskt skadade av ett hårt liv i undermåliga 

bostäder. Deras barn fick inte gå i skola och upplevde förföljelse och trakasserier. En liten 

vändning skedde år 1954 efter en zigenarutredning, då folklivsforskaren Carl-Herman 

Tillhagen genomförde en intervjuundersökning bland romer i Sverige och kunde konstatera 

att de var utsatta för en mängd rasdiskriminerande behandlingar. Efter utredningen förslogs en 

rad åtgärder för att förbättra romernas situation i samhället. Deras barn skulle ha en garanterad 

skolplats och det var även viktigt att erbjuda bostäder till romer i befintliga bebyggelser. År 

1963 släpptes en bok av Katarina Taikon, Zigenerskan. Enligt journalisten Gunni Nordström 

blev boken en vändpunkt för svenska romer. Boken beskriver de svåra förhållanden som 900 

romer i Sverige levde i. Den skapade en opinionsstorm som tvingade myndigheterna att förstå 

att förutsättningarna för romer behöver förändras och förbättras. Taikon stred tillsammans 

med sin man Björn Langhammar och sin syster Rosa Taikon för romernas rättigheter genom 

demonstrationer och debattartiklar (Cederberg 2010:42–43). År 1999 kunde romerna erkännas 

som en av fem nationella minoriteter i Sverige, vilket har ökat möjligheten för romer att 

påverka frågor som rör dem. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå ett 

tillfredsställande resultat, till exempel när det kommer till den sociala och kulturella 

situationen för svenska romer. Många befinner sig i en mycket utsatt situation inom alla 

samhällsområden, skolan, arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Den officiella 

diskriminerande lagstiftningen finns inte kvar men fördomar om romer och ett negativt 

bemötande av romer har levt vidare och benämns antiziganism (OD 2004:12).      

 

2.3 Romernas kultur  
 

Romer är noga med renlighet, det finns romer som inte skulle ställa ifrån sig sin matkasse på 

gatan då den anses vara smutsig. Det finns även de romer som skulle göra sig av med bestick 

eller kastruller om de hamnade på golvet (Cederberg 2010:57). För en rom är inte smuts likt 

smuts i vanlig mening, utan det är smuts på ett djupare plan, det skulle kunna jämföras med en 

upplevelse av brist på moral och kaos. En grundläggande princip är att inom den romska 

renhetsföreställningen skilja på det som kommer in i kroppen, alltså det man förtär, från det 

som lämnar kroppen. Det som lämnar kroppen gör det från nedre delen av kroppen så därför 

går det ut på att skilja den nedre från den övre delen. Romer är även noga med att allt som har 

med mat att göra ska vara rent. Romer vill hålla maten borta från olämpliga substanser och 

större delen av dessa substanser kommer från kroppen, speciellt från den kvinnliga och från 

djur, men även från marken (Goldstein-Kyaga 1990:31). 

   Det är även viktigt för en rom att skilja på mannens och kvinnans kläder vid tvättning då 

kvinnans flytningar anses vara orena för mannen. Män och kvinnor får inte heller använda 

samma toalett och badkar, det är en hygienisk och moralisk fråga (Goldstein-Kyaga 1990:33).  
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   Romerna tog med sig mycket av den kultur de lever efter idag från sitt indiska 

ursprungsland, men tillämpningen av den skiljer sig mellan olika romska grupper från olika 

länder (Cederberg 2010:57). Det finns vissa drag som är gemensamma för alla romer, ett av 

dem gäller de föreställningar som finns om rent och orent. Renhet handlar om vad som är rätt 

och fel, om social ordning och människors relation till varandra. Föreställningar om renlighet 

har alltid funnits och varit grunden för den sociala distans som finns mellan romer och icke-

romer (Cederberg 2010:58). 

   Det finns en stark misstro mot majoritetssamhällets skolor där romska barn riskeras att bli 

diskriminerade genom att till exempel bli kallade tattare eller zigenare av sina kamrater. Det 

finns också ofta en undermålig kontakt med lärarna, vilket kan bero på otillräcklig kunskap 

som lärarna har angående romer och deras kultur. Nu har flera skolor börjat anställa romska 

modersmålslärare för att förbättra situationen. Romer värdesätter skola och utbildning högt, 

det är en förutsättning för integrering (Cederberg 2010:59). 

   En tradition som finns inom romsk kultur men som utövas i olika grad och på olika sätt är 

när en rom begår ett allvarligt brott som till exempel äktenskapsbrott, tjuvnadsbrott eller olika 

tvister mellan romer. Skulle ett sådant brott begås tas det upp och behandlas i något som heter 

kris, vilket är en typ av domstol. Om en rom upplever att denne utsatts för ett sådant brott 

vänder sig denne till en betrodd, klok äldre man för att samla romerna till kris. En jury tas ut 

och om den misstänkte anses skyldig så kan denne straffas med böter eller utestängning från 

det romska samhället (Cederberg 2010:60). För romer är det viktigt att en döende aldrig 

lämnas ensam. Alla som kan samlas vid ett sådant tillfälle måste delta, det kan vara allt från 

släktingar till vänner. Det handlar om att få en förlåtelse för de synder man begått under den 

döendes livstid (Cederberg 2010:61).  

     

2.4 Levnadssätt och identitet 

 

Det går inte att ge en fullständig beskrivning av en roms levnadssätt och identitet på några få 

rader, men kommer här att försöka redogöra för de delar som är av central betydelse för en 

roms identitet.  

   En viktig del för en rom är familjens välgång och då är det inte bara kärnfamiljen det 

handlar om. En rom strävar efter att vara solidarisk och lojal med familjen, släkten och sitt 

nätverk. För att det ska fungera ställs krav på att ge ett socialt, ekonomiskt och känslomässigt 

stöd till alla i gruppen. Att respektera och vara mån om människan och mänskliga relationer 

är något högt värderat inom gruppen. Att känna glädje och sorg är i hög grad en process man 

går igenom tillsammans och delar med gruppen. Andra delar, så som olika angelägenheter och 

sjukdomar inom familjen, är något som engagerar hela släkten. Att barnen mår bra och har en 

god uppfostran är också något som alla deltar i (Romer i Sverige - tillsammans i förändring 

1997:22–23). De äldre romerna bemöts alltid med stor respekt och de som blir svagare på 

grund av åldern eller de familjemedlemmarna som blir sjuka vårdas med omsorg. Det finns 

drag i det romska samhället som påminner om ett hierarkiskt stamsamhälle, då män och 

kvinnor har olika roller och de äldre rankas högre än yngre. I det tidigare avsnittet beskrevs 

rituell renlighet, vilket är en viktig tradition och genomsyrar stor del av en roms levnadssätt. 

Denna renlighet innefattar en rad koder och regler för hur man bör agera och uppföra sig i 

olika situationer (Romer i Sverige - tillsammans i förändring 1997:23) .  

   Romernas förhållande till icke-romer har historiskt sätt handlat om att romerna inte vill 

utveckla en kontakt med icke-romerna på ett personligt plan. Grunden till den avvaktande 

inställningen kommer från en mer eller mindre fientlig omgivning och förföljelse som har lett 

till att gruppen slutit sig. Den romska identiteten är stark i Sverige även om livet här har 

förändrats enormt de senaste 40 åren. Under 1960-talet fick romerna möjlighet till 

regelbunden skolundervisning, vilket har gjort att de har regelbunden kontakt med den 
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omgivande befolkningen på ett annat sätt. Det moderna svenska samhället kan innebära 

svårigheter och problem i förhållande till romska värderingar och traditioner på grund av 

riskerna för att hamna i fel sällskap, missbruk och kriminalitet. Även tv och videofilmer är en 

bidragande faktor till hur den västerländska livsstilen gjort sig påmind i romernas liv. Många 

romer anser att det är omöjligt att fullt ut vara rom i det svenska samhället då det begränsar 

möjligheten att ta sig fram inom områden som till exempel arbetsmarknaden eller ökar risken 

att bli utsatt för diskriminering och fördomar (Romer i Sverige - tillsammans i förändring 

1997:23–24) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel redogörs för fyra forskningsstudier om etnicitet, fördomar, stereotypa 

föreställningar, identitetsskapande och segregation. Den första studien förklarar hur finska 

romer blir bemötta inom bostads- och arbetsmarknaden. Därefter presenteras en studie som 

förklarar varför finska romer exkluderas eller inkluderas i det finska samhället. De två sista 

studierna beskriver upplevelsen av att tillhöra en etnisk minoritet och hur bemötandet av 

majoritetssamhället påverkar identitetsskapandet. Kapitlet avslutas med en motivering till mitt 

val av forskningsområde.      

 

3.1 Att möta fördomar- En kvalitativ studie om några finska och 

utomnordiska romers upplevelser på bostads- och arbetsmarknaden 
 

Denna studie bygger på den erfarenhet romer har av att handla inom bostads- och 

arbetsmarknaden och om de då upplever att de blir diskriminerade (Filhm & Ljungqvist 

2012:6). Studien belyser och ska öka förståelsen för hur finska och utomnordiska romer 

upplever sin och gruppen romers situation på bostads- och arbetsmarknaden. Den belyser 

även hur romerna hanterar dessa svårigheter och vilka strategier som används för att hantera 

ett dåligt bemötande på dessa arenor (Filhm & Ljungqvist 2012:7).  

   Data har samlats in med hjälp av sex intervjuer för att få romernas perspektiv av hur de 

uppfattar sin situation då de kommer i kontakt med bostads- och arbetsmarknaden (Filhm & 

Ljungqvist 2012:24).  

   Resultatet av studien visar att när det handlar om bostadsmarknaden hade respondenterna 

haft lätt att få sin nuvarande bostad men kände till andra romer som haft problem. De flesta 

trodde att typiska romska efternamn och den traditionella klädseln har stor betydelse för de 

svårigheter som uppstår vid sökandet av bostad (Filhm & Ljungqvist 2012:38). När det 

kommer till arbetsmarknaden uttryckte samtliga respondenter att det är svårt för romer att få 

arbete och förklaringar som gavs var både att romer har låg utbildningsnivå men även att det 

finns förutfattade meningar om romer. Vissa av de intervjuade uppgav att de blivit 

diskriminerade på arbetsmarknaden (Filhm & Ljungqvist 2012:44–45).  

   I resultatet från insamlad data kan det tydas att det finns såväl positiva som negativa 

upplevelser av både bostads- och arbetsmarknaden. Men en allmän uppfattning som kan 

urskiljas av respondenternas upplevelser är att det finns fördomar som uppstår då det framgår 

att en rom bär på ett typiskt romskt namn eller den finska traditionella klädseln då denne ska 

inträda i dessa områden. Denna uppfattning bekräftas genom den statliga utredningen från 

DO, refererad i, Den segregerade integrationen (2008) som förklarar att invandrade 

människor som bor i specifika stadsdelar men även i SOU-utredningen Bortom vi och dom 

konstaterar att människor med en invandrarbakgrund upplever en inkludering till vissa platser 

och exkludering från andra (Filhm & Ljungqvist 2012:49).  

   Det är tydligt utifrån respondenternas upplevelse att det finns en fördomsfull bild av romer 

och att detta påverkar romernas möjlighet att ta sig fram på bostads- och arbetsmarknaden.  

 

3.2 “Claiming Citizenship: Marginalised Voices on Identity and Belonging” 

 

I denna artikel beskrivs romernas situation i Finland. Romerna i Finland har länge delat den 

finska historien med majoritetsbefolkningen men ändå valt att behålla sin särskilda identitet. 

Denna artikel redogör för hur identitet och tillhörighet kopplas samman genom att genomföra 

konversationsliknande intervjuer med tio romska aktivister för att få deras upplevelse av 

problematiken (Nordberg 2006 5:523).   
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   De frågor som läggs fokus på i analysen är om upplevelsen av tillhörighet och identitet är 

viktigt. Hur ser den finska politikens inställning ut när det kommer till romernas 

medborgarskap och vad inkluderar och exkluderar Finlands romer i deras medborgarskap 

(Nordberg 2006 5:527)? Nordberg kommer fram till att medborgarskap innebär en 

exkludering av unika kvalitéer och det finns en gräns för identitet och medborgarskap. 

Avgörande är att kunna vara en del av historiska berättelser, helst deltagit i dem, till exempel i 

krig. Utestängning och att inte få ett fullvärdigt medborgarskap avgörs genom som Nordberg 

förklarar det på ett tredimensionellt sätt, materiellt, symboliskt och emotionellt. I den första 

dimensionen avgörs vilken möjlighet man har att kunna konsumera varor. Romernas höga 

arbetslöshet medför ingen stabil inkomst och därav följer ett materiellt utanförskap. Den 

symboliska dimensionen innebär vilken förståelse en individ har av de kommunikativa 

normerna och därmed har möjlighet att bli en del av gemenskapen. Den emotionella 

dimensionen handlar om den erfarenhet individen har av diskriminering och bristande respekt 

på olika plan i vardagslivet.  

   Romerna tillhör underklassen i samhället vilket skapar svårigheter att bli en del av 

majoritetssamhället och därmed få möjligheter att delta i majoritetskulturen. Om ekonomiska 

och sociala orättvisar kan erkännas och omfördelas skulle det finnas möjlighet till förändring. 

För att nå dessa förändringar krävs det enligt deltagarna att utbildning och integrering kan 

bryta kommunikativa och kulturella gränser, något som skulle leda till en bättre självkänsla 

och ett bättre självförtroende (Nordberg 2006 5:536–37).     

 

3.3 ”The construction of ethnic minority identity: A discursive 

psychological approach to ethnic self-definition in action” 

 
Denna artikel förklarar hur medlemmarna i en etnisk minoritet påverkas i sitt 

identitetsskapande av att leva i ett majoritetssamhälle. I studien undersöks hur unga mapuche 

konstruerar sin etniska identitet i Chile (Merino & Tileaga 2011 1:86). Studien bygger på en 

undersökning av 30 stycken mapuche ungdomar i åldern 15 till 20 år. En snöbollseffekt 

användes för att rekrytera deltagare och som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt i 

form av semistrukturerade intervjuer (Merino & Tileaga 2011 1:90).    

   Resultatet av studien visar på att de unga mapuche reproducerar sin identitet efter den bild 

som skapas av majoritetssamhället. Unga mapuches identitet är socialt konstruerad och leder 

till en etnisk kategorisering och stereotypa föreställningar. Denna kategorisering återges i 

interaktion mellan medlemmarna i gruppen och förs sedan vidare i identitetsskapandet 

(Merino & Tileaga 2011 1:88). De får genom majoritetsbefolkningens bild en beskrivning av 

vad det innebär att vara en ung mapuche, både individuellt och i grupp. Medlemmarna 

producerar och reproducerar attribut som blir en del av identitetsskapandet på grund av 

kategoriseringar (Merino & Tileaga 2011 3:89). Vad som är till störst del avgörande för att bli 

placerad inom den kategorin och gör att individen skiljer sig från ”andra” är efternamnet, 

kulturella kunskaper och utseendet (Merino & Tileaga 2011 1:97).                   

 

3.4 “The veil and Muslim women´s identity: Cultural pressures and 

resistance to stereotyping” 
 

I denna studie undersöks muslimska kvinnors syn på att bära slöja i ett muslimskt 

majoritetssamhälle, Indonesien, i jämförelse med den muslimska minoriteten i Indien 

(Wagner, Sen, Permanadeli &Howarth 4:521). I arbetet används djupintervjuer, där 30 

respondenter från Indonesien och 20 respondenter från Indien i åldern 15 till 55 år deltog. 
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Deltagarna rekryterades med hjälp av gatekeepers som var bekanta med miljön och religionen 

(Wagner, Sen, Permanadeli & Howarth 4:526). 

   Intervjuerna visar att det finns betydande skillnader mellan de två platserna. De kvinnor som 

lever i majoritetssamhället talar om slöjan i form av bekvämlighet, mode och hänvisar till 

religionen. De kvinnor som lever i minoritet beskriver istället hur denna religiösa klädsel 

leder till stereotypa föreställningar och diskriminering. De flesta av kvinnorna ser slöjan som 

ett sett att bejaka sin kulturella identitet. Författarna till studien hävdar att religiösa 

minoriteter konstruerar sin kulturella identitet genom stark grupptillhörighet delvis för att 

motsätta sig de fördomar som finns. Inget sådant identitetsskapande förekommer bland 

kvinnorna från Indonesien (Wagner, Sen, Permanadeli & Howarth 4:536–37).  

 

3.5 Motivering utifrån tidigare forskning 
    

Den tidigare forskningen som genomförts inom området identitetsskapande i relation till 

etnisk diskriminering och fördomar är forskning som till största del gjorts internationellt och 

med annan etnisk tillhörighet än finska romer. Resultatet i undersökningarna från tidigare 

forskning visar hur etniska minoriteter blir utsatta för fördomar på grund av stereotypa 

föreställningarna och hur det kan påverka identitetsskapandet. Utifrån min forskningsöversikt 

har jag valt att genomföra min studie inom ett område som är relativt outforskat, nämligen på 

vilket sätt finska romer i Sverige upplever de stereotypa föreställningar som finns, hur det 

påverkar deras identitetsskapande och hur dem hanterar de fördomar som finns. I tidigare 

forskning tillämpas endast kvalitativa tillvägagångssätt, vilket jag anser vara mest fördelaktigt 

för min studie då den bygger på finska romers upplevelse av den sociala verkligheten. Den 

metoden anser jag bäst kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar.  
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4. TEORI 

 

Jag har till min studie valt att använda mig av följande teoretiska infallsvinklar: för det första 

har jag använt Erving Goffmans beskrivning av stigma där han förklarar hur grupper eller 

individer skiljer sig från majoriteten och därmed utsätts för stigmatisering och varför den 

uppstår. Jag använder även Randall Collins bok, Den Sociologiska Blicken där han i avsnittet 

”sociologin om gud” förklarar hur en grupp skapas, vidmakthålls och vad ett deltagande i en 

grupp kan bidra till. Dessa teorier och begrepp är intressanta utifrån syftet med min studie 

eftersom de ger möjlighet till en analytisk redogörelse för när en individ eller grupp inte kan 

leva upp till de förväntningar som skapats av majoriteten genom normer och hur individen 

eller gruppen kan hantera och skydda sig mot det genom en gruppidentitet.  

 

4.1 Stigma 
 

Termen stigma skapades först genom grekerna, för att visuellt kunna se om individen 

uppvisade något onormalt eller hade en nedsatt moralisk funktion genom att skära i eller 

bränna personen. Bäraren kunde då identifieras som bland annat slav, brottsling, en utstött, en 

pestsmittad, alltså en som man bör undvika (Goffman 2011:9). 

   Det finns olika tillvägagångssätt i varje samhälle för att dela in människor i kategorier, även 

för vilka typiska drag som medlemmarna i en sådan kategori har. Det är den sociala miljön 

som avgör vilka människor vi träffar inom en sådan kategori. Sociala spelregler inom miljön 

gör att vi utgår ifrån att människor vi möter är på ett visst sätt utan att ifrågasätta våra 

förväntningar. Möter vi en främling är det vanligt att vi genom att bara se denne bedömt hen. 

Därefter placeras individen inom en viss kategori med de egenskaper som följer därtill, alltså 

dennes sociala identitet. Det är vanligt att vi inte ifrågasätter våra förväntningar förrän dessa 

krav inte visar sig bli uppfyllda. Det är antagligen först då vi inser att vi burit på falska 

föreställningar om hur en viss individ bör vara. Den karaktäristiska bild en individ tillskriver 

en annan person genom dennes intryck och med tillhörande typiska drag bör enligt Goffman 

benämnas den virtuella sociala identiteten. Den faktiska sociala identiteten är den identitet 

och de egenskaper som individen i själva verket är förbunden med. När en individ befinner 

sig i vår omgivning, kan det upptäckas att denne bär på egenskaper som gör hen olik de 

övriga i samma kategori och därmed stämplas denne från att ha varit en normal människa till 

att bli en utfryst människa. Att bli tilldelad den stämpeln innebär att en individ får ett stigma 

och effekten av detta är omfattande och vanhedrande. Det leder till en avvikelse mellan den 

faktiska identiteten och den virtuella (Goffman 2011:9–10).     

   Goffman beskriver tre typer av stigma, den första är den kroppsliga, där missbildningar av 

olika slag skapar karaktäristiska drag. Ett annat är brister i den personliga karaktären som till 

exempel vid alkoholism, arbetslöshet eller homosexualitet. Det tredje är stambetingade 

stigman som rör ras, nation och religion, vilket är det stigma som min studie kommer ha mest 

användning av då studien ska förklara gruppen finska romers upplevelse av fördomar. Dessa 

stigman kan ärvas från generation till generation och på samma sätt drabba alla i en familj. En 

individ som lätt skulle accepterats i ett visst socialt samspel kan på grund av en viss egenskap 

få dem som möter denne att vända bort blicken och därmed bortse från de egenskaper som 

skulle gjort det fullt möjligt att kunna ingå i det sociala samspelet. Att en individ bär på ett 

stigma gör att en viss egenskap inte passar in på en människas förväntningar (Goffman 

2011:12).      

   Definitionsmässigt skulle det kunna innebära att den individ som är förknippad med stigma 

inte ses som fullt mänsklig. Genom denna syn tar sig en individ rätten att använda 

diskriminerande åtgärden av olika slag och därigenom på ett effektivt sätt skapa, oftast 

oavsiktligt en avsevärd minskning av den utsattes livsmöjligheter. För att kunna tilldela 
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människor ett stigma formar man en ideologi för att kunna beskriva en individs 

underlägsenhet och därmed intala oss själva och andra att den som är utsatt för stigma 

representerar en fara. Speciella stigmatermer som används för att stämpla en person eller 

grupp kan vara metaforer som krympling, tjuv och idiot. Detta utan att ta hänsyn till deras 

förflutna eller ursprungliga mening. Det är vanligt att tvinga på folk en massa brister på grund 

av en liten otillräcklighet och på grund av detta tillskriva vissa önskvärda men fördömda 

egenskaper, ofta av övernaturliga slag som till exempel ett sjätte sinne (Goffman 2011:13).   

   Det finns människor som kan vara relativt oberörda av att inte lyckas leva det liv som krävs 

av andra. Denne kan då bortse från den alienation som skapas och istället skydda sina 

viktigaste privata identitetsföreställningar och därmed känna sig som en normal människa och 

vända på det så de andra istället blir de som inte anses vara mänskliga. Denna möjlighet 

beskrivs i berättelser om bland annat zigenare och extremt ortodoxa judar. Den som tilldelas 

ett stigma känner kanske att denne är ”fullt normal” och en människa som vem som helst och 

måste få sin chans i livet. Ändå kommer individen till slut till insikt att vad än denne säger 

kommer de andra inte acceptera personen fullt ut och är inte beredda att umgås med denne på 

ett jämställt plan (Goffman 2011:14). 

   Det bedömningsmönster som den stigmatiserade har fått från omgivningen gör att individen 

till slut inser att det inte går att uppnå de förväntningar som ställs på hen. Denna insikt får 

individen att förstå att det är något skamligt med den egenskap som personen bär på (Goffman 

2011:16).         

    

4.2 Grupptillhörighet och identitetsskapande  
 

I boken Den sociologiska blicken och kapitlet ”sociologin om gud”, förklarar Collins vilken 

betydelse grupptillhörighet har för en individ. Jag kommer i min studie dra nytta av begrepp 

såsom, moral, den emotionella energin, sociala ritualer och de materiella symbolerna, genom 

att applicera den på finska romer och deras gruppidentitet. 

   Religion är en moralisk kraft, denna kraft är framförallt social. Inställningar till vad som är 

rätt och fel är till sin natur en kollektiv norm och de flesta av dessa reglerar vilken relation 

människor har till varandra, till exempel förbud mot att döda, stjäla och ljuga eller rättigheter 

som att älska eller respektera sina medmänniskor. Dessa inställningar fyller endast en mening 

i sociala sammanhang. Vad som är rätt och vad som är fel är vad gruppen väljer att föreskriva. 

Det är till exempel kränkande om en troende spottar på en bibel eftersom gruppen gjort bibeln 

till ett heligt föremål. Moralen är viktig i en grupp och gör att det uppstår en kraft som ställer 

krav och straffar förseelser. En individ förväntas följa en moralisk förpliktelse oavsett om det 

är till fördel eller nackdel. Är individen moraliskt rättfärdig innebär det att denne får en högre 

status i gruppen och därmed en trygg känsla av samhörighet. Anledningen till att en individ 

följer de moraliska föreskrifter som skapats av gruppen är för att hen vill känna tillhörighet 

men också för att gruppen kräver det (Collins 2008:50).  

   Det innebär inte att alla delar samma värderingar och moral utan tvärtom. Om nu moral har 

sitt ursprung från gruppers medlemskap måste det finnas olika former av moral eftersom det 

finns många grupper i ett samhälle, vilket kan leda till att individer lämnar en grupp men även 

träder in i en ny. Det är den grupp man önskar tillhöra som bestämmer vilka moraliska känslor 

man får. Oberoende av vilken grupp människor tillhör kommer de så småningom känna någon 

form av moralisk förpliktelse. För att tillhöra en grupp krävs uppoffringen men också sådant 

som uppväger den. Den största fördelen av att ingå i en grupp är den emotionella energi som 

individen får ta del av genom att delta i intensiva och sociala sammankomster. Genom den 

emotionella energi som folkmassor skapar kan individen klara av att göra saker som denne 

inte skulle ha klarat eller velat göra annars. Det är av dessa skäl som människor i grupp är 
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kapabla till mycket större ansträngningar än vad de skulle klara av enskilt. Ett kraftfullt sätt 

att stärka självförtroendet och få energi är således att delta i intensiva sociala sammankomster. 

Vad som även kan ge energi är om en grupps ledare får med sig de övriga 

gruppmedlemmarna i sitt sätt att föra sig och leda gruppen. Hen kan då bli karismatisk, en 

hjälte eller till och med helgonförklarad. Det är ledaren som talar för gruppens ideal som blir 

den med mest energiska medlemmen (Collins 2008:51).    

   Det finns en modell för sociala ritualer som bidrar till en grupps sammanhållning och den 

emotionella energi som produceras. För det första är det sammankomsterna som jag nämnde i 

förra stycket. Det är även den känsla som alla individer i gruppen delar, vilken förtydligas 

med hjälp av handlingar. Handlingarna behöver ritualiseras genom att gruppen skapar ett 

mönster, koordinerar rörelser eller röster. Det kan vara allt från att sjunga, dansa eller kanske 

bara applådera det som en ledare säger. Det är den gemensamma handlingen som bidrar till att 

gruppen känner sig som en sammanhängande kraft. Vad som gör modellen fulländad är det 

symboliska objekt som förtydligar gruppens idé om sig själv, alltså gruppens energi och dess 

moraliska styrka. Det är svårt att förstå för de människor som deltar i gruppen eftersom de är 

en del av den. Verkligheten som alla symboler innebär är gruppen själv och den stämning som 

gruppen upplever när den samlas och utför sina ritualer. Känslan av gruppidentitet blir 

kopplad till en idé som samtidigt är en förebild, vilka skänker medlemmarna både trygghet 

och emotionell styrka (Collins 2008:54).   

   Objekt som är konkreta och materiella ger en känsla av att gruppens själ lever vidare, även 

när gruppen inte är sammanförd. Men för att styrkan i gruppen ska bestå krävs det att den 

samlas emellanåt. De materiella symbolerna kan fungera som batterier och användas för att 

samla gruppen på nytt. Ord är också användbara på det sättet att individen kan bära med sig 

det i sitt minne och genom att bara återkalla ett visst namn eller prata på ett visst sätt kan 

känslan av gruppsolidaritet återuppväckas genom att en spontan social ritual skapas (Collins 

2008:55–56). 

   En rituell dyrkan ger en känsla av tillhörighet och en moral som inte skulle ha funnits där 

utan gruppen. Varje handling som riskerar att skada ritualen eller ett heligt objekt hotar 

gruppens trygghet, därför krävs det i en sådan situation en hotfull åtgärd. Moraliska känslor 

som skapas vid rituella kränkningar är moralisk vrede (Collins 2008:57).           
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5. METOD 
 

Detta kapitel inleder jag med att förklara mitt tillvägagångssätt för att söka tidigare forskning. 

Därefter beskriver jag min förförståelse och sedan mitt metodval och hur jag kommit i kontakt 

med mina intervjupersoner. Här beskriver jag även hur intervjuerna gått till, mitt etiska 

förhållningssätt och hur materialet har hanterats och analyserats. Därefter ger jag en 

redogörelse för frågor som rör validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas 

med en reflekterande metoddiskussion.  

 

5.1 Sökning av tidigare forskning 
 

För att finna relevant tidigare forskning för min studie använde jag mig av databaserna 

PsycINFO som täcker vetenskapliga studier inom psykologiska och beteendevetenskapliga 

områden och Sociological Abstracts som täcker internationella referenser inom sociologi och 

näraliggande ämnesområde. Dessutom genomfördes en sökning i databasen DIVA som är en 

gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.  

   Med hjälp av funktionen peer reviwed för att försäkra mig om att arbetena är vetenskapligt 

granskade och sökorden gypsies*, identity*, ”identity construction”*, finnish*, stigma* och 

discrimination i olika kombinationer hittade jag två vetenskaplig artikel efter jag sökt i 

databasen Sociological Abstracts. Även i databasen DIVA hittade jag ett arbete då jag sökte 

med hjälp av orden Finland*, rom*, stigmatisering* och identitet*. Slutligen har jag använt 

mig av sökmotorn google och samma kombination av sökord som när jag sökte på databasen 

Sociological Abstracts och hittade då en studie.  

 

5.2 Val av metod 
 

Denna uppsats bygger på en empirisk studie där ett kvalitativt tillvägagångssätt används i 

form av intervjuer. En kvalitativ forskningsintervju används för att kunna förstå 

intervjupersonernas erfarenheter och skapa en bild av hur deras verklighet ser ut (Kvale & 

Brinkmann 2009:17). Det gör denna metod mest pålitlig då syftet med studien är att söka 

förstå vilken påverkan stigmatisering kan ha på finska romers identitetsskapande. En 

kvantitativ ansats hade varit bättre lämpad om forskningen till exempel hade gått ut på att ta 

reda på ”hur vanligt ett visst fenomen är” (Halvorsen 1992:87). Jag hade i så fall fått ett bättre 

resultat med hjälp av enkäter. Som jag var inne på tidigare ska min forskning ge en bild av 

den kvalitativa mänskliga världen och ge kunskap om den sociala verkligheten. För att lyckas 

med det och därmed ge ett så pålitligt resultat som möjligt är mitt val av undersökningsmetod 

mest lämplig. I denna studie använder jag mig av halvstrukturerade intervjuer vilket är en 

muntlig metod och går ut på att jag styr samtalet så lite som möjligt. En sådan intervju gör sig 

bäst lämpad då ett fenomen är av privat karaktär och redan har inträffat. Halvstrukturerade 

intervjuer underlättar för att skapa ett klimat som bygger på att intervjupersonen får svara på 

frågor med en viss frihet, vilket ger hen möjlighet att utveckla sina svar men ändå vara delvis 

styrd för att kunna få fram dennes upplevelse inom ramen för syftet (Kvale & Brinkmann 

2009:43) 

   I min studie tillämpar jag både en deduktiv och induktiv ansats. Det deduktiva 

tillvägagångssättet har jag använt mig av genom att i förväg ha teoretiska utgångspunkter 

innan jag samlade in det empiriska materialet. Valet av teorier som jag tillämpade ansågs vara 

användbara för min studie då de underlättade för att formulera forskningsfrågor som var 

möjliga att studera. Dock har jag inte strikt använt mig av den deduktiva ansatsen då den går 

ut på att pröva en teori som sedan testas på insamlad data (Mason 2002:180). Vid framtagning 

av teorier har jag haft ett induktivt tillvägagångssätt. I en induktiv ansats utvecklas teorin 
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genom framtagning av data, det vill säga data granskas och därefter utvecklas teorier som 

passar in (Mason 2002:180–181). Jag granskade det empiriska materialet i syfte att urskilja 

erfarenheter som kunde förklara hur finska romer påverkas av den stigmatisering som sker av 

gruppen. Dessa erfarenheter skulle sedan forma en helhet, som till exempel hur finska romer 

upplever fördomar i offentliga miljöer och därefter ta fram lämpliga teorier för att analysera 

denna upplevelse (Mason 2002:180). De teorier som jag ansåg mest lämpliga för att analysera 

data var Goffmans teori om stigma och Collins teori om grupptillhörighet och 

identitetsskapande.      

   Intervjuguiden (se bilaga 1) ligger till grund för intervjuerna och består av två teman: 

situationsbeskrivning och identitet. Ur dessa har sedan underfrågor skapats. Att tematisera sin 

intervjuguide syftar till hur forskningsfrågorna formuleras och ett teoretiskt förtydligande av 

det tema som ska undersökas (Kvale & Brinkmann 2009:120). Intervjufrågornas teman har 

tagit form med koppling till forskningsfrågorna och teorier för att kunna uppfylla syftet med 

studien. Med mina teoretiska utgångspunkter operationaliserades mina intervjufrågor. Detta 

gjordes för att fånga det jag avsåg att undersöka, nämligen hur finska romer påverkas av den 

stigmatisering som sker av gruppen. Jag formulerade frågorna så de var lätta för 

intervjupersonerna att förstå och för att underlätta insamlingen av det empiriska materialet. 

Goffmans teori om stigma operationaliserades med intervjufrågor under temat 

situationsbeskrivning, där upplevelsen i olika situationer på olika platser undersöktes. Collins 

teori om grupptillhörighet och identitetsskapande operationaliserade med intervjufrågor under 

temat identitet där vikten av traditioner och att tillhöra finska romer som grupp undersöktes.     

 

5.3 Förförståelse 
 

Förförståelsen har betydelse för resultatet och är avgörande för vilket forskningsområde som 

väljs och de konsekvenser det får för arbetet (Mason 2002:16). 

   Min förförståelse är att romer är en minoritetsgrupp som i det svenska samhället ofta 

framställs genom sociala medier, media och i det vardagliga samtalet på ett negativt sätt på 

grund av olika fördomar, vilket i sin tur leder till att gruppen blir stigmatiserad. Det är en av 

de faktorer som gör att romer hamnar i utanförskap och den fördomsfulla inställning de flesta 

bär på gör att denna position bara förstärks. Denna inställning bygger på okunskap, en 

osäkerhet och till viss del rädsla som i sin tur gör att människor väljer att ta avstånd och skapa 

sin egen bild av denna grupp, som att de stjäl, ljuger eller inte har något jobb. Hur 

identitetsskapandet påverkas i och med stigmatiseringen av gruppen och hur de hanterar den 

har jag ingen uppfattning om. 

   Min förförståelse har inverkan på min studie eftersom jag redan i forskningsfrågan utgår 

från att det finns en stereotyp bild och en stigmatisering av finska romer. 

 

5.4 Urval   
         

I min studie tillämpade jag ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att forskaren själv väljer ut vilka deltagare som ska vara med i undersökningen i 

avsikt att de ska vara så lätta som möjligt att få tag på (Deacon 1999:54). Eftersom jag 

upplevde att det var svårt att komma i kontakt med mina deltagare och tiden för att bli klar 

med studien var begränsad var bekvämlighetsurvalet av finska romer bäst lämpat för min 

studie. Kravet på mitt urval var att deltagarna kunde utöka och ge kunskap till mina ställda 

forskningsfrågor (Halvorsen 1992:95).                                                                                                                                                                                            

   Efter ett tips från en kurskamrat valde jag att vända mig till en kyrka dit finska romer 

emellanåt kommer. Där fick jag kontakt med en kvinna som arbetar som finsk diakon. Jag 

informerade henne om vem jag är, att jag skriver en uppsats på c-nivå och förklarade vad 
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studien gick ut på. Hon var väldigt positiv och förklarade att det finns en kvällsaktivitet på 

kyrkan som finska romer ofta besöker. Jag åkte ner till kvällsaktiviteten, där jag mötte den 

finska diakonen som hjälpte mig att ta kontakt med fyra möjliga intervjupersoner som krävdes 

för min studie. Först inledde hon ett samtal med var och en av dem på finska och efter det 

informerade jag dem en och en om vem jag är och vad studien går ut på. Tre valde direkt att 

ställa upp medan en av de fyra tvekade och sedan avböjde. Jag och diakonen tog då kontakt 

med ytterligare en som valde att delta. Alla de tillfrågade som valde att vara med upplevdes 

som positivt inställda med tanke på det känsliga ämne som min studie bygger på. Mitt mål var 

alltså att göra fyra intervjuer med finska romer utan något krav på kön eller ålder. Nackdelen 

med att använda ett bekvämlighetsurval genom att ta hjälp av diakonen är att denne har 

kännedom om vilka som deltog i undersökningen. Detta gör att undersökningen inte är helt 

anonym men det är deltagarna medvetna om.    

 

5.5 Genomförande av intervjuerna 
 

För att genomföra intervjuerna valde jag att vara på en neutral plats i ett lugnt och avskilt rum 

där intervjupersonerna kände sig trygga och avslappnade. Jag frågade därför den finska 

diakonen om vi kunde låna ett rum i kyrkan, vilket vi fick. De frågor som formulerats i 

intervjuguiden (se bilaga 1) och som jag använde mig av, skapades utifrån mina 

frågeställningar samt anpassades för att skapa ett bra klimat och få intervjupersonen att bli 

bekväm i intervjusituationen som redan rör ett känsligt ämne.   

   I en intervjusituation är det viktigt att man överväger de personliga konsekvenserna av en 

undersökning, så den till exempel inte bidrar till stress och förändrad självkänslan (Kvale & 

Brinkmann 2009:79). Intervjuerna pågick i 40 till 50 minuter och jag strävade efter att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga och bekväma och förstå att det de säger är viktigt. 

För att skapa en god intervjuinteraktion och inte riskera att missa viktig information var jag 

noga med att i största mån låta intervjupersonerna prata klart men var också noga med att leda 

in intervjupersonen på rätt spår för att få fram dennes upplevelse inom ramen för mitt syfte 

samt vara uppmärksam och ställa följdfrågor.  

 

5.6 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter handlar om att i ett forskningsprojekt skydda individens rättigheter och bidra 

till att forskningen inte genomförs med syfte att förverkliga ”goda” avsikter som leder till att 

forskningen skadar ”forskningsobjektet” (Halvorsen 1992:158). I min studie förhåller jag mig 

till fyra grundläggande forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet har angivit, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990:6). Jag informerade intervjupersonerna om vad studien går ut på samt 

fick deras informerade samtycke. Ett informerat samtycke innebär att 

undersökningspersonerna är informerade om det allmänna syftet med studien, vilka fördelar 

och nackdelar som kan vara förenade med deltagande i arbetet och att deltagandet i studien är 

frivilligt och att den som deltar har rätt att avsluta när som helst (Kvale & Brinkmann 

2009:87). Innan intervjun har jag informerat om konfidentialitet vilket innebär att 

undersökningen är anonym (Kvale & Brinkmann 2009:88). Det som brister i 

konfidentialiteten är att en diakon har kännedom om vilka som deltog i studien. Detta är 

deltagarna medvetna om. För att inte riskera att röja anonymiteten används fingerade namn i 

analysen och jag nämner inte heller var intervjupersonerna bor. Intervjupersonerna är även 

informerade om nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Halvorsen 1992:162). Jag frågade om 

jag fick spela in intervjun för att inte riskera att missa något, alla intervjupersonerna gav sin 
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tillåtelse. Samtliga har erbjudits möjligheten att ta del av studien när den är klar, vilket alla 

ville göra. Det kommer att ske genom kyrkan då jag kom överens med den finska diakonen att 

maila uppsatsen dit.  

 

5.7 Bearbetning av material 
 

Jag har i min studie arbetat efter den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att jag går från del 

till helhet och helhet till del för att förstå sammanhanget (Ödman 2007:99). 

Strax efter att intervjuerna spelats in transkriberades inspelningen och mitt transkriberade 

material som jag strukturerat upp bestod totalt av 50 sidor. Jag läste planlöst men noga 

igenom det transkriberade materialet. I materialet började jag urskilja olika svar som kunde 

skapa ett sammanhang för att kunna besvara mina frågeställningar utifrån mina teoretiska 

utgångspunkter (Ödman 2007:98). Jag identifierades intervjupersonernas erfarenheter inom 

ramen för mitt syfte. Dessa erfarenheter kopplades samman och kodades till teman. Jag sökte 

i materialet efter både likheter och skillnader för att finna mönster och sedan kunna tolka det i 

sin helhet. Mönster som gick att tyda från materialet och passade inom olika teman märkte jag 

med täckpenna. De citat jag valt att använda är ordagranna bortsett från ”hummande” och 

skratt som inte fyller någon mening i sammanhanget. De mönster som jag kunde urskilja har 

kopplats ihop med teman som skapades med hjälp av mina frågeställningar och teman i 

intervjuguiden (se bilaga 1). Vid tolkningen av materialet var jag även noga med att tyda 

mönster som inte stämde in på de generella upplevelserna i empirin men dessa mönster har 

varit få, till exempel förklarade två av deltagarna att de trivs bra i staden de bor i men när 

deltagarna skulle redogöra för hur upplevelsen är att tillhöra gruppen finska romer i staden var 

bilden en helt annan. Upplevelsen av hur det är att tillhöra gruppen finska romer i staden var 

mer generell bland intervjupersonerna och skapade ett mycket tydligare mönster.  

   Slutligen gick det att urskilja tre teman som kunde kodas utifrån det empiriska materialet. 

Det första temat var fördomar i offentliga miljöer, det andra var fördomar i sociala medier 

och media och slutligen identitet. När jag bearbetat mitt material har jag parallellt använt mig 

av en induktiv ansats för att hitta lämpliga teorier och begrepp som kan förklara det sociala 

fenomen jag valt att undersöka. 

  

5.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

För att nå en så hög reliabilitet som möjligt är det viktigt att valet av metod är väl genomtänkt 

och tekniken som används för att genomföra det leder till att resultatet är så pålitligt som 

möjligt och besvarar syfte och frågeställningar (Mason 2002:39).  

   Jag upplevde att min kontakt med intervjupersonerna var god, visade även att jag var 

genuint intresserad och förklarade att intervjun inte var något tvång. Vid skapandet av min 

intervjuguide (se bilaga 1) har jag strävat efter att den ska vara strukturerad i form av teman 

och följdfrågor som är tydligt kopplade till mina frågeställningar. Det som ökar reliabiliteten i 

studien ytterligare är att inga av intervjupersonerna har krävt att förändra det transkriberade 

materialet mer än att de vill vara anonyma. Det som möjligen har sänkt reliabiliteten är att 

framställningen av frågeställningarna delvis har påverkats av min förförståelse. 

   Hur hög validitet studien har bygger på hur tydlig relevansen av data är för den formulerade 

problemställningen (Halvorsen 1992:41), alltså om man undersöker det som man har avsett att 

undersöka (Mason 2002:39). För att få en så tydlig koppling som möjligt mellan mina teorier, 

insamlad data och därefter analysen har jag strävat efter en tydlig koppling mellan dem 

genom att hela tiden återkoppla till vad studien ska undersöka, vilket visar att jag fångar in det 

som jag avser att undersöka. Som jag nämnt tidigare är min intervjuguide (se bilaga.1) 

strukturerad genom att frågorna är indelade under de teman som rör stigmatisering och 
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identitetsskapande samt skapade utifrån att svaren ska kunna besvara mina frågeställningar. 

Strukturen underlättar för att kunna koppla ihop syfte och frågeställningarna till det insamlade 

materialet och gör det lättare i bearbetning av materialet med hjälp av de teorier som ska 

kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Jag var noga med att 

intervjupersonerna förstod syftet med uppsatsen, utan att redogöra för delar i studien som 

skulle kunna riskera att påverka svaren och att de därmed visste att de är en viktig del för 

resultatet. Min upplevelse var att den förståelsen bidrog till ett positivt klimat som i sin tur 

fick intervjupersonerna att vilja dela med sig av sina erfarenheter och tankar, vilket i sin tur 

ökar validiteten i studien. 

   För att få ett så pålitligt resultat som möjligt av insamlad data har jag valt att formulera 

teman och frågor på ett sätt som minimerar risken att uppleva frågorna som mer känsliga än 

nödvändigt. Det kan annars finnas risk att intervjupersonerna upplever syftet med studien som 

påfrestande och jag valde att ha med inledande frågor för att intervjupersonerna ska få en bra 

start och därmed känna sig mer avslappnade. Intervjun spelades in för att undvika 

misstolkningar samt att det blev lättare att följa intervjun och ställa passande följdfrågor, 

vilket hade varit svårare om jag fört anteckningar. Eftersom jag genomfört intervjuerna själv 

är det större sannolikhet att jag tolkat svaren från varje intervju på samma sätt och att det 

underlättat för att se ett samband mellan syfte, frågeställning, empiri, analys och slutligen få 

ett pålitligt resultat. Det som riskerar att sänka validiteten ur ett sådant perspektiv är det 

faktum att alternativa tolkningar från en medskribent uteblir vilket hade kunnat öka 

möjligheten att hitta fler mönster i empirin och andra teorival. Eventuellt hade inte heller min 

förförståelsen blivit lika framträdande, vilket hade minskat risken för att deltagarna blev 

styrda.          

   För att nå en hög validitet krävs det att reliabiliteten och det tidigare nämnda sambandet är 

högt (Halvorsen 1992:43).    

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning man kan göra någon form av bredare 

anspråk med hjälp av forskning och analys (Mason 2002:39).   

   I mitt fall går denna studie bara att föra över på den finska romska populationen i en 

medelstor stad i Sverige, vilket innebär att statistiska generaliserbarheten av min studie inte är 

så hög då jag endast använt mig av fyra intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009:281). 

Däremot har jag skapat en teoretisk förståelse för det jag undersökt, vilket gör att 

intervjuresultatet går att föra över till andra undersökningspersoner och situationer. Min studie 

är därmed analytiskt generaliserbar (Kvale & Brinkmann 2009:285). 

 

5.9 Metoddiskussion 

 
Innan studien hade jag en förförståelse om att finska romer är en minoritetsgrupp som i det 

svenska samhället ofta framställs på ett negativt sätt och att det är en av de faktorer som gör 

att de hamnar i utanförskap. Denna förförståelse har påverkat utformningen av 

forskningsdesignen genom att jag formulerade frågorna på ett sätt som visar att jag utgår från 

att det både finns en stereotyp bild av finska romer och att gruppen är utsatt för stigmatisering. 

Jag har också i intervjuguiden (se bilaga 1) formulerat frågor som visar på denna förförståelse. 

Detta har antagligen till viss del genererat data och sedan empiri som uppfyller min 

förförståelse. För att minimera den risken intog jag ett kritiskt förhållningssätt när jag 

bearbetade mitt insamlade material för att inte förbise erfarenheter som inte stämmer överrens 

med min förförståelse. Individen har alltid en förförståelse av det den tolkar. En tolkning 

utförs på en bestämd plats vid en viss tidpunkt av en individ som befinner sig i historien 

(Ödman 2007:26).   

   Två frågor riskerade att styra intervjupersonen att svara på ett sätt som uppfyller mitt syfte. 

Dessa är fråga 8: ”finns det någon situation i denna stad som du upplever att det uppstår 
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problem för att du tillhör gruppen finska romer” och fråga 13: ”upplever du att det finns 

åsikter som är fördomsfulla då det kommer till finska romer?”. Jag kan dock inte se några 

tendenser på att intervjupersonerna blev styrda under intervjun. Under hela intervjuerna med 

samtliga intervjupersoner gick det att urskilja ett mönster som tyder på att de två frågorna inte 

bidrog till motsägelsefulla svar, vilket jag anser skulle kunna vara fallet om 

intervjupersonerna blev styrda av frågorna. För att inte riskera denna styrning skulle en 

lösning kunnat vara att istället för fråga 8 och 13 bara använda fråga 7: ”Hur skulle du 

beskriva din upplevelse av att tillhöra gruppen finska romer i denna stad?”. Mitt val av 

mängden frågor och hur de formulerades gjordes i avseende att lyckas fånga deltagarnas 

upplevelse inom ramen för mitt syfte. 

   Som jag nämner i urvalsavsnittet hjälpte en diakon mig att få kontakt med mina deltagare. I 

och med mitt val, att ta hjälp av en diakon gör att jag inte fullt ut förhåller mig till den etiska 

principen, konfidentialiteten, eftersom denne får ta del av studien på ett sätt som gör att 

anonymiteten kan röjas. Mina deltagare var informerade och medvetna om detta.    
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

6.1 Beskrivning av intervjupersonerna 
 

Samtliga intervjupersoner är finska romer och bor i en medelstor stad i Sverige. 

 

Tanya.  

Tanya är en kvinna i åldern 25-30 år och hon har bott fjorton år i staden. Om dagarna studerar 

hon och arbetar extra. Tanya bor med sin man som inte är rom. 

 

Nadia.     

Nadia är en kvinna i åldern 30-35 år och hon har bott tolv år i staden. Om dagarna går hon till 

ett vägledningscentrum och ska till hösten delta i ett projekt som syftar till att underlätta för 

romer att hitta arbete.  

 

Paul. 

Paul är en man i åldern 20-25 år och han har bott fyra år i staden. Han bor ihop med sin finska 

romska kvinna och om dagarna studerar han. 

 

Örjan. 

Örjan är en man i åldern 40-45 år och han har bott sex år i staden. Han bor ihop med en 

kvinna som inte är rom. Han är just nu sjukskriven.   

 

6.2 Presentation av resultat och analys 
 

Min analys och mitt resultat presenteras på följande sätt. Först redovisar jag 

intervjupersonernas svar på om de upplever att det finns en fördomsfull inställning till finska 

romer. Jag redogör för denna upplevelse i två avsnitt, först den erfarenhet intervjupersonerna 

har av fördomar i offentliga miljöer och sedan ett avsnitt om hur de upplever media och 

sociala mediers bild av finska romer. I slutet av varje avsnitt analyseras det empiriska 

materialet med hjälp av teorin om stigma. Sista avsnittet är en redogörelse för vikten av 

identitet för att hantera ett stigma som jag kunnat urskilja i empirin med hjälp av teorin om 

grupptillhörighet. Jag avslutar analys och resultatdelen med att sammanfatta hur 

stigmatisering kan påverka identitetsskapandet hos finska romer.   

 

6.2.1 Fördomar i offentliga miljöer 

 

Intervjupersonernas upplevelse av att vara en finsk rom i en medelstor stad i Sverige är att 

större delen av alla människor bär på en stereotyp föreställning om finska romer som bygger 

på fördomar och leder till att samhället hämmar möjligheten att leva som vem som helst. 

Nadia förklarar att hennes klädstil begränsar hennes möjligheter att röra sig fritt i offentliga 

miljöer, såsom att söka jobb eller bara gå in i en affär. Omgivningen dömer en så fort de lagt 

märke till den traditionella klädseln. Den vanligaste föreställningen är att finska romer stjäl, 

vilket många gånger resulterar i diskriminerande bemötande i olika situationer. 

 
Alltså går man in i en affär, i en sådan affär som aldrig varit i så är det ju alltid någon 

som går efter en. Det är alltid så och då brukar jag säga på skoj, ska ni med, ni kan ju gå 

och handla med mig om ni vill [skratt]. (Nadia) 
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Jo, det är varje dag, det är liksom, alltså jag tror inte jag kan komma på nu så mycket 

för det är liksom varje dag, vi lever med det och det händer varje dag, vi är vana vid 

det, alltså. Trafiken, affären, bensinmacken, vad som helst, det är liksom jätteofta och vi 

är vana med det. (Paul) 

  

Ja, alltså det är ju mycket snack i skolan, till exempel om att finska romer de är tjuvar 

allihop och när de får höra att jag är det, kan de inte riktigt förstå eftersom de har en 

stereotyp av människorna, det är ju mycket fördomar. (Tanya)  

      

Nadia förklarar att det är ju inte alla som gör så här men det händer ofta och hon menar även 

att det finns ju romer som stjäl men det finns det bland svenskar också. Hon blir ledsen men 

vänjer sig. Paul menar att det som krävs för att klara av ett sådant bemötande är att utanför 

hemmet försöka uppvisa en hård profil. Han förklarar att man får vara en helt annan människa 

ute än vad man är inne.   

   För att ta sig fram och bli en del av samhället har både Paul och Örjan undanhållit att de är 

finska romer i vissa situationer.  

 
Jag har ändrat lite med klädseln, lite annorlunda då för att passa in lite men, det funkar 

ju lite men då är det folk är inte säkra, är det en rom eller inte men liksom, då säger de 

inget eller inte gör någonting, de misstänker bara. (Paul) 

 

Alltså man går ju inte skyltar, alltså här är romer, utan det är, man försöker vara i 

bakgrunden men sen kommer det ju rätt ofta fram att man är ju det. (Örjan) 

             

I intervjun framgår det att Paul anser sig vara falsk när han gör så och är då inte sig själv. 

Örjan förklarar i intervjun att det är viktigare att han får chansen att visa vem han är, tillfällen 

då han fått det har han fått höra att det här trodde jag inte om dig du verkade ju schysst. Han 

menar även att han inte är sig själv om han går i kläder som bryter mot hans identitet. Det går 

att tyda från samtliga intervjupersoner att det finns en vilja att behålla sin identitet för att inte 

riskera att glömma vem man är och vart man kommer ifrån. Särskilt när risken är stor att 

individen både förlorar sin identitet och inte blir accepterad i ett majoritetssamhälle.  

   Det som skapar en känsla av att inte passa in och stärker de negativa föreställningar av 

finska romer är den negativa bild som överförs till yngre icke-romer. 

 
Jag har ju hört historier från svenskar som jag känner att mina föräldrar berättat, om 

inte du är snäll kommer romerna och tar dig, ja förstår du. (Örjan) 

 
En gång när jag var i stan var det en tjej, en liten flicka som gick förbi och då hörde jag 

hon säga, mamma där är dem som snor, nej ja, vad ska man göra. (Nadia) 

 

Denna process gör det svårare att arbeta bort den fördomsfulla inställning som finns om romer 

och stärker den uppdelning som redan finns. 

   Min sammanfattning och analys av intervjupersonernas upplevelse av fördomar i offentliga 

miljöer är att icke-romer ofta har en bild av finska romer som är fördomsfull och bygger på 

stereotypa föreställningar. Precis som Goffman förklarar tilldelas en viss grupp ett stigma då 

de delas in i en kategori med typiska drag, som till exempel att finska romer har en traditionell 

klädsel och är tjuvar. När Örjan beskriver att han träffar människor som säger, men du var ju 

schysst, det hade jag ingen aning om, innebär det att sociala spelregler har gjort att vi utgår 

från att människor är på ett visst sätt utan att ifrågasätta våra förväntningar. I det fall som 

Örjan beskriver har personen ifrågasatt sina föreställningar och insett att de var falska. Det är 

tydligt att intervjupersonerna sällan upplever den typen av ifrågasättande. Det går att tyda av 

citaten att intervjupersonerna får utstå diskriminerande bemötande vid till exempel tankning 
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på en bensinmack eller då de handlar i en affär och det går att förklara genom Goffmans 

(2011) beskrivning av den virtuella sociala identiteten. Med en sådan identitet menas att en 

individ tillskriver till exempel i det här fallet Paul typiska drag genom en karakteristisk bild.  

   Som citaten visar har Örjan och Paul i vissa situationer tvivlat på identiteten temporärt och 

inte fullt ut visat att de är finska romer för att öka möjligheten att passa in, vilket gör att de 

riskerar att förlora sin faktiska sociala identitet. Som de två upplevde det är de inte sig själva 

då och riskerar att glömma vem de i grunden är.  

   Definitionsmässigt skulle det kunna innebära att den individ som är förknippad med stigma 

inte är fullt mänsklig. Genom denna syn tar sig vissa människor rätten att använda 

diskriminerande bemötanden av olika slag. Nadia förklarar att när hon går in i en affär 

kommer det genast personal som följer efter henne, hon blir då bemött på ett sätt som enligt 

Goffman (2011) kan förklaras av att hon inte anses vara värd ett mänskligt bemötande på 

grund av den stigmatisering som hon är utsatt för. 

   Paul tycker att det är viktigt att man inte ”drar alla över en kam” utan ger människor en 

chans. Han säger att om han skulle höra ordet grupp och att en viss människa kommer från 

den gruppen är det inte ryktena man ska tro på utan man ska skapa sig en egen uppfattning. 

Örjan menar att det är viktigt att ge alla en ärlig chans och inte döma människor i förhand, då 

skulle risken av att uppleva utanförskap minska och möjligheten att bli en del av samhället 

öka. Som det går att tyda av citaten och kan förklaras med hjälp av Goffman (2011) leder 

stigma till en avsevärd minskning av den utsattes livsmöjligheter.        

 

6.2.2 Fördomar i sociala medier och media    

 

Intervjupersonerna har olika upplevelser av sociala medier när det kommer till fördomar. 

Tanya och Nadia har inget interesse av sociala medier men Örjan har ett litet intresse och Paul 

har följ med en hel del. De både tycker det räcker med att man skriver rom så har de man 

kommunicerar med redan gjort en bedömning av hur man är som människa. Paul kan även 

följa andra och se tecken på stereotypa föreställningar och generaliseringar. 

 
Jag brukar ju liksom titta ofta, jag är ju ganska nyfiken på sådant där, det är ju liksom, 

det är ju just när det, någon känner någon som känner någon som känner en rom som 

gjorde någonting så är ju alla sådana där. Det är ju liksom det där med stjälandet som de 

tror att alla zigenare snor för att överleva, allt det där liksom mesta tror jag och det där 

med kvinnornas kjolar, att de är de populäraste ämnena. (Paul) 

 

Visst nu i dagsläget om man nu till exempel, alltså det kommer ju fram hela tiden, alltså 

direkt när det kommer fram att jag är rom och då kommer ju fördomarna. (Örjan) 

      

I sociala medier går det att urskilja ett klimat som gör att det är hopplöst för finska romer att 

röra sig i de miljöerna utan att få uppleva fördomar. Fördomarna är så tydligt inristade att det 

inte finns någon möjlighet att visa vem man egentligen är. 

   Media framställer finska romer på ett positivt sätt enligt Paul men de övriga 

intervjupersonerna har en mer negativ inställning till hur media framställer finska romer. Det 

finns en uppfattning om att media vinklar sina reportage så romer framställs på ett sätt som 

förstärker den utbredda negativa synen på finska romer. 

 
 En dokumentär där jag såg att folk stängt av bensinpumparna när romer hade kommit

 och då var det i tv och det är ju en påverkan för andra som ser på det och de

 kanske får en uppfattning om att romer kanske är sådär. (Tanya) 
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En gång märkte jag att det var ett par tjejer som blev intervjuade såhär och det var en 

tidning och dem berättade om liksom vår kultur och sånt, jag kan erkänna själv vi har ju 

konstiga typ regler som ingen annan förstår men så står det i tidningen att unga tjejer är 

fast i sin egen kultur. (Nadia)       

    

En uppfattning som går att urskilja från alla intervjupersoner, är att media inte skulle ha lika 

stort inflytande om människor kunde lita på sina egna intuitioner istället för omgivningens. 

    Min sammanfattning och analys av intervjupersonernas upplevelse av fördomar på sociala 

medier och i media är att det precis som i offentliga miljöer finns en stereotyp bild som leder 

till fördomar om finska romer. Det som är tydligare i sociala medier än offentliga 

sammanhang är det faktum att de finska romerna har mindre möjlighet att visa sina faktiska 

sociala identiteter när interaktionen inte sker mellan ansikte till ansikte som Goffman (2011) 

beskriver. Paul förklara i ett citat att det ofta skrivs på sociala medier att romer stjäl. En 

nedvärderande egenskap som denna är en stigmaterm som Goffman (2011) förklarar och gör 

att en grupp stämplas, vilket leder till att man inte tar hänsyn till en individs förflutna eller 

ursprungliga mening.   

   Enligt Tanya, Nadia och Örjan vill media framstå som om de strävar efter att ge en rättvis 

bild av romers situation men istället skapas en bild som riskerar att stärka deras utsatta 

position. Dokumentären om när en rom ska tanka är ett exempel på en framställning som lika 

gärna kan leda till negativ påverkan som Tanya beskriver det. Det går att tyda av intervjuerna 

att det både inom sociala medier och media finns en stigmatiserande inverkan på finska romer 

som grupp eftersom det finns stereotypa föreställningar för hur en rom är. 

 

6.2.3 Identitet 

 

Samtliga intervjupersoner är tydliga när det kommer till vikten av den finska romska 

tillhörigheten, den har en stor betydelse. Tanya anser att tillhörigheten är väldigt viktig, hon 

menar att den sitter i kroppen, principer och värderingar. Hon känner inte bara en tillhörighet 

till finska romer utan romer i stort.  

 
Jag tycker det är hela syftet i livet, att man håller fast vid kulturen, liksom jag vill föra 

över det till mitt barn och hoppas att mitt barn till hennes barn och så vidare, det är 

liksom något vi har att vara stolta över, det är något vi har och det är vår kultur och 

inget annat har vi. (Paul) 

 
Ja, det är i identiteten, det är det jag är född till, om man säger så. Nä men, jag är en del 

av det, så det är svaret. (Örjan) 

   

Tillhörigheten är något som finska romer har gemensamt och är en stor del av skapandet av 

deras identitet. Nadia menar att hon måste anpassa sig till Sveriges lagar men kulturen och 

tillhörigheten är ändå viktig och allt de har. Det finns en gemensam känsla bland 

intervjupersonerna av att den finska romska tillhörigheten är allt de har och har därmed en 

avgörande betydelse.   

   Traditionerna är enligt intervjupersonerna viktiga och de traditioner som tagits upp flest 

gånger i intervjuerna och verkar ha störst betydelse för finska romer är renlighetsprincipen, de 

traditionella kläderna, respekt för äldre och familjen och språket.  

 
Vi har jättemycket respekt för äldre människor och eh men det är så svårt att förklara 

men de viktigaste traditionerna att bevara är renlighet och respekt. (Nadia) 
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Ja alltså som sagt vår kultur, vi är en del av kulturen och det är vårt liv men 

modersmålet är en jätteviktig sak och hur man bäst pratar om det, man kan lära mycket 

andra språk och grejer men modersmålet är viktigast. (Örjan) 

 

När intervjupersonerna pratar om de traditionella kläderna menar de att de är av stor vikt för 

sammanhållningen samtidigt som de begränsar mycket. Kläderna gör att kvinnorna håller sig 

rena och respekterar de äldre.  

 
Vi säger såhär, klädstilen också, det är en speciell klädstil som vi har som inte finska 

romer har ändrat, dem har varit jättestarka i det. (Örjan)      
 
Om jag fått välja skulle jag inte vilja haft de här kläderna, om jag fått välja alltså, 

kanske bara ha på en fest. För som jag har känt har de begränsat jättemycket för mig. 

(Nadia)  

 

Tanya förklarar att traditionerna är viktiga för samhörighet och gemenskap eftersom det då 

skapas en känsla av tillhörighet.  

   Det går att tyda från intervjuerna att traditionerna fyller en viktig funktion i det avseendet att 

de bidrar till samhörighet och respekt. Örjan menar att det skulle strida mot identiteten att 

välja bort de traditionella kläderna eftersom de tillhör kulturen och kulturen är en del av dem. 

Skulle det uppstå problem, får man leta efter en lösning eftersom en finsk rom inte frångår 

sina traditioner enligt, Örjan. Av intervjupersonerna går det att urskilja en tveksamhet till de 

traditionella kläderna, antingen tar man av sig de traditionella kläderna och blir utestängd från 

gruppen på grund av brist på solidaritet eller så väljer man att behålla dem och leva med de 

svårigheter som uppstår i samhället.  
 

För kvinnor är det liksom så att skulle de ta av sig dräkten och det där så skulle de bli 

utsparkade från gruppen eller familjen, hon skulle vara en skam. (Paul) 

 

Sen jag skulle, vissa jobb, om jag skulle få något jobb, alltså vissa jobb tar ju inte emot 

mig i dem här kläderna. (Nadia) 

 

Det finns som en återkommande problematik men ändå finns det en känsla av att känna 

tillhörighet och en stolthet i grunden som får finska romer att bära kläderna menar Tanya. 

   Intervjupersonerna lever efter de finska romska traditionerna på olika sätt men vad som är 

återkommande viktigt i deras liv som influeras av traditioner är respekten för människan, 

sammanhållningen, stora folksamlingar, renligheten, traditionella kläder och respekten för 

äldre och familjen. Det är en kultur som gått i generationer och det sitter djupt och betyder 

mycket menar Örjan.  

 
Alla romer har och våra föräldrar har lärt oss och efter det lever vi, det är så mycket för 

allt ingår i kulturen, renlighet, respektfull och oj, alltså det är så mycket. (Paul) 

 

Renligheten ligger i ryggmärgen. Jag kommer ihåg en kvinna som kom in, jag vet inte 

vart hon kom ifrån, vad mycket sängkläder du har varje gång när du tvättar, hur ofta 

byter du, då svarade jag, ja var fjärde dag kanske, så hon var helt chockad va, vi byter 

en gång i månaden sa hon. Det är också en grej, så gör alla liksom. (Nadia) 

 
Det är folk här och där hela tiden, vi älskar att ha mycket folk hemma och umgås stort. 

(Tanya)  
 



25 
 

Även Örjan beskriver att finska romer umgås i stora folksamlingar med musik, sång och dans. 

Kulturen är viktig och finns i identiteten och är något man växt upp med, menar Örjan. Tanya 

förklarar att det finns en respekt, särkskilt för äldre, är hon i närheten av en äldre pratar hon 

aldrig om något som kan uppfattas ”snuskigt” eller visar någon hud.  

   Hon förklarar att religionen är något som finska romer delar, de tillhör pingstkyrkan. Finska 

romer har en oerhört respektfull och ödmjuk inställning till gud. Det finns en stark tillhörighet 

till gruppen menar Nadia och förklarar i citatet nedan. 

 
Jag ska leva som svenskar, så hade jag tänkt också men sen när man blir 18-19 år så 

börjar man dras till sitt eget, man börjar leta efter sitt eget, alltså det kommer av sig 

själv, jag vet jättemånga som gör så, så det är, jag vet inte vad det är som gör det. 

(Nadia) 

 

Jag tror det är just därför och det är liksom vår stolthet, jag tror bara det är därför, vi har 

inget land, vi har inget annat men vi har kulturen och den håller vi fast vid, både med 

tänderna och med naglarna. (Paul)  

 

Min analys och sammanfattning av avsnittet identitet är att den traditionella klädseln är likt ett 

heligt föremål som man ska respektera och bära. Det finns en moral som är viktig för finska 

romer som gör att det ställs krav i form av att de till exempel ska bära de traditionella 

kläderna. Som Paul beskriver det, blir man ”utsparkad” från gruppen om de kraven inte följs. 

Collins (2008) förklarar att gruppens krav ska följas oavsett om det är till fördel eller nackdel. 

Följer medlemmen de moraliska krav som ställs infinner sig en trygg känsla av samhörighet, 

både för den som lever enligt kraven men också för gruppen i stort. 

   Det finns många förpliktelser för en finsk rom men mycket sitter i ”ryggmärgen”, till 

exempel renlighetsprincipen som Nadia förklarar. Att leva enligt renlighetsprincipen och bära 

de traditionella kläderna kan innebära att det krävs uppoffringar men dessa leder också till 

fördelar. Fördelarna innebär att gruppmedlemmen har en tillhörighet till gruppen och får då ta 

del av den emotionella energi som skapas i en grupp menar Collins (2008). Tanya och Örjan 

förklarar att finska romer ofta umgås i stora folksamlingar med sång och dans och Collins 

(2008) skulle beskriva dessa tillfällen som sociala ritualer som gör att emotionella energier 

skapas. Genom den energin kan en individ klara av att göra saker som denne inte skulle klara 

själv enligt Collins och detta är ett av de skäl som gör att människor i grupp är kapabla till 

mycket större ansträngningar än vad en människa är ensam. Örjan förklarar att kulturen är 

identiteten och Paul säger att det är syftet med livet, Collins (2008) skulle förklara den 

känslan som något som skapas genom en idé om en grupp som är en förebild för 

medlemmarna och skänker trygghet och emotionell styrka.  

   De materiella symbolerna som till exempel de traditionella kläderna ger en känsla av att 

gruppens själ lever vidare även när den inte är samlad. Tanya menar att samhörigheten är en 

stor del av varför finska romer lever efter sina traditioner, vilket är en viktig faktor för att 

hålla ihop en grupp menar Collins (2008). En grupptillhörighet genererar emotionella energier 

och styrka för att hantera situationer som inte en människa skulle klara ensam. Som beskrevs i 

begreppsdefinitionen är identitet i grunden en gemenskap, emotionella laddningar och en 

kollektiv tillhörighet.  
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6.3 Slutsats 

 

Min slutsats av det presenterade materialet och mina analyser är att mina intervjupersoner 

upplever att det finns en stereotyp föreställning om finska romer i såväl media, sociala medier 

och det vardagliga samtalet som leder till fördomar och skapar diskriminerande bemötande i 

olika situationer. De centrala erfarenheterna av diskriminerande bemötande som 

intervjupersonerna har upplevt, är då de blir förföljda inne i butiker när de ska handla, 

stoppade av poliser i trafiken, får bensinpumpen avslagen när de ska tanka, svårare att få jobb 

och utstå kränkande kommentarer. Stigmatisering av finska romer leder till svårigheter i livet 

och minskar möjligheten till att kunna leva ett liv som övriga individer i samhället. Den 

påverkar en finsk roms identitetsskapande på olika sätt, vilket har lett till att några av 

intervjupersonerna har vacklat i sin identitet. De har då övervägt att inte fullt ut visa vem de är 

men kommit till insikt att det går emot deras identitet och därmed ljuger de för sig själva. Det 

går att tyda av undersökningen att intervjupersonerna upplever sig exkluderade från 

majoritetssamhället och inte ha samma förutsättningar att ta sig fram som andra. Gruppen och 

dess kultur blir därför väldigt viktig att hålla fast vid eftersom det är där tillhörigheten finns, 

tryggheten, samhörigheten och möjligheten att få kraft. För att finska romer ska kunna hantera 

den stigmatisering som bygger på fördomar krävs det att det finns en motståndskraft som gör 

att de orkar strida för sina rättigheter. Den kraften får finska romer i gruppen där identiteten 

kan stabiliseras genom samhörighet och en gemensam tro som leder till ett skydd mot 

fördomar.        
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7. DISKUSSION 

 

I studien finns en redogörelse för hur finska romer upplever bemötandet i en medelstor stad i 

Sverige utifrån den stereotypa bild som skapas i sociala medier, i media och i det vardagliga 

samtalet. Bilden som skapas gör att finska romer tillskrivs egenskaper som är negativa, till 

exempel att de stjäl och inte är ärliga. I mitt arbete skildras deras upplevelse av att vara en del 

av en stigmatiserad grupp och hur de hanterar denna problematik. Det är en utsatt position 

som kräver styrka och den styrkan skapas i gruppen genom emotionella energier med hjälp av 

samhörighet och gemensamma traditioner. Mitt metodval är fördelaktigt eftersom jag har 

kunnat samla in data som senare resulterat i att mina frågeställningar har kunnat besvaras. Det 

har lett till att jag har kunnat redogöra för finska romers egen upplevelse av stigmatisering och 

dess påverkan på identitetsskapandet.    

   Resultatet av studien är ett sätt att förklara hur finska romer lever i ett samhälle där 

människor till stor del väljer att lita på stereotypa föreställningar istället för sin egen intuition 

och uppfattning av omgivningen. Jag anser att ett sådant samhälle riskerar att präglas av 

fördomar och diskriminerande bemötande, vilket finska romer blir utsatta för.   

   Mitt arbete kan relateras till tidigare forskning på olika sätt. Den svenska studien beskriver 

romers upplevelse av att befinna sig inom bostads- och arbetsmarknaden, två områden som är 

centrala för människors delaktighet i samhället. Skulle de uppleva en exklusion från dessa 

områden, finns det stor risk att de söker sig till en plats där de kan ersätta känslan av 

exklusion med en plats där de upplever tillhörighet. Min studie ger en förklaring till hur finska 

romer hanterar en sådan situation.   

   Den internationella studien förklarar vilka avgörande faktorer som gör att romer inte är en 

del av majoritetssamhället. Det finns tre dimensioner, den materiella, symboliska och 

emotionella som gör att romer marginaliseras i det finska och svenska samhället. Min studie 

kan förklara hur finska romer kan ersätta den känslan av utanförskap. I gruppen finns en 

samhörighet, trygghet och solidaritet som gör att finska romer kan skapa ett skydd mot 

känslan av exkludering. Det går att tyda av Merino och Tileagas (2011) studie att unga 

mapuche återger de fördomar som finns i sitt identitetsskapande och anpassar det efter de 

förväntningar som majoritetsbefolkningen har och i Wolfgang, Sen, Permanadeli & Howarths 

(2012) arbete om muslimska kvinnor som lever i minoritet går det att urskilja en utveckling av 

deras identitet som sker för att motsätta sig de fördomar som skapas genom 

majoritetsbefolkning. Jag anser att dessa slutsatser kan förklara att majoritetsbefolkningens 

fördomar påverkar etniska minoriteters identitetsskapande och gör att en individ lever efter de 

förväntningar som ställs av majoritetsbefolkningen, vilket inte är en hållbar lösning för att 

skapa ett samhälle där alla individer har lika levnadsvillkor.   

   Mitt bidrag till forskningsfältet är en studie som förklarar hur finska romer i Sverige 

hanterar den stigmatisering som sker av gruppen. Jag anser att mina val av teorier kan förklara 

varför gruppen är viktig och gör att människor upplever en starkare tillhörighet på grund av 

fördomar som gör att de får en exkluderad position i samhället. Den kultur som finska romer 

lever efter är till stor del avgörande för att känna samhörighet till gruppen. Intervjupersonerna 

förklarar att de i olika situationer bli utsatta för fördomar och kränkande bemötande, vilket 

innebär att samhället inte låter finska romer delta på samma villkor som andra. Collins (2008) 

förklarar att medlemmarna i en grupp lever efter sina traditioner för att skapa en känsla av 

gruppsolidaritet. Den känslan är viktig för gruppen men även för individen då den hjälper 

gruppen att skapa emotionella energier för att kunna hantera fördomar och kränkande 

bemötande i samhället. Gruppsolidariteten gör att gruppen stärks och att medlemmarna skapar 

sin identitet efter den kollektiva tillhörigheten och de identifikationer som vi har gemensamt 

med andra individer i gruppen (Hammarén & Johansson 2009:41). Jag anser att en sådan 

strategi för att hantera fördomar gör att individen skapar sin identitet i en sluten grupp. Detta 
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identitetsskapande riskerar enligt mig att leda till en tydligare uppdelning, ännu större 

okunskap om gruppens levnadssätt och därmed en stämpel av gruppen som är mer orättvis än 

innan. Enligt mig skulle denna utveckling kunna förhindras om människor intog en mer 

kritiska inställning till de stereotypa föreställningar som finns och leder till fördomar och 

istället lita på sin egen uppfattning som skapats genom ett möte. Det är en bild som eventuellt 

skulle kunna tolkas som en teoretisk självklarhet men ju svårare att utföra i praktiken. För att 

öka möjligheten till ett sådant samhälle krävs det enligt mig mer forskning inom etniska 

minoriteter, fördomar och identitetsskapande men även ämnen i ett tidigt skede i skolan där 

diskussioner rör detta samband.  

    Min förhoppning är att denna uppsats har bidragit till en större kunskap och förståelse för 

finska romers levnadssätt.  

      Det har varit väldigt spännande att genomföra en studie där mina deltagare är finska romer 

då jag i stort sett inte har någon kunskap om gruppen men ofta hört och deltagit i samtal som 

rört gruppen. Att genomföra denna studie har verkligen påverkat mig och det är en erfarenhet 

som jag kommer ha mycket nytta av och kommer bära med mig i mitt liv.      

 

7.1 Förslag på vidare forskning    
 

För att bidra med ytterligare forskning till det här området hade det varit intressant att 

genomföra en studie som bygger på hur personal i olika butiker bemöter romer som ska 

handla. Om det enligt personalen finns stereotypa föreställningar av romer och hur det i så fall 

påverkar deras sätt att bemöta. Om det går att urskilja någon viktig faktor som ligger till grund 

för de stereotypa föreställningar som skapats. För en sådan undersökning skulle en kvalitativ 

metod i form av intervjuer vara mest lämplig, eftersom det är ett fenomen som redan inträffat 

och endast deltagarna som kan uttala sig om det (Halvorsen 1992:85).  

   Ytterligare forskning som skulle vara värdefull är en studie som bygger på passiva 

observationer av romer i offentliga miljöer. Det är den metod som är mest lämplig för att 

studera handlingar i sitt naturliga sammanhang och inte påverka det sociala systen som 

forskaren har tänkt undersöka (Halvorsen 1992:83). En sådan studie skulle kunna användas 

för att visa på hur det ser ut i verkligheten och på det sättet se mönster ur forskarens 

perspektiv som förklarar hur romer hanterar diskriminerande situationer.                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Bilaga.1, intervjuguide. 

 

Inledning 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du bott i denna stad? 

 

3. Hur många personer är ni i hushållet? 

 

4. Vad gör du om dagarna, arbetar du, söker du jobb, studerar eller annan sysselsättning? 

 

5. Hur trivs du i denna stad?  

 

Situationsbeskrivning 

 

6. Vilken betydelse har den finska romska tillhörigheten för dig?  

 

7. Hur skulle du beskriva din upplevelse av att tillhöra gruppen finska romer i denna 

stad? 

 

8. Finns det någon situation i denna stad där du upplever att det uppstår problem för att 

du tillhör gruppen finska romer?  

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om det finns en sådan upplevelse, har du då utgett dig för att vara någon du inte är för 

att du upplever att det kan leda till ett bättre bemötande? 

 

9. Hur anser du att finska romer framställs inom sociala medier på nätet 

(diskussionsforum, facebook, twitter m.m.)?  

- Om de framställs på ett visst sätt, varför tror du finska romer framställs på det sättet?  

- Hur hanterar du det? 

 

10. Hur anser du att finska romer framställs i media (tv, radio, tidningar m.m.)? 

- Om ja, finns det någon skillnad mellan sociala medier och media?  

- Varför tror du att det finns en skillnad? 

- Hur hanterar du det? 

     

11. Hur upplever du att finska romer har det i Sverige i stort idag? 

 

12. Upplever du att det finns någon skillnad mellan hur finska romer har det i Sverige 

jämfört med i en medelstor stad som denna? 

  

13. Upplever du att det finns åsikter som är fördomsfulla då det kommer till finska romer?  

- Om ja, på vilket sätt? 



Identitet 

 

14. Hur skulle du beskriva den finska romska kulturen? 

 

15. Vilka är de viktigaste traditionerna att bevara inom den finska romska kulturen enligt 

dig?   

- Varför är de traditionerna eller den traditionen viktigast tror du? 

 

16. Vilka funktioner anser du att dessa traditioner fyller för dig och för gruppen? 

 

17. Behöver samhället förändra något för att finska romer ska kunna bevara sina 

traditioner? Om ja, vilka förändringar tänker du på?  

 

18. På vilket sätt lever du utifrån finska romska traditioner? 
 


