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Abstract:  
 
This essay is about a very old group of immigrants in Sweden – the Romanies (”gypsies”). 

There is evidence of Romanies living in Sweden already in the 14th century. Together with the 

Lapps, Jews, Finns and Tornedal-Finns the Romanies have gained a special status in Sweden 

concerning language, culture and other conditions, all this accordinng to a descision that was 

taken 1999. The essay starts with a chapter (part) about the Romanies backgrund in history, 

even though the knowledge is not wide due to insufficient research. The chapter is important 

because it gives the reader a possibility in understanding the subject I am writing about. In the 

second chapter (part) I have interviewed four men about their life–situation as Romanies in 

to-day´s Sweden. Focus in my study is about the informant´s education work and something 

about their furure-perspecitive. I have been working with an educational programme in 

Göteborg developed in close relation with the Romanies themselves and their organisations. 

The school is called “ The Multicultural Folk High School”. I have got into contact with my 

informants at this school. In the essay I am focusing on a broad cultural perspective. My 

cultural concept is very close to the one often used by sociologist. Both the cultural codes of 

the Romanies as group as well as individuals are important for my understanding. I try to 

open up my own perspective .One could say that I am compensating myself being homeblind 

with the help of cultural concepts from a research position. Finally I am dicussing the duality 

in perspective within the Romany culture itself when it comes to question about  

integration/segregation. 

 
Naalunorakkiba: 

 

Aro tukko vast hin ranniba anda jek phurano gruppa anda kaver thema aro sveittiko rom. Dokumenti hin ranidal 

te roma avilo aro sveittiko them pe 1500-bereh. Tsetanes samensa, biboldo, Tornedal- fitikoen, fitiko,ta romen. 

Hin rett te rakkaven ta tsentavaa ieko chib ta kultur so hin agorleip apo sveittiko kapital December 1999. 

Byrjoboske laave andi lin hin anda romengo pale, dikhlom anda historik perspektiv vahka dzanimos anda 

historia si na mistoj ta baro anda kodo ke naj si kerde forskingan masker romen. dauva kotor hin inporto te djanel 

kon rabila dauva lin te hajuven, anda so hin puhhiba. Vauro kotor hin kaj me intervju star rom sat sin lengo traijo 

adjes. Muro puhhiba lenge hin anda identitet, skoola, butti ta anda suno so avelas lenge. Me hin kerdombutti aro 

Göteborg andi jek skoola kaj sas kerde skolimos anda romengo initiativa. Douva but kulturkano bariskola. Kaj 

me kerde muro djaminos anda romaen. Aro lin rakkava but anda romengo tsetanimos aro kultura. Muro gindi 

anda romengo kultura hin te kodo hin numa kulturasociologa. Kamava te tseren butti pe romano gruppa ta sako 

jetko manushensa saarengo gindo hin inport mange. Muro gindo hin phirro ta muuro puhuba hin sosko hin kodo 

but hohimos masker romer ta sveittiko kapital. Andermos vaj avrimos kodo hin puhhiba integrering/segregering 
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Del: 1 Historik 

1. Inledning:  

 

Den uppsats du håller i din hand bär namnet ” Fyra Romska män och deras vardagsliv i det 

svenska samhället”. Uppsatsens fokus är att försöka få en inblick i romers liv och 

framtidsperspektiv. Mitt intresse för romernas situation i Sverige har en naturlig förklaring. 

Jag är själv rom och har ett starkt intresse av att romernas levnadsvillkor tydliggörs. Under 

lång tid har det svenska samhället haft ett oklart förhållningssätt till romernas integration. 

Integrationen ur ett romskt perspektiv följs av en dubbelhet att vilja delta och samtidigt med 

en vilja att ställa sig utanför. Romer utgör en traditionell invandrargrupp som idag är en 

nationell minoritet i de svenska samhället. Antalet romer har ökat kraftigt under senare år 

genom invandring, bl.a. från forna Jugoslavien. Enligt en situationsbeskrivning gjord av 

arbetsgruppen statens invandrarverk och nordiska zigenarrådet (1996). poängteras följande 

saker: Att romer har stora sociala problem, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, högre 

analfabetism än hos befolkningen i övrigt, samt bristande engagemang i samhället i övrigt. 

(Lindgren & Sandström, 1996). Det är dock viktigt att ha klart för sig att inom den romska 

kulturen finns olika undergrupper  t ex  kalé-romer som är de finska romerna, sedan finns 

andra släkter som arli, lovari, romongri, kelderas, sinti, m.m. På detta sätt kan man placera de 

olika släktena efter land och vad gruppen vanligtvis arbetar med, t. ex  om det är handlare, 

hantverkare, eller musiker och så vidare. 
 

1.1. Uppsatsens uppläggning 

 

Uppsatsen består, skulle man kunna säga, av två delvis fristående delar. Den första delen, 

handlar om romernas historia. Jag tycker det var på sin plats att läsaren fick en inblick i 

romers situation för att förstå mitt kunskapsintresse bakom uppsatsen. Historiken kan givetvis 

inte ge en komplett bild utan jag har tagit fram viktiga aspekter som läsaren bör hålla i minnet 

vid läsandet av uppsatsen. Historiken innefattar också ett avsnitt om aktuell forskning kring 

romers liv. Jag bygger här rätt mycket på Norma Montesinos nyligen publicerade avhandling  

” Zigenarfrågan intervention och romantik” (2003). Uppsatsens andra del innehåller en 

mindre intervjuundersökning. Jag har i den tagit min utgångspunkt i en grupp romska män, 

som sökt sig till en skola/utbildning som bygger på romernas egna initiativ. Skolan som avser 

heter ” Den mångkulturella folkhögskolan”. Den har bedrivit allmänteoretiska utbildningar för 

romer i ungefär 10år och har därmed blivit en viktig social knutpunkt för många romer. 
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Skolans pedagogiska idé är att undervisningen huvudsakligen skall bygga på romernas egna 

utbildningsintressen. I olika diskussionsgrupper i skolan har man också kunnat konstatera en 

höjd motivation när det gäller skolarbete, speciellt den del som avser att vara 

yrkesförberedande. Den ”Mångkulturella folkhögskolan” har kommit att fungera som 

rekryteringsforum när jag sökt informanterna till min uppsats. Jag fick genom att delta i 

arbetet på skolan chansen att  följa dessa elever. Skolan tog sin utgångspunkt i det faktum att 

hästen har en central ställning som statussymbol i den romska kulturen. Det framstod därför 

naturligt att arbetet med hästar kunde vara motivationsskapande i uppbyggnaden av en 

alternativ utbildning. Skolan erbjöd eleverna 25.000 kronor för att dessa skulle göra en 

karläggning av hästbranschen och vad det fanns för aktörer på denna marknad. 

Kartläggningen skulle innehålla studieresor, föreläsningar, och möten.  

 

2. Romer – ett folk utan land: 

 

Som jag skrev inledningsvis är det viktigt för förståelsen av romernas situation att både ha 

kunskap om romernas historia men också känna till deras aktuella livssituation. I detta 

avsnittet vill jag därför ge läsaren lite elementär bakgrundsinformation. 

 
2.1. Rötterna 

En del av de invandrare som på 1300-talet kom till Kreta kallades Athsinganos, vilket kom att 

bli det svenska ordet för Zigenare. De kallade sig själva för rom/romer vilket betyder 

människa. Som det första asiatiska invandrarna i Europa kom romer att bli offer för 

rasfördomar och förföljelser (Lindgren & Sandström, 1996). Romerna anses komma från 

Indien eller nuvarande Pakistan (Indusdalen, Punjab). Ett folk behöver kunskap om sitt 

förflutna för att kunna utvecklas. Det romska folket har i det avseendet inte haft stöd i 

forskningen eller liknande. Myter har frodats desto mer. Ingen har väl trott att romer saknar 

historia, men denna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat bilda utgångspunkt för en 

kulturell förståelse eftersom den inte varit nerskriven. Den  forskning som hittills dominerat är 

språkforskning och etnologisk forskning. 
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Det historiska sammanhanget kring romerna har man ofta bortsett från. Sedan  1700-talet vet 

man att det romska språket har sitt ursprung i sanskrit och det anses också säkerställt att deras 

förfäder lämnade de nordvästra delarna av Indien för omkring tusen år sedan. Men vilka de 

var och varför de lämnade sitt land har forskarna inte kunnat enas om. Att deras förfäder i sin 

tur måste ha varit indoeuropeiska arier som ungefär 1500- 1000 f. Kr. trängde in i nordvästra 

Indien är emellertid de flesta överens om. Västerländska forskare tror inte att det finns någon 

kultur eller kunskap att hämta i öst. Romerna var det första svarta i Europa, som sådana blev 

de också förföljda. Föreställningarna om att människor med mörk hud var lägre stående än 

vithyade fanns mycket tidigt. Bevisen för dessa påståenden har man hämtat ur folksägner, 

litteratur, och förarbeten till lagar. Okunskapen om romerna ledde hos omgivningen till 

spekulationer, missförstånd och förvrängningar som fördes vidare från generation till 

generation, successivt blev dessa indiska invandrare en andraklassens grupp i utkanten av 

samhället. 

 

Romernas kringvandrande levnadssätt satte skräck i de bofasta och fick så småningom 

myndigheterna i många länder att stifta lagar mot dem och andra kringresande grupper som 

det fanns gott om i det medeltida Europa. Kyrkan var pådrivande när det gäller de stränga 

bestämmelserna mot romerna. Romernas historia i Norden är kanske ännu mer ofullständigt 

kartlagd. I Sverige har det funnits romer sedan 1500-talet. Romer som idag kallas finska 

romer (kalé romer). Redan 1512 berättades om ett resande sällskap som besökte Stockholm i  

(Stockholms stads tänkebok)  ( Lindgren & Sandström 1996).  

 

Under 1700-talet förekommer tvångsbosättningar och tvångsförvärv till krigsmakten. Vid 

sidan av den starka diskrimineringen kan man vid den här tiden också iaktta tecken på relativ 

integration och assimilation. 1800-talet och fram till 1945 var inställningen från myndigheters 

sida oförändrat hård. Förutsättningarna för romer att utöva sina traditionella näring var näst 

intill omöjlig, eftersom de bofasta såg dessa kringvandrande som konkurrenter. Romerna var 

specialiserade i olika hantverkaryrken som koppar-silver, och även vapensmeder, sedan var 

handel ett vanligt yrke, men som gradvis försvårades för romerna att utföra genom olika 

bestämmelser. Riksdagen antog 1976 en proposition som innebar ett sammansatt program för 

romernas integration i samhället, och invandrarverket fick samordningsansvaret för 

insatserna.    
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2.2. ”Zigenarfrågan” i Sverige  

 

På 40 talet bildades en stiftelse i Sverige kring ”Zigenarfrågan”. Stiftelsen gick under namnet: 

Zigenarmissionen. Den blev ett verkställande organ och en förmedlande länk mellan staten 

och romerna. Stiftelsens arbetssätt präglades av den ideologi som var fast rotad i filantropin 

på 1800-talet när det gäller arbete bland fattiga grupper. Man trodde sig kunna lösa romernas 

problem genom individuella insatser. Zigenarmissionens huvudsakliga arbete med romer var 

inte skolverksamhet utan elementära saker som bostad och arbete (Norma, Montesino 2002). 

För det svenska samhället förknippades integration i stort sett med dessa två punkter – arbete 

och bostad. Integrationen till majoritetssamhället avsåg levnadssätt och det fanns inget 

intresse för att stödja romerna när det gäller deras traditionella levnadsmönster. På grund av 

detta kan man säga att den svenska politiken visavis romernas har varit med att skapa det 

förhållningssätt som romerna har till det svenska storsamhället.  

 

 

Fokus låg på att påverka romernas syn på lönearbete. Frågan om utbildning och skola stod 

långt ner på dagordningen. Man hade viss undervisning genom stiftelsen men utbildningen 

ansågs i detta avseende inte vara  en statlig angelägenhet. Man utgick ifrån att man på ideell 

basis skulle kunna ombesörja romer utbildning. Den undervisning som erbjöds bedrevs under 

sommaren i två eller högst fyra veckor per år. Det huvudsakliga skolarbetet gick ut på att få 

romerna i den nya tidens rutiner och matvanor. Så sent som 1956 konstaterade man en hög 

grad av analfabetism bland romerna. Detta var så sent som på 60-talet fortfarande ingen 

självklarhet att alla romer skulle få tillgång till skolutbildning. (Montesino 2002). En 

verksamhet som fick stor uppmärksamhet var Zigenarskolan som startade 1963. Redan under 

60-talet uttryckte romerna en önskan om att få vara med och påverka sin egen utveckling och 

sitt eget deltagande i de olika åtgärder som romer skulle ingå i. Här tenderar vi vara i samma 

situation 40 år senare. Det har hela tiden fram till dags dato varit konflikter mellan 

myndigheters kontrollbehov och romernas vilja och behov av självständighet. 
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2.3. Matvanor och kultur: 

 

 

Den officiella kritiken mot romernas matvanor gick tidigare ut på att den inte var riktig ur 

näringssynpunkt eller att den var ensidig men man vägrade sätta in matvanorna i romernas 

hela situation. Hur hade tillgången till mat sett ut tidigare? Hur utvecklas en matkultur? Hur 

såg romerna själva på detta? Förhållningssättet från svenska myndigheter präglades av 

moralism inte förståelse. Konsekvensen blev att romerna själva valde bort integrationsvägen. 

Den sågs som pålagor ovanifrån. Man skulle kunna säga att Romerna valde den självvalda 

segregeringens motkultur. 

 

1947 tillsatte socialstyrelsen en utredning om romernas situation i Sverige. Staten kom under 

50-talet att erkänna att den politik som tidigare förts inneburit förföljelser av romer. Mycket i 

det romska förhållningssättet kan förklaras av det svenska förhållningssättet. Romerna har 

varit rädda för en integrering på storsamhällets villkor. Man har i stället strävat efter 

separering och att kunna utveckla sin kultur och sina värderingar utanför storsamhällets 

domäner. Detta har konsekvenser för integrationspolitiken också idag. Romernas 

levnadsförhållanden har på ett alltmer iögonfallande sätt kommit att framstå som avvikande 

från övriga medborgares. 

 

Anledningen är antagligen att majoriteten av romer själv trott att deras traditioner varit 

orsaken till problemen och inte som ett intrikat växelspel växelspel mellan det svenska 

storsamhällets integrationspolitik och romernas separatism.  Norma Montesino skriver i sin 

avhandling att fattigdom och okunskap är följeslagare i den situationen som romerna tvingats 

leva under. Detta har i mångt och mycket lett till isolering från det man inte förstår och man 

har istället förstärkt  gemenskapen  i den egna gruppen där ett igenkännande finns. 
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2.4. Den romska ”nationen” 

 

Hur ser det svenska samhället på romer idag? Så sent som 2003 manifesterade den svenska 

statsministern Göran Person i spetsen sin sorg över de judar som dött i koncentrationslägren 

under andra världskriget. Något så förfärligt skulle aldrig mer få hända. Många judiska 

organisationer och statsmän var inbjudna. Men inte ett enda ord sades om de uppskattningsvis 

två miljoner romer som fick sätta livet till i samma koncentrationsläger  

( Professor David Gaunt, föreläsning Skellefteå 2003). Romer har under alla århundraden 

varit ett eftersatt folk utan rättigheter. 1971 hände dock något viktigt under en kongress i 

London. Romerna beslöt sig för en officiell nationaldag ( 8 April). Den romska nationen 

beslöt sig också för en gemensam flagga och en erkänd nationalsång. Romer är statslösa men 

finns i alla stater. Romernas nationalsång heter ” Gelem Gelem” som betyder jag vandrar jag 

vandrar. 1999 fick romerna också en nationell minoritetsstatus i Sverige. Romerna kan därför 

göra anspråk på att vara en nation utan statsgränser.  

 

 

 
 
Gelem gelem longone dromensar 
Madelime bathale romensan 
Arronalen kotar tomen aven 
E- charencar bokhale chavensar 
 
Sasa vi bari familja morderdas la i kali legia 
Saren chindas vi romen vi romen 
Maskar lente cikne chavorren 
 
Potar devia te kale odare te sai dikhave mori familja 
Palen ka zeetave longone dromcar  
Ta ka bihrav bahtale romencar 
Opre roma isi vaht akana 
Adje macar sa loniage roma  
O kalo mui ta e kale jakha 
Kamava len sar e kale drakha 
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Del 2. Empiri 
 
3. Min undersökning: 
 
3.1.  Inledning 
 
Inledningsvis beskrev jag att uppsatsen hade två delar. Jag har nu försökt ge läsaren lite 

bakgrundsinformation om den romska historien. I den nedanstående delen av uppsatsen får 

läsaren möta ett antal romer med egna erfarenheter av det svenska samhället. Jag har min 

utgångspunkt i den mångkulturella folkhögskolan i Göteborg, som jag nämnde inledningsvis. 

Jag vill med detta avsnitt beskriva och kommentera några romska levnadsöden i den svenska 

vardagen. Jag har medveten om att mitt val av frågor och mitt perspektiv påverkar den 

framställning jag kommer att ge. Jag kommer oundvikligen att förmedla en av mina egna 

erfarenheter färgad bild av ämnet, särskilt på grund av att jag själv är involverad i dessa 

processer lokalt och nationellt. 

 

3.2. Syfte: 

 

Syftet med denna uppsats är alltså att studera några romska män och deras vardagsliv i det 

svenska samhället. Genom intervjuer med romer på den mångkulturella folkhögskolan i 

Göteborg ville jag få en större förståelse för hur situationen ser ut. I intervjuerna kommer jag 

särskilt sätta fokus på hur man strategiskt hanterar olika vardagssituationer. Hur tycker dessa 

män att samhället bemöter deras behov, vad det gäller integrering, arbetsanskaffning, eller 

utbildning.  

 

3.3. Frågeställning: 

 

a) Hur ser romska mäns livsmönster ut med avseende på boende, hemhörighet, och 

försörjningsstrategier 

b) Hur upplever romska män det svenska samhället 

c) Hur ser romska män på framtiden vad avser: Delaktighet, familj, utbildning 
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4. Min kultur och socialisationsteoretiska ram: 
4.1. Inledning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att försöka tydliggöra aspekten av några romer vardagsliv i 

dagens Sverige. Givetvis har jag inga ambitioner att ge en heltäckande bild. Jag vill dock 

förmedla ett inifrånperspektiv eftersom jag är född och uppvuxen inom ramen för en romsk 

kultur och gemenskap. Känslan av splittring infinner sig naturligtvis! Det är svårt att vara 

både inne i det man skriver om samtidigt som man försöker anlägga ett utifrånperspektiv. I 

intervjusituationerna har jag strävat efter att utveckla min kulturella kompetens. Jag har haft 

ett språk i situationen, dvs. ett språk som präglas av kunskap och förståelse. När jag sedan 

tolkat intervjuerna har jag också eftersträvat ett språk för situationen, dvs. ett språk med 

teoretiska begrepp som kan ge mig perspektiv på det jag vill säga och för att kunna 

kommunicera med vetenskapssamhället (jfr Nergård 1987). Teorier kan i detta sammanhang 

lätt kännas artificiella konstruktioner utan bärkraft i den autentiska miljön. Jag vill ändå 

försöka anslå en teoretisk ram för mina tankar. 

 

4.2. Vad är kultur: 

 

Jag tänker faktiskt ställa frågan. ”Vad är kultur” utan att ens försöka svara på den 

Det vimlar av olika kulturbegrepp och sammanhang där kulturbegrepp används. Mitt syfte i 

detta sammanhang är alltså inte en definition av kulturbegrepp utan jag vill enbart anslå ett 

kunskapsintresse med begreppet kultur. Jag vill ge det ett brett innehåll på samma sätt som 

gängse i antropologin och sociologin. Ett snävt estetiskt formulerat kulturbegrepp (dans, 

teater, m.m.) skulle leda mig bort från mina frågeställningar om romers vardagsliv i det 

svenska samhället. Det breda sociologiskt färgade kulturbegrepp har sitt fokus på såväl 

människors föreställningar och värderingar som de praktiska, vardagliga och materiella 

yttringarna av mänsklig verksamhet. (Forskning om kultur, HSFR 1984). Kultur sedd på detta 

sätt gör att den kan uppfattas eller definieras som egenskap, vilken förklarar varför människor 

i olika samhällen tänker och beter sig olika. Skilda samhällens individer fungerar i många 

avseenden på samma sätt, men det finns ändå många påfallande skillnader dem emellan och 

dessa skillnader ”förklarar” man genom att påvisa att det har olika kultur eller 

”kulturmönster”  (Hermansson a.a, Swedner1983).  
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Med likartade resonemang kan man förstå skillnader och likheter mellan romska grupper och i 

förhållande till det svenska storsamhället. Med ett ”brett” kulturbegrepp kan man förklara 

varför skilda grupper av människor beter sig olika. En kultur kan ses som en struktur hos ett 

samhälle (gemenskap), som sätter sin prägel på de människor som lever i detta samhälle, men 

det är samtidigt en struktur som medlemmarna av detta samhälle eller denna grupp kan 

påverka och omforma.  

 

Hur kulturer utvecklas och omformas beror givetvis på de hinder och möjligheter som 

kringgärdar dem. Romernas kultur och samhället i Sverige och på andra ställen formas i en 

motsättningsfylld verklighet. 

 

Romerna i min undersökning får genom kulturen ett perspektiv på att hantera såväl vardagliga 

situationer som framtidsdrömmar och levnadsmönster. Deras upplevda valmöjligheter i sina 

liv påverkas av de kulturella glasögonen de är satta att bära. Kulturen ger en språket men 

individerna har hela tiden den existentiella möjligheten att säga ” I morgon är en annan dag, i 

morgon gör jag på ett annat sätt” (jfr Z Bauman 1974). Den romska historien är kantad av 

förtryck, som jag beskrev tidigare. Detta förtryck har tvingat in romerna i en försvarsställning 

och skapat negativa identitetsbilder. Sådana bilder kan lätt leda till själuppfyllande profetior 

(jfr, J Knutsson 1977). Vi blir som förtryckarna vill ha oss (Freire, 1970). Jag vill med mina 

intervjuer försöka nyansera bilden av romer i Sverige och med hjälp av kulturbegrepp hitta ett 

angreppssätt som leder bort från en marginaliseringsposition för romerna som grupp men 

också för individer som upplever förtryck i den romska gemenskapen. 
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4.3. Metod: 

 

 

I min uppsats har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag vill genom intervjuerna försöka 

nå en djupare förståelse för hur informanterna upplever sin situation i det svenska samhället. 

Jag har innan själva intervjuarbetet gjort testintervjuer för att se om frågorna fungerar i 

intervjusituationerna och vad som behövdes omformuleras eller bytas ut. I intervjuerna låter 

jag informanterna vara drivande i samtalet. Jag koncentrerar mig på de aspekter som 

informanterna tar upp. Jag har emellertid en struktur som jag försöker följa. Därigenom ringar 

jag in studiens frågeställningar (se frågeställningarna) 
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5. Fyra killar berättar: 

 
5.1. Intervju med Dimitri 

 

Dimitri är finsk rom tillhörande Kalé-släkten. Han är född i Finland men flyttade till Sverige 

redan 15 år gammal. Sin mamma, pappa och syskon lämnade han kvar bakom sig i Finland. 

Idag är Dimitri 42 år gammal och bott i Sverige i ungefär 27 år. Han har två barn en tjej på 18 

år och en kille på 11 år. Han har levt med sina barn och sin fru i Angered så länge han bott i 

Sverige. Sin fru tog han med sig från Finland då de tillsammans åkte till Sverige, hon var då 

endast 14 år gammal, och sedan dess har de hållit ihop. Dimitri och jag samtalar om hans 

bakgrund, om den familj han växte upp i, och om hans kontakter med det svenska samhället, 

om skolan och om kontakter med olika myndigheter. 

 

Bakgrund och hemförhållandena beskriver han som väldigt hårda och krävande. 

 

- Jag fick ta stort ansvar för mina syskon eftersom jag var näst äldst och min pappa 

sällan var hemma. Vi var åtta syskon och min pappa tog jobb lite varstans som 

skogshuggare. Jag fick nästan aldrig höra ett positivt ord hemma utan det var slag och 

skrik hela tiden. En gång kommer jag ihåg skulle jag vara snäll mot min mamma och 

kokade kaffe på morgonen i en sådan där gammal spis med avtagbar järn häll som 

man värmde upp med ved. Jag tappade taget och den varma hällen föll i golvet och det 

blev brännmärken. Mamma vaknade och jagade mig ut i snön utan skor och jag rymde 

till skolan. Hon följde efter mig in i klassrummet och tog tag i mitt hår och sparkade 

efter mig. 

 

Hur var dina kontakter med lärarna i skolan hur upplevde du skolan? 

 

- Min syn på skolan skiljer sig nog en hel del från andra romers. Skolan var för mig en 

trygg plats även om jag blev mobbad för mina kläder och att jag var annorlunda. Jag 

hade en lärare som verkligen brydde sig om mig trots att hon visste att jag var rom. 

Lärarinnan var engagerad i mig och försökte hjälpa till så gott hon kunde. 
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- Jag vet att hon en gång försökte prata med mamma om att jag hade läshuvud och 

borde ges möjligheter att läsa vidare. Men då var det nödvändigt att jag oftare gick till 

skolan. Mamma lovade bättring men när lärarinnan hade gått fick jag stryk för att jag 

pratade med läraren om mina studier. Jag fick stryk för att jag inte skulle tro att jag var 

för mer än någon annan i familjen, snart trodde de att jag skulle börja tro att jag kunde 

bli läkare rent av hånade hon efteråt. Jag var tvungen att be lärarinnan att inte prata om 

mina studier mer, och det gjorde hon  inte för jag tror att hon förstod vad det innebar 

för mig. 

 

Har du något mer du vill berätta när det gäller skolan ?  

 

- Som jag sa så var skolan trygghet för mig på något sätt. Den här lärarinnan tyckte nog 

synd om mig även om hon inte kunde göra så mycket. Hon bodde i en lägenhet 

ovanför skolan, och hon gav mig en matbit ibland så att jag inte skulle gå hungrig hela 

dagen. Jag tror inte min lärare var speciellt intresserad av den romska kulturen och 

sånt hon ställde bara upp. Men stödet från skolan kunde ändå inte förhindra att mina 

föräldrar helst ville att jag skulle sluta skolan omgående. Jag tvingades att sluta skolan 

efter fjärde klass. Det var ju inte som nu när det gäller skolplikt och sånt. Vi romer 

ansågs nog inte heller behöva fler år tror jag. 

 

Har du ångrat att du inte läst vidare/vill du fortsätta dina studier? 

 

- Jag upplever nog att det är för sent för mig, men min dotter går sista året på gymnasiet. 

Det räcker för mig att hon lyckas bättre än vad jag gjorde. Jag är stolt över min dotter 

och kan känna en slags revansch genom henne. 

 

Vad betyder arbete för dig? 

 

- Jag har arbetat mycket hårt i hela mitt liv. Är det något jag lärt mig hemifrån så är det 

att arbeta. Jag ägnar mycket tid åt mina hästar. Jag har två hästar på Åby. Tidigt 

började jag arbeta, redan som 13 åring tog jag jobb som lärling för att komma 

hemifrån. Jag är utbildad möbel renoverare, som jag haft mycket nytta av. Jag har 

också arbetat som målare. Ingen kan säga att jag legat samhället till last. Jag har bara 

behövt socialhjälp någon enstaka gång. Arbete har alltid ordnat sig. Jag har gått ryckte  
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- som  hantverkare. Det enda jag önskade äratt kunna koncentrera mig ännu mer på 

mina hästar, än jag gör. Jag skulle vilja köra dem själv och bli en etablerad travkusk. 

Det är anledningen att jag ska börja utbildningen. 

 

Hur ser du på arbetsförmedlingen? 

 

- Dimitri skrattar plötsligt ( kanske ett hånskratt) ! Dom har aldrig hjälpt mig med något. 

Jag har varit där några få gånger för att få någon kurs som intresserat mig. Arbete har 

dom aldrig lyckats fixa. Det är jag själv och min hantverkarkompetens som får tala. 

Jag vet och andra med mig vad jag går för vad det gäller att arbeta. Det har varit ett 

djävla slit att komma dit jag är. Jag har inte fått något gratis! Vi romer måste bita ihop 

mer. Det är viktigt att inte ge upp vid varje liten motgång utan våga visa att man är 

bra. Alla människor har bra sidor. Vi måste börja tro på oss själva, och visa våra 

positiva sidor, och inte hela tiden gräva i det som tidigare hänt oss. Vi måste var och 

en tillsammans vara beredda att offra och kämpa så att våra barn slipper skitjobben. 

 

Har du några erfarenheter av försäkringskassan ? 

 

- Jag har slitit i hela mitt liv och har förslitningsskador vilka är konstaterade eftersom 

detta går att se genom röntgen, och alltid arbetat ändå. Men ibland blir värken helt 

outhärdlig och måste gå till försäkringskassan. Jag hade en gång sådan verk och gick 

till försäkringskassan med mitt sjukintyg och dom satt där i sina breda fåtöljer och 

ifrågasatte min värk med sin misstänksamhet, och såg ut som att jag skulle bluffat. Då 

hade jag  önskat att kunnat trolla över min värk och att dom befunnit sig i mina skor 

en dag. Det var förra året någon gång, och så blir man bemött som om jag skulle ljugit 

dom rätt upp i ansiktet, dessutom hade jag tidigare inte varit där i tid och otid heller. 

Det kändes för djävligt!  
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Känner du delaktighet med det svenska samhället? 

 

 

- Jag  är ju lite väletablerad (skrattar) men jag är inte aktiv i någon förening eller något 

parti. Jag tycker politiker pratar en massa skit och säger inget som skulle förespråka 

mina intressen. Röstar gör jag inte heller. Jag tycker inte att jag kan påverka min 

situation i någon nämnvärd grad. Man måste som rom börja ställa saker till rätta inte 

bara stillatigande lyssna till vad som sägs från politiskt håll.  

 

- Romer måste prestera och göra sig förtjänta av respekt, så att (gajo) = främling vit 

man utomstående osv, inte kan klandra oss eller klappa oss på huvudet. Jag hoppas att 

jag med denna utbildning som jag skall gå, skapa mig en plattform. Inge ska kunna 

vifta bort min kompetens, så att jag kan få ett riktigt jobb med hästar och slippa arbeta 

åt andra nästan gratis.  
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5.2. Intervju med Terno: 

 

Terno är en kille på 34 år och har bott i Sverige hela sitt liv. Han är född i Stockholm och 

flyttade som 8åring till Göteborg, stadsdelen Angered. Terno är gift och har tre barn två 

pojkar och en flicka. Alla barnen är tonåringar. Han är gift med en romsk kvinna och bägge är 

finska romer släkten (kalé). Terno är yngst av en syskon skara på fem barn, de är betydligt 

mycket äldre än Terno. Ternos mamma och pappa finns inte i livet mer. Jag såg under 

intervjun att dom betytt mycket för honom. När vi kom in på föräldrarna blev Terno mycket 

ledsen och vi fick ta en paus under intervjun. Jag diskuterade liknande med Terno om hans 

bakgrund, familj och hur hans uppväxtförhållanden var under skoltiden och även efter det. 

Hur har olika situationer påverkat Terno, och hur ser han på samhället idag. 

 

 

- Mina föräldrar gjorde så gott det kunnat, pappa var hästhandlare och mamma sålde 

dukar och sånt som hon gjort själv. Båda mina föräldrar arbetade hårt för vår skull. Vi 

var många syskon som skulle ha mat i mun. Jag behövde väl inte göra så mycket för 

jag var den mina äldre syskon tog hand om. Men jag kommer ihåg hur vi alla ändå 

hjälptes åt för att allt skulle gå ihop. Mina föräldrar finns inte mera men jag har bara 

goda minnen att minnas. De arbetade hårt, och vi hade inte speciellt bra ekonomiskt, 

men vi tyckte om varann i alla fall. (Terno börjar gråta). Jag är inte så gammal bara 

34år,men om man ska hitta liknande förhållanden i de svenska samhället och hur jag 

växte upp , får man nog gå tillbaka många fler år än vad jag är. 

 

 

 

Hur upplevde du skolan hur är dina kontakter med lärarna ? 

 

- Jag tycker generellt att skolan blivit sämre fast jag är egentligen inte rätt person att 

uttala mig om det, för jag var inte speciellt intresserad av skolan. Jag behövde inte gå 

till skolan om jag inte ville. Mina föräldrar var tvungna i perioder tvinga mig till 

skolan, efter massa uppmaningar från skolan att jag måste komma dit. Det var nog de 

enda kontakterna mina föräldrar hade med skolan, när jag hade varit borta alldeles för 

länge. Jag ska ju inte prata om disciplin egentligen, men jag tycker ändå att det 
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saknades helt och hållet. Varför jag går i skolan idag är enbart av ekonomiska skäl. Jag 

vill varken jobba eller gå på socialen som det ser ut just nu. Annars är skolan jag går  

inget fel på. Vill man lära sig något här så gör man det om man tar ansvar för sina 

studier, och det är mer än jag kan påstå att jag gör. Inners inne skulle jag naturligtvis 

vilja ha ett jobb men det går inte. 

 

- Jag tycker att lärarna är bra på skolan jag har inget att anmärka på. Om jag ska vara 

riktigt ärlig så är det min inställning det är fel på, lärarna gör det dom ska göra, dom 

har visat stort intresse för oss romer och vår kultur och kämpar på med oss som inget 

vill ändå. (nu är jag ärlig! och Skrattar). Mina tidigare kontakter med skolan och 

lärarna har varit så liten att det inte finns så mycket att säga. Det var ett evigt tjatande 

om att jag var tvungen att visa mig i skolan. Mina föräldrar hade aldrig gått i skolan, 

man gick dit ibland endast för att det inte skulle tjata på mina föräldrar som hade det 

nog som det var, och att vi inte skulle få problem med myndigheter. 

 

 

Vad vill du med dina studier egentligen då ? 

 

- jag har inget läshuvud, inners inne skulle jag vilja ha ett arbete. Jag vill inte studera. I 

så fall får det vara något som direkt genererar i arbete. Den här hästkursen den vill jag 

gå för då vet jag att jag får det. Jag har också bra överblick i den branschen. Jag har 

varit fastighetsskötare i många år och arbetat som lastbilschaufför också. Jag trivs med 

ett vanligt arbete men dessa djävla myndigheter sätter stopp för allting. Jag har tre 

barn, jag tror att dom kommer klara sig annorlunda i skolan än vad jag gjort. 

 

 

Men varför tar du inte jobb istället är det svårt att få ett ? 

 

- Nä det är inte svårt för mig att få ett jobb. Jag har skött mig på mina arbetsplatser, men 

jag har så mycket skulder på kronofogden. Det var därför jag slutade jobba och 

återgick till socialbidrag. Jag arbetade sist på ASG ett transportföretag, jag körde åt 

dom och fick en fastanställning. Kronofogden var på mig och ville ha så mycket 

pengar av mig i månaden. Jag erbjöd dem 1500kr i månaden, men dom ville ha 

3700kr, och då skulle det inte bli mycket kvar av min lön. Dessutom skulle jag inte få 
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kompensera förlusten med att jobba över, för  det skulle ha procent även på övertiden. 

Jag gick till chefen och la handskarna på bordet och sa upp mig samma dag. 

 

Vad betyder arbete för dig ? 

 

- De arbeten jag sökt har jag fått, och så lätt är det inte för oss romer att få jobb, om man 

inte sköts sig och tycker om att arbeta. Jag måste säga att jag till och med fått arbeten 

jag inte varit kvalificerad att få. Jag fick transportera värde gods åt  posten trots att jag 

har ett ganska gediget kriminalregister. Att arbeta har varit väldigt viktigt för mig , 

viktigare än för många andra romer skulle jag tro. Det du måste komma över om du 

ska bli framgångsrik på arbetsmarknaden och slippa arbetslöshet, är alla mot gångar 

och misstänksamheterna mot dig. 

 

 

 

- När jag en gång arbetade som fastighetsskötare innebar det att jag fick en hel del 

buntar med nycklar att ansvara för, för att komma in överallt i lägenheter mm. Detta 

genererade i stor oro i bostadsområdet eftersom det hade kommit fram att jag var rom. 

Dom var väldigt oroliga för att jag gick omkring med huvudnycklar. Min chef frågade 

hyresgästerna vi ett möte hur jag skulle kunna sköta mitt jobb om jag inte hade 

tillgång till det nycklar som man måste ha som fastighetsskötare. I detta gick jag i ett 

år och hoppades att hyresgästerna inte skulle bli av med något för jag  förmodligen 

skulle fått skulden. Kan du fatta vilken känsla och gå omkring på en arbetsplats och 

vara rädd för att en dag kanske bli anklagad för något du inte gjort. Det finns nog inte 

många som hade orkat gå igenom det utan att bryta ihop. 

 

 

 

Hur ser du på arbetsförmedlingen ? 

 

- Det har hänt att deras attityder till en början är avvaktande med mindre höga 

förväntningar, tills man själv manar på om att man faktiskt vill ha ett arbete. Efter det 

har bemötandet blivit annorlunda, man har blivit tagen på allvar. Jag tror att 

bemötandet också beror på vad sedan arbetsgivaren har att säga om dina 
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arbetsprestationer. Kämpar du på så tror jag inte arbetsförmedlingen bemöter dig 

likadant nästa gång. Man måste på något sätt visa motsatsen till alla förutfattade 

meningar om oss. Det är en myndighet men det är ändå vanliga människor som arbetar  

där. Men jag kan förstå andra romer som kanske inte har det tålamodet och slår bakut 

på en gång och känner sig kränkta och diskriminerade. För oss gäller hela tiden att vi 

visar att vi är bra genom att vara bäst. Men jag kan tänka mig att det inte är så många 

som orkar med det. Jag har väl på något sätt accepterat omgivningens förhållningssätt 

emot mig, det är ju som det är och vad skulle jag kunna göra mer än visa motsatsen. 

 

 

Har du några erfarenheter av försäkringskassan ? 

 

- Försäkringskassan är en myndighet som utgår ifrån att det du säger inte stämmer, och 

dom misstänker dig hela tiden. Jag har inte haft så mycket med dom att göra. Då jag  

varit tvungen till att ha med dom att göra har det inte varit några positiva kontakter. 

Varje gång man är sjukskriven blir man bemött som att det var allmosor man tiggde 

efter och inte de skattepengar som även jag är med och betalar in. Jag borde väl säga 

och tycka som jag gör om arbetsförmedlingen, men skillnaden är ju ändå att man kan 

ändra deras inställning, för man har samma handläggare oftast. På försäkringskassan 

vet man inte vad man får för stolle från gång till gång. Det är inte samma sak i alla 

fall. Bemötandet från försäkringskassan är mycket sämre, men dom bråkar ju också 

mot bättre vetande, som te x läkarna som sjukskriver dig för att du är sjuk. Jag blir 

naturligtvis sjukskriven och får min ersättning, men efter många om och en massa 

misstänkligheter. 

 

 

Ditt boende hur ser det ut och trivs du ? 

 

- Jag trivs med mitt boende idag, visserligen bor jag inte märkvärdigt utan i en vanlig 

lägenhet i Angered. I början var det jättesvårt. För det första hade vi väldigt svårt att få 

lägenhet jag och min fru. När vi äntligen hittade en lägenhet, fick jag klä ut mig i  

vanliga jeans och så, så att jag  inte skulle se ut som en rom. Sedan hade jag inte med 

mig min fru utan en svenska som låtsades vara min tjej. Jag hade arbetsgivare och allt 

då, så vi trodde att det inte skulle bli några problem i och för sig. Den första tiden fick 
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min fru inte ha sin romska dräkt på sig så att grannar och sådant skulle börja störa sig 

på oss direkt. 

 

- Men efter ett tag så kom dom ju på att vi var romer, det är ju inget som går att dölja, 

och inget man egentligen vill dölja, jag är stolt över det jag är. Vi fick i alla fall ganska 

så snart ett telefon samtal från fastighetsägaren. Han frågade mig varför jag inte hade 

berättat att jag var rom ? Jag svarade att han inte frågat. Men i alla fall så hade det 

börjat hagla klagomål från grannarna om att våra barn förde ett jäkla liv ute på gården.  

 

 

 

- Det kom klagomål på allt möjligt sådant som mina barn inte ens kunnat göra för att vi 

inte ens varit hemma, eller att det helt enkelt var för små för att göra det dom ibland 

påstod att våra barn gjorde. 

 

 

- Till slut var vi tvungna att isolera oss ifrån allt och nästa smyga i lägenheten. Våra 

barn var inte gamla men dom förstod ändå varför de inte fick gå ut. Vi åkte istället 

iväg många gånger hem till andra vänner och då fick även barnen leka av sig med 

andra barn och var ute. Så där höll vi på i nästan ett år innan jag till slut på fyllan gick 

ut på gården och undrade varför de var så intresserade av att göra livet så surt för oss. 

Efter den konfrontationen blev det bra på området. Det är snart sju år sedan det hände, 

men idag trivs vi och umgås till och med, med en del grannar som förstått att vi inte är 

så tokiga fast vi är romer skrattar Terno. 

 

Känner du dig delaktig i det svenska samhället? 

 

- Jag är inte aktiv i något parti eller någon förening om det är det du menar. Jag har 

svårt för att engagera mig i sånt jag inte tror på. Eftersom det skulle vara halvhjärtat 

låter jag bli. Jag fungerar så att om jag tar i något gör jag det ordentligt. Jag röstar inte 

heller eftersom jag inte anser att jag kan göra något åt romer situation som det ser ut, 

det finns inga partier som för våra frågor. Vi romer är inte tillräckligt många så att vi 

verkligen skulle bli en intressant väljargrupp. Det är de, det handlar om, partier månar 

om de grupper som enar sig och är många. Det är inte förrän då gruppen blir viktig. 
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Den bekantskaps kretsen jag har, har inte den förmågan att kunna samla sig kring sin 

situation och ta  tag i den utan man accepterar den bara. Det är inget man ser man kan 

göra något åt. På sätt och vis är det också sant. Det finns inga partier för oss, utan vi 

får helt enkelt lita till de allmänmänskliga humana inställningarna som finns. 

 

- Det är där igenom vi romer kanske får en liten smula av åtgärderna som delas ut. Men 

dessa åtgärder är aldrig ämnade oss, utan oftast utifrån att någon större grupp i 

samhället som debatterar för sin sak i media och dylikt, och får därigenom inflytande, 

makt genom detta och, 

 

- att de är många.  sedan får vi romer åtnjuta smulorna av den humanitära åtgärden som 

råkar uppfylla också våra behov. Så varför skall man engagera sig? Jag har många 

gånger lekt med tanken att vi vore en miljon romer eller nåt, då skulle lyhördheten se 

annorlunda ut, då skulle dom vara tvungna att lyssna på oss också. Nää det är bara inse 

faktum att lite över hundratusen människor inte kan göra så mycket. Romer har inte 

förstått eller bryr sig om att samla sig kring gemensamma frågor som angår dem. Jag 

tror att det är en fråga för framtiden och våra barn att ta tag i. Vi har ju inte kommit så 

speciellt långt under de århundraden vi levt här, så varför skulle vi helt plötsligt göra 

det för att jag skulle engagera mig. 
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5.3. Intervju med Kyösti:  

 

Kyösti är 29 år bosatt i Angered Göteborg. Han har bott där i hela sitt liv. Han är gift och har 

ett barn en pojke på 7år. Kyösti är en av de yngre i gänget som skall gå 

hästskötarutbildningen, och har också ett stort intresse för hästar. Kyösti har en bror och en 

syster. Mamma och pappa har flyttat tillbaka till Finland, och så även Kyöstis syskon. Kyösti 

säger att han inte skulle klara av det finska samhället eftersom han anser att det är hårdare på 

ett sätt för Kyösti i Finland, eftersom han är så van att leva i det svensk samhället. Men 

tillägger att det inte är lätt här i Sverige heller. Jag och Kyösti sitter hemma hos honom, på 

väggarna hänger hästtavlor fint inramade på vardagsrums väggarna. Man ser att Kyösti gillar 

hästar. Jag blir väldigt fint emottagen, och Kyösti har ett riktigt trivsamt hem där han bor. 

Hans fru kommer med kaffe innan jag börjar intervjua Kyösti.  

Hemförhållandena och uppväxten beskriver han som bra, som en normal romsk uppväxt! Vad 

det nu kan vara för uppväxt undrade jag för mig själv? 

 

- Jag har fått en bra uppväxt jag har inget att klaga på, mina föräldrar har varit 

förtidspensionerade redan från unga år. Min mamma var alltid hemma och pappa med. 

Min pappa hade hästar, så jag var med honom väldigt mycket när jag var liten. Han 

lärde mig allt han kunde om dem. Varken min mamma eller pappa har någon skolgång 

bakom sig, så naturligtvis har de sina begränsningar i detta här samhället som kräver 

så mycket av oss  idag.  

 

- Men jag tycker inte skolkunskaper är allt. Min mamma var alltid hemma när vi ungar 

behövde henne. Våra kompisar fick vänta till mamma och pappa kom hem på sen 

eftermiddagen om de ville något och behövde prata med sina föräldrar. Hemma hos 

oss samlades alla kompisar och frossade i sig mammas goda grytor, speciellt när min 

mamma bakade, då var nog alla gårdens ungar hemma hos oss. Mamma såg alltid till 

att det räckte åt alla. Jag kommer ihåg något som jag undrar över än idag faktiskt. Min 

mamma och pappa kunde inte tjäna något speciellt på sina pensioner, men mat fanns 

det till alla. Ingen behövde titta på hemma hos oss när vi åt. Jag kommer ihåg däremot 

om jag var hos kompisar vid middagstid speciellt hemma hos en kompis som 

verkligen hade täta föräldrar. Om jag nu någon gång råkade infinna mig hemma hos 

dom när dom skulle äta fick jag gå in och vänta på hans rum, och då kanske min 

kompis hade ätit och nästan bott hos oss i månader. Jag reagerade också på att det 
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alltid var knäpp tyst när det åt. När vi romer sitter och äter umgås vi och har roligt 

samtidigt som vi äter. Om någon kom hem till mig skulle jag inte kunna med och äta 

för mig själv, aldrig. Min mamma var en riktig matmor jag fattar inte hur hon orkade. 

Min pappa var den som stod för normer och värderingar hos oss, och han hade nog 

inte så mycket över för det övriga samhället det kan jag inte påstå (Kyösti skrattar) 

 

 

Hur upplever du skolan hur var dina kontakter med lärarna i skolan? 

 

- Ja det var väl inget vidare, ja man slarvade hela grundskolan i stort sätt. Jag fick inga 

grundskolebetyg överhuvudtaget. Jag fick gå i special klass nästan direkt jag öppnade 

skolportarna. Jag hade relationer till vissa lärare några som orkade kämpa med mig. 

De övriga lärarna tyckte nog jag var en riktig djävul unge. Allt i min skolmiljö var 

dåligt, jag var känd för allt negativt. Jag var nog ganska utåt agerande. Jag trivdes inte 

med någonting. Jag förstod ju inte mitt eget bästa, som jag kan se idag. 

 

- Den förståelsen jag fick hemifrån  var ju att mina föräldrar höll mig bakom ryggen, 

utan konsekvenser. Men idag fattar jag ju att dom inte förstod att dom inte hjälpte mig 

precis. Mina lärare hade ingen inblick i vår kultur överhuvudtaget, utan förväntade sig 

att alla skulle passa in i deras mallar, och att alla hade precis samma förutsättningar. 

 

- Jag blev uppmuntrad till mycket hemifrån men skolan och studierna hörde inte till 

dom sakerna. Jag skulle lära mig något riktigt någonting man sedan hade användning 

av och kunde tjäna pengar på. I detta fallet var det ju hästar eftersom min far arbetade 

med dom. Mina föräldrar har funnit sig i den situationen de levde i och rättat sig efter 

de förutsättningar. Mina föräldrar har lärt sig att överleva på ett visst sätt och det 

fungerar för dom i dagens samhälle med. Jag kan ju inte på något sätt klandra mina 

föräldrar för vad dom tycker och har tyckt är viktigt, dom har bara försökt ge mig det 

dom själva alltid klarat sig på. Dom har sett till att få sin grund försörjning av staten i 

form av pension, och därmed skapat utrymme för att kunna syssla med bi sysslor vid 

sidan av så att min mor alltid kunnat vara hemma med oss. Till skillnad från en annan 

som går  på socialbidrag och tigger allmosor ,eller tar lån från CSN för att överleva. 

Mina föräldrar tyckte skolan var ett dilemma ett problem där myndigheter försökte få 

insyn. Dom förstod ju att tillmötesgå såpas att det inte kunde ta oss ifrån dem. Detta 
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kommer jag ihåg att mamma tjatade om, sköt er nu i skolan annars kommer dom där 

(kajo) och tar er ifrån mig, och då vet jag inte vad jag ska ta mig till. 

 

 

Ångrar du att du inte läste vidare/ ville du fortsätta dina studier ? 

 

- Det är klart att man tänkt på det, men det har alltid stannat vid tanken. Jag behöver 

plugga något som genererar i ett arbete, så att man kommer in i systemen. Jag har 

tappat så mycket grundkunskaper att det skulle ta sån tid att hämta upp det. Jag har 

redan lånat så mycket pengar från CSN att det nog inte skulle gå med på att jag lånar 

så mycket mer. Man sitter ju i en rävsax för man har ju inte tagit till vara på den tiden 

man gått i skolan nu heller, utan mest gått omkring och socialiserat, och känt att det 

varit skönt att slippa gå till socialbyrån. Nu står allt hopp till den där hästkursen och att 

man får ett arbete, 

 

Vad har arbete betytt för dig tidigare och vad betyder det nu ? 

 

 

- Jag har aldrig haft ett arbete. Jag har i hela mitt vuxna liv varit hänvisad till 

socialbidrag. När jag var yngre fick jag beredskapsarbete och pryoplats från skolan i 

och för sig, men annars har jag aldrig haft arbete. Just nu har jag min försörjning från 

CSN, men annars har det alltid handlat om socialbidrag. Men jag hoppas ändå kunna 

få en förändring till stånd på något sätt. Det måste gå! Jag har varit en av dom som 

faktiskt velat ha igång denna kursen och kämpat med den, för jag fattar ju att det är 

min enda räddning från socialbyrån, så jag slipper dom. Jag tror inte det finns någon 

människa som går till socialbyrån om hon/ han inte måste. 

 

Har du aktivt sökt arbete ? 

 

- Ja jag har sökt arbete, men vad har jag att komma med ? Det syns så tydligt vad dom 

där arbetsförmedlarna tänker när jag kommer dit. Grabben har aldrig haft ett arbete i 

hela sitt liv, och ingen utbildning har han heller. Jag ser hur dom börjar harkla sig, och 

börjar ganska omgående prata om utbildning och kurser fast jag vill ha ett arbete. Så 

arbetsförmedlingen har för mig blivit ett ställe man går till, för att få den där djävla 
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stämpeln så att handläggaren på socialen blir nöjd. Jag tror inte dom bryr sig om våran 

situation, vi är redan stämplade av samhället, som hopplösa fall. Vi har väl oss själva 

att skylla jag säger inget annat, men det är fan i med inte hela sanningen det heller. 

 

 

Har du några erfarenheter av försäkringskassan ? 

 

- Försäkringskassan, ja vad vill du att jag ska säga om dom?  

 

Jag vet inte berätta du?  

 

- Ett tag hade jag ganska mycket med dom att göra eftersom jag försökte få pension, 

men det gick inte. 

 

Varför försökte du få pension? 

 

- Jag försökte få pension för mitt huvud (Kyösti skrattar),men jag var inte tillräckligt 

sjuk, enligt läkarna alltså. Jag är inte tillräckligt bra för att få ett arbete och inte 

tillräckligt sjuk för att slippa arbeta. Jag passar inte in i det här djävla systemet på 

något vis. Jag blir bara förbannad ju mer jag tänker på det. 

 

Kyösti avbryter sig själv och vänder på steken och plötsligt är det jag som är informanten. 

Men du säger han hur fungerar det för dig? Du har ju utbildat dig och allt, får du massa 

erbjudanden om jobb, förutom de där som  romer är inblandade i, du vet ett riktigt jobb fast 

anställning och alla rättigheter och så ? Ja men jag är ju inte färdig än drämmer jag till med. 

Jag känner att jag i det här läget är skyldig att öppna lite av mig själv. Jag sitter själv och skall 

ha honom att vända ut och in på sitt liv. Kyösti ger sig inte, och nöjer sig inte med mitt 

halvdåliga svar. Men du måste väl få jobb ändå, du säger ju att du snart gått tre år på 

högskolan, alltså måste du tagit gymnasiet och rubbet, fortsätter Kyösti. Jag tänker efter en 

stund och beslutar mig för att svara. Jag har svårt att få ett riktigt jobb! Där ser du utbrast 

Kyösti vad fan ska man studera för! Vi är ju dumma som jönsar som vi gör, våra föräldrar var 

mycket smartare än vi. Jag försökte försvara läget och fattar att detta inte var bra för Kyöstis 

motivation utan snarare en bekräftelse utifrån Kyöstis erfarenheter. Men om ingen trycker på 

och ställer dessa  människor som diskriminerar mot väggen vem ska då göra det ? Har du inte 
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rätt utbildning för arbetet du söker kan dom vifta bort dig direkt med en godkänd motivering 

att du inte har rätt utbildning. Hur kommer man åt dessa människor då?  Det kändes att Kyösti 

kunde köpa mitt argument, med kommentaren, ja sätt dit dom bara! Och jag kände att jag 

kunde gå vidare med min intervju. 

 

 

Hur trivs du med ditt boende ? 

 

- Nä det gör jag inte, trivs alltså. Vi får vara glada för det vi har. Vi är ju inte ensamma 

här i Angered. Men vist hade man önskat ett hus på landet för barnets skull. Man kan 

ju inte släppa ut barnen här hur som helst, vilket man hade kunna göra på landet. Man 

hade kunnat bygga ett stall också, så att man kunde haft egna hästar och pension, då 

hade allt varit mycket bättre.  

 

 

Känner du delaktighet i de svenska samhället ? 

 

- Nä på vilket sätt skulle jag vara delaktig? Jag använder mig av det allmänna sjukhuset 

och så, så att lite delaktig är jag ju (lite sarkastiskt ). I och för sig så engagerar jag mig 

i en förening för romer i Göteborg, men jag vet inte hur delaktig det gör mig i 

samhället. Jag röstar inte heller för jag anser inte att det finns något parti som skulle 

driva mina frågor. Om man ska känna att man skulle vara delaktig i samhället behöver 

man ju först etablera sig genom te x  ett arbete. 

 

- Jag förstår ju att något måste göras och att mycket hänger på oss romer själva. Att vi 

orkar kämpa på, till slut kanske några kommer in och banar väg för resten. Detta 

skulle generera i att fler och fler av oss kom in i samhällssystemen, vilket jag tror alla 

romer drömmer om egentligen, om det bara fick chansen. 
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5.4. Intervju med Harri: 

 

Harri är den yngsta av informanterna, 25 år. Han är som de andra från Angered Göteborg. 

Han har en fru och tillsammans har det en flicka på tre år. Harri har två yngre syskon, 

systern som fortfarande bor hemma och är 18 år. Hans bror bor i Stockholm 21 år med 

drogproblem och är därför på ett behandlingshem där. Föräldrarna bor i Kungälv på en 

gård med hästar och stall. Men det har inte alltid bott i Kungälv utan kommer från Finland 

för att därifrån först flyttat till Angered Göteborg. 

 

Harri är född i Finland men de andra syskonen är födda i Sverige. Harri tycker han har fått 

en bra uppfostran speciellt tycker han att det varit bra att få växa upp utanför stan. Harri 

har enligt honom själv fått en traditionell romsk uppväxt där skolan enligt honom inte 

varit det man prioriterat, utan varit något nödvändigt ont man egentligen inte begriper 

varför man är tvingad till. 

 

- Skolan tycker jag egentligen är något bra som jag skall försöka få mina barn att förstå. 

Jag kan inte vara arg på mina föräldrar för dom har inte vetat bättre, dessutom skulle 

dom aldrig kunnat hjälpa mig eftersom det själva inte gått i skolan, utan tidigt fått   

 

- pension. Min pappa har alltid varit en bra hästhandlare och arbetat med riktigt bra 

travhästar, som sprungit in en del pengar. Jag förstår honom att han inte skulle byta ut 

sin situation mot att sätta sig på skolbänken, för att ta lån. Det är inte så konstigt att 

han tyckte det var slöseri med tid när vi barn gick i skolan. Jag har egentligen aldrig 

haft några svårigheter i skolan, ibland kunde det till och med vara riktigt roligt. Men 

för de mesta fick jag göra som jag ville, och när man kom upp i tonåren måste man ha 

någon som stöttar och uppmuntrar en att gå till skolan, när uteliv och tjejer blir allt 

viktigare. När jag började sjunde klass körde det ihop sig, det var viktigare att vara tuff 

och inne, fast jag aldrig nog var så inne ändå. 

 

 

- Jag har tänkt på det ibland att mina föräldrar under mina nio år aldrig frågat mig om 

jag hade läxor eller hur det gick i skolan för mig, annat än om det var något som var 

dåligt, och lärarna ville prata med mamma och pappa. Det måste så här i efterhand när 
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man tänker varit ganska frustrerande för lärarna när mina föräldrar inte kunde svenska 

ens, och vi ungar fick fungera som tolk. I och för sig kommer jag ihåg att skolan 

ibland använde sig av finsk tolk om det var något väldigt viktigt. Mina lärare var bra 

ändå upp till jag skulle börja högstadiet, men sedan brydde de sig inte speciellt 

mycket. Jag hade mina kontakter mest med min klassföreståndare, de andra lärarna 

kommer jag knappt ihåg. Min skolgång kunde varit bättre men jag såg till att sumpa 

det alldeles själv. Jag har i och för sig inte känt mig diskriminerad på något sätt i 

skolan men vist, det var ju inga lärare som tog en riktigt på allvar, det var mer eller 

mindre legitimt att vi romer inte skulle prestera något speciellt. Ingen förväntade sig 

något av en om man skall vara ärlig. Hade ett svenskt barn gjort som jag ja då hade 

man nog agerat mycket kraftigare. 

 

Ångrar du att du inte läst vidare/ vill du fortsätta skolan ? 

 

- Jag vet inte, jag är inte gammal, det finns ju folk som är äldre och studerar. Jag vill 

nog helst ändå arbeta. Fast jag har aldrig haft något arbete så, mer än det jag arbetade 

med min pappa, och hans hästar. Tyvärr orkar han inte med så mycket hästar längre, 

annars hade jag haft en bra början där. Det är lite svårt att övertyga någon när du inte 

har några referenser att hänvisa till mer än socialkontoret. Det riktigt logiska i min 

situation skulle ju vara studier men jag vet inte om jag orkar det om jag ska vara ärlig. 

 

- Jag har förbättrat mina grundskolekunskaper, men sedan är det gymnasiet och så lär 

man inte få något arbete i alla fall. Det är nästan ett måste med en högskoleutbildning 

för att man skall få jobb om man ens får det då. Fan vad sjukt egentligen. Vart är 

samhället på väg? Jag lägger mycket hopp på den här hästkursen att den blir av, det 

vet jag att jag mäktar med. Undra vad som kommer hända med oss romer om vi inte 

snart får in folk på högskolan. Jag vet att det egentligen är en förutsättning för att vi 

ska kunna etablera oss ,men det finns väl för många av oss som inte orkar. 

 

Vad betyder arbete för dig ? 

 

- Ärligt ? Jag vet inte jag har aldrig haft något arbete (skrattar, lite osäkert) men jag tror 

att det skulle betyda mycket i alla fall som det känns nu. Det finns ju inget annat sätt 

att verkligen komma in i systemen. Att få tillgång till A-kassa, försäkringskassa med 
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mer, är ju en trygghet för sig. Då kan inte myndigheterna på samma sätt bolla fram 

och tillbaka med dig, och har ett annat ansvar för dig, te x att åter komma in på 

arbetsmarknaden om du kommit ur den, idag fyller arbetsförmedlingen endast ett syfte 

och det är stämpeln på att du varit där och vänt ,så att socialbyrån skall vara nöjda. Det 

är i och för sig väldigt konstigt, för dom borde väl vi det här laget veta hur många 

arbetserbjudanden jag får, det är ju så uppenbart att man går dit för att det står så i 

regelboken, men om jag får jobb eller inte och varit arbetssökande i snart tio år är det 

ingen som reagerar över. 

 

- Om man skall diskutera arbetsförmedlingen så tar dom ju inte en som mig på allvar. 

Men jag förstår dom, jag har mindre valkar i händerna än det där kontors människorna 

(skrattar igen, och visar upp sina händer) Nä men vad ska man göra om man inte kan 

skämta om sin situation, då skulle allt bli så grått att man inte skulle härda ut. 

 

 

Har du några erfarenheter av försäkringskassan ? 

 

- Nästan inga alls. Jag har försökt få pension, men det är inte så lätt längre att få 

pension. Jag tänkte att det vore djävligt bra att få som min yngre bror har, men han har 

i och för sig ganska tunga missbruksproblem, vilket jag ju inte har. Det är inte lätt att 

få pension nu mera. Men det är det enda jag haft med dem att göra. Dom tycker nog 

att vi romer är ett stort skämt hela gruppen, det är de bemötandet man får, vilket i och 

för sig kanske inte är så konstigt. Jag klampar in i dessa korridorer och tycker jag skall 

ha pension. Jag var inlagd på Lillhagen i nästan ett halvår för att jag skulle få pension, 

för jag sökte för psykiska besvär. 

 

 

Trivs du med ditt boende ? 

 

- Jag trivs efter omständigheterna. Jag har väldigt bra grannar jag kommer överens med. 

Och vill vi till landet åker vi hem till mamma och pappa. Vi har en husvagn ståendes 

där till vårt förfogande. Det är min pappa som köpt den till oss jag skulle aldrig ha råd. 

Men det är nog mest för att de ska få tillgång till pojken deras barnbarn. Vi bor i stan 

under hösten och vintern, men somrarna är vi hemma hos mina föräldrar hela tiden. 
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Annars är det inte mycket jag skulle kunna göra åt min bostadssituation, om pappa och 

mamma inte skulle skjuta till ekonomiskt i så fall. Vi har allt funderat att flytta ut 

närmare mina föräldrar, men min fru tycker det räcker så bra över sommaren. Jag tror 

att min situation är ganska bra vad det gäller just boendet, om man jämför med andra, 

som kanske inte har några andra alternativ alls. Jag och min fru är så fulla i 

kronofogde skulder att vi aldrig hade fått något på egen hand. Pappa betalade sex 

månaders hyra i förskott så att vi fick denna lägenheten, och gick samtidigt i borgen 

tror jag det heter, fast jag vet att det är mamma som ligger bakom allt för pappa han är 

snål, när det gäller pengar det är väl därför han har gott om dom. 

 

Känner du dig delaktig i det svenska samhället? 

 

- Nä det har aldrig blivit så att jag röstar eller engagerar mig i någon organisation. Jag 

känner inte att jag har något att komma med, eller rättare sagt tycker jag det flesta 

romer som organiserar sig är mycket äldre än jag och står för saker som inte är bra för 

romer. De söker pengar till olika projekt, men det verkar inte göra något konstruktivt 

ändå. De klarar inte att ro hem dessa olika projekt hit och dit, dessutom har de inte en 

aning om vad vi yngre vill eller vad vi tänker. Man ser ofta till sina egna behov istället 

för hela gruppen. Det är ju ingen av de yngre som vågar ifrågasätta det äldre i vår 

kultur, så det blir alltid som de vill. Det är nog den största anledningen till att jag inte 

har engagerat mig något vidare. Sedan tror jag inte att  det är någon form för att kunna 

påverka eller delta. Vi romer fungerar inte så bra i de strukturerade miljöerna 

(skrattar). Det måste vara någon grupp romer som kan agera på samhället villkor. Det 

måste veta hur man skall gå till väga för att höras och synas 
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6. Ett försök till tolkning: 

 
6.1. Intervjuerna 

 

Dimitri som är äldst av informanterna har varit har varit tvungen att lämna hemmet väldigt 

tidigt och fått lära sig ta ansvar. Till skillnad mot de andra informanterna har han inte upplevt 

en närhet till sina föräldrar. Informanterna berättar att de upplever ett utanförskap till det 

svenska samhället. Informanterna beskriver vidare att de upplever sig själva som medskapare 

i detta utanförskap. Föräldrarna upplevs ha påverkat valet av levnadsmönster och 

levnadsstrategier. Informanternas föräldrar har inte ansett att deras skolgång varit viktig utan 

mest ett påfund av det svenska samhället. Att man låtit barnen gå i skolan beror på att man 

inte velat komma på kollisionskurs med samhället. Man har dock inte gjort mer än vad som 

absolut varit nödvändigt, för att barnen inte skulle bli omhändertagna. Föräldrarna har, om än 

omedvetet, uppmuntrat sina barn och styrt in dem i mönster som av majoritetssamhället setts 

som avvikande. Därigenom har stämplingen gett upphov till att en del förutfattade meningar 

om romer besannats och bekräftats. Romerna är stämplade som avvikare av det svenska 

samhället. När de sedan reagerar på de svenska pålagorna med utanförskapsstrategier 

stämplar det svenska samhället dem än hårdare. Tydligare kan en stämplingsteori inte 

uttryckas. (J, Knutsson 1977). På  något sätt är det inte nog med att omgivningen stämplar en, 

utan man deltar själv i sin egen stigmatisering. Man bekräftar i alla fall  det avvikande 

beteendet som omgivningen förväntar sig att man gör för att man är rom. Man anser sig inte 

behöva ta del av dagens samhällsinstitutioner som skolan för att man själv inte behövt göra 

det. Att ha större visioner, om att kunna etablera och integrera sig i samhället på lika villkor 

förefaller nästan att vara en utopi. Däremot går det väldigt tydligt att utröna vilka 

levnadsstrategier informanterna ärvt med sig genom uppfostran. Tre av de fyra informanterna 

har försökt få pension, för att försöka trygga sin grundförsörjning av staten. Men upplever det 

inte som att man vill ha pension för att man ska slippa arbeta, utan faktiskt tvärtom hur 

konstigt det än kan låta, utan för att kunna jobba med det man är bra på. På något sätt hade 

man gett upp hoppet om att hitta ett arbete i det svenska samhället, där man kan samexistera 

på lika villkor med svenskarna. De erfarenheter man hela tiden haft är att man är hänvisad till 

socialtjänsten för in försörjning  
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Jag förstod att informanterna idag tänker annorlunda, när det gäller sina  egna barn jämfört 

med den egna uppväxten. I samtalen utrycktes glädje över barnens skolgång. Informanterna 

såg skolgång som något positivt för sina barn, en väg för barnen att lyckas integrera sig och 

bli delaktiga medborgare, på lika villkor med övriga svenskar. Dimitris dotter höll på att bli 

färdig med sin gymnasieutbildning och lät mig förstå att han verkligen uppmuntrade hennes 

skolgång och såg hennes framsteg som en revansch, eftersom han själv aldrig fick den 

chansen och var tvungen att börja försörja sig själv i mycket tidig ålder. 

 

I vissa sammanhang kan det tyckas som en del av informanterna gett upp hoppet om 

samhället, men det har ändå inte slutat att försöka när chansen ges och framförallt då de 

tänker på sina barns förutsättningar. Som om inte det vore nog lät nästan alla mig förstå, att de 

som unga dragit på sig böter, skulder och annat som belastar dem idag när det gäller 

bostadsanskaffning. Allt för många har gett upp på grund av de ekonomiska belastningar som 

de tvingas leva med. Genom mer eller mindre kriminella handlingar, har många romer redan 

som unga stött sig med samhället och dess normer och värderingar. Eller så har man precis 

som mina informanter bekräftat alla förväntade avvikande beteenden. Detta sätt kan tyckas 

vara destruktivt, men är ett sätt att också bekräfta sitt utanförskap, och sin kritik mot 

samhället. 

 

Ofta börjar man i tidig ålder med småbrott, inte sällan imiterar barnen föräldrarna (enligt egna 

erfarenheter) även om mina informanters föräldrar skiljer sig i detta avseende vad det gäller 

just kriminalitet. Men man struntar i skolgången, och ägnar sig åt kriminella handlingar och 

får betalningsanmärkningar, precis som mina informanter. Det flesta familjer lever 

någorlunda vanliga liv då de kommer upp i vuxen ålder, (enligt mina erfarenheter) men de 

flesta har också i någon form en kriminell karriär bakom sig. Terno beskriver att han arbetade 

med säkerhetstransporter fast han hade belastningar i kriminalregistret, även om han inte idag 

var kriminell. Ofta är dessa romska barns psykosociala miljöer svårbemästrade då kriminalitet 

enligt alla utredningar är mycket vanligt förekommande. Det är därför viktigt att skrapa under 

utan ytan för att få en förståelse för varför det ser ut som det gör. 

 

 

 

 



 36

 

 

Utanförskapet och marginaliseringspolitiken har skapat levnadskonstruktioner som av 

samhället ses som avvikande. Inte förrän man förstår den bakomliggande faktorn kan man 

påskynda eller påverka integreringen och viljan att delta, med alla de förutsättningarna och 

resurser som romer behöver. Om man utgår ifrån frågorna som är ställda till informanterna 

och försöker tolka/analysera och se mönster i svaren dessa ger, kommer man fram till en 

dubbelhet i det romska samhället som säger att det inte på något sätt är självklart att romer vill 

integreras i storsamhället, i alla fall inte på vilka villkor som helst. Det finns en vilja att å ena 

sidan vilja komma in i systemen men å andra sidan att inte vilja delta utan istället finnas i 

periferin.  

 

Denna dubbelhet går igenom överallt. Man vill delta och påverka sin situation men kanske är 

man inte beredd att för egen del göra några motprestationer. (Kanske en avvaktande 

inställning). För att integreringen ska vara möjlig måste man ha med sig sina romska rötter in 

i den svenska gemenskapen. Hästen skulle kunna vara en central symbol i detta sammanhang 

eller smidet något annat hantverk som romer traditionellt varit bra på. Att legitimera sin 

position i det svenska samhället genom ett hästrelaterat arbete skulle kunna innebära en väg 

som innefattar både utbildning i det svenska samhället som bevarandet av romska traditioner. 

Olika generationer romer skulle också kunna samsas kring nya möjligheter när det gäller 

arbete. Kanske kunde kooperativa idéer eller alternativa företagsformer utvecklas. 

 

Bostadssituationen innebär enligt informanterna stora svårigheter. Informanterna gav ungefär 

liknande versioner av sitt boende och uttryckte önskan om valmöjligheter, men att det inte 

fanns. Bostadsmarknaden är väldigt diskriminerande mot romer, som har väldigt svårt att få 

bostäder, dels för att de ofta har betalningsanmärkningar som belastning eller att hyresvärden 

helt enkelt inte vill ha romer i sina områden. Man är tvungen att låtsas vara något annat än 

man är och blir ifrågasatt när man inte berättat vad man har för bakgrund, precis som det är en 

vedertagen självklarhet att man måste påvisa sin nationalitet/ursprung, när man söker en 

bostad. 
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6.2. Slutord/tankar kring romers situation i Sverige   

 

Sverige som land med dess monokulturella dominans, har en lång bit att vandra innan man 

kan diskutera ett mångfaldssamhälle. Ett sådant demokratiskt samhälle skulle kräva att alla 

har rätt att existera och få de elementära behoven tillfredställda, som bostad, arbete, och 

utbildningsmöjligheter. Alla skulle då ha samma valmöjligheter/alternativ och förutsättningar 

att lyckas som alla andra. Ambivalensen i romernas situation är tydlig. Det svenska samhällets 

politik mot romer har lett till förtryck och marginalisering. Romerna själva har skyddat sig 

med segregeringsstrategier. Båda processerna har lett till stigmatisering. Denna verkar 

dubbelt, dels som effekt av det svenska samhällets politik, dels som självpåtagna strävanden i 

den romska gruppen.  

 

Min teoretiska utgångspunkt i studien är en bred kulturteoretisk ansats. Människan blir 

människa i kontakt med andra människor. Kulturen är något viktigt att vila mot, språket för 

kollektivet men vi behöver också förändringens vingar att flyga med inför en osäker framtid. 

Genom intervjumaterialet har jag kunnat skönja att stämplingsteorin gjort sig gällande i 

dubbel bemärkelse, från omgivningens sida och det romska civilsamhället självt.  

(jfr J, Knutsson1977). 

 

Norma Montesino (2002). Tar upp en intressant aspekt i sin avhandling vad det gäller 

utanförskapet och delaktigheten. Hon betraktar det hela ur ett försörjningsperspektiv. Romers 

tidigare näring anpassad till ett tidigare samhälle, går inte att anpassa till eller integrera i 

dagens Sverige. Tidigare har man i större utsträckning tagit hand om varann och inte varit 

beroende av den icke romska omgivningen. Samhällsförändringen har lett till att romer idag 

har svårt att följa sina traditionella levnadsmönster och strategier.  

 

Konsekvenserna av förändringen är att även romer fått mer individuella levnadsmönster och 

att grupperna blivit mindre, i och med denna förändring är man kanske inte längre benägen att 

ta hand om varann som förr där de gamla fyllde en viktigare funktion än de gör idag. 
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De externa villkorens förändring för romernas överlevnad kanske har lett till att man inte 

klarade sig på sina traditionella yrken, att man inte var förmögen  att  anpassa sig till den nya 

situationen. På detta sätt kanske romerna tvingades närma sig samhället för att ta emot hjälp. 

Kanske ledde detta till att romerna flitigt börjat utnyttja samhällets hjälpmöjligheter, och 

därför blivit passiva inför sin situation. Om så är fallet skulle man symboliskt kunna uttrycka 

att denna förändring, som skedde under 50/60-talen, har gjort romer arbetslösa i Sverige, helt 

utan några trygghetsnät eller arbetslösersättningar. Denna assimilering in i system för individ 

och gruppkontroll hade krävt anpassningsstrategier, vilket romer inte klarade av utan läs och 

skrivfärdigheter som var grundförutsättningarna för integreringen i det moderna samhället. 

Därav också den dubbelhet, där man ville delta men samtidigt med viljan att återgå till det 

gamla trygga levnadsmönstren. 

 

Den romska integrationen i det svenska samhället kan behöva förståelse för romers historiska 

erfarenheter, av dåtidens socialpolitik som utsatte denna grupp för ett totalt utanförskap, 

samtidigt som man bör inse att det inte ser så mycket annorlunda ut idag, även om 

diskrimineringen/utanförskapet förefaller vara mer sofistikerat till sin karaktär. Faktum torde 

ändå vara att romer har stora problem med att få bostad och arbete. Det förefaller enligt 

informanterna också vara fallet när det gäller utbildning och service m.m. från olika 

samhällsinstitutioner. 
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