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Inledning 

 

Jag som är inne i bubblan kan inte riktigt förstå. Men då skulle jag 

vilja fråga dig som står utanför: Var anser ni att problemet är 

nånstans?
1
 

 

Det var vårvinter 2011 och en ung romsk kvinna, Maria Millon, ringde till Sveriges radios 

Ring P1 för att uttrycka sin förundran och frustration över att romer över hela Europa och 

även i Sverige diskriminerades. Radioinslaget var på något sätt typiskt för det svenska 

offentliga samtalet om romer. Programledaren Tomas Tengby var mycket välvilligt inställd 

till Millons frågor och åsikter. Han lyssnade på henne, gav intrycket av att han trodde på det 

hon sa och visade att han ansåg att romer borde behandlas som alla andra. På den direkta 

frågan om varför romer diskrimineras hade Tengby inget svar. Inte hade han någon anledning 

att diskriminera romer. Hade han överhuvudtaget någon del i den kulturella gemenskap som 

diskriminerar romer? Det finns ju inget problem! Romer är väl som alla andra? 

I sin bok Typiskt svenskt
2
 beskriver Karl-Olov Arnstberg förhållandet mellan 

svenskar och romer som en krock mellan kultur på låtsas och kultur på riktigt. Enligt honom 

är det typiskt svenskt att ha självdistans, eller rolldistans, till sin kultur. På så sätt deltar 

svenskar i olika typiskt svenska traditioner och aktiviteter med ett medvetet förhållningssätt 

som förutsätter att det skulle vara möjligt att göra annorlunda, eller välja bort helt och hållet. 

Det kan handla om en strävan att bevara den givna kulturyttringen, det kan handla om ett 

rationellt övervägande att minska konflikter i gruppen, eller det kan vara en ironisk underton i 

situationen som ger handlingsmönstret en karaktär av utbytbarhet. Enligt Arnstberg förhåller 

det sig aldrig så för romer. Enligt honom är romer självkulturmedvetna. Detta innebär att 

tillämpningen av romsk kultur inte är fråga om ett val utan om ett faktum. På detta sätt 

handlar en rom. Jag är rom. Alltså gör jag på detta sätt.
3
  Om vi får tro Arnstberg innebär detta 

att det finns en stark kontinuitet inom den romska kulturen. Det går att tala om något 

essentiellt romskt som inte är svenskt, polskt eller finskt. 

  

                                                           
1 Svensk mediadatabas SR, P1 2011-03-21, 09.20-10.00 Ring P1! 
2
 Arnstberg, Karl-Olov, 2005 

3
 Ibid s.29ff 
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Utifrån detta resonemang skulle det kunna vara teoretiskt möjligt att ge Maria Millon ett svar 

på hennes fråga. -  Jo, romer är nu på detta och detta viset och det är det som är problemet. 

Emellertid, denna utsikt om ett möjligt svar skulle nog varken göra Millon eller någon annan 

som bekymrar sig över diskriminering av romer särskilt mycket lyckligare. Svaret skulle 

onekligen uppfattas som rasistiskt. Därför kan man fråga sig om det är möjligt eller 

överhuvudtaget önskvärt att formulera ett definitivt svar. Alla svar riskerar att cementera en 

begränsande rollfördelning mellan olika samhällsgrupper men även inom dessa. 

Förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och romer har genom tiderna ofta 

präglats av konflikt. Försöken att förklara denna konflikt kan ta sin början i frågor som rör 

rasism, eller antiziganism som detta ofta kallas när rasismen gäller romer. Denna form av 

rasism har haft en lång kontinuitet i det svenska och europeiska samhället vilket gör att den 

lätt tas för given. Det är däremot inte självklart att det finns någon kontinuitet inom 

antiziganismen.  Det går inte att ta för givet att dess orsaker och innehåll varit konstant, och 

inte heller att dess vikt eller betydelse för relationen mellan majoritetsbefolkningen och 

romerna varit kontinuerlig. Genom att undersöka själva antiziganismen skulle det möjligen gå 

att nå ett svar på frågan om vad som är problemet. Ett svar som inte förutsätter att individ och 

grupp, majoritet och minoritet per automatik är låsta i förutbestämda roller. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att, med avseende på frågor som rör antiziganism, beskriva 

den svenska majoritetsbefolkningens relationer till den romska grupp som kallades zigenare 

under 1800-talets andra hälft. Undersökningen kretsar kring två frågeställningar: 

- Vad är en rättvis beskrivning av den svenska majoritetsbefolkningens relation till 

zigenare vid denna tid? 

- Hur fixerades och varierades relationen till zigenarna via majoritetsbefolkningens 

kommunikation om de samma? 
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Romer, zigenare och tattare 

 

I detta arbeta studeras romer. Rom är ett nutida begrepp som syftar på en samling folkgrupper 

vilka tidigare sorterat under en mängd olika benämningar.  De mest kända benämningarna i 

Sverige är ’zigenare’ och ’tattare’. Det förefaller som att det äldsta av dessa begrepp i Sverige 

är tattare. När en grupp främlingar slog sig ner i Stockholm 1512 kan man läsa följande i 

stadens tänkebok: 

 

Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith j byn, hulke som 

sades wara aff Klene Egifftj Land. The haded theris hustrvr och barn 

met them. Och somliga hade spene barn. The lage i Sancti Lauretij 

gille stughe och wore wedh xxx par. Theris hóffuitsman het her 

Anthonieus, en greuffe met sine greffwynne. The lage till herberges, 

nár Lasse Mattson etc. Staden skenkte them xx mark.
4
 

 

Det mesta tyder på att begreppen ’tattare’ och ’zigenare’ använts synonymt från 1500-talet 

och in på 1800-talet. Då ändrade emellertid begreppsanvändningen karaktär. ’Tattare’ blev 

namnet på en inhemsk svensk folkgrupp. Dessa ansågs bedriva ett kringresande liv och 

försörja sig genom olika lågt ansedda sysslor som hästslakt och skarprättare, men också 

genom handel. Från 1800-talets andra hälft är beteckningen ’resande’ känd i Sverige. Idag har 

den benämningen ersatt ’tattare’.
5
 Begreppet ’zigenare’ kom från mitten av 1800-talet att 

beteckna personer med utländsk härkomst som både genom klädsel, hudfärg och språk skilde 

sig från majoritetsbefolkningen. Dessa tilläts inte bli bofasta utan nomadiserade inom landet 

och bodde i tält.
6
  

Förändringen i begreppsanvändningen kan hänga samman med att de stora 

befolkningsgrupperna av romer som sedan länge funnits i främst sydöstra Europa nu tilläts 

röra sig fritt. Fram till 1800-talets början levde stora delar av de europeiska romerna under 

slaveri. Inte förrän 1864 avskaffades slaveriet av romer i Rumänien. När dessa tilläts söka sig 

en ny framtid utanför sina hemtrakter utvandrade en del av dem till Sverige.
7
 Till detta ska 

läggas den ökande diskriminering av romer som tog fart i Österrike-Ungern från mitten av 

                                                           
4
 Almquist, Johan Axel, 1931, s.272 

5
 Svensson, Birgitta, 1993, s. 13 

6
 Montesino Parra, Norma, 2002, s. 117f 

7
 Hancock, Ian, 1987, s.35-37 
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1800-talet, vilken drev på romernas migration ut i andra delar av europa.
8
 Fram till 1914 var 

Sverige ett tillgängligt invandrarland, men romsk invandring var förbjuden 1914-1953 och 

personer med romsk bakgrund som inte kunde visa upp ett svenskt pass, utvisades 

undantagslöst ur landet.
9
  

Ännu idag används begreppet ’zigenare’ till viss del i officiella sammanhang. 

Inom beteckningen ’rom’ ryms flera undergrupper. En av dessa är ’resandefolket’, andra är 

olika grupper som traditionellt sorterat under begreppet ’zigenare’, bland dessa kan märkas 

’Kalé’ (finska zigenare) och ’Kelderash’ (svenska zigenare). Det är vid benämningen av 

sådana undergrupper som ordet ’zigenare’ saknar spridda alternativ idag. 

 Begreppen ’zigenare’ och ’tattare’ uppfattas av många som negativt 

värdeladdade. Det är med anledning av de rasistiska konnotationer och de generaliserande 

fördomar som hängt samman med dessa begrepp som romerna själva har sökt nya begrepp för 

sin egen grupptillhörighet. Det finns en viktigt och mångfasetterad diskussion kring samtidens 

benämningar såsom ’rom’, ’resande’, ’kalé’, ’kelderash’ m.fl. Denna kommer emellertid inte 

att beröras närmare i detta arbete, då den dels hamnar utanför studiens syfte, men också skulle 

kräva en ganska omfångsrik utredning. När begreppen ’rom’, ’zigenare’ och ’tattare’ används 

i detta arbete, står det historiska sammanhanget i fokus. Därför används begreppet ’rom’ som 

en samlande term när folkgruppernas förhållanden knyts till nutida resonemang. När 

historiska förhållanden beskrivs används de begrepp som nyttjades vid samma tid, d.v.s. 

’zigenare’ och ’tattare’. För att undvika missförstånd används begreppen ’zigenare’ och 

’tattare’ emellertid aldrig synonymt, utan orden brukas i den betydelse som var mest spridd 

vid tiden före förra sekelskiftet och som har beskrivits ovan. 

 

 

Äldre forskning 

 

Forskning om det romska folket har i det närmaste helt uteslutande bedrivits från ett 

utifrånperspektiv. Företrädare för majoritetssamhället har studerat romerna utifrån 

majoritetens förutsättningar. På så sätt är det ganska lätt att se hur forskning kring romer gått 

hand i hand med allmän idéhistoria. När Heinrich Grellman 1783 gav ut Die Ziegeuner,
10

 en 

avhandling som kom att bli det dominerande standardverket om romernas liv och historia 

                                                           
8
 Statens offentliga utredningar (SOU) 2010:55,  s.120f 

9
  Ibid, s.140f 

10
 Grellman, Heinrich, 1783 
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under lång tid, ligger upplysningstanken som en röd tråd genom texten. Grellman var en av de 

första vetenskapsmän som kopplade samman språket Romani chib med indiska språk. Detta 

ledde honom fram till teorin om att Romerna ursprungligen härstammade från Indien, men att 

de utvandrat därifrån någon gång under 1000-talet. Hans avhandling resulterade också i en 

slags definition av vilka zigenarna är eller vem som är zigenare. Denna beskrivning går 

kortfattat att beskriva som att zigenare är mörkhyade fria vildar som härstammar från Indien 

och som talar ett gemensamt språk. Deras seder och vanor är primitiva och hemlighetsfulla 

men beständiga över generationer.
11

 Grellman var vetenskapsman och arbetade utifrån 

upplysningsideal som objektivitet och saklighet. Hans studieobjekt var konkreta ting som 

språk, klädsel, och traditioner.  

Under 1800-talet förvaltades Grellmans arbete dels inom språkforskning men 

främst inom en form av romantisk etnografi, som idag möjligen kan kallas populärvetenskap. 

Den främste företrädaren för denna typ av forskning var engelsmannen George Borrow. Hans 

studier gick ut på att under långa tidsperioder leva tillsammans med spanska romer (gitanos) 

för att uppleva och förstå deras kultur inifrån. Med sina böcker antog han rollen av en 

uttolkare för och försvarare av det romska folkets kultur och intressen. I sina verk The Bible in 

Spain
12

 och The Romany rye
13

 framställde Borrow romerna som ett stolt och hemlighetsfullt 

folk, hotat och missförstått av det omgivande samhället. Borrow var en av grundarna till The 

Gypsy Lore Society vilka såg som sin uppgift att dokumentera och bevara den rena romska 

kulturen. Inom denna rörelse odlades en uppfattning om att varje folk i sin renodlade form var 

värdefullt och betydelsefullt i sin egen rätt. Det förekom visserligen tankar som innebar att de 

europeiska kulturfolken var överlägsna alla andra, men detta innebar inte att underlägsna 

folkgrupper i sig var ett problem. Tvärtom det avvikande, exotiska och pittoreska hos 

exempelvis romer var något som berikade världen. Problemet var däremot blandformerna. 

Borrow visade med önskvärd tydlighet hur dåligt de spanska romerna fungerade i det 

framväxande industriella samhället. Han hyllade den renrasige traditionella romen, men 

beklagade det som han såg som degenerande effekter av rasblandning.
14

  

  

                                                           
11

 Mayall, David, 2004, s. 152f 
12

 Borrow, George, 1843 
13

 Borrow, George, 1858 
14

 Mayall, David, 2004, s. 156 ff 
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Det var en av George Borrows efterföljare som kom att bli den förste etablerade 

zigenarexperten i Sverige. Arthur Thesleff kom ursprungligen från Finland och var mellan 

åren 1911-1913 president för The Gypsy Lore Society. Från 1890 talet samlade Thesleff på 

allt han kunde komma över som hade beröring med zigenare. Han reste mycket, inte minst i 

östra Europa. Under dessa resor fotograferade han och antecknade, samt köpte litteratur och 

fotografi. Allt detta material donerade han 1914 till Kungliga biblioteket i Stockholm.
15

 

Thesleff visade upp en viss tvehågsenhet i sin syn på zigenare. I den skrift som han författade 

inför Skansens zigenarutställning 1904 tillskrivs de ett flertal egenskaper som till övervägande 

del är negativa såsom gudlösa, utan heder och parasiterande. Å andra sidan präglas 

beskrivningen av romantisering och i någon mån beundran. Zigenaren är för Thesleff också 

en tålig levnadskonstnär vilken inte låter sig påverkas av omvärldens nycker.
16

  

Både Borrow och Thesleff tog för givet att det är möjligt att kategorisera 

mänskligheten utifrån olika raser och att denna kategorisering i någon mån kan förutsäga 

vilka karaktärsdrag som individer inom en given ras kan utveckla. Under 1900-talets första 

hälft kom denna grundinställning att bli en dominerande förutsättning för all forskning kring 

olika folkgrupper i västvärlden. Så även i Sverige där det rasbiologiska institutet invigdes 

1922.
17

 I samband med rasbiologiska institutets etablering förefaller samhällsvetenskaplig 

eller humanistisk forskning kring minoriteter i Sverige att helt upphöra. Det pågick stora 

diskussioner inom politik och massmedia kring den rätta behandlingen eller ’lösningen’ på 

olika befolkningsfrågor.  

Gentemot samerna bedrevs den så kallade `lapp ska vara lapp politiken´ vilken 

innebar att endast samer som ägnade sig åt renskötsel, bodde i kåta och nomadiserade, tilläts 

få tillgång till de särskilda rättigheter vad gäller mark och vatten som traditionellt tillhört 

samerna.
18

 Resandefolket betecknades som ett stort problem i massmedia och under epitetet 

’tattarplågan’ tävlade kvälls- och dagspress om att mest utförligt, skrämmande och 

uppfordrande utreda de resandes störande livsföring och kräva åtgärder från politikerna.
19

  De 

svenska zigenarnas livsföring var hårt reglerad. I ett tillägg till 1918 års fattigvårdslag 

stadgades 1923 att zigenare och tattare endast fick vistas tre veckor i samma kommun, sedan 

skulle de förpassas.
20

 Dessa fenomen hängde samman med den rasbiologiska teori som 

                                                           
15

 Laskar, Pia, (110502) 
16

 Thesleff, Arthur,  1904 
17

 Broberg, Gunnar, 1995, s.11 
18

 Lantto, Patrik, 2000, s.40 ff 
19

 Svensson, Birgitta, 1993, s.174 
20

 Forskning och framsteg, nr 3 2011, (110512) 
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menade att mänskligenheten går att sortera upp i tydligt urskiljbara raser. Grundtanken var 

den att alla mänskliga raser är livsdugliga var för sig, men att blandningar mellan dem kan 

skapa negativa och oönskade effekter för befolkningen och samhället. Inom den rasbiologiska 

forskningen fanns det riktningar som menade att vissa raser var överlägsna andra. Alla delade 

emellertid inte den uppfattningen och i Sverige var det frågan om rashygien och 

folkstammens bevarande som blev den dominerande frågan.
21

  

Det var med dessa förutsättningar som Allan Etzler etablerade sig som debattör 

och expert på romer. Under 1930-talet var han fångvårdsassistent på Långholmsfängelset och 

kom där att intressera sig för språkbruket bland de kriminella. Det var sedan tidigare känt (bla 

från Thesleff) att bland de som kallades tattare fanns ett utbrett språk som i många stycken 

liknade Romani chib. Utifrån dessa studier kom Etzler att intressera sig allt mer för sambandet 

mellan tattare och zigenare, ett arbete som bland annat resulterade i avhandlingen Zigenarna 

och deras avkomlingar i Sverige.
22

 Etzler drev tesen att de resande var sentida ättlingar till de 

zigenare som invandrat till Sverige under 15- och 1600 talen. Att de hade utvecklats som 

folkgrupp inom samhällets nedre skikt och genom rasblandning degenererats så att de nu 

utgjorde en folkgrupp som staten borde ”övervaka och handleda…snabbare än hittills kommer 

den annars smälta samman med de sämsta elementen av landets övriga befolkning”
23

. Etzler 

visade stor kunskap om de resandes kultur och livsföring, och han bidrog till att förklara och 

nyansera synen på de resande. Samtidigt blev han en viktig förmedlare av tanken att resande 

utgjorde ett samhällsproblem som måste lösas. Genom åtskilliga artiklar i tidningar och 

uppslagsverk spred han en rasbiologiskt färgad bild kring vilka de resande var.
24

 

Under 1950, -60 och -70 talen kom svensk forskning kring romer att i första 

hand fokusera på sociala frågor och integration. Forskarna såg som sin uppgift att beskriva 

romsk kultur och livsstil för att sedan ge råd kring hur myndigheter skulle agera för att 

införliva romerna i det svenska samhället. En av de mest tongivande forskarna vid denna tid 

var Carl-Herman Tillhagen. Han var folklivsforskare vid Nordiska muséet och började forska 

om romer på 1940-talet. 1946 utkom han med verket Taikon berättar 
25

där han återgav ett 

stort antal folksagor berättade av Johan Demitri Taikon. Bland annat tack vare detta verk kom 

Tillhagen att betraktas som expert på zigenare och nyttjades för flera statliga utredningar. Den 

största av dessa var 1954 års zigenarutredning där Tillhagen dels deltog i författandet av 

                                                           
21

 Broberg, Gunnar, 1995, s.7ff 
22

 Etzler, Allan, 1944 
23

 Etzler, Allan, 1944, s.169 
24

 Svensson, Birgitta, 1993, s.40 
25

 Tillhagen, Carl-Herman, 1946 
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bilagor till utredningen, men framförallt genomförde den inventering som låg till grund för 

slutbetänkandet. Under detta arbete besökte Tillhagen de flesta romska lägerplatserna i 

Sverige, genomförde ett stort antal intervjuer, i vilka han bland annat kartlade flera 

generationer av samtliga svenska zigenares släkter. Under dessa fältstudier hade Tillhagen 

kontakt med nästan 700 av de 740 svenska zigenare som fanns vid denna tid.
26

  

Tillhagen forskade aktivt om romer in på -70 talet. I en magisteruppsats från 

2003, Som vi, men ändå inte
27

 presenterar Nicklas Adamsson viktiga grunddrag i Tillhagens 

forskning. Adamsson visar för det första att Tillhagens perspektiv skiftade från att under -40 

talet karaktäriseras av ett folkloristiskt, betraktande och delvis romantiserande perspektiv, för 

att sedan alltmer övergå till ett samhällsvetenskapligt, realistiskt och interventionistiskt 

förhållningssätt. Möjligen går det att uttrycka detta som att Tillhagen inledningsvis försökte 

beskriva romernas tillvaro, för att skapa förståelse för dem bland majoritetsbefolkningen, men 

att detta ledde vidare till en ambition att förklara orsakerna till romernas svåra 

levnadsförhållanden, för att kunna hjälpa dem ur sin trängda situation. Adamsson visar att 

Tillhagen drevs av ett socialt patos i sin forskning och att tankar om nationell tillhörighet och 

samhällelig solidaritet låg som en bas i hans arbete. Däremot hävdar Adamsson att Tillhagen 

inte lyckades frigöra sig från det vi- och de- tänkande som allt som oftast skapar en åtskillnad 

mellan grupper i ett samhälle. Tillhagens lösning på romernas problem blev därför att de 

måste assimileras in i den svenska befolkningen. Han erbjöd ingen möjlighet för romerna att 

integreras i samhället med sin romska identitet i behåll.
28

   

Adam Heymowski kom 1969 ut med sin avhandling Swedish travellers and 

their ancestry
29

. Genom omfattande släktforskning bland kända svenska resandesläkter 

hävdade Heymowski att resande inte är en svensk utlöpare av den zigenska folkgruppen, utan 

att folkgruppen ’resande’ konstruerats genom en kontinuerlig utdefiniering av personer med 

föraktade yrken (exempelvis hästslaktare och skarprättare) ur majoritetens gemenskap. 

Heymowskis forskning innebar en bekräftelse på att svenska myndigheter förhållit sig på rätt 

sätt till grupperna resande och zigenare, genom att se dem som två separata grupper. Det 

motsägelsefulla är emellertid att Heymowskis avhandling kan sägas utgöra startpunkten på en 

process som ledde till att både resande och zigenare började beskrivas som en gemensam 

folkgrupp, romer. Heymowskis forskning var delvis en rektion på Etzlers, som tenderade att 

cementera romer i sin härstamning. Etzler som var påverkad av tidigare rasbiologisk 

                                                           
26

 Statens offentliga utredningar (SOU) 1956: 43 
27

 Adamsson, Nicklas, 2003 
28

 Ibid s.84ff 
29

 Heymowski, Adam, 1969 
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forskning, räknade med att karaktärsdrag och vanor till stora delar bestämdes genom arv, och 

att det därmed var mycket riskfyllt med rasblandning. Som protest mot detta är det lätt att 

förstå Heymowskis försök att avfärda arvets betydelse för utvecklingen av resandefolket och 

istället visa på hur social isolering format en avvikande och delvis sammanhängande 

folkgrupp. En kritik mot Heymowski kan å andra sidan vara att han inte ger något värde åt 

den enskildes uppfattning av identitet.  

Både Tillhagen och Heymowski ifrågasatte det utanförskap och de usla 

levnadsförhållanden som romer tvingades leva under. Båda lyckas försvara individernas 

rättigheter att erkännas samma chanser som någon inom majoritetsbefolkningen. Däremot 

sker detta hos båda till priset av den etniska tillhörigheten. Tillhagen menar att de svenska 

zigenarna ska inlemmas i den svenska välfärdsstaten på samma villkor som övriga svenskar 

och att de därmed kommer att assimileras. Heymowski menar att de resandes utanförskap 

bygger på ett missförstånd. Deras förmenta etniska tillhörighet är en chimär. Genom att 

avslöja detta synliggörs majoritetsbefolkningens skuld till utanförskapet, men också dess 

ansvar för att återinlämma de resande i samhällsgemenskapen. Sentida forskning kring romer 

anknyter till stora delar till detta problem. Vad är förhållandet mellan romsk kultur och 

etnicitet? Kan en minoritet kräva särskilda rättigheter gentemot en majoritet? Finns det någon 

fast kulturell kärna inom det romska kollektivet? Är det överhuvudtaget meningsfullt att tala 

om ett romskt kollektiv?     
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Teoretiska och praktiska förutsättningar 

 

Teori och metod 

 

I denna uppsats studeras skriftliga utsagor om romer. Syftet är att skapa en samlad översikt ur 

en mängd enskilda redogörelser, men också att återskapa en bild av funktionen och meningen 

för individen med det som påstås. Det finns ett flertal huvudspår att välja för den som vill 

studera text och mening och en grundlig genomgång av dessa ges av Göran Bergström och 

Kristina Boréus (red) i Textens mening och makt.
30

 Här kan konstateras att analysen kan kräva 

kvantitativa inslag men att det absolut kräver former av kvalitativ tolkning. En ren 

innehållsanalys blir därmed för snäv.
31

 En idé och ideologianalys skulle emellertid kunna vara 

ett alternativ. Denna metod innehåller både en kvantitativ analys men också ett fokus på att 

beskriva de idéer som ligger bakom de olika aktörernas utsagor.
32

 För denna studie krävs 

emellertid någon metod som inte helt fastnar i den talande eller skrivande aktörens perspektiv, 

utan närmar sig mellanrummet, relationen, mellan den som talar och den som omtalas.  För 

detta syfte skulle en narrativanalys kunna vara användbar. En narrativanalys är en tolkande 

metod som går ut på att se mönster och sammanhang i olika utsagor. Denna metod är 

emellertid anpassad för djuplodande studier i ett mer eller mindre sammanhängande material 

där frågor om heterogena åsikter eller perspektiv kan uteslutas. Narrativanalysen tar inte 

heller hänsyn till behovet av en kvantitativ sortering av materialet.
33

   

 En diskursanalys går inte generellt att begränsa till endast tolkande kvalitativa 

studier även om inslaget av detta är starkt. Utrymme finns också för kvantitativa inslag. 

Diskurs är ett begrepp som tidvis varit både trendigt och kontroversiellt inom 

samhällsvetenskaplig- och humanistisk forskning. Det framställs ibland som att diskursen är 

en abstrakt och osynlig makt som benhårt kontrollerar människors tänkande och handlande. 

En sådan förståelse av begreppet är emellertid överdrivet deterministisk och dessutom svår att 

begripa. Var kommer en sådan diskurs ifrån och vad styr den mot? I detta arbete förstås 

´diskurs´ som en ordning för samtalet i ett givet sammanhang, och ´diskursanalys´ förstås som 

en analys av hur samhällets fenomen och samtalet om samhället påverkar varandra. 

Bergström och Boréus redogör för tre olika former av diskursanalys, men menar att 

                                                           
30

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005 
31

ibid, s.84 
32

ibid, s.177f 
33

ibid, s.260f 



 

11 
 

gemensamt för dem alla är den grunduppfattningen att språket inte återger verkligheten utan 

bidrar till att forma den.
34

 

Inom diskursanalys finns en mängd svårfångade begrepp som till och från riskerar att 

leda till den allmänna relativism som uttrycks i uppgivna slutsatser om att alla har olika 

uppfattningar om vad som är sant. Detta skulle då bero på att vi befinner oss inom olika 

diskurser och därmed inte kan förstå varandra. På samma gång som detta är en begriplig 

hållning, utgör denna form av slutsats en djup missuppfattning av diskursernas påverkan på 

vår möjlighet att kommunicera, förstå varandra och förändra vår förståelse av verkligheten. 

Ulf Mörkenstam visar i sin avhandling Om ”Lapparnes privilegier”
35

 hur en diskurs om en 

nationell minoritet både karaktäriseras av kontinuitet och förändring, och att det både går att 

studera diskursens innehåll vid ett givet tillfälle, men också hur den förändras över tid. För att 

göra detta nyttjar Mörkenstam två analysverktyg – problemformulering och analogikedjor. 

Mörkenstam genomför sin analys i två steg, där problemformulering utgör det första. Där 

studerar han hur svensk samepolitik formar bilden av det svenska samhället utifrån de 

problem som politiken förväntas lösa.  Mörkenstam menar att det som tas för givet inom 

själva samepolitiken (t.ex. att renskötseln är avgörande för det samiska folkets fortlevnad) blir 

synligt och mer förutsättningslöst. Han visar att när problemen ska formuleras konkurrerar 

olika diskursers föreställningar och blottläggs. Problemformuleringen leder också till att 

diskurser förändras genom att de stöter på motstånd. Analogikedjor utgör Mörkenstams andra 

steg i analysen. Dessa använder han till att peka ut det centrala innehållet inom en diskurs vid 

en given tidpunkt. Mörkenstam förutsätter att associationsbanor, besläktade värderingar och 

rationella argumentationsbanor som utgjort, eller utgör en given diskurs går att peka ut, eller 

vaska fram. Därför beskriver han arbetet med analogikedjor som ett rekonstruktionsarbete. 

Det är något som återskapas ur den diskurs som studeras. Det som framträder vid 

rekonstruktionen är främst två saker, dels de ord, begrepp och uttryck som utgör diskursens 

kärna. Mörkenstam kallar detta för diskursens nod. Noden är utbytbar inom diskursen, men 

vid varje given tidpunkt finns en nod som fixerar den. Utan en sådan nod, finns det ingen 

diskurs. För det andra framträder diskursens egen interna logik genom analogikedjorna så att 

det blir synligt hur och i vilken ordningsföljd olika begrepp eller utsagor följer på varandra 

eller styr associationer inom diskursen. 

 

                                                           
34

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, s.305 
35

 Mörkenstam, Ulf, 1999 



 

12 
 

Om lapp uttalas, uttalas samtidigt nomad, god renskötare, lägre stående kultur, 

annorlunda etc och dessa analogier skapar enhetliga och oöverskridbara gränser 

för vad samiskhet är i en given historisk politisk kontext.
36

 

 

Mörkenstam löser inte ut alla problem som rör säker kunskap och otvetydig kommunikation, 

men han visar att problemet går att tala om. Detta samtal sker givetvis inom ytterligare en 

diskurs, millenieskiftets svenska samhällsvetenskap, vilken är en annan diskurs än exempelvis 

det tidiga 1900-talets samepolitik. Men med detta i medvetandet öppnas en möjlighet att föra 

ett konkret och sakligt resonemang, som tack vare sin konkretion är möjligt att bedöma, 

värdera och ompröva. Analysen i detta arbete inspireras av Mörkenstam, men följer ett något 

annat spår.  

Mörkenstams uppfattning att det är möjligt att rekonstruera analogikedjor ur 

historiska diskurser är den huvudsakliga punkt där analysen i detta arbete följer dennes 

modell. Däremot går det inte att på samma sätt studera problemformuleringen som 

Mörkenstam gör. Det som starkt bidrar till att diskursen blir synlig i hans arbete är att någon, 

politiker, intressent eller annan opinionsbildare, uttrycker en vilja att lösa ett problem. 

Problemslösning är starkt förknippat med värderingar, uppfattningar om fakta, och tilltro till 

teorier. När någon föreslår lösningen på ett problem visar både förslaget till åtgärd och 

problemformuleringen på möjliga fakta, värderingar och teorier som ligger i bakgrunden. 

Föreställningar som utifrån sin komposition och sitt sätt att hänga samman kan avslöja noden 

inom en diskurs. 

 För att på ett liknande sätt komma åt vad som kan vara noder inom diskurser 

om romer används här samma grundläggande teoretiska förståelse, men angreppsättet blir 

något annorlunda. Genom att studera vilka värderingar, påståenden om fakta, teorier eller 

förklaringar samt handlingsförslag som uttrycks i källmaterialet och jämföra respondenternas 

svar med varandra kan man återskapa en grov bild av större teman inom det sena 1800-talets 

svenska föreställningar om romer. Dessa teman jämförs sedan med vad tidigare forskning 

pekat ut som typiska strävanden från myndigheter eller enskilda som vid samma tid velat 

agera i relation till romer. Genom att vidare mer djuplodande tolka och jämföra utsagor om 

romer som berör samma teman rekonstrueras förslag till analogikedjor som präglat diskursen 

eller olika konkurrerande diskurser.   
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Antiziganism  

Begreppet antiziganism är centralt i den analys som genomförs i detta arbete. Den historiska 

undersökningen förutsätter att det finns något särskilt problem som rör rasism eller 

främlingsfientlighet gentemot romer. Det finns också ett uttalat inomvetenskapligt behov att 

utreda begreppet antiziganism. I forskningsöversikten En inventering av forskning om romer i 

Sverige uttrycks detta: 

 

Hur definierar man antiziganism? Vilka strukturer och mekanismer styr 

fenomenet? Mycket av forskningen om romerna genomsyras av antiziganistiska 

tankemönster; kategoriseringen och definitionen av romer, hur romer 

levt/bott/klätt sig, även språkindelningen. Historiska studier kring antiziganism är 

av stor vikt då där finns förklaringar till inte bara hur majoritetssamhället agerat, 

utan även hur romer beter sig idag…Ytterligare ett förslag är att studera 

antiziganismen som en diskurs. Hur definieras och omdefinieras exkluderandet i 

den diskurs som skapas av icke-romer och som även romer internaliserat.
37

 

 

 

Hur definierar man antiziganism? 

 

Till att börja med finns det skäl att studera själva ordvalet, det har ifrågasatts om begreppet 

´antiziganism´ är helt lämpligt att använda, då ordet ´zigenare´ är förknippat med så pass 

starka fördomar och rasistiska konnotationer. De svenska forskarna Gunni Nordström och 

Domino Kai väljer att ta avstånd från termen för att undvika det nedsättande begreppet.
38

 Den 

tyske professorn Wolfgang Wipperman menar emellertid att ´antiziganism´ är ett begrepp som 

bör användas även om det inte är perfekt. Ett alternativ skulle vara ´antiromanism´ men det 

skulle lätt bli en förvirrad situation då det skulle kunna missuppfattas som avståndstagande 

gentemot romare.
39

  

Den svenska Diskrimineringsombudsmannen definierar antiziganism som ”negativa 

föreställningar, förhållningssätt och kränkande beteenden mot romer”.
40

 En sådan definition 

ger inte särskilt stor förståelse för vad meningen kan vara med att använda ett särskilt begrepp 
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för diskriminering av en enskild befolkningsgrupp.  I vissa fall finns etablerade begrepp som 

används för att benämna den rasism eller främlingsfientlighet som gruppen utsätts för, i andra 

fall inte. På så sätt används begreppet antisemitism vid diskriminering av judar, men för 

diskriminering av samer finns ingen särskilt etablerat term. Det finns ingen anledning att här 

ta ställning till ifall det skulle behövas något särskilt begrepp för diskriminering av samer, 

men den poäng som ska framföras är att begreppet antiziganism fyller en särskild funktion 

som är betydelsefull för förståelse av diskriminering av romer. Begreppet pekar på att just 

romer skulle vara utsatta för någon särskild form av diskriminering som i någon mån är unik 

eller speciell för just romer och som inte fångas in av andra mer allmänna begrepp. Det tyska 

forskningsnätverket Gesellschaft für Antiziganismusforschung definerar antiziganism enligt 

följande: 

 

Was ist Antiziganismus? 

Antiziganismus (von tsigane=Zigeuner) ist die feindliche Haltung 

gegenüber den "Zigeunern", die von inneren Vorbehalten über offene 

Ablehnung, Ausgrenzung und Vertreibung bis zu Tötung und massenhafter 

Vernichtung von Sinti und Roma reicht. Diese Haltung zeigt sich ebenso in 

der Diskriminierung und Dämonisierung der Minderheit wie in der 

Verklärung des "lustigen Zigeunerlebens". Im Unterschied zum 

Antisemitismus ist der Antiziganismus bis heute in allen Schichten 

gesellschaftsfähig.
41

 

 

Vad är antiziganism? 

Antiziganism (av tsigane = zigenare), är den fientliga inställning gentemot 

”zigenarna”, som sträcker sig från allt emellan betänkligheter och öppet 

avståndstagande, uteslutning och fördrivning upp till mord och 

massutrotning av sinter och romer. Denna inställning är också tydlig i 

diskriminering och demonisering av minoriteter, såsom i variationer av 

"underhållande zigenarvanor." I motsats till antisemitism är antiziganism 

fortfarande socialt accepterat i alla samhällsskikt. (förf. övers.) 

 

Denna definition ger en bra grund till att ringa in vad antiziganism är. Dels handlar det om 

rasism och förtryck i en allmän mening, det handlar också om en fokusering på stereotypa 

beteenden och begreppet vinner delar av sin relevans utifrån den sociala acceptans som 

attityden har idag. Till detta kan två andra delar föras som kan sägas vara karaktäristiska för 

antiziganism. För det första handlar det om attitydens förhållande till medveten rationalitet. 

När den tyske journalisten Wilhelm Marr myntade begreppet antisemitism år 1879, gjorde han 

det för att ge ett sken av vetenskaplighet åt begreppet. Marr och andra antisemiter kunde se ett 

värde i att söka skäl för den påstådda mindervärdigheten hos judarna. En antisemit kan 
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använda livet i det medeltida Ghettot (hänvisad till vissa delar av handeln, och en kultur som 

präglats av intellektuell odling) som ett exempel på judarnas underlägsenhet och dåliga 

karaktär. Ghettot är ingen hemlighet för antisemiten.
42

  

Med antiziganism råder en annan situation. Den präglas av en tydlig karaktär att 

negligera tidigare händelser. I en antiziganistisk diskussion är det legio att negligera vad som 

historiskt kan förklara nutida beteende. Detta är exempelvis tydligt när det gäller 

föreställningar om romers nomadiserande. Detta beskrivs ofta i romantiserande ordalag, men 

med en stark karaktär av nödvändighet eller arv. Då förtigs helt den empiriska sanning som 

säger att europas romer i normalfallet är bofasta och att det finns en tydlig koppling mellan 

slaveriet, förföljelser, egendomslöhet och nomadisering.
43

 

 Ett sista tillägg som man bör ha i åtanke för att förstå vad antiziganism kan vara 

är uppfattningen att romsk kultur är en motkultur som inte kan existera harmoniskt inom en 

dominerande majoritet, men som inte heller kan existera enskilt oberoende av majoritetens 

motstånd. Antiziganismen blir på så sätt ett förhållningssätt som utgår ifrån att romsk kultur 

per se är tom på innehåll. Arnstberg är de facto antiziganist. Detta betyder varken att han 

uttrycker rasistiska eller främlingsfientliga åsikter. Men han hävdar med bestämdhet att 

romerna i Sverige lider av att deras liv präglas av för starka inslag av den romska kulturen. 

Utifrån dessa kompletteringar utgår denna undersökning från en definition av antiziganism 

enligt följande: 

 

Antiziganism är en socialt accepterad inställning gentemot romer, 

som sträcker sig från allt emellan betänkligheter och öppet 

avståndstagande, uteslutning och fördrivning upp till mord och 

massutrotning av romer. Denna inställning kännetecknas av ett 

ointresse för historiska eller sociala förklaringar till nuvarande 

missförhållanden och den förnekar romernas kultur eller sedvänjor 

något eget värde eftersom den endast betraktas som en motkultur. 

Antiziganism kännetecknas också av en stereotyp syn på romska 

individer, vilka förutsätts vara styrda av romska ideal och normer i 

alla sina handlingar och beteenden.
44
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Vilka faktorer styr fenomenet? 

 

Vid den internationella konferensen för antiziganismforskning i Hamburg 2005, redogjorde 

den ovan nämnde tyske forskaren Wolfgang Wipperman för tre former av antiziganism. Han 

talade om att antiziganism kan vara grundad på religiösa motiv, sociala orsaker eller 

rasbiologi. De religiöst motiverade formerna kan handla om föreställningar där romer tolkas 

in i bibliska berättelser och givetvis får en roll som onda eller åtminstone avskyvärda. Han 

nämner här exempelvis föreställningen att det var romer som tillverkade spikarna till Jesu 

kors. Men han omtalar också hur det förekommer mer vidskepliga föreställningar om hur 

romer exempelvis slutit avtal med djävulen för att erhålla magiska krafter. De sociala 

orsakerna till antiziganism handlar om föreställningar som säger att romerna själva har valt en 

livsstil som handlar om att nomadisera och försörja sig genom oärliga metoder. Man kan 

notera att detta synsätt trycker på att romers utsatta livsföring inte är ett resultat av föregående 

förtryck eller utstötthet och att den romska kulturen är ett resultat av faktiska val, inte en 

organisk helhet med eget inneboende värde. Den rasbiologiskt grundade antiziganismen 

handlar slutligen om att den sociala missanpassning som de förknippas med anses ärftlig inom 

hela gruppen.
45
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Källmaterial 

 

Källmaterialet i denna undersökning utgörs av Nordiska museets excerptsamling rörande 

zigenare och tattare. Denna samling består till absolut största delen av svar på två frågelistor 

som Nordiska muséet lämnade ut 1942 och 1946.
46

 Frågelistorna ingår i muséets etnologiska 

undersökning. Den äldre, frågelista 78, har rubriken Tattare och den yngre, frågelista 135, har 

rubriken Zigenare. I frågelista 78 förklaras listans syfte som att ”Folklivsforskningen vill med 

denna frågelista erhålla material, som kan belysa dessa människors livsföring.” Listorna 

innehåller frågor av olika slag men det handlar exempelvis om benämning, utseende och 

egenskaper, språk, bostäder, försörjning och familjeliv. Excerptsamlingen innehåller 

dessutom insamlat folklivsmaterial från andra svenska muséer samt vissa utdrag ur 

fackböcker. Det sistnämnda materialet studeras inte alls då det saknar relevans för denna 

undersökning, däremot används en del av materialet som härstammar från andra muséers 

undersökningar. Det gäller dels excerpter som är hämtade ur samlingarna vid Institutet för 

språk och folkminnen och som ursprungligen samlades in av det Västsvenska 

folkminnesarkivet.  

Det har inte gått att klarlägga inom vilket sammanhang som dessa utsagor 

samlades in men de är nedtecknade vid samma tid som frågelistorna från Nordiska muséet 

skickades ut, dvs. 1940-talets första hälft. Det förefaller emellertid rimligt att detta är svar på 

någon frågelista från västsverige, som forskarna vid Nordiska museet funnit intressanta att 

lägga till sin egen informationsinsamling.  Slutligen gäller det liknande material som hämtats 

från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ULMA (tidigare Uppsala landsmålsarkiv). 

Detta är dock insamlat på 1930-talet. 

Trots att materialet är insamlat i mitten av 1900-talet används det här för att 

studera förhållanden under 1800-talets andra hälft. Detta är möjligt då en stor del av 

uppgiftslämnarna visat sig vara födda under 1800-talet och ofta berättar om förhållanden 

under sin barndom, eller vidareförmedlar information från äldre släktingar eller bekanta. Rent 

konkret har urvalet gjorts utifrån tre grunder. För det första studeras svar som berör gruppen 

zigenare. Detta betyder att större delen av svaren på frågelista 78 inte studeras. För det andra 

studeras svar där det uttryckligen framgår att det som beskrivs skedde under perioden 1850-

1899. Detta innebär i regel att informanten uppgivit ett exakt årtal eller tydlig tidsperiod för 
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det som beskrivs, men det kan också innebära att informanten uttrycker att den talar om sin 

barndom och att det framgår av svaret när informanten föddes.  

Slutligen studeras svar där den rimligaste tolkningen av informationen är att det 

som beskrivs härrör från den aktuella tidsperioden.  Detta innebär exempelvis att svar från 

informanter som är födda mellan 1850 och 1899 tas med om svaret innehåller hänvisningar 

till hur det förhållit sig förr i tiden eller längre tillbaka.  Här kan man givetvis hävda att denna 

sista information kan härröra från helt fel tid. Ur ett 1940-tals perspektiv kan 1910- talet vara 

förr i tiden men för en person född på 1860-talet kan detta tidsbegrepp också handla om 

föreställningar för tiden långt före 1850 även om informationen lämnas 1946. Trots dessa 

invändningar har denna typ av svar inte sorterats ut då det förefaller rimligt att de i huvudsak 

faller inom den studerade perioden. Detta innebär att 195 av de ca tusen excerpterna ingår i 

denna undersökning.   

Frågelistor är ett berättande källmaterial som måste betraktas med kritiska ögon 

av flera skäl. För en uttömmande redogörelse av diskussionen kring frågelistor som historiskt 

källmaterial hänvisas läsaren till Niklas Cserhalmis Djuromsorg och djurmisshandel
47

. Här 

redogörs för de slutsatser som Cserhalmi kommer fram till efter sin analys av denna 

diskussion. För det första menar Cserhalmi att respondenternas svar kan vara styrda av 

frågeställarens förväntningar eller frågans utformning. Det har ofta funnits ett uttalat syfte 

med varför frågelistorna skickades ut och svaren man fått in speglar givetvis detta.
48

 

Vidare konstaterar Cserhalmi att det finns en utmaning i att beskriva det 

omoderna utifrån det modernas premisser. När en frågelista skickades ut på 1930- eller 40 

talet befann sig informanten i en modern värld, som till stora delar var förändrad jämfört med 

den tid som efterfrågades. Det kunde då vara svårt att beskriva eller värdera äldre 

förhållanden på ett rättvist sätt eftersom både den som frågade, och den som svarade tänkte 

utifrån en modern måttstock. Ett liknande problem handlar om hur konkreta företeelser och 

situationer kan uppfattas olika vid en tid eller en plats beroende på allmän standard eller 

mentalitet. Cserhalmi diskuterar exempelvis barnens deltagande i skogsarbete under sent 

1800-tal. Han visar hur det som 1940-talsmännsikan uppfattade som barnarbete mycket väl 

kunde uppfattas som socialisation och utbildning i äldre tid. Cserhalmi menar att en åttaåring 

inte kunde göra någon nytta i skogen, och att alla vuxna runt omkring visste det. Men ändå 
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kunde respondenten på en frågelista under 1940-talet uppfatta situationen som att barn förr i 

tiden tvingades arbeta i skogen.
49

 

Slutligen pekar Cserhalmi på fenomenet att det subjekt som minns och det 

subjekt som upplevde händelsen i realtid är på samma gång ett och olika. Han kallar detta för 

dåets och nuets subjekt. 

 

Dåets subjekt ansvarar för händelserna som ägde rum samt för den 

råa/obearbetade känslan som händelserna gav upphov till. Men det är 

nuets subjekt som talar för, eller för pennan åt dåets subjekt...På det 

medvetna planet kan berättelsen censureras...På ett omedvetet plan 

sker inte censur men det är troligt att förskjutningar kommer att äga 

rum.
50

   

 

Problemet med dåets och nuets subjekt är alltså dels en fråga om att minnas, men det är 

framförallt en fråga om hur den som minns hanterar detta minne, både medvetet och 

omedvetet. Det är just hur minnet hanteras som gör att frågelistsvaren kan leda fel i studiet av 

äldre förhållanden. För att kunna hantera detta föreslår Cserhalmi två faktorer som kan vara 

förtjänster inom ett källmaterial vilka kan visa hur användbart det är. Jag ska här förklara vad 

dessa faktorer kan vara med hjälp av det källmaterial som studeras i denna undersökning. 

Bland de frågelistsvar som ligger till grund för denna undersökning anknyter de flesta på 

något sätt till zigenarnas allmänna livsföring under den tid som studeras. Exempelvis uppger 

Gustaf Adolf Carlsson från Kyrkås socken i Västergötland att  

 

I början av mitt minne, 1880-talet och senare tid, kom zigenare åkande 

efter hästar, en a två spann för vagnen och ibland en bunden vid sidan. 

Ådonet bestod av fyrhjulig vagn…kvinnor och barn sittande eller 

liggande i eller ovanpå lasset, alla väl ompaltade med klädespersedlar 

och sommartid barfota.
51

  

 

Detta svar är på många sätt typiskt för frågelistorna. Det innehåller fakta, det förefaller redigt 

och klart, men det återspeglar helt de frågor som ställts i listan. Frågorna betas av en efter en 
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och bilden som växer fram passar perfekt in i hur en modern människa kan föreställa sig att 

ett mindre bemedlat resande sällskap hade det på 1800-talet. Vissa svar avviker emellertid 

från denna mall. Exempelvis meddelar Fredrika Johansson från Kinne Kleve i Västergötland 

att  

 

Jag var och såg zigenare i Skara 1892. De hade fjorton hästar. Dem 

släppte de i prästgårdens gärde. ´Får jag en pris snus av dej´, sa de 

små barnen…Kniv och gaffel gagnade de när de åt
52

  

 

Här möter läsaren en bild av zigenarna som är motstridig och uppfattas självständig. 

Uppgiftslämnaren har mött skötsamma personer, de äter med kniv och gaffel, som har ett stort 

antal hästar, inte särskilt fattiga, vars små barn tigger snus, vem hade kunnat gissa det? 

Cserhalmi menar att denna typ av frågelistsvar är intressanta därför att de avvikande 

detaljerna styrker trovärdigheten i hela redogörelsen. När respondenten släpper fram detaljer 

som inte förväntas eller passar in i det nutidssammanhang där svaren ges ökar sannolikheten 

att uppgiftslämnaren redovisat det som den faktiskt minns att den såg eller upplevde.
53

 På 

samma sätt menar Cserhalmi att denna typ av svar, som innehåller initierad kunskap eller en 

känsla av närvaro kan anses extra tillförlitliga.
54

 Personen har varit på platsen och vi får en 

levande beskrivning om vad som ägde rum där. 

I denna undersökning ska en slags diagnos sättas på majoritetsbefolkningens syn 

på zigenare under en given tid. Utifrån detta perspektiv blir frågor som rör konkreta 

minnesfunktioner underordnade. Det spelar inte någon nämnvärd roll ifall en informant tar fel 

på ett år, ett namn, eller ett datum. Desto viktigare är det att informanterna delger en tolkning 

av händelser eller beteenden som i första hand är representativ för den studerade perioden och 

inte för 1940-talet. För att utnyttja källmaterialet på ett sätt som tar tillvara de möjligheter som 

Cserhalmi pekar på är en utpräglat kvantitativ metod inte lämplig. Materialet måste läsas noga 

och tolkas för att en bedömning ska kunna göras av vad som är kvarlevande attityder från 

1800-talet och vad som är av senare art. I detta arbete görs denna tolkning i tre steg. Först 

sorteras materialet i olika kategorier utifrån vad de behandlar. Denna kategorisering används 

senare för att diskutera vad som kan anses utgöra noder inom den svenska diskursen om 

romer under den studerade perioden. Sedan gallras de svar ut som främst kan sägas vara 
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belastade med de källkritiska problem som redogörs ovan. Det betyder inte att de svar som 

återstår är källkritiskt oproblematiska. Men de besitter någon av de förtjänster som Cserhalmi 

pekar ut, vilket gör att de är meningsfulla att fördjupa sig i. Det blir slutligen dessa svar som 

analyseras mer grundligt och som uttryckligen används för att besvara undersökningens 

frågeställningar.  

 

 

 

Nyare forskning 

 

Det är idag en etablerad uppfattning bland akademiker att romer utgör en av världens många 

etniska grupper. Vad detta innebär och vilka som ingår i denna grupp är emellertid en fråga 

som är öppen för tolkning. Till att börja med kan vi se de forskare som anser att det finns en 

avgörande positiv betydelse för romerna att uppfattas som en egen etnisk grupp. Ett tydligt 

exempel som brukar tas upp är behandlingen av romer i Västeuropa efter förintelsen. I de 

flesta stater, däribland Tyskland, erkändes inte romer som en minoritetsbefolkning utan 

behandlades beroende på situation som utlänningar, socialt utstötta, eller kriminella. Det fanns 

en utbredd ovilja och bristande förståelse för romernas lidande under tredje riket, eftersom 

den förföljelse som de utsatts endast uppfattades som en överdriven jakt på kriminella och 

socialt utsatta av Nazisterna. Att romer förföljdes för att de var just romer erkändes inte förrän 

det var försent för många av offren.
55

  

Själva begreppet etnicitet utvecklades som en reaktion på den rasbiologiska 

forskningen under mellankrigstiden och fick sitt stora genomslag efter andra världskriget. En 

pionjär på området var Ruth Benedict som 1942 ifrågasatte flera av rasbiologins grundbultar. 

Bland dessa ifrågasättanden syns inte minst förhållandet mellan kultur och arv, där Benedict 

visar att kulturer till sin konstitution består av blandningar, inte rena former, och att kulturella 

framsteg inte ärvs mellan generationer på något förutsägbart sätt. Däremot håller Benedict fast 

vid tanken på att världens befolkning går att dela upp i åtskilda biologiska enheter.
56
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Förståelsen av begreppet etnicitet kom att utvecklas vidare, bland annat tack vare 

publiceringen av Ethnic Groups and Boundaries
57

 av Fredrik Barth (red). Där beskrivs 

etnicitet som en form av intressegrupp som konstrueras genom social interaktion. På så sätt 

blir den etniska gruppens gränser inte fixerade vid någon konstant faktor som språk, religion, 

livsstil eller hemland. Istället blir den etniska gruppen en föränderlig och pågående skapelse 

vilken är känslig för både yttre och inre påverkan.
58

  Denna syn på etnicitet är ett försök att ta 

ett avgörande steg bort från rasbiologins hierarkiska och i många stycken förtryckande 

sortering av mänskligheten. Däremot uppstår det problem med detta synsätt för den som vill 

försvara etniska minoriteters särskilda rättigheter. 

Om minoriteten inte går att beskriva utifrån något fast och beständigt kan det i 

längden vara svårt att försvara gruppen mot diskriminering eller motivera positiv 

särbehandling. Dessutom menar exempelvis Paulina de los Reyes att begreppet etnicitet 

endast är en omskrivning av begreppet ras som innebär att en essentialistisk syn på grupper 

upprätthålls.
59

 Thomas Hylland Erikssen försvarar emellertid etnicitetsbegreppet och menar 

att det står för något annat än ras. I Små platser-stora frågor
60

 presenterar han begreppet 

etnicitet som ett socialt och kommunikativt begrepp. Han hävdar att begreppet inte beskriver 

förment objektiva förhållanden, utan sätter namn på kulturskillnader som skapas, 

kommuniceras och återskapas socialt.
61

 Han ger emellertid de los Reyes delvis rätt genom att 

påpeka att talet om etnicitet ofta handlar om svaga grupper eller minoriteter, men sällan om 

dominerande grupper eller majoriteter i ett samhälle.
62

 Hylland Erikssen menar emellertid att 

majoriteter och dominerande folkslag är lika ´etniska´ som exempelvis en minoritet. Han 

menar också att etnicitet uppstår genom en balans mellan kontakt och isolering grupper 

emellan. ”För att etnicitet skall uppstå måste grupperna ha ett minimum av kontakt med 

varandra, och de måste hysa föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annorlunda 

än den egna”.
63

  

Trots Eriksens försvar av etnicitetsbegreppet framstår det inte som helt 

okomplicerat. Detta kan exemplifieras med en jämförelse med problem som rör det 

närliggande begreppet kultur. Magnus Öhlander menar att den antropologiska betydelsen i 

detta begrepp handlar om traditioner, normer, livsstil och liknande aspekter av livet inom en 
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grupp. Enligt honom finns det ingen fast kärna inom någon kultur, de konstrueras ständigt, 

utifrån interna förutsättningar och i mötet med andra grupper.
64

 Men Aleksandra Ålund visar i 

verket Mutlikultiungdom
65

 hur kultur trots detta ofta betraktas som en opåverkbar orsak som 

ligger bakom exempelvis sociala problem. Hon hävdar att detta synsätt är vanligt 

förekommande och att det ofta maskerar eller gömmer de verkliga orsakerna vilka kan handla 

om maktfrågor, ekonomi eller andra påtagliga samhällsförhållanden.
66

 Begreppen etnicitet 

och kultur har därmed på den teoretiska sidan en betydelse som förnekar en essentialistisk 

förståelse av dem. Å andra sidan kan begreppen i praktiken användas som om de pekade ut 

något essentiellt. 

 David Mayall ger i Gypsy identities1500-2000
67

 en djuplodande bild av 

forskningen om romer inom den engelskspråkiga världen. Han menar att forskningen sedan 

1980-talet har karaktäriserats av två konstruktivistiska perspektiv: det etnografiska och det 

kriminologiska. Det etnografiska perspektivet utgår från synen på romer som en etnisk grupp 

där kultur och situation bestämmer hur föreställningar formeras och återskapas. Som exempel 

hänvisar Mayall till en omfattande seminarieserie som hölls vid University of Greenwich 

mellan 1993 och 1994. Denna seminarieserie resulterade i publiceringen av två 

sammanhängande volymer rörande romsk identitet
68

.  

Diskussionen vid dessa seminarier spände mellan åtminstone två synsätt. Det 

ena av dessa var en syn på romsk identitet som kopplas till historia, språk och ursprung, en 

hållning företrädd av bl a Thomas Acton, tillika arrangör av seminarieserien. Mayall menar att 

detta synsätt problematiserar grupptillhörigheten i alltför låg grad och att det därmed riskerar 

att konservera eller isolera Romerna i ett utanförskap. Det andra av synsätten som bland annat 

fördes fram av David Smith och Nicolae Gheorge pekade på den interaktion mellan olika 

samhällsgrupper som stegvis och ibland repetitivt formar till synes enhetliga grupper. Smith 

tog som exempel här hur zigenarnas målade vagnar först var en inlånad företeelse, men som 

senare kom att bli en symbol för gruppen. Gheorge pekade på hur den Romska identiteten är 

ett politiskt svar på förtryck. Genom att bejaka en gemensam identitet kan Romer bygga 

argument för att få rättigheter som de inte tidigare kunnat nå, men utan denna möjlighet till 

politisk nytta är det osäkert om formerandet av en gemensam identitet skulle upplevas 
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meningsfull.
69

 Det perspektiv som Mayall benämner det kriminologiska perspektivet handlar 

om hur kyrka, stat och andra offentliga institutioner bidragit till att forma den romska gruppen 

utifrån en strävan att lösa och förklara problem kopplade till brottslighet, bristande social 

kontroll och ett nomadiserande liv. Här hänvisar Mayall till forskning som genomförts av 

holländska forskare såsom Leo Lucassen, Wim Willems och Annemarie Cottar.
70

   

 På nordisk botten finns tre forskare som studerat 1800-talets Romer utifrån ett 

synsätt som liknar det som Mayall kategoriserar som kriminologiskt. Detta är Birgitta 

Svensson, Norma Montesino Parra och Miika Tervonen. I Birgitta Svenssons Bortom all ära 

och redlighet
71

 studeras resandefolkets förhållande till bofasta svenskar och myndigheter 

under från 1700-talet in på 1900-talet. Svensson har följt två släkter över sju generationer med 

utgångspunkt i officiella dokument som domböcker, polisförhör och utredningar. Ett material 

som hon sedan har jämfört med vad som skrivits om resandefolket i tidningar, skönlitteratur 

och kyrkböcker. Foucaults teorier om makt ligger som en viktig grund till Svenssons tolkning 

av materialet. Hon beskriver detta som ett relationellt maktbegrepp ”där underordning 

inbegriper både frihet och tvång”
72

. Svensson pekar vidare på att makt och motstånd 

förutsätter varandra.
73

  

Utifrån detta synsätt visar Svensson hur resandefolket deltagit i en process som 

har handlat om en dragkamp mellan frihet och kontroll. I Svenssons ögon blir resandefolkets 

sociala utanförskap inte statens, eller majoritetssamhällets fel. Det är istället en produkt av 

mötet mellan majoritetssamhällets normer, det officiella samhällets agerande och 

resandefolkets strategier för att möta detta. Strategier vilka allt som oftast legat nära eller 

inom den kriminella världen, enligt Svensson. Svensson hävdar att den individuelles 

kriminalitet från myndigheternas sida särskilt stod i fokus under 1800-talets andra hälft.
74

 

 Norma Montesino Parra har analyserat svensk zigenarpolitik från 1880-1970 i 

avhandlingen Zigenarfrågan – Intervention och romantik
75

. Hon menar att ”svensk 

zigenarpolitik har uppstått och formats som en del av den svenska fattigvårdspolitiken”.
76

 Hon 

pekar ut tre frågor som enligt henne gjorde att zigenare uppfattades som ett problem i det 

svenska samhället under 1800-talets andra hälft. För det första var de utlänningar, vilket 
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innebar att de inte hade en självklar rätt att befinna sig i landet. Under seklets första hälft 

infördes olika regler och bestämmelser vilka syftade till att kontrollera vilka som reste in i 

landet och varför. Under seklets andra hälft var läget ett annat. Industralismens och handelns 

utveckling i Europa i kombination med ett stort migrationstryck ledde till en tid av 

liberalisering kring gränskontroller. 1860 avskaffades passtvånget för att resa in i Sverige. En 

ordning som gällde fram till 1914. Detta innebar emellertid inte att myndigheter och 

befolkning hade en välvillig inställning till främlingar.
77

  

För det andra var de inte bofasta. Montesino Parra visar hur den svenska 

rättstraditionen från 1500-talet och framåt haft en viktig utgångspunkt i den bofaste. Den som 

brukat jorden. Från ett myndighetsperpektiv har inte ursprung, språk eller släktskap varit de 

mest avgörande frågorna i förhållande till undersåtens rättigheter. Viktigare har varit att den 

gjort sig nyttig, vilket enklast skett genom jordbruk. På så sätt har ett nomadiserande liv aldrig 

passat in i förhållande till svensk lagstiftning.
78

  

Slutligen var de fattiga. ”1788 fastställdes socknarnas skyldighet att försörja sina 

egna fattiga. Denna stadga blev anledning till att många socknar vägrade inflyttning för alla 

dem som kunde misstänkas bli en fattigvårdsbörda.”
79

 Detta förhållande ledde till en folkligt 

förankrad och juridiskt bekräftad uppdelning av fattiga i rätta och orätta. Rätta fattiga var 

sådana som ägde hemortsrätt i en socken och som i någon mening, på ett lovligt sätt, bidrog 

till sin försörjning. Orätta fattiga var sådana som ansågs lata, brottsliga och inte minst de som 

passade in under beteckningen lösdrivare
80

 1885 stiftades en lag angående lösdriveri som kort 

sagt innebar att det blev olagligt att vara lösdrivare. Enligt lagen var den lösdrivare som 

”sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt uppehälle”
81

  

Dessa tre faktorer ledde enligt Montesino Parra fram till det invandringsförbud 

för fattiga utlänningar som infördes 1914. I lagen nämndes särskilt zigenare.
82

 Avhandlingen 

följer vidare den svenska behandlingen av zigenare under 1900-talet moderniseringsprocess. 

Montesino Parra visar hur det praktiska förhållningssättet till zigenare varierat över tid från 

svenska myndigheters sida, men att det är med utgångspunkt i zigenare som fattiga, och i 

förlängningen ett socialt problem, som myndigheterna agerande tagit sin utgångspunkt. 
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I avhandlingen ´Gypsies´, ´Travellers´ and ´peasants´
83

 studerar Miika Tervonen förhållandet 

mellan två romska minoritetsgrupper (finska zigenare, svenska resande) och den bofasta 

bondebefolkningen i respektive Finland och Sverige. Tervonen menar att relationerna mellan 

dessa grupper utsattes för stora förändringar under perioden 1860-1925, vilka hängde samman 

med modernisering och nationalism. Han presenterar en bild av hur de romska grupperna 

inledningsvis levde åtskilda från de bofasta bönderna, men ändå i en ständig interaktion, där 

romernas tjänster behövdes och var efterfrågade. Enskilda romer kunde dessutom tjänstgöra 

inom offentliga eller korporativa uppdrag. Dessa uppdrag hade visserligen låg status 

(exempelvis, skarprättare eller hästslaktare) men var ändå allmänt erkända funktioner inom 

samhället.
84

  

Modernisering av 

livsförhållanden, nya ekonomiska 

förutsättningar, samt nationalistiska 

idéströmningar ledde emellertid, enligt 

Tervonen, till att detta symbiotiska eller 

komplementära förhållande bröts på ett 

sådant sätt att de romska grupperna 

hamnade helt utanför majoritetssamhällets 

sfär. Tervonen menar att detta utanförskap 

bidrog till att stärka uppfattningen om att de 

olika grupperna var olika folkslag eller 

etniska kollektiv. Han talar om the cycle of enforced ethnicity, som innebär att en situation 

som i ursprungsläget karaktäriserades av en svag känsla av social och etnisk skillnad samt en 

synlig, men hanterbar, skillnad i status, succesivt skapade större skillnader. Figur 1 visar hur 

Tervonen tänker sig att sambanden i denna process ser ut.
85
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Resultat 

 

För att ge en begriplig och genomskinlig redovisning av resultaten i denna undersökning delas 

resultatredovisningen upp i tre delar. Dessa delar följer den struktur som beskrivs i 

teoriavsnittet, vilken syftar till att återskapa forna diskurser. Del ett handlar om att peka ut vad 

som skulle kunna vara en nod inom den diskurs om zigenare som studeras. Del två handlar 

om att undersöka förslag till avvikande förhållningssätt inom källmaterialet vilka skulle kunna 

beskriva noder inom konkurrerande diskurser. Del tre ägnas åt att ta fram analogikedjor kring 

zigenare under den studerade tiden. Varje avsnitt avslutas med en summering av vad 

undersökningen så långt bidragit med för att ge svar på de två frågorna: 

-  Vad är en rättvis beskrivning av den svenska majoritetsbefolkningens 

relation till zigenare vid denna tid? 

- Hur fixerades och varierades relationen till zigenarna via 

majoritetsbefolkningens kommunikation om de samma? 

 

Del ett: Vad man talade om, när man talade om zigenare. 

 

Samtal om zigenare. 

Ha dä kômmi främmandä hit tä byn? 

(-Ja, zigenare, ja.) 

- Å dä många? – Men hir kômmär dä säj att tåkka där endra skä få fâr så där? 

Dä kan ja intä förstå. Ja, å senn att dôm skä ligg på mârka, å i snö å äländä. 

Eriks pôjke va-l dit i går. Å an ha havi e hâlva öl, å stått å drukki. 

(Vem?) – En-där svârta pôjken. 

Dä går-ntä ått litä föa åt tåkka där. 

(Va pojken inne i tältet?) – Ja, dä fråga ja intä. Nä, dä tordäs an fäll intä. 

(Va lever dom på?) – Ja, ja ha-ntä hört ôm de där nå tä jöra, dôm har fäll nå 

tä sjyll på.  

(Dom har ju bröllop ideligen.) –Jasså, har dôm dä toke. D-ä lika sôm dôm här 

sôm va på Brovretn, dôm haddä bröllôpp så fort dôm hann. Men dä där sôm 

va hännä på Brovretn, dä va lea endra. Ja, ja va-nt dit mer-n ett vârv, å då 

skull dä bi bröllop, men då vart dä inge- nä, dôm fekk nå ana för-sä. 

Ja, dä va kônstit att han släfft dôm tä bi dännä. 

(Jaså, ä dom på-n där åkern ve prostgårn?) – Ja, dä mått dôm vâra, på-n där 

lilla åkern. 

D-äl tvunget ä var nå lann dôm ä födda i – intä kan dä var nå ö? Ättär dôm ä 

ett fôlk för sä själva. 

(De måste väl betala skatt här i Sverige, eller ----? 

Ja, va skä dôm betal mä – dôm ha fäll int nå å je. 
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Ja, å dôm får ju barn å – ja att intä dôm frys ihjäl!  – Ja, dôm duppa dôm ju i 

älva, så fort dôm va födda – dôm skull häla dôm. Ja. än dôm sôm badär mitt i 

vintärn – skä int tåkka fötjyr-sä? Å en del tål int nå!
86

 

 

Detta samtal nedtecknades 1930. En av de som talade var Erik Jansson (född 1844). Vem 

samtalspartnern var förblir oklart. Det kan antingen vara upptecknaren som förde samtalet 

med Jansson, men av innehållet förefaller det lika troligt att Jansson återgav ett tidigare samtal 

med någon annan, att samtalet är ett återgivet minne från förr. Som enskildhet kan detta 

samtal vara helt irrelevant för denna undersökning, men det ska ändå få utgöra en 

utgångspunkt för diskussionen.  

Den underliggande frågeställningen är ifall detta kan ses som ett representativt 

exempel på hur den bofasta svenska landsbygdsbefolkningen förhöll sig till romer under 

1800-talets andra hälft? En försiktigt kategoriserande sammanfattning av det som sägs ovan är 

att zigenarna framställs som främmande, men intressanta. De är fattiga, men verkar ändå 

kunna försörja sig. I samtalet märks en slags beundran för zigenarnas tålighet, men till 

övervägande del präglas samtalet av en klandrande ton. Detta klander hänger dels samman 

med att gruppen som anlänt skulle vara en ekonomisk belastning för lokalsamhället, men 

också för att de i allmänhet uppfattas som opålitliga. De håller inte vad de lovat. Emellertid 

finns också en något urskuldande infallsvinkel. Zigenarna har inget att betala med. Det är 

begripligt om de inte betalar skatt. På så sätt kan man säga att samtalet anknyter till 

åtminstone tre teman: tillhörighet/främlingskap, fattigdom och pålitlighet. Om detta samtal 

ska vara representativt för det sammanhang som studeras bör dessa teman vara viktiga i den 

diskurs som rådde. Dessa teman kan vara förslag på noder. 

 

Tillhörighet eller främlingskap? 

 

Tervonen visar hur förhållandet mellan romer och bofasta under det sena 1800-talet präglades 

av en process som handlade om åtskillnad. Ett tidigare symbiotiskt förhållningssätt höll på att 

upplösas till förmån för en mer nationalistisk uppdelning av vilka som hörde till och vilka 

som var främmande. På svensk botten gällde detta för gruppen tattare. Gruppen zigenare 

invandrade till Sverige under denna period och kom inte ur en tidigare samarbetssituation med 

de bofasta. Man kan emellertid anta att de möjligheter till symbios som tidigare funnits för 
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tattare hade varit möjlig för zigenare att ta del av, eller åtminstone att de vid denna tid mötte 

liknande svårigheter som tattarna att göra det. 

 En stor andel av källmaterialet anknyter till detta tema. 15% av 

uppgiftslämnarna för resonemang som anknyter till zigenarnas förekomst och ursprung, och 

12% av uppgiftslämnarna för resonemang som anknyter till zigenarnas samfundsförhållanden. 

Då samma uppgiftslämnare kan anknyta till båda dessa teman går siffrorna inte att lägga 

samman rakt av. Men detta visar ändå på en tendens. Denna typ av frågor spelar roll för 

uppgiftslämnarna. Svaren pekar på att det fanns en skillnad mellan vi och dem. När man 

sedan rensar bort de svar som belastas av källkritiska problem och inte går att tillerkänna 

några av de förtjänsterna kring avvikande detaljer, känsla av närvaro eller initierad kunskap 

tonas emellertid denna fråga ner. Det är klart färre uppgiftslämnare som ger information med 

anknytning till detta tema, när kraven på källans kvalité höjs. Dessutom hör det till 

ovanligheten att uppgiftslämnarna återger särskilt ingående eller klargörande resonemang 

kring detta ämne. Det vanligaste är att tillhörigheten och främlingskapet nämns i förbigående, 

som här hos Signe Halldin från Grundsund:  

 

Om de zigenare som besöket Grundsund under förut nämnda tid levde 

i regelrätta äktenskap eller fria förbindelser, vet jag ej något om…de 

barn som då följde sina föräldrar och anhöriga fingo ingen som helst 

undervisning, såvitt den ej meddelas av de vuxna.
87

  

 

Zigenarna i Grundsund hörde inte till lokalsamhället, och det var upp till dem själva att klara 

barnens undervisning, men uppgiftslämnaren ger oss ingen bakgrund till detta förhållande och 

vi får ingen känsla för ifall det kunde ha fungerat annorlunda. 

 

 

Pålitlighet 

 

Birgitta Svensson visar hur förhållandet mellan gruppen tattare och det svenska 

majoritetssamhället byggde på ett spel med fler processer rörande makt. Svensson menar att 

ett sätt för tattarna att upprätthålla sin frihet var att gå utanför gränserna för 

majoritetssamhällets normer. Detta behövde inte betyda att man begick brott, men man följde 
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inte de sociala och etiska spelregler som i allmänhet uppfattades som rätta i samhället. Med 

denna bild i bakhuvudet kan det vara enkelt att förstå hur de bofasta svenskarna kunde odla en 

bild av att tattarna var opålitliga. Man visste inte var man hade dem. De uppgifter om zigenare 

som undersöks här ger visst stöd för en liknande situation. Exempelvis skriver Axel Larsson 

från Västerås: ”Nog ville man påstå att zigenare var tjuvaktiga, lättsinniga å tyckte om 

brännvin, å de beskyldes för att stjäla både hö åt sia hästar, å höns åt sej m.m. Men mina 

gamla sagesmän trodde inte att det var så farligt med zigenarna, utan de beskylldes för orätt. 

Man visste inte till att någonting kommit bort, när zigenarna vistades trakten.”
88

  Här 

framkommer å ena sidan en stark misstro, men å andra sidan en uppfattning om att zigenarna 

egentligen inte begick fel.  

 Vid en djupare granskning av materialet framkommer att konkreta frågor om 

brottslighet eller tydliga moraliska omdömen är näst intill negligerbara. I hela materialet berör 

ca 7% av svaren moraliska frågor och 10% av svaren berör brott och bedrägeri. Efter den 

hårdare gallringen ökar de moraliska frågorna sin andel något och frågorna om brott minskar 

något till vardera nio procent. Dessa konkreta omdömen eller beskrivningar förekommer 

alltså i källmaterialet men de är inte ett genomgående inslag. Däremot finns ett starkt inslag 

som handlar om allmänt beteende eller vanor. I hela materialet berör drygt 20% av svaren 

detta, men efter den hårdare gallringen ökar detta områdes andel tydligt. Hela 32% av de svar  

som bedöms innehålla avvikande detaljer, känsla av närvaro eller initierad kunskap tar upp 

frågor som rör zigenares allmänna beteende eller vanor. Det kan exempelvis låta som här hos 

Olof Hager från Hångestad: ”Om de pratade sinsemellan det förstod man ju inte men de var i 

grunden lite sjelfständiga å stränga när dom inte fick som de ville när de bad om något om de 

sade något i stugorna till gummorna så förstog de inte något, man uppträdde aldrig hotfullt 

eller våldförde sig på något vis.”
89

 Här anas en bild av en zigenare som i och för sig är 

hederlig och rättskaffens, men som inte räds att driva igenom sin vilja. Detta behöver inte på 

något sätt säga något om i fall gummorna i stugorna uppfattade zigenarna som pålitliga, men 

det är värt att notera att situationen som ställs upp handlar om makt. Utifrån Svenssons 

resonemang kan vi därför ana ett intressant problemområde här. Våra uppgiftslämnare har 

mycket att säga om zigenarnas beteende och vanor. I en given situation styrs beteendet av de 

normer som gäller inom gruppen där händelsen sker. Svensson menar att tattarnas 

självständighet i mångt och mycket handlade om att agera efter egna normer, inte 

majoritetssamhällets. Givetvis kan detta vara en faktor som ligger bakom denna 

                                                           
88

 E.U. 33126 N.m.135 
89

 E.U. 31905 N.m.135 



 

31 
 

uppmärksamhet från uppgiftslämnarna. De ville hålla koll på zigenarna. De ville veta när de 

gick att lita på och när så inte var fallet. 

 

Fattigdom 

 

Norma Montesino Parra hävdar att de stora problemen i förhållandet mellan zigenarna och 

majoritetssamhället handlade om en spänning mellan faktorerna främlingsskap, bofasthet och 

fattigdom. Parra menar vidare att det vid 1800-talets andra hälft var fattigdomsfrågan som låg 

i fokus för myndigheternas behandling av zigenare.  Utifrån detta material är det omöjligt att 

göra sig en bild kring huruvida zigenarna i allmänhet uppfattades som fattiga. Vad som 

däremot är tydligt är att de inte mottogs som en extra resurs när de kom till en ort. 

Undantagsvis nämns det att ungdomen kunde uppskatta zigenarnas besök eftersom de erbjöd 

underhållning och förströelse. I källmaterialet uppges i huvudsak att zigenarna försörjde sig 

genom förtenning av kopparkärl, spådomskonst, tiggeri, och zigenarbröllopp vilka 

lokalbefolkningen fick betala inträde för att se. Signe Halldin från Grundsund sammanfattar 

här vad som kan kallas för en allmän bild i materialet:  

 

Zigenarnas vanligaste inkomstkällor var förtenning. De gingo i husen 

och bådo om arbete…Något annat arbete kan jag ej erinra mig att 

männen utförde…Zigenarkvinnorna försökte alltid få spå ortsungdomen. 

Dessa läto sig spå av sensationslystnad. Allmogen – framför allt de äldre 

– ogillade alla slag av spådom. Tiggeriet var mest vanligt bland 

kvinnorna och barnen av zigenarfolket. Ibland bådo de om att få köpa 

olika slags marvaror m.m. Men det var ju maskerat tiggeri…Deras 

vagnar, kläder och smycken  gåva aldrig vittnesbörd om att de ägde mer 

än det som de gick och sod i
90

.  

 

Beskrivningar som liknande denna redogör för zigenarnas försörjning eller arbete är alltså 

vanligt förekommande. En variant på detta är beskrivningar som redogör för andra aspekter 

av zigensk livsföring kopplat till försörjning, men det som beskrivs i klartext kan vara hur 

zigenarna reste, bodde eller gick klädda. Beskrivningar som på dessa olika sätt berör 
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zigenarnas livsföring utgör 32% av   materialet. Efter den mer noggranna gallringen utgör de 

37% av det återstående materialet. 

 

 

Summering 

 

I detta avsnitt presenteras tre förslag till noder för det som förutsätts vara en dominerande 

svensk diskurs om zigenare vi 1800-talets andra hälft. Frågan ställs om ett återgivet samtal, 

nedtecknat 1930, kan ses som representativt för denna diskurs. Det som framkommer är att 

samtalet passar in i de teman som hittills blivit synliga i undersökningen, men att det lägger 

mer vikt än det övriga materialet kring frågan om zigenarnas ursprung. På så sätt kan frågan 

om tillhörighet eller främlingskap läggas åt sidan vad gäller frågan om noder. Detta betyder 

inte att synen på zigenarna som främlingar var oviktig för den bofasta svensken under den 

studerade perioden. Men det var inte främlingskapet som var huvudsaken. Det var inte 

grupptillhörigheten som var problemet! Däremot blir två fenomen synliga som kan leda fram 

till fixeringen av en nod. För att förklara detta ska forskningsfrågorna tas till hjälp här. 

 

Den första forskningsfrågan handlar om vad som är en rättvis beskrivning av den svenska 

majoritetsbefolkningens relation till zigenare vid denna tid. Ett svar på denna fråga bör ta sin 

utgångspunkt i de två fenomen som antytts ovan. För det första handlar det om den 

uppmärksamhet på zigenarnas beteende som de bofasta svenskarna upprätthöll. Det förefaller 

som att det var viktigt för svensken att hålla ett öga på zigenarna. Denna uppmärksamhet 

hängde samman med att den bofaste svensken inte visste ifall zigenaren tänkte följa de 

normer som normalt gällde i den bofaste svenskens samhälle. Det andra fenomenet som bör 

beaktas är svenskens syn på zigenarnas försörjning. Det står inte klart ifall uppgiftslämnarna 

uppfattade zigenarna som fattiga eller ej, men de framstår inte som självförsörjande, eller som 

att de bidrog till samhällets totala försörjning. På så sätt urskiljs en ständig underton av att 

zigenarna skulle kunna utgöra en belastning för den enskildes ekonomi eller hela samhällets. 

Med grund i dessa fenomen kan vi ge ett delsvar även på den andra forskningsfrågan, genom 

att peka ut en nod för diskursen om zigenare. Denna nod anknyter till pålitlighet och 

fattigdom, men är inte renodlat det ena eller det andra. Utifrån denna nod kan man se att 

relationen till zigenarna fixerades och varierades via majoritetsbefolkningens kommunikation 

om desamma. I detta arbete får denna nod namnet hederlig försörjning. Med detta menas att 

den diskurs som blivit synlig här tog sin utgångspunkt i ett problem som handlade om 
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huruvida zigenarna livnärde sig själva på ett sätt som kunde anses nyttigt för det övriga 

samhället. Denna nytta kunde vara av ekonomisk, moralisk eller kulturell karaktär, men det 

viktiga var att människan uppfattades som att hon fyllde sin plats i samhället och bidrog. Den 

bofaste svensken tvivlade på att zigenaren gjorde detta.  

 

  

 Del två: alternativa synsätt 

 

Wolfgang Wipperman talar om antiziganismens tre former, religiös, social och rasbiologisk. 

Vi har dessutom sett hur 1800-talets forskning kring romer färgades av romantiserande inslag. 

Inom föregående avsnitt synliggjordes en dominerande tendens rörande synen på 1800-talets 

zigenare som anknyter till den socialt anknutna antiziganismen. Man kan givetvis fråga sig 

ifall det finns spår av någon av de andra synsätten bland 1800-talets bofasta svenskar. Nedan 

redovisas huruvida något sådant kommer fram. 

 

 

Religiöst grundade resonemang kring zigenare. 

 

Hänvisningar till religion är få i detta material. De flesta uppgiftslämnare nämner ingenting 

om detta ämne. Det förekommer att någon anknyter till religion när zigenarnas allmänna 

livsföring omtalas, men den vanligaste hänvisningen rör dop och begravning, där 

uppgiftslämnarna uppfattade att zigenarna behövde och efterfrågade kyrkans tjänster. Till 

detta kopplas emellertid ofta problematiska eller omoraliska beteenden. Blenda Andersson 

från Vislanda i Småland berättar:  

 

På 1890-talet hörde jag omtalas, att när ett zigenarbarn är fött, låter de 

döpa det hos prästen i församlingen och låter införa det i kyrkboken på 

samma plats, där det är fött. Sedan är barnet svens[k] medborgare och 

har rättigheter att vistas här i landet. Man sade även att, när ett 

zigenarbarn var fött, badades det i kallt vatten för att härdas. Levde det 

över var det bra. I annat fall adjö med det. Man sade även, att när 
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zigenarna själva blevo gamla, orkeslösa och besvärliga eller sjuka, så 

klubbades de ihjäl dom för att slippa ha besvär av dem.
91

 

 

Något liknande återger Nils Nyman från Gräsmark i Värmland: 

 

En dag kom hövdingen till prästen och bad att han skulle vara vänlig 

och begrava en gumma, detta låvade han göra men sin plikt likmäktig 

frågade han när gumman dog. Zigenaren svarade hon är icke död än, 

men hon skall dö på torsdag. Prästen svarade då att han ville ej 

begrava någon som de tog livet av sjelva. Emellertid vart det 

begravning efter zigenarnas egen ritual, att de förmodligen köpte grav i 

Stöde kyrkogård men om de sedan vårdade sig om graven är ej känt.
92

 

 

I båda dessa fall nämns religion som institution och samhällsfunktion, men det framkommer 

egentligen inget om hur uppgiftslämnaren tänker sig att zigenarna förhöll sig känslomässigt 

eller mentalt till religionen. Däremot märks återigen den uppmärksamhet kring zigenarnas 

beteende som nämnts ovan. Det bör påpekas att detta med att zigenarna skulle avliva sina 

gamla ifrågasätts och även förnekas av andra uppgiftslämnare. Dessutom finns det ingen 

uppgiftslämnare som kan berätta om någon rättslig process kopplad till någon dylik händelse. 

Denna föreställning framstår därför främst som ett obekräftat rykte. Intressant i detta 

sammanhang är emellertid att föreställningen fanns. 

 Det framkommer alltså ingen tydlig bild kring hur de bofasta svenskarna 

föreställde sig zigenarnas religiösa liv. Däremot kan man notera något exempel på ett religiöst 

färgat återberättande av zigenarnas tänkta historia. Det mest tydliga exemplet kommer från 

C.G Nilsson från Åshult i Småland. Man kan säga att han urskuldar zigenarnas utsatta 

situation utifrån en originell tolkning av den bibliska historien, där zigenarna enligt honom är 

avkomlingar till Ismael (son till Abraham och tjänstekvinnan Hagar) och att de därför är 

troligt att det vilar någon dom över dem.
93

 Det är inte möjligt att bedöma hur spridd denna typ 

av föreställning kan ha varit, men det förefaller uppenbart att den inte var central i 

befolkningens samtal om zigenare. Religiösa resonemang kan ha förekommit när människor 
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ville resonera kring en förklaring kring varför zigenarna inte verkade kunna ta sig ur sin 

utsatta situation, men det var inte en självklar del i det allmänna samtalet om zigenare. 

 

 

Rasbiologiskt grundade resonemang kring zigenare. 

 

Som tidigare nämnts handlar rasbiologi om ärftlighet och hierarki. Personliga egenskaper och 

karaktärsdrag förutsätts föras vidare mellan generationer mer eller mindre oberoende av 

fostran. Vidare tas det för givet att det går att rangordna folkgrupper mellan varandra, där 

vissa grupper anses högre utvecklade, mer moraliska eller bättre i största allmänhet. Det finns 

spår av båda dessa föreställningar i materialet. I några fall beskrivs enstaka konkreta exempel 

där en uppgiftslämnare återger något enskilt livsöde. Ett exempel är Ingeborg Dyfverman från 

Västeråker i Uppland som berättar: 

 

Många gånger ha zigenare blivit upptagna av landets folk. En 

zigenarflicka blev upptagen av en adelsfamilj. Hon gifte sig och hade 

flera barn. Ett par söner blev ostadiga till vistelseorten. En ville bara 

omkring, en annan, ständigt flytta mellan Sverige, Danmark och 

Tyskland.
94

 

 

Här kan man se hur uppgiftslämnaren tänkte sig att det nomadiserande beteendet ärvdes från 

mor till söner trots att deras uppväxt inte präglats av en sådan livsföring. Uppgifter som 

anknyter till rangordning mellan folkgrupper eller raser finns också att peka på. Detta dyker 

oftast upp i samband med återgivningar av hur zigenarna benämndes, som här hos Gustav 

Landgren från Malmö: 

 

Man anser att zigenarna äro vad man kallar slödder, som söker 

förbindelser var de kan komma åt, men nån speciella fall har jag mig 

ej bekant, deras ärlighet är oktvistad, men att de snattar när de kan 

komma åt är bevisat, kan de komma åt höns och foder anser de inte 

som någon förbrytelse. Några grövre brått begår de inte gärna, utan 

några slagsmål emellanåt, och då sitter kniven inte lös. I allmänhet 
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håller de sig någorlunda nycktra men kortspel vill de gärna idka med 

ortsbefolkningen om de kan komma åt.
95

 

 

Det negativa epitetet slödder och de generaliserande påståendena kring zigenarnas ärlighet 

och brottsbenägenhet placerar här hela gruppen zigenare på en lägre stående nivå än svenskar. 

De två former av rasbiologiska resonemang som här nämnts är emellertid inte särskilt vanliga. 

När uppgiftslämnarna anknyter till ännu äldre föreställningar, sånt som de menar att deras 

förfäder tänkte och tyckte blir värderingarna dock tydligare: 

 

Märkligt nog hörde jag som fjortonåring, en gammal gubbe som var 

född 1805 och hette Hans Abramson och var från Moflo, som berättade 

att Zigenare stal barn (röva) och sedan sålde dem till hundturken (som 

han uttryckte sig) vilken åt upp dessa när det var svagår. Jag mins att 

de gamla ej hade nå stort förtroende till både Zigenare och turkar.
96

 

 

P.J Kallin från Närsåker i Ångermanland återberättar här vad han hört. Det märks att han vill 

hålla ett slags avstånd till berättelsens innehåll. Det han hade hört var märkligt och det var 

andra, inte han, som stod för tilltron till det sagda. Zigenarna framstår här som omänskligt 

grymma, och turkarna ännu värre. Det är nog ingen orimlig gissning att P.J Kallin inte trodde 

på det hela, men han ansåg det ändå värt att återberätta. På ett liknande sätt återger J.W 

Lindström från Tensta i Uppland en tolkning av visan Ljungby horn där trollen i visan påstås 

vara zigenare, och där visan påstås vara en beskrivning av ett medeltida möte mellan svenskar 

och zigenare. Trollen i visan är påstridiga och hotfulla, dessutom försöker de förgifta hjälten 

(en svensk stallknäckt).
97

 Varken Lindström eller Kallin står bakom de värderingar som 

uttrycks i dessa episoder, men man får en känsla av att de vill säga: - Ingen rök utan eld! 

Mellan raderna upplevs en inställning som går ut på att zigenarna må ha levt under svåra 

förhållanden och nog inte alltid är hopplöst oärliga, men att det ändå är något skumt med dem. 

Varför skulle de annars omtalas på detta negativa sätt? Man uppfattar ett generaliserande 

omdöme som den enskilde inte kan skaka av sig utan vidare. 

 Rasbiologiska föreställningar om zigenare förekommer i materialet, men är 

oftast underförstådda. Det som uttrycks handlar om underförstådda rangordningar av 
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folkgrupper, samt allmänna synsätt som stöder tanken att folkliga egenskaper kan vara 

ärftliga. Rasbiologi kan inte betraktas som ett dominerande inslag och inte heller som ett 

konkurrerande synsätt till andra huvuddrag i kommunikationen om zigenare. Där 

rasbiologiska tendenser dyker upp fungerar det som ett komplement till, eller en förstärkning 

av andra resonemang eller synsätt. 

 

  

Romantiskt grundande resonemang kring zigenare. 

 

Enligt gammal folkmening stod de äkta zigenarna högt i sedligt 

avseende. Lösaktiga kunde de inte anses vara. Detta förhållande 

påstods bero på, att zigenare hade egna lagar med stränga straff för 

överträdelserna… Hur de numera är eller vad man nu tror vill 

upptecknaren helst inte yttra sig om. Zigenaren är betraktad för sin 

lögnaktighet. Troligen kan han inte själv göra skillnad på sanning och 

lögn…Fram mot 1910 talade folk om, och trodde, att en del människor 

föddes med ”tjuvasena”
98

  

 

Karl Kronberg från Älmhult ger här ett par intressanta distinktioner i sina uppgifter om 

zigenare. Dels talar han om äkta zigenare, vilket implicit förutsätter förekomsten av oäkta 

dito. Vidare gör han en åtskillnad mellan förr och nu. Det finns en logik i hans resonemang 

som går att skriva om som att förr, när zigenarna var äkta, följde de sina egna stränga lagar. 

Nu, när zigenarna förmodligen är oäkta, saknar de moralisk förmåga, är tjuvaktiga och går 

inte att lita på. Det finns ett romantiserande stråk i dessa föreställningar som känns igen från 

den lärda diskussionen från samma tid. Den ursprunglige och traditionelle zigenaren 

idealiserades och gjordes till ett föredöme. Det finns inget ont i det zigenska, med det måste 

renodlas för att bevara sitt värde. Man kan se att liknande synsätt ofta lyser igenom när 

zigenarna framstår i positiva ordalag i andra delar av materialet. I en innehållsrik beskrivning 

från Axel Larsson i Västerås där gruppen zigenare både får ris och ros är detta mönster väldigt 

tydligt. Zigenarna benämns som ett aristokratiskt vandringsfolk, men också som skojare. 

Deras sysslor som förtennare och underhållare beskrivs i uppskattande ordalag och förknippas 
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med samhällsnytta, men i de fall som de avviker från dessa sysslor och börjar tigga eller 

syssla med handel fördöms de och förknippas med bedragare.
99

  

 Något av ett specialfall i detta sammanhang är spådomskonsten. Många 

uppgiftslämnare uppger att zigenarkvinnorna utförde spådom mot betalning. Detta framställs 

stundtals som ett exotiskt och spännande avbrott i vardagslivet för de bofasta. De 

framkommer också att uppgiftslämnarna trodde, åtminstone vid tiden för händelserna, att en 

spådom skulle kunna vara sann. Så skriver exempelvis Anna Karlsson från Gävle att:  

 

Jag spådde mig när jag var 18 år gammal, det var en bra spåkärring vi 

var till, nästan alting slagit in, som hon talade om, men så hette stället 

Himlabacken där hon bodde.
100

 

 

Förmågan att spå räknades emellertid inte zigenarna till godo i alla lägen. Befolkningen 

verkar dessutom ha varit splittrad. 

 

Zigenarkvinnorna försökte alltid att få spå ortsungdomen. Dessa läto 

spå sig av sensationslystnad. Allmogen – framförallt de äldre – ogillade 

alla slag av spådom.
101

 

 

Det förefaller rimligt att de bofasta svenskarna i allmänhet räknade med att zigenare ägnade 

sig åt spådomskonst. Det förefaller också troligt att samma svenskar räknade denna syssla 

som något äkta zigenskt. Däremot var denna förmåga eller syssla inte något som räknades 

zigenarna till godo. Man skulle kunna tro att det fanns religiösa skäl bakom denna inställning, 

men några spår av sådana tankar syns inte i materialet. Det finns flera exempel på 

beskyllningar om falsk spådom, det kan givetvis ha varit en del av huvudproblemet. Men för 

att förstå de bofastas kritik mot spådomskonsten måste man också ta hänsyn till frågan om 

pengar. 

 

De var inte fullt färdiga urlastningen, för än det kom en svartögd 

kvinna med stora örhängen i öronen, och ville spå oss, och den tiden 

var det smått om pengar och dyra pengar, så hon begjorde 50 öre för 
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att lyfta en flik av framtidens slöja, och förutsäga vad som skulle hända 

oss i fortsättningen av vår levnad. En utav vårt sällskap antog hennes 

erbjudande, och räkte fram sin hand för att bli spådd, och när 

Zigeniskan hade sagt så mycket att det på att bli spännande, så släppte 

hon handen tvärt och blev tyst, och på uppmaning att fortsätta, så sade 

hon, jag måste ha femtio öre till om hon skulle säga något mera…och 

natturligtvis fick hon en 50 öring till, för han ville höra fortsättningen 

hur hans äktenskap skulle bli. Det var hennes taktik att lura åt sig 

pengar.
102

 

 

Denna zigenarkvinna som beskrivs i stereotypa drag, ifrågasätts inte för sin förmåga att spå. 

Det som ifrågasätts är hennes sätt att använda sin förmåga till egen vinning. Hon avviker här 

från den höga moral som föreskrivs i det inledande citatet om äkta zigenare. 

 Materialet erbjuder romantiska bilder av zigenare. Hög moral, karaktäristiskt 

utseende samt speciella sysslor och förmågor är ingredienser i denna bild. På så sätt öppnar 

uppgiftslämnarna upp en möjlighet till en positiv syn på zigenare. I vissa fall, när zigenarna 

passade in i denna romantiska bild, utsattes de inte heller för någon särskild kritik. Däremot 

ifrågasattes blandformer och avvikelser. Zigenaren hade att välja på att hålla sig till det äkta 

zigenska livet och då ha möjlighet att uppfattas hedervärd. Någon möjlighet att variera eller 

utveckla zigenska egenskaper eller zigenskt liv gavs inte i de resonemang om zigenare som de 

bofasta svenskarna förde. 

 

 

Summering 

 

I detta avsnitt undersöks ifall det finns spår från andra synsätt på zigenare än de som utreds i 

resultatredovisningens första del. Utifrån de uppslag som kommer ur tidigare forskning 

undersöks ifall religion, rasbiologi eller romantik skulle kunna utgöra grunden till 

konkurrerande diskurser inom 1800-talets samtal om zigenare bland de bofasta svenskarna, 

eller huruvida dessa teman ingår i den dominerande diskursen. Fynden som kommit fram 

visar att svaren på undersökningens forskningsfrågor går att komplettera på några punkter. 

                                                           
102

 E.U. 31751 N.m. 135 



 

40 
 

För det första bör en rättvis beskrivning av den svenska majoritetsbefolkningens relation till 

zigenare kompletteras med den positiva bilden av zigenare som framträdde i de romantiska 

resonemangen. Detta innebar att de bofasta tänkte sig att den äkta zigenaren gick att lita på.  

Den äkta zigenaren var också samhällsnyttig, vilket gjorde att det fanns en teoretisk möjlighet 

till att en fattig zigenare också var en nyttig zigenare. Denna beskrivning måste också ta 

hänsyn till rasbiologiska tendeser. Detta skall inte överdrivas så att man får bilden av att 

rasbiologi som tankesätt var etablerat bland svenskarna. Däremot bör man notera att både 

tankar om hierarki mellan folkslag och föreställningar om ärftliga egenskaper var spritt inom 

populationen. Vad gäller religiösa resonemang med anknytning till majoritetens syn på 

zigenare måste man vara mycket försiktig. Troligen spelade religion en mycket liten roll för 

relationen mellan bofasta och zigenare, men det finns exempel på att religiösa beteenden eller 

religiösa förklaringar ingick i sammanhanget. Detta var emellertid varken något särskilt spritt 

eller dominerande inslag. 

 Möjligen kan det sistnämnda vara ett tecken på att religiösa resonemang ingick i 

en konkurrerande diskurs om samhället och världen. Det finns ingen grund för att dra 

långtgående slutsatser kring detta här, men i en tid när väckelserörelserna var på frammarsch 

är det åtminstone möjligt att de religiösa samtalen fokuserade på annat än zigenare. Vad som 

är tydligt är att religion inte ingick som en nod i tidens diskurs om zigenare. Inte heller 

rasbiologi framstår som så centralt att det utgör en nod. Tankar om hierarki och ärftlighet 

kompletterade och fyllde på resonemang kopplade till noden hederlig försörjning. Den 

rasbiologiska diskurs som beskrivs för 1900-talet inom tidigare forskning blir inte synlig i 

detta material. Romantiska resonemang är däremot det mest centrala alternativa synsättet som 

blir synligt i denna analys.  Man kan fråga sig ifall detta utgör basen för en konkurrerande 

diskurs eller om det kan sägas ingå som en del av det dominerande synsättet. Som nämnts 

ovan dominerade detta synsätt hos tidens vetenskapsmän, i detta arbete representerade av 

George Borrow och Artur Thesleff. Utifrån detta kan det finnas skäl för att påstå att det fanns 

en vetenskaplig diskurs som exempelvis utgick från noden den äkta zigenaren. Förekomsten 

av romantiska föreställningar hos allmänheten ger emellertid inte stöd för att man antingen 

förhöll sig romantiskt eller pragmatiskt till zigenarna. Synsätten blandas. De blandas däremot 

inte hur som helst. När romantiska resonemang blir synliga bedöms zigenaren utifrån sin 

förmåga att leva upp till den romantiska förebilden äkta zigenare. När pragmatiska 

resonemang blir synliga bedöms zigenaren däremot efter sin tillgång till hederlig försörjning. 

Detta innebär att man kan se romantiken som en gren inom den dominerande diskurs som 

utgick från noden hederlig försörjning. Detta innebar att problemet med hederlig försörjning 
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upplöstes ifall zigenaren var äkta. Den äkta zigenaren kunde vara nyttig för samhället även 

om den var fattig. Kravet på äkthet var dock obönhörligt strängt och tillät inga undantag. 

 

 

Del tre - analogikedjor 

 

När vi nu har frilagt en nod för en dominerande diskurs hederlig försörjning, samt visat att 

denna diskurs kan utvecklas på två vägar beroende på om zigenaren uppfattades som äkta 

eller oäkta, är det dags att analysera själva innehållet i samtalen om zigenare. För att kunna ge 

en strukturerad inblick i detta redovisas resultaten dels utifrån ifall informationen handlar om 

män eller kvinnor, dels om ifall informationen i första hand beskriver zigenare, eller om den 

också vill förklara deras situation. 

 

 

Beskrivande samtal om zigenska kvinnor.  

 

Av någon anledning är kläder och smycken intressant så fort människor ska tala om kvinnor. 

Åtminstone är det så i detta material. När zigenska kvinnor omtalas ligger det en stor 

betydelse i hur kläder beskrivs. I de fall som kvinnan tänks representera äkta zigenare läggs 

extra stor tonvikt på beskrivningen av kläder och smycken: 

 

En flicka dansade solo till fiolmusik av en zigenare och mot 

musik…Hon bar röd kjol på ett linne med nedfälld krage. 

Linneärmarna rätt stora, men lämnande underarmarna fria. Om livet 

virad en röd lång schal tagen under vänstra armen bakåt och fram över 

den högra axeln, där den hängde fritt…Av ortsbefolkningen mottogs 

zigenarna ej med ovilja. De yngre såg besöket som en extra 

förströelse.
103

 

 

A.T Byberg från Växvik ger här en positiv bild av zigenarnas roll på platsen. De var nyttiga 

och fyllde en funktion. Situationen som utspelades, fiolspel och dans, i kombination med 

flickans klädsel gör bilden lätt att tolka. Dessa zigenare uppfattades som äkta eftersom de 
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passade in i den romantiska bilden av zigenare. I en analogikedja kring zigenska kvinnor 

utifrån noden hederlig försörjning finns det alltså något att säga om kläder och smycken. På 

samma sätt var beskrivningar av den allmänna ordningen hos zigenarna relevant: 

 

Så värst renliga kan man inte säga de var, de zigenare som var här på -

90 talet, deras barn voro särskilt snuskiga och snoriga. Men ett 

sällskap som tältade vid Nämfors 1924 var ett finare band, kläder och 

filtar, schalar voro rena och av dyrbart slag, och kvinnorna voro rätt 

snygga.
104

 

 

Ett mycket viktigt inslag i samtalen om kvinnor var som tidigare nämnts spådomskonsten. I 

materialet kan man se hur uppgiftslämnarna föreställde sig förekomsten av en ärlig och 

hedervärd spådomskonst, men att den spådom som zigenarna bedrev ofta ansågs oärlig. Man 

kan också se att denna förment oärliga spådomskonst förknippades med tiggeri och sågs som 

en del i ett tjuvaktigt beteende. 

 

De gamla zigenarkvinnorna voro ofantligt uppövade i sättet att spela 

trovärdiga, och en mängd folk suggererades att tro på deras 

raljeri…Den inkomsten var nog den förnämaste. Som ovan antytts, har 

zigenarkvinnorna och barnen stor skicklighet i att härje, tigga och låta 

ynkligt för att väck medlidande… detta är knepet för att synas inte 

tigga: ha de fått löftet om en liten tapp hö, rusa de efter den givande 

upp på höhögen, gripa sig ett duktigt fång och springa sin väg
105

. 

 

Utifrån dessa observationer kan vi urskilja två parallella analogikedjor. Vi har dels den 

romantiska enligt följande: Zigenare – Kvinna – Äkta zigenare - Färggranna kläder och 

vackra smycken – Allmän ordning – Ärlig spådomskonst – Pålitlig - Samhällsnyttig. Vi har 

också den realistiska eller pragmatiska enligt följande: Zigenare – Kvinna – Oäkta zigenare – 

Smuts och oreda – Oärlig spådomskonst – Tiggeri – Opålitlig – Osäker samhällsnytta. Båda 

dessa analogikedjor återspeglar den särskilda uppmärksamhet från de bofasta som tidigare 

beskrivits. De zigenska kvinnorna granskades utifrån en grundläggande fråga om huruvida de 

försörjde sig på ett hederligt eller samhällsnyttigt sätt. Den romantiska analogikedjan ledde 
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fram till ett positivt avslut, där zigenaren fick en form av socialt godkännande, men i 

praktiken var denna position mest en idé. Huvudregeln var att zigenaren uppfattades som 

opålitlig utifrån den analogikedja som ytligt sett skulle kunna ge en utväg för zigenaren om 

hon lyckades bevisa att hon inte passade in i den stereotyp som den målade upp. Å andra 

sidan var denna möjlighet endast öppen för individer, men för gruppen zigenska kvinnor 

fixerade diskursen spelplanen. Antingen levde de upp till majoritetssvenskarnas romantiska 

idéer om zigenare, eller också fick de finna sig i att ifrågasättas som nyttiga 

samhällsmedlemmar. 

 

 

Beskrivande samtal om zigenska män. 

 

Det är inte helt tydligt, men det verkar som att en kvinna skulle kunna komma undan som äkta 

zigenare genom att till ytan passa in i de bofastas romantiska stereotyper. Däremot verkar det 

krävas något annat av männen. I de fall som romantiska zigenska attribut som särskilda 

kläder, dekorerade redskap eller dylikt omtalas i samband med män verkar detta inte räknas 

männen till godo, som här hos Algot Gustafson från Norrhult: 

 

Hövdingen satt främst och överst med tömmarna i sina händer med 

stammens äldsta kvinna bredvid sig. Och runt omkring tågade de 

övriga männen av följet, med klutar och i grälla färger om sina halsar. 

Hästarna voro i allmänhet magra och dåligt skötta.
106

  

 

Vad som däremot verkar ha framstått som berömvärt hos en man var hans skicklighet i 

yrkesutövningen. 

 

Under senare delen av gamla seklet kommo zigenarföljen och slogo sig 

ner på backen vid hyttan. De bodde i sina runda tält. De utförde 

förtenningsarbeten. De åtnjöto anseende som goda yrkesmän. De gingo 

omkring och samlade upp godset. Det fanns ju gott om träkol vid 

hyttan. Därför hade de sin eldhärd utanför där de haded värmen utan 
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bälj. Smeden på platsen sade fröklenande om deras arbete…men det 

torde vara avoghet för konkurrentskap.
107

 

 

Deras yrken och sysselsättningar voro minimala därtill voro de 

lata…Karlarna stod i med att byta hästar. De kallades för hästskojare, 

och voro vanligen samlade vid marknader och förde ett upprusat liv 

med gamla hästkrakar, som de piskade upp för att få dem rörliga.
108

  

 

I dessa två fall kan vi se hur zigenarna både kunde försvaras och avfärdas utifrån sakskäl. De 

skickliga förtennarna förtalas av smeden, men försvaras av sagesmannen. Hästhandlarna var 

kanske skickliga affärsmän, men de fördömdes utifrån kvalitén på och behandlingen av sina 

hästar. Dessutom fördömdes de pga karaktärsdrag som de påståddes ha. I båda fallen ser vi att 

det rör sig om fria yrken, men det märks en skillnad i hur nyttiga dessa yrken uppfattades i 

lokalsamhället.  

I materialet kan det stundtals vara svårt att se när uppgiftslämnarna talar om män 

och när de talar om kvinnor. Rättare sagt är det mycket lätt att se när kvinnor åsyftas. Då sägs 

det rätt ut att si och så gjorde kvinnorna. Som i så många andra sammanhang utgör det 

manliga en norm i detta material. Det benämns inte. Därför kan det som vidare skrivs i viss 

mån vara giltigt för kvinnor såväl som män, men troligen inte. På många ställen i materialet 

nämns zigenare, utan könsbestämning, men senare i samma textavsnitt nämns kvinnorna 

separat. Utifrån denna grundinställning har följande exempel och sammanhang tolkats som att 

de i första hand berör män. 

En betydelsefull faktor i bedömningen av de zigenska männen var deras 

förhållningssätt till sin egen livsstil. Om mannen uppfattades som en självständig nomad eller 

om han framstod som en motvilligt flyttande främling. Uppgiftslämnarna visar en stor 

uppmärksamhet kring just detta med flyttandet. Här kommer två exempel:  

 

Zigenare slog upp sina tält där de själva ansåg bäst, men icke in på 

gårdsplanen…några hyror var det ej tal om. Man trodde alltjämt att 

Zigenarna had regerings rätt att resa omkring i landet och slå sig ner, 

när de behagade för längre eller kortare tid.
109
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Zigenarna ville hälst tälta i någon skogsbacke de bad alltid 

markägaren, som allmänheten har den uppfattningen att det har rått att 

ligga i sina tält i tre dagar blev de sällan nekade var det större 

sällskap…betalade någon tia för en vecka, sedan var de alltid kvar 

både 3 a 4 veckor.
110

 

 

Vi kan se hur några faktorer uppfattas viktiga. Be om lov, betala hyra och begränsad tid på 

platsen. Givetvis ingick dessa faktorer i vad de bofasta uppfattade som pålitliga zigenare. 

 Det omnämns på flera ställen i materialet hur zigenarna härdade sina barn. På 

vissa ställen omtalas även zigenarnas tålighet att uthärda svåra förhållanden. Detta har bland 

annat skymtat fram i exempel ovan. När en zigensk man verkade klen, otålig eller svag kunde 

det emellertid väcka förakt.  

 

Allmogen kallade dessa kringströvande skojare för tattare, men bättre 

folk och stadsbor kallade dem zigenare. Deras rätta namn borde väl 

således vara det senare…Och jag har under årens lopp erhållit många 

knivhugg av dessa skojare. Men jag har i alla fall den tillfredställelsen 

att aldrig blivit besegrad…Styva slagskämpar är de ej. En tattare kan 

väl bruka kniv, men slå så att motståndarna tumla rundt duger dom icke 

till.
111

 

 

Den faktor som emellertid verkat fånga mest uppmärksamhet hos de bofasta, var frågan om 

zigenarnas eventuella rikedom. Många uppgiftslämnare återger skildringar av zigenarnas 

enkla levnadsförhållanden och tiggeri, men avslutar med någon hänvisning till att detta 

antagligen var ett slags skådespel: ”ja de spelade (fattiga) tiggde allting”
112

, och att de i 

hemlighet hade stora rikedomar: 

 

De fingo i regel något av vad de bad om. Det var först under det 

senaste årtiondena som man fått veta, att många zigenare voro rika 

eller åtminstone förmögna…Antagligen kunde många av dem sköta 
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pengar, eftersom de kunde bli förmögna under deras säregna 

levnadsförhållanden.
113

 

 

 

Utifrån detta material kan vi därmed frilägga två analogikedjor om zigenska män, med 

hänvisning till noden hederlig försörjning. Vi har dels den romantiska enligt följande: 

Zigenare – Man – Äkta zigenare – Duktig yrkesman – Stolt nomad – Tålig - Ärliga 

levnadsförhållanden – Pålitlig - Samhällsnyttig. Vi har också den realistiska eller pragmatiska 

enligt följande: Zigenare – Man – Oäkta zigenare – Oduglig och arbetsovillig – Motvilligt 

flyttande främling – Klen – Hemlig rikedom – Opålitlig – Osäker samhällsnytta. Precis som 

för kvinnorna kan vi i dessa analogikedjor se hur männen ständigt granskades och bedömdes. 

 

 

Förklarande samtal om zigenare. 

 

Man har trott att zigenarna kommit från Galizien eller Ungern, men vet 

ej, när de först anlänt till vårt land. Deras oroliga nomadblod och 

ovilja till ordnat arbete driver dem att dra omkring.
114

 

 

En aspekt av kommunikationen kring zigenarna i Sverige under 1800-talets andra hälft 

handlade givetvis om att förklara. Man kan inte påstå att detta var något dominerande inslag i 

de bofastas samtal, men det förekom. Det är fullt möjligt att se en kontinuitet mellan de 

utsagor som ska förklara zigenarnas belägenhet och de som beskriver dem. Allt är inte logiskt, 

men förklaringar och beskrivningar passar in i samma diskurs utifrån noden hederlig 

försörjning. Vi kan se det i citatet ovan där zigenarnas rotlöshet och svaga ekonomiska 

position förklaras dels utifrån arv (oroligt nomadblod) men också utifrån mer sociala eller 

kulturella föreställningar (ovilja till ordnat arbete).  

 I resultatdelens andra del redovisades exempel på religiöst och rasbiologiskt 

grundade resonemang kring zigenare. Det fastslogs där att detta inte kunde anses som 

konkurrerande synsätt i fråga om vad samtalen om zigenare handlade om. Däremot passar 

dessa perspektiv in i detta sammanhang. När de bofasta svenskarna ville förklara zigenarnas 
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situation dyker det upp mytiska eller religiösa föreställningar i viss utsträckning och inte 

sällan idéer om arv och hierarki mellan folkslag. Detta leder fram till en analogikedja av 

förklaringar enligt följande: Zigenare – Ärvd rotlöshet – Svagt intellekt – Lathet – Historiskt 

öde. Som synes var detta en analogikedja som innebar att de bofasta svenskarna saknade 

skuld till zigenarnas utsatta situation. Majoritetssamhället ägnade sig inte åt självkritik när 

dess medlemmar undantagsvis reflekterade kring varför zigenarna levde under så pass svåra 

förhållanden. Förklaringarna låg i historien, biologin eller den zigenska gruppens inre kultur 

eller vanor. 

 

 

Summering 

 

För att ge en samlad bild av resultaten ges här, med hjälp av forskningsfrågorna, en repetition 

av tidigare slutsatser med kompletteringar utifrån det som kommer fram i undersökningen 

tredje del. 

 

Vad är en rättvis beskrivning av den svenska majoritetsbefolkningens relation till zigenare vid 

denna tid? 

 

För det första handlar det om den uppmärksamhet på zigenarnas beteende som de bofasta 

svenskarna upprätthöll. De bofasta var inte säkra på ifall de kunde lita på zigenarna. Samtalen 

om dem handlade därför mycket om att granska vad de gjorde. För det andra bör svenskens 

syn på zigenarnas försörjning beaktas. Man kan urskilja en ständig underton av att zigenarna 

skulle kunna utgöra en belastning för den enskildes eller hela samhällets ekonomi. Vidare bör 

en rättvis beskrivning av den svenska majoritetsbefolkningens relation till zigenare 

kompletteras med den positiva bilden av zigenare som framträdde i de romantiska 

resonemangen. Detta innebar att de bofasta tänkte sig att den äkta zigenaren gick att lita på.  

Det fanns en teoretisk möjlighet till att en fattig zigenare också var en nyttig zigenare. Denna 

beskrivning måste också ta hänsyn till rasbiologiska tendenser, även om dessa inte var 

dominerande. Tankar om hierarki mellan folkslag och föreställningar om ärftliga egenskaper 

var spridda inom populationen. Vad gäller religiösa resonemang med anknytning till 

majoritetens syn på zigenare måste man vara mycket försiktig. Troligen spelade religion en 

mycket liten roll för relationen mellan bofasta och zigenare.  
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Sammantaget bör man märka att den svenska majoritetsbefolkningens relation 

till zigenare präglades av en syn som handlade om misstänksamhet och ansvarsfrihet. De 

bofasta litade inte på zigenarna och såg sig inte ha något ansvar för deras utsatta situation. Det 

var upp till zigenarna att bevisa sig värdiga medlemskapet i samhället. Detta kunde de göra 

som individer genom att anstränga sig för att vara samhällsnyttiga eller som grupp genom att 

leva upp till den romantiska stereotypen som de bofasta bar på. 

 

 

Hur fixerades och varierades relationen till zigenarna via majoritetsbefolkningens 

kommunikation om desamma? 

 

Undersökningen pekar ut en nod som fixerade majoritetsbefolkningens kommunikation om 

zigenare. I detta arbete får denna nod namnet hederlig försörjning. Med detta menas att den 

diskurs som blivit synlig här tog sin utgångspunkt i ett problem som handlade om huruvida 

zigenarna livnärde sig själva på ett sätt som kunde anses nyttigt för det övriga samhället. 

Detta var något som den bofaste svensken tvivlade på att zigenaren gjorde.  

Vidare framstår det som tydligt att religion inte ingick som en nod i tidens 

diskurs om zigenare. Inte heller rasbiologi framstår som så centralt att det utgör en nod. 

Tankar om hierarki och ärftlighet kompletterade och fyllde på resonemang kopplade till 

noden hederlig försörjning. Det mest centrala alternativa synsättet som blir synligt i denna 

analys är romantiskt färgade resonemang om zigenare. I undersökningen bedöms romantiken 

vara en förgrening inom den dominerande diskursen. Detta innebar att problemet med 

hederlig försörjning upplöstes ifall zigenaren var äkta. Den äkta zigenaren kunde vara nyttig 

för samhället även om den var fattig. 

Slutligen visas hur relationen till zigenarna varierades utifrån de bofastas 

kommunikation enligt fem analogikedjor inom diskursen. Fyra av analogikedjorna hade ett 

beskrivande fokus och en hade ett förklarande fokus. De rekonstrueras enligt följande: 

- Zigenare – Kvinna – Äkta zigenare - Färggranna kläder och vackra smycken 

– Allmän ordning – Ärlig spådomskonst – Pålitlig - Samhällsnyttig.  

- Zigenare – Kvinna – Oäkta zigenare – Smuts och oreda – Oärlig 

spådomskonst – Tiggeri – Opålitlig – Osäker samhällsnytta. 

- Zigenare – Man – Äkta zigenare – Duktig yrkesman – Stolt nomad – Tålig - 

Ärliga levnadsförhållanden – Pålitlig - Samhällsnyttig.  
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- Zigenare – Man – Oäkta zigenare – Oduglig och arbetsovillig – Motvilligt 

flyttande främling – Klen – Hemlig rikedom – Opålitlig – Osäker 

samhällsnytta. 

- Zigenare – Ärvd rotlöshet – Svagt intellekt – Lathet – Historiskt öde 

 

 Dessa analogikedjor visar att de bofasta i huvudsak förhöll sig misstänksamt betraktande 

gentemot zigenarna. Zigenaren uppfattades som opålitlig, utifrån de egenskaper som 

förknippades med gruppen. Det fanns möjligheter för den enskilde att bevisa sig nyttig i 

samhället men för gruppen zigenare framstod detta i princip som uteslutet då det krävdes av 

dem att de skulle leva upp till en romantisk stereotyp. Analogikedjorna rekonstrueras separat 

för män och kvinnor. Man kan märka att män och kvinnor ställs inför liknande krav på 

stereotyp anpassning eller individuell duglighet, men att associationerna om dem följer olika 

banor och lägger fokus på olika företeelser. Man kan givetvis fråga sig ifall detta innebar att 

det var lättare eller svårare för det ena eller det andra könet att accepteras i samhället, men för 

att besvara detta ger undersökningen för lite ledning. Till sist konstateras det att de bofasta 

inte uppfattade någon egen skuld för zigenarnas utsatta situation. Förklaringarna låg i 

historien, biologin eller den zigenska gruppens inre kultur eller vanor. 

 På så vis kan man se att det fanns en viss variation i relationen mellan bofasta 

svenskar och zigenare. Allt var inte förutsägbart eller givet på förhand. Denna variation 

handlade om huruvida den enskilde individen visade sig som en person med hederlig 

försörjning. Däremot torde de bofastas egen drivkraft att intervenera och förändra relationen 

till zigenarna ha varit mycket låg, då de saknade egna begripliga skäl till att bry sig. 

Förklaringen till zigenarnas situation låg ju utanför vad de uppfattade att de kunde påverka. 
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Diskussion 

 

Rubriken för detta arbete är den retoriska frågan – Vad är problemet? De resultat som här 

presenterats visar att det enkla, och möjligen tautologiska, svaret på den frågan är att 

antiziganismen är problemet. Givetvis gäller detta svar för en annan tid än dagens men man 

kan se att den definition av antiziganism som presenteras kan ha bäring både för den tid som 

studeras, men också för dagens samhälle. För att studera antiziganismen under 1800-talets 

andra hälft har en utgångspunkt varit de historiska studierna av Svensson, Montesino Parra 

och Tervonen. Resultaten i denna undersökning innebär inga ifrågasättanden av dessa tidigare 

arbeten. Man kan snarare hävda att denna studie strukturerar upp ett orsakssammanhang 

mellan deras olika undersökningar.  

I detta arbete ges en bild av den bofasta befolkningens relationer till den romska 

folkgruppen. Den diskurs som rekonstrueras framstår som både kravfylld och i de flesta fall 

exkluderande. Den motreaktion som Svensson presenterar blir därmed ganska begriplig. 

Taget för sig självt kan Svenssons arbete uppfattas som att hon skuldbelägger romerna för att 

de valt strategier som byggt på kriminalitet. Den kritiken kan fortfarande vara giltig, men om 

den överdrivs negligerar man betydelsen av de bofastas granskande samtal. Samtal som inte 

alls byggde på någon god vilja. Romen kunde mycket väl vara dömd på förhand. Varför 

skulle hon då följa vare sig socialt accepterade normer eller för den delen landets lagar?  

Montessino Parra studerar romer utifrån den politiska nivån. Det är fullt möjligt 

att se hennes beskrivning av myndigheternas hantering av romer som en officiell 

manifestation av den diskurs som rekonstruerats här. En nyansskillnad bör emellertid påpekas. 

Montession Parra menar att myndigheterna agerade utifrån romernas belägenhet som 

utlänningar och kringflyttande fattiga. Ur ett myndighetsperspektiv var detta skäl nog för att 

åtgärder skulle vidtas. I det allmänna samtal som här synliggörs är svaret inte lika självklart. 

Diskursen utgör snarast en samhällelig underström där befolkningen frågade sig ifall romerna 

dög som samhällsmedlemmar. Montesino Parra kan sägas visa att myndigheternas svar på den 

frågan var tydligt nekande.  

Tervonens arbete kan kategoriseras som ett försök att synliggöra de ekonomiska 

och sociala strukturer som låg bakom att denna samhälleliga tvehågsenhet till romerna 

uppstod i första läget. Behovet av och möjligheten till symbios mellan bofasta och resande 

hade brutits upp. Han ger också en möjlig förklaring till varför diskursens underliggande fråga 

om hederlig försörjning inte fick något annat svar än de ifrågasättande analogikedjor som 

rekonstruerats. Denna möjliga förklaring handlar om att när the cycle of enforced ethnicity väl 
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satts igång, ger den få utvägar för de inblandade att bryta åtskillnadsprocessen. Detta är i och 

för sig ett av problemen med Tervonens arbete. Han ger en bild av hur denna självdrivande 

etnicifieringsprocess kan starta, men det är svårt att förstå dess dynamik då han inte utreder 

hur processen skulle kunna avslutas. Man får anta att Tervonen menar att cycle of enforced 

ethnicity har en självgenererande kraft om den får verka utan att uppmärksammas, men att den 

bromsas ned eller avbryts om samhällets invånare blir medvetna om den. Den diskurs som 

synliggörs här saknar just en sådan grad av självmedvetenhet. Enligt denna tolkning av 

Tervonen visar detta arbete att det blir begripligt hur the cycle of enforced ethnicity skulle 

kunna pågå under 1800-talets andra hälft i Sverige. 

Diskussionen om etnicitetsbegreppet, där exempelvis los Reyes, Hyland 

Erikssen, Öhlander och Ålund refererats ovan, visar att det finns en dubiös koppling mellan 

detta begrepp och termen antiziganism. Detta blir likaså synligt i utblicken i den 

engelskspråkiga debatten kring en hållbar vetenskaplig syn på romer. Vad som här omtalas är 

att den definition av antiziganism som detta arbete utgår ifrån stipulerar att antiziganism bland 

annat är att förneka romernas kultur eller sedvänjor något eget värde eftersom den endast 

betraktas som en motkultur. Inom vetenskapen råder en konstruktivistisk förståelse av 

etnicitetsbegreppet såväl som av begreppet Rom. Om man överdriver Svenssons fynd, eller 

följer samma resonemangslinje som Arnstbergs, kan man då lätt hamna i slutsatsen att de 

problem som kan uppstå i mötet mellan romer och majoritetsbefolkning enklast löses genom 

att romerna skall anpassa sig. I enlighet med en strikt konstruktivistisk syn behöver detta inte 

vara någon förlust av kulturella värden då kulturella skillnader ändå bara är socialt 

konstruerade. Frågan man måste ställa sig är vad detta bara socialt konstruerad betyder?  

Här kan man för det första påminna sig om Hyland Erikssens observation att 

majoritetsbefolkningen är lika etnisk som minoriteten, och att detta är en produkt av kontakt 

och isolering grupperna emellan. Den diskurs som synliggjorts här visar att de bofasta 

svenskarnas relation till zigenare karaktäriserades av båda dessa egenskaper. Detta ledde till 

en medvetenhet om de andras karaktärsdrag. Men man märker också att 

majoritetsbefolkningen fick någon att spegla sig själv i. Underförstått utgjorde de andras 

dåliga egenskaper en motsats till den egna gruppens goda egenskaper.  

För det andra ska man också hålla i minnet att antiziganism innehåller en aspekt 

av stereotypisering. Detta innebär att motsatsen till antiziganism inte kan vara ett romantiskt 

hyllande av romska egenskaper eller karaktärsdrag.  Tvärtom utgjorde denna linje inom 

majoritetsbefolkningens kommunikation om zigenare en högst begränsande och även 

förtryckande funktion. En hållbar syn på förhållandet mellan social konstruktion av identiteter 
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och dessa identiteters inneboende värde måste därmed besvaras utifrån andra förutsättningar. 

Det som definitionen av antiziganism, diskursen hederlig försörjning, och den vetenskapliga 

begreppsdiskussionen ytterst visar är att det inte är hållbart att koppla samman etniska 

identiteters värde med etniska identiteters orsaker. Motsatsen till antiziganism blir därmed 

inte proziganism. Motsatsen blir snarast att medvetenheten om skillnader kombineras med en 

insikt om att framtidens skillnader också kommer vara socialt konstruerade och att dessa 

skillnader formas av hur dagens människor bemöter och kommunicerar med varandra. 

Om man återigen försöker besvara frågan – vad är problemet? Kan man säga att 

det antiziganistiska problemet under 1800-talets andra hälft var att de bofasta svenskarna inte 

var medvetna om att de var medskapare till att forma skillnader. Genom diskursen hederlig 

försörjning hölls gruppen svensk och zigenare åtskild, trots att de i praktiken levde i ett 

gemensamt samhälle. Diskursen hederlig försörjning befriade svensken från ansvar för den 

zigenska gruppens svåra levnadsförhållanden och den la ansvaret för framtidens 

förutsättningar på zigenarna själva. Utifrån detta är det fullt rimligt att påstå att den utveckling 

inom vetenskapen som går att spåra via rasbiologiska institutets bekämpande av romsk 

inblandning i den svenska majoriteten, Allan Etzlers fostrande inställning till romer, 

Tillhagens assimileringsidéer och slutligen Heymowskis förnekande av resandes etniska 

identitet handlade om att hantera symptomen från the cycle of enforced ethnicity. Om denna 

cykel kan bromsas eller avbrytas genom att majoritetsbefolkningen blir medveten om att den 

driver processer som skapar åtskillnad återstår att se, men relationerna mellan etniska grupper 

i framtidens svenska samhälle formas till viss del idag utifrån hur vi medvetet och omedvetet 

talar med varandra, om de andra.  

 

Det är problemet! 
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Summary 

Through times the relationship between majority populations and Romany groups in Sweden and 

Europe have more or less been characterised by conflict. Trying to explain this conflict the study is 

based on the concept of antiziganism defined as: 

 

 …a socially acceptable attitude towards the Roma, which range from 

everything from misgiving and open rejection, exclusion and displacement 

up to murder and extermination of the Roma. This attitude is characterized 

by a lack of interest in historical or social explanations for the current 

abuses and the denial of Roma culture and customs of their own value since 

it only constitutes a counterculture. Antiziganism is also characterized by a 

stereotypical view of the Roma people, who are presumed to be controlled by 

Roma ideals and standards in all their actions and behaviors. 

 

The purpose of the study is that, with respect to matters relating to antiziganism, describe the Swedish 

majority population's relationship to the Roma group called Gypsies (in swedish zigenare) during the 

second half of the nineteenth century. The study revolves around two questions: 

- What is a fair description of the Swedish majority population's relationship with the 

Gypsies at this time? 

- In what ways did the majority population's communication on the Gypsies fix and 

vary their relationship to them? 

 

As a theoretical tool a model of discourse analysis, inspired by Lars Mörkenstam, is used. His point is 

that it is possible to combine quantitative content analysis with a more qualitative discourse analysis. 

Based on this theory, an approach that first comes to sorting and grading the importance of different 

themes within the studied communication is used. Furthermore, there is a deeper reading of the 

material to track patterns and interpret meaning in what is said. The final part of the analysis is to 

reconstruct the analogy chains within the resident Swedish population's communication about the 

Roma. 

 The sources in this study consist of the Nordic Museum in Stockholm excerpt collection 

on two Roma groups, zigenare and tattare. This collection comprises to the vast majority, of responses 

from two question lists the Nordic Museum left out in 1942 and 1946. To some extent it contains some 

material collected by other Swedish institutions during the same period of time. Although the material 

is collected in the middle of the 20th century, it is used here to study conditions in the second half of 

the 19th century. This is possible since a large proportion of respondents proved to be born during the 
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19th century and often talked about relationships from their childhood, or passed on information from 

older relatives or acquaintances.  

To fully understand the difficulties in relations between different groups within society, 

the study refers to research concerning matters of ethnicity. It is concluded that the scientific view on 

the term ethnicity is the perspective of social construction. What is unclear is how this affects 

arguments on special rights to minorities or the value of minority cultures. The conclusion drawn is 

that it isn´t meaningful to derive ethnic identity values from ethnic identity causes. The vision of 

ethnicity that is presented in the work is based on the notion that one should be aware of, and to some 

extent embrace ethnic differences in society. But that awareness of differences ought to be combined 

with the understanding that future differences also will be socially constructed, and that these 

differences are shaped by how people today deal and communicate with each other. 

Three specific researchers play an especially important role as background to the study. 

Birgitta Svensson has studied the Swedish Roma community, resande, and their relationship to 

resident Swedes and authorities during the 18th century into the 20th century. Foucault's theory of 

power is an important basis for Svensson's interpretation of the material. She describes this as a 

relational concept of power "in which subordination involves both freedom and coercion."  Based on 

this approach Svensson shows how the Roma participated in a process that has involved a tug of war 

between freedom and control. In Svensson's eyes the social exclusion of the Roma is a product of the 

encounter between the majority society's standards, actions of authorities and the Roma's own counter-

strategies. Strategies which according to Svensson have been close to, or within the criminal world.   

Norma Montesino Parra has analyzed Swedish policy towards the Roma group zigenare 

from 1880 to 1970. She points out three issues which, according to her meant that the Roma were 

perceived as a problem in Swedish society during the second half of the 19th. They were foreigners, 

they were poor and they lived a migratory life. These three factors led according to Montesino Parra to 

the immigration ban for poor foreigners, adopted in 1914. The Act specifically mentioned the 

zigenare. Montesino Parra shows how the practical approach to the Roma varied over time from the 

Swedish authorities, but that the view of the Roma as poor, and by extension a social problem, made 

out the base of authorities actions taken. 

Miika Tervonen has studied the relationship between two Roma minority groups 

(Finnish zigenare and Swedish resande) and the resident peasant population in each of Finland and 

Sweden. Tervonen says that relations between these groups was exposed to great changes over the 

period 1860-1925. He presents a picture of the Roma communities initially living apart from the 

sedentary farmers, but still in a constant interaction, where Roma's services were needed and 

requested. Modernization of living conditions, new economic structures, as well as nationalist ideas 

broke, according to Tervonen, this symbiotic or complementary relationship. Tervonen believes that 

this exclusion helped to reinforce the notion that the different groups were separate races or ethnic 

collectives. He talks about the cycle of enforced ethnicity, which means that a situation characterized 
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by a weak sense of social and ethnic differences can shift into gradually created major differences, in a 

self-enforcing manner, if ethnic differentiation, social marginality and illegitimate status are allowed 

to govern. 

In addition to the first research question this study comes to the following conclusions. 

First, the resident Swedes attention towards the Romas conduct must be mentioned. The residents 

were not sure if they could rely on the Gypsies. Talks about them were therefore very much to 

examine what they did. Secondly, the Swede's views on the Romas ability to maintain their own 

supplies must be considered. One can discern a constant undertone of the Gypsies being a burden to 

the individual or societal economy. Furthermore, a fair description of the Swedish majority 

population's relationship with Gypsies must be complemented by the positive image of Gypsies who 

appeared in the romantic stereotype. This meant that the residents thought that the genuine Gypsie 

where to trust. There was a theoretical possibility that a poor Gypsie also could be a useful Gypsie. 

This description must also take racial tendencies into account, even though they weren´t dominant. 

Thoughts about the hierarchy of races and beliefs about heredity were spread within the population. As 

for religious reasoning related to the majority's view of Gypsies, one must be very careful. Probably 

religion played a very small role in the relationship between residents and Gypsies. Overall, one 

should notice that the Swedish majority population's relationship to the Gypsies was marked by a sight 

that was all about suspicion and discharge. The residents did not trust the Gypsies and knew no 

responsibility for their vulnerable situation. It was up to the Gypsies to prove themselves worthy of 

membership in society. This they could do as individuals, by an effort to be socially beneficial, or as a 

group, by living up to the romantic stereotype of the residents bar. 

Out of the second research question the study gives a more detailed description of this 

situation. The study identifies a node that fixed the majority’s communication on the Roma. In this 

work, this node is given the name respectable supply. This means that the discourse made visible took 

as its starting point a problem that is related to whether the Gypsies lived in a way that could be 

considered beneficial for the rest of society. This was something that the resident Swede doubted. 

Furthermore, it seems clear that religion was not included as a node in the discourse about Gypsies. 

Nor eugenics seems so central that it represents a node. Thoughts on hierarchy and heredity 

supplemented and replenished the reasoning associated with the node respectable supply. The most 

important alternative approach, which becomes visible in this analysis, is romantically colored 

reasoning about Gypsies. The study assessed the romance to be a power within the dominant 

discourse. This meant that the problem of respectable supply dissolved if the Gypsy was considered 

real. The genuine Gypsy could be useful to society even if it was poor. Finally, the relationship with 

the Gypsies was varied by their resident’s communication over five analogy chains in the discourse. 

Four of the analogy chains had a descriptive focus, and one had an explanatory focus. They are 

reconstructed as follows: 
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- Gypsies - Female - Genuine Gypsies - Colorful clothes and beautiful jewelry – Decent 

order - Honest divination - Reliable - Socially beneficial. 

- Gypsies - Female - False Gypsies - Dirt and clutter - Dishonest divination – Begging - 

Unreliable - Uncertain benefit to society. 

- Gypsies - Male - Genuine gypsies - Talented professionals - Proud Nomad - Durable - 

Honest living - Reliable – Socially beneficial. 

- Gypsies - Male - False Gypsies - Disabled and working unwilling - Reluctantly 

migratory stranger - Weak - Secret wealth - Unreliable – Uncertain benefit to society. 

- Gypsies - Inherited rootlessness - Poor intellect - Laziness - Historical destiny. 

 

These analogy chains show that the residents mainly kept suspiciously considerations towards the 

Roma. The Romas were seen as unreliable, based on the characteristics that were associated with the 

group. There could be opportunities for individuals to prove themselves useful in society, but for the 

group Roma this appeared in principle as impossible as it was required of them to live up to a romantic 

stereotype. Analogy chains are reconstructed separately for men and women. One can notice that men 

and women face similar demands on stereotyped adaptation or individual merit, but that the 

associations on them followed different paths, and they focus on different phenomena. One can see 

that there was some variation in the relationship between resident Swedes and the Roma. All was not 

predictable or a foregone conclusion. This variation is related to whether the individual Roma was 

found as a person with respectable supply. However the residents own impetus to intervene and 

transform the relationship to the Roma was very low, as they lacked their own understandable reasons 

to worry. The explanation for the Romas situation was beyond what they felt they could and should 

influence. 
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