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Abstract 
 

In 2000 when Sweden signed the Framework Convention for the Protection 

of National Minorities the Roma minority became one of the acknowledged 

national minorities in the country. It meant that the rights of the Roma mi-

nority would be safeguarded and the knowledge of its history and culture 

would be spread. In that context, the Swedish school, with its founded as-

signment of democracy, was given an important role. The education was to 

communicate the multicultural values of the society and to make visible the 

history and culture of the Roma minority.  

The school books used in teaching today do not meet these demands. The 

view of the Roma minority given in school books is often inadequate and 

simplified. The present study will therefore examine a different type of edu-

cational material used in schools and teaching, The Swedish Educational 

Broadcasting Company‟s programs of history and social studies regarding 

the Roma minority. Starting in postcolonial theory as well as critical dis-

course analysis the study examines how the picture of the Roma cultural and 

ethnic identity in the Swedish Educational Broadcasting Company‟s material 

has been displayed and possibly changed during the period of 1975 to 2013. 

The results show a picture of Roma which, both in form and content, con-

sists of some clearly demarcated discursive categories. The obvious continui-

ty of the categories gives a picture of static and invariable Roma identity. At 

the same time this unambiguous picture is broken both by giving the existing 

discourses new meaning and also adding new discourses. The complexity 

and nuances become more prominent and the Roma identity is integrated in 

common Swedish history telling. The changes in the view of Roma, given by 

the Swedish Educational Broadcasting Company, can mainly be explained by 

the change of the Swedish immigration and minority policy and, as a conse-

quence of this, the change of the school‟s mission regarding knowledge 

communication of Sweden as a multicultural country.  

 

Key words: Roma, national minorities, minority politics, curriculum, history 

teaching, upper secondary school, Swedish Educational Broadcasting Com-

pany, ethnicity, culture, identity, postcolonialism, discourse analysis. 
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Inledning 
 

Den före tjeckiske presidenten Vaclav Havel lär en gång ha sagt att ”hur ett 

samhälle behandlar sina romer utgör ett lackmuspapper på demokratin.”1 

Under föreliggande arbetes tillkomst har denna utsaga visat sig, på olika sätt, 

vara ytterst aktuell. 

Under hösten 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne hade 

kartlagt tusentals romer över hela Sverige i ett dataregister som byggde på 

etnisk grund och därför troligen är olagligt. I registret fanns både barn, av-

lidna och helt ostraffade människor av romsk härkomst samt släktingar till 

romer.2 I samband med detta avslöjande skrev 17 svenska akademiker en 

debattartikel i samma tidning där man krävde att en oberoende sannings- 

och försoningskommission skulle upprättas. Detta i syfte att en gång för alla 

göra upp med den svenska statens antiziganism.3  

”Tiggeridebatten” som med jämna mellanrum blossar upp i den svenska 

medievärlden kan också, i ett både europeiskt och svenskt perspektiv, sägas 

uppmärksamma den romska befolkningens prekära situation och tillvaro. En 

debatt som oftast verkar grundad på olika antaganden istället för fakta och 

en ”verklighetsnära analys.”4 

Reaktionerna på skånepolisens ”romregister”, som det kom att kallas i 

medierna, har pekat på en historisk kontinuitet. Orden som ”återigen” eller 

”detta känns igen” hänvisar till en lång linje av statlig segregerings- och dis-

krimineringspolitik riktad mot den romska minoritetsgruppen. Samtidigt 

har det under senare år skett en utveckling i en annan riktning med avseende 

på den romska minoritetens livssituation. År 2000 ratificerade Sverige 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Detta ledde till att 

                                                             
1 Nora Weintraub, ”Lackmustest”, i&m (Invandrare och minoriteter) 4 (2010): 4. 
http://www.iochm.com/article.asp?articleID=4200 
2 Niklas Orrenius, ”Hundratals romer i nytt register”, Dagens Nyheter, 24 september 2013, DN Nyheter, s. 8f   
3 Lars M Andersson m.fl. ”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, Dagens Nyheter, 1 oktober 

2013, DN Debatt, s. 6. Antiziganismen definieras av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som ”rasistiskt 

grundade förhållningssätt till romer inom majoritetssamhället” som, i en svensk kontext, har ”kännetecknats 

av nedsättande föreställningar om ‟tattare‟ och ‟zigenare‟”. (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 

Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att 

förebygga och motverka diskriminering av Romer. sid. 9); Romadelegationens definition från 2010 utgår 

från den amerikanska forskaren Helen Feins definition av antisemitism där ordet judar byts ut mot ordet 

romer eller ”zigenare”: ”En bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv, vilka 

på individuella planet manifesteras som attityder och i kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner och 

bildspråk, och i handlingar – social eller legal diskriminering, politisk mobilisering mot judarna, och kollek-

tivt eller statligt våld – vilket resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller tillintetgöra judar för 

att de är judar.” (Se Irka Cederberg, Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma (Stockholm: Leopard 

förlag, 2010), 69f samt Jan Selling, Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förut-

sättningar, (Limhamn: Sekel Bokförlag 2013), 13. Citatet kommer från Cederberg, 69.) 
4 Thomas Hammarberg, ”Så kan Europa bidra till att minska antalet tiggare”, Dagens Nyheter, 14 januari 

2014, DN. Debatt, s. 6.  

http://www.iochm.com/article.asp?articleID=4200
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samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar fick status som histo-

riska nationella minoriteter, samtidigt som samiska, finska, meänkieli, ro-

mani chib och jiddisch erkändes som nationella minoritetsspråk. Att just 

dessa grupper erkändes som nationella minoriteter motiverades med deras 

långvariga historiska band till Sverige, men också gruppernas framträdande 

samhörighet och ”… religiösa, språkliga, traditionella och/eller kulturella 

särart samt för den enskilde självidentifikation och viljan att behålla sin 

identitet”.5 Ratificerandet innebär inte bara att Sverige förpliktar sig att 

värna om de nationella minoriteterna och deras språk utan också att sprida 

kunskap om dem.6 År 2007 inrättade den svenska regeringen Delegationen 

för romska frågor med syftet att utreda den romska minoritetetens politiska, 

kulturella och sociala situationen i Sverige, samt ge förslag till förbättringar 

rörande densamma.7 Som ett resultat av delegationens arbete valde den 

svenska regeringen att ge ut Vitbok om övergrepp och kränkningar av ro-

mer under 1900-talet med syftet att erkänna statliga övergrepp mot den 

romska minoriteten och samtidigt skapa förståelse för minoritetens nuva-

rande situation genom att ge en historisk bakgrund till denna.8 

Det svenska erkännandet av den romska minoritetens rättigheter ägde 

rum inom den internationella och europeiska kontexten, med FN:s mänsk-

liga rättigheter och Europarådets ramverk för minoritetsrättigheter som 

utgångspunkt. De mänskliga rättigheterna fick under slutet av 1900- talet en 

starkare ställning i frågan om de nationella minoriteternas egna kulturer och 

språk, men i ett europeiskt sammanhang märktes utvecklingen mot ett star-

kare skydd mot diskrimineringen av nationella minoriteter redan 1951 i och 

med antagandet av en europeisk konvention 

                                                             
5 SOU 1997:193, Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för skydd a nationella minoriteter. 

Betänkande av minoritetsspråkskommittén, Jordbruksdepartementet. Stockholm, Fritzes i Christina Rodell 

Olgaç, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet, Avhandling för dok-

torsexamen HLS förlag, (Stockholm: Stockholms universitet, 2006), 13. Lars Elenius, Nationalstat och mino-

ritetspolitik. Samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv (Lund: Studentlitte-

ratur, 2006), 9. 
6 Skolverket. Sveriges nationella minoriteter: Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola Skolverket, 

Referensmaterial, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156 [2012-03-22], 5. 
7 Kommittédirektiv, Delegationen för romska frågor (Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 

2006) Dir.2006:101, http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/30/5193e2d2.pdf [2014-11-03] 
8 Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartement, Ds 2014:8, Den mörka och okända historien: Vitbok om 

övergrepp och kränkningar av romer under 1900- talet. (Stockholm: 2014), 12. I sin bok Svensk antizi-

ganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar skriver historiker Jan Selling beträffande 

vitbokens uppkomst att Delegationen för romska frågor arbete utmynnade i ett slutbetänkande under namnet 

Romers rätt – en strategi för romer i Sverige som ger förslag på en rad åtgärder på skilda områden vars mål är 

att skapa en utjämningsprocess under en tidsperiod på tjugo år som skulle leda till att situationen mellan den 

romska minoritetsgruppen och majoritetssamhället skulle utjämnas rörande makten att påverka i samhället, 

välfärden osv. I slutbetänkandet gav man även förslag om att en sannings- och försoningskommission skulle 

upprättas med syftet att ”hantera frågan om kollektiv kompensation och gottgörelse”. Detta förslag valdes 

dock bort av den borgerliga regeringen som kom till makten och istället valde man att satsa på något som 

skulle bli ”en vitbok om historien”. Jan Selling, Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändring-

ens förutsättningar (Limhamn: Sekel Bokförlag 2013), 170-173. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/30/5193e2d2.pdf
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(Europakonventionen) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.9  

I den svenska kontexten har dock uppgörelsen med det förgångnas antizi-

ganism pågått främst sedan millennieskiftet.10 Trots det fortsätter antizi-

ganism att existera. Den romska minoritetens situation utmärks fortfarande 

av utanförskap, maktlöshet och diskriminering på etniska grunder inom de 

flesta samhällsområden, både i ett svenskt och europeiskt perspektiv.11 

Den romska minoriteten utgör idag, med sina uppskattningsvis tolv mil-

joner människor, Europas största icke territoriellt bundna minoritet. Idag 

vet man också att romer sedan utvandringen från Indien funnits i Europa i 

tusen år och inte är några främlingar eller immigranter. Till skillnad från 

immigranter känner den romska minoriteten både till majoritetssamhällets 

språk och kulturella koder. Trots den långa, gemensamma, europeiska histo-

rien förföljer och stöter majoritetssamhällena ut den romska minoriteten 

med öppna våldshandlingar, som i några av de östeuropeiska länderna, eller 

genom mer eller mindre öppet uttryckta främlingsfientliga, kränkande och 

exkluderande åsikter, attityder och handlingar i västeuropeiska länder.12 Det 

svenska samhällets tvetydiga förhållande till en av sina historiska nationella 

minoriteter, som å ena sidan utmärks av viljan och ambitionen att göra upp 

med antiziganismen, men, å andra sidan, härbärgerar öppet antiromska 

uppfattningar och gärningar gör att minoritetens historia och nuvarande 

situation blir både uppseendeväckande och intressant som föremål för 

forskning. Majoritetssamhällets negativa uppmärksamhet som, alla politiska 

åtgärder till trots, fortfarande lever och frodas har väckt viljan att försöka om 

inte förstå så att skaffa kunskap om skälen bakom. 

Den öppet antiziganistiska synen på den romska minoriteten i de svenska 

myndigheternas officiella arbete anses ha tappat sin kraft på 1950- talet och 

uppfattas idag som en ”vattendelare i svensk romapolitik”.13 I 1954- års ”zi-

genarutredning” efterfrågade man för första gången, via intervjuer med ro-

                                                             
9 Lars Elenius, ”Norden som minoritetspolitiskt experiment,” i Är vi inte alla minoriteter i världen? Rättig-

heter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare. En antologi från MR- dagarna 2008. (Studier i norra 

Europas historia 8, Luleå tekniska universitet), red. L. Elenius (Stockholm: Ordfront, 2009), 250-254. 
10 Se exempelvis, Selling (2013), 165. 
11 Den mörka och okända historien: Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900- talet. 
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartement, Ds 2014:8, (Stockholm: 2014); Skolverket, Romer i skolan – 
en fördjupad studie. Skolverkets rapport nr 292. (Stockholm: Fritzes, 2007); Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om 
åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering av Romer; Jan Selling, Svensk antiziganism. 
Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (Limhamn: Sekel Bokförlag 2013); Irka Ceder-
berg, Född fördömd. Romerna – ett europeiskt dilemma (Stockholm: Leopard förlag, 2010); Christina Rodell 
Olgaç, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet. Avhandling för dok-
torsexamen. (Stockholm: HLS förlag, Stockholms universitet, Stockholm, 2006); 
12 Niclas Månsson, ”Romers möte med den svenska skolan.” i Den mångtydiga skolan: Utbildning i det 

postmoderna samhället. red. Carl Anders Säfström (Lund: Studentlitteratur, 2006), 119; Cederberg (2010), 9 

-23; Selling (2013), 176-187; 
13 Selling (2013), 129. 
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mer, minoritetens egen syn på sin situation.14 Under den här tiden blev man, 

i allt högre grad, medveten om majoritetssamhällets diskriminering och för-

följelser av ”zigenarna”. Utredningen riktade även skarp kritik mot den all-

mänt spridda bilden av det romantiska ”zigenarlivet” och lyfte fram de fram-

tvingande umbärandena bakom det. Den ledde också till ett förslag där man 

rekommenderade att ”zigenarna” skulle införlivas i den ordinarie skol-

gången. Staten lät de enskilda skolorna själva avgöra och organisera under-

visningen så som de ansåg lämpligast. Detta ledde dock till att många 

romska barn inte fick sin skolgång säkerställd. Följden blev att staten, i bör-

jan av 1960- talet, lovade att tillhandahålla ersättning för elever som var i 

behov av särskilt stöd i svenska, däribland ”zigenarna.”15 Uppfattningen om 

att romer inte hade någon möjlighet att klara sig själva i det moderna sam-

hället resulterade även i en mängd andra statliga åtgärder med assimile-

ringssyfte. Målet var att minimera romernas kulturella avvikelse.16  I det här 

sammanhanget är det också viktigt att skilja mellan assimilering och assimi-

leringspolitik. Assimileringen kan ses som ett resultat av samhällets moder-

nisering. Den sker genom både de inre drivkrafternas påverkan i form av 

samhällets industrialisering eller förändrade yrkes- och genusstrategier och 

de yttre krafternas verkan. Till de yttre krafterna kan assimileringspolitik 

räknas som alltid är ”en medveten politik som sker uppifrån och ner” i syfte 

att genom yttre påverkan ”assimilera minoritetens språk och kultur i majori-

tetskulturen och majoritetsspråket.”17  

Under den här tiden fick den romska minoriteten också genom Katarina 

Taikon för första gången en egen röst. I sina böcker berättade Taikon, både 

ur ett barn- och vuxenperspektiv om ”zigenarlivets” svåra förhållanden. Ka-

tarina Taikon, som idag ofta beskrivs som romernas motsvarighet till den 

amerikanske medborgarrättskämpe Martin Luther King, stred i sina böcker 

mot den romantiserade och exotiserande bilden av det romska livet och kul-

turen - vars främsta representant var den svenske författaren Ivar-Lo Jo-

hansson - och majoritetssamhällets diskriminering och marginalisering av 

romerna. Med sin man och sin syster Rosa blev Katarina Taikon den främsta 

opinionsbildaren som drev frågor om romernas rätt till fasta bostäder och 

utbildning.18 

                                                             
14 Selling (2013), 129.  
15 David Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspo-

litiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Doktorsavhandling, Institution för idé- och samhällsstudier 

(Umeå: Umeå universitet 2010), 211. 
16 Selling (2013), 157; Norma Montesino, Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Avhandling för dok-

torsexamen, Lunds universitet (Lunds Dissertations in Social Work 6, Lund: Socialhögskolan, Lunds Univer-

sitet, 2002), 125; DO 2003, 8; Lawen Mohtadi, Den dag jag blir fri. En bok om Katarina Taikon. (Stockholm: 

Natur & Kultur, 2012), 91f. 
17 Elenius (2006), 22f. 
18 Selling (2013), 35, 186f; Mohtadi (2012); 53, 110f; Cederberg (2010), 42ff; Rodell Olgaç (2006) 29; 
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Såväl de äldre akademiska studierna som massmediernas, skönlitteratu-

rens och filmens ensidiga, stereotypiserande och negativa bild av den romska 

befolkningsgruppen, med nästintill total avsaknad av minoritetens egna 

röster och uttryck, anses idag vara ansvariga för att diskrimineringen mot 

romer fortfarande lever.19 I det här sammanhanget anses skolan och utbild-

ningen spela en avgörande roll. Skolans betydelse i spridningen av kunskap 

om den romska minoriteten som en del av det mångkulturella Sverige är 

också den frågan som föreliggande arbete utgår ifrån. 

Problemformulering  
 

Det här arbetet tar sitt avstamp i 1970- talet, som ur ett invandrar- och mi-

noritetspolitiskt perspektiv innebar en rörelse bort från en politik som grun-

dade sig på ett mononationalistiskt synsätt (en assimilerings- och segregat-

ionspolitik)i riktning av en politik som syftade till att underlätta minoriteters 

integration i det svenska samhället.20 Jämlikhet, valfrihet och samverkan 

sammanfattade målen för det beslut som riksdagen fattade 1975 angående 

invandrar- och minoritetspolitiken. Intentionen var att ”ge medlemmar av 

språkliga minoritetsgrupper möjligheter att ”[…] upprätthålla och skapa 

respekt för en egen språklig och kulturell identitet.”21 I politiska dokument 

från mitten av 1970- talet börjar således pluralistiska tankegångar som 

framhäver värdet av kulturell och språkligt mångfald att märkas. Detta åter-

speglas också i utformningen av den svenska utbildningspolitiken där man 

bland annat införde hemspråksundervisningen samt gav stöd till kulturella 

aktiviteter på andra språk än svenska. Jiddisch, finska, meänkieli, samiska 

och romani omfattades också av denna politik.22 För den romska minorite-

                                                             
19 Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att 

förebygga och motverka diskriminering av Romer, 11f; Norma Montesino, Zigenarfrågan. Intervention och 

romantik. Avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet (Lunds Dissertations in Social Work 6, Lund: 

Socialhögskolan, Lunds Universitet, 2002), 21; Laura Palosuo, En inventering av forskningen om romer i 

Sverige, Endagered Languages and Cultures (ELC) 4, Centre for Multhiethnic Research, (Uppsala: Uppsala 

University, 2009); Cederberg (2010), 52-56; Selling (2013), 19; 
20 Sjögren (2010), 30f; Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO:s rapportserie 2008:2, Diskrimine-
ring av nationella minoriteter inom utbildningsväsendet 
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-
nationella-minoriteter.pdf [2012-03-22], 17f. Med integration menar man, i det här sammanhanget, ”… att en 
minoritetsgrupp inlemmas i majoritetssamhället men behåller vissa språkliga och kulturella särdrag.” 
21 Ingegerd Municio, ”Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: Nationell självförståelse och demo-

kratiskt credo”, i Invandring, forskning, politik: en vänbok till Tomas Hammar, Centrum för invandrings-

forskning, (CEIFO), (Stockholm, 1993), 115; Kenneth Hyltenstam, ”Inledning: Ideologi, politik och minori-

tetsspråk”, i Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. red. K. Hyltenstam (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 11-38. 
22 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO:s rapportserie 2008:2, Diskriminering av nationella 

minoriteter inom utbildningsväsendet, 17. 

http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
http://www.do.se/Documents/Material/Gamla%20ombudsm%C3%A4nnens%20material/dorapport-nationella-minoriteter.pdf
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ten innebar 1970- talet en mer aktiv organisering och tydligare krav på för-

ändring med avseende på samhällets diskriminering.23 

I slutet av 1900- talet började också en annan ideologisk tendens göra sig 

gällande i Europa. Nationsbegreppet och uppfattningen om nationalstater 

som enhetliga och homogena politiska aktörer hade börjat ge vika för en mer 

diversifierad syn på den europeiska politiska och kulturella kartan. Idealbil-

den blev ett Europa som skulle vara till för alla invånare, oavsett om de 

hörde till majoriteter eller minoriteter, och det var utifrån denna syn som 

konventionerna om skydd för nationella minoriteter och nationella minori-

tetsspråk utformades.24 Att nationalstaten från 1990- talet och framåt upp-

levt en kris som föranletts av bland annat multikulturalism, regionalisering 

och europeisering av det svenska samhället ledde också till att historicistiska 

uppfattningar återigen fördes fram på den politiska och kulturella agendan. 

När föreställningen om Sverige som ett etniskt homogent land inte längre 

kunde vara en given utgångspunkt eller referensram för identitetsbildning 

och legitimitetssökande, började frågor som handlar om vilka ”vi” är och 

vilka ”de andra” är samt vad som skiljer ”oss” från eller förenar ”oss” med 

”de andra”, kräva omdefinierade och nya svar än de hittills existerande.25 

Den officiella svenska invandrar- och minoritetspolitiken kännetecknades 

således från mitten av 1970- talet och framåt av såväl organisatoriska som 

ideologiska förändringar. Förändringstendenser som gjorde sig synliga både 

vad gällde omtolkning och uppluckring av ett homogent nationsbegrepp och 

framträdande av en mångkulturell karaktär hos nationalstaten gör perioden 

mellan 1975 och fram till idag intressant på flera sätt.  

I föreliggande arbete anläggs ett didaktiskt perspektiv där läroplaner, 

läromedel och innehållet i skolans undervisning anses vara ett resultat av 

samhälleliga- och politiska överväganden.26 I Sverige har frågor gällande 

mångfald och mångkultur blivit något av det mest centrala inom utbildning-

en. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen varit tydlig i sina uttalan-

den och förklarat att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, och att detta 

på alla sätt måste återspeglas inom den svenska utbildningssfären. Begrep-

pen mångfald och mångkultur har förväntats få utrymme i både utbildning-

ens och undervisningens innehåll samtidigt som utbildningens uppgift har 

varit att främja både kulturell identitet och respekt för andra kulturer.27 I 

                                                             
23 Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att 

förebygga och motverka diskriminering av Romer, 8. 
24 Skolverket. Sveriges nationella minoriteter: Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola. Skolverket, 

Referensmaterial, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156 [2012-03-22], 12. 
25 Klas- Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson Klas- Göran & Zander Ulf, 

(red) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. (Lund: Studentlitteratur, 2009), 36 
26 Thomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (Göteborg: Bokförlaget Daidalos 

AB, 2005), 131. 
27 Hans Lorentz, Talet om det mångkulturella i skolan och samhället – En analys av diskurser om det 

mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973–2006. Avhandling för doktorsexamen (Lund: Lunds 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156
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samband med att man från statens håll erkänt existensen av ett mångkultu-

rellt samhälle i Sverige har också skolans demokratiska uppdrag hamnat i 

fokus, samtidigt som man inom skolans verksamhetsområde har börjat leta 

efter verktyg som skulle kunna användas i syfte att hantera den kulturella 

och etniska mångfalden hos eleverna. I slutet av 1980- talet användes be-

greppen mångkulturell och interkulturell för första gången officiellt i ett 

pedagogiskt sammanhang då man föreslog att invandrarundervisningen i 

den svenska skolan borde ersättas med interkulturell undervisning.28  

Statens mångfaldspolicy har dock kritiserats från flera håll. Den har redu-

cerats, menar kritikerna, till att enbart avse skolor med ett stort antal elever 

med utländsk bakgrund i stället för att, med mångfalden som utgångspunkt, 

utforma en allmängiltig politik som skulle omfatta alla skolor. Även i läro-

medlens framställning och beskrivning av världen tycks de förändrade vill-

koren ha svårt att vinna mark. Forskning om skolböckernas kunskapsför-

medling har visat att ”de Andras” historia oftast inte tilldelas något värde i 

sig, utan endast gör sig relevant i förhållande till ”Oss” och vår egen histo-

ria.29 För den romska minoriteteten har detta inneburit ett nästintill totalt 

osynliggörande i den svenska skolans kunskapsförmedling vad gäller deras 

historiska och kulturella avtryck i det svenska samhället. Efter det att den 

romska befolkningsgruppen blev en av Sveriges fem erkända nationella mi-

noriteter har det skett en viss förändring som tyder på en rörelse mot ett mer 

inkluderande förhållningssätt. En förändring som dock sker mycket lång-

samt med ett till synes svagt intresse, eller rent av indifferens, för romsk 

historia, språk och kultur.30 

                                                                                                                                               

 

 

 

 
universitet, Pedagogiska institutionen, 2007), 16ff. Här refererar Lorentz till Regeringens proposition 

1994/95:100 bilaga 9, samt bl.a. SOU 1996:143.); Kerstin von Brömssen & Christina Rodell Olgaç (2010): 

”Intercultural education in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious education”, 

Intercultural Education, 21:2, 121-135.   
28 Lorentz (2007), 69-73. Begreppen användes för första gången i 1983 års Språk- och kulturarvsutredning-

ens slutbetänkande med titeln Olika ursprung – gemenskap i Sverige: utbildning för språklig och kulturell 

mångfald. I betänkandet formulerade man även en tydlig definitionsskillnad mellan begreppet interkulturell, 

som man menade handlade om en handling eller rörelse mellan olika individer och begreppet mångkulturell 

vilket skulle beteckna ett tillstånd eller en position (exempel på det som enligt utredningen skulle kunna 

beskrivas som mångkulturellt var ett samhälle eller en skola vilket innebär att ”skolan eller samhället ” befol-

kas av individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter.”) 1986 publicerade även 

Skolöverstyrelse och Statens Institut för Läromedel gemensamt ett häfte under namnet Interkulturellt synsätt 

i undervisning och läromedel där man fastslog att, efter att ”Riksdagen fattat beslut om att undervisningen i 

alla skolformer ska präglas av ett interkulturellt synsätt” så skulle ”Interkulturell undervisning [gälla] alla 

elever, [interkulturell undervisning] är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnen, 

ska prägla all verksamhet i skolan…”  
29 Lena Sawyer & Masoud Kamali, ”Inledning”, i SOU 2006:40 Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal 

och andrafierande praxis., redaktör Lena Sawyer & Masoud Kamali. (Stockholm: Fritzes, 2006), 13-17.  
30 Rodell Olgaç (2006), 118ff, samt 126-152.   
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Tidsperioden mellan 1975 och framåt innebar för Sveriges del en bryt-

punkt i flera olika avseende. Den kulturella och etniska mångfalden blev 

genom en rad politiska beslut ett betydelsebärande inslag inom flera sam-

hällsområden. Som en av samhällets viktigaste institutioner har skolan och 

utbildningen återigen spelat en avgörande roll i spridningen av statens bud-

skap. Det demokratiska uppdraget medför en utbildning i interkulturell för-

ståelse och tillika förhållningssätt för framtida medborgare. Samtidigt verkar 

inte detta, som det kallats, demokratiska credots diskurs ha lyckats med att 

utkonkurrera den nationella självförståelsens diskurs. En diskurs som har 

sin grund i uppfattningen om den nationella, kulturella och språkliga enhet-

en inom en självständig stat, byggd på hierarkiskt tänkande och en tydlig 

gränsdragning ”mellan inre och yttre, mellan oss och andra, mellan det 

svenska och det icke- svenska.”31 Det nämnda har, menar man, verkat och 

verkar fortfarande parallellt med varandra och är närvarande i de samman-

hang där den officiella politiken genomförs, däribland skolpolitiken.32 Som 

en av Sveriges erkända nationella minoriteter blir romer en självklar del av 

det svenska, mångkulturella, narrativet som måste få sin historia berättad. 

Forskning tyder dock på skolböckernas misslyckande i detta avseende.  

Föreliggande studie har därför valt att rikta uppmärksamhet mot en an-

nan typ av utbildningsmaterial som används inom skola och undervisning i 

Sverige, nämligen Utbildningsradions program om den romska minoritets-

gruppen. Det blir intressant att se om, och i så fall i vilken mån, samt utifrån 

vilka premisser som Utbildningsradion (UR) har lyckats inkludera den 

romska nationalminoritetsgruppens perspektiv på historien. Vad är det för 

lärandeobjekt som konstrueras i radio- och filmmaterialet och på vilket sätt 

sker detta? Dessa frågor utgör grunden för detta arbete. 

Som det framgått av ovanstående resonemang kännetecknas perioden 

från mitten av 1970- talet och framåt av genomgripande och viktiga föränd-

ringar i Sverige med avseende på uppfattningen om samhällets mångkultu-

rella karaktär. Dynamiken präglar landets invandrar- och minoritetspolitik 

där de förändrade villkoren kan sägas ha haft konsekvenser för andra delar 

av samhället och dess institutioner, däribland skolan och utbildningen. Det 

är just förändringarna och dess konsekvenser som gör den aktuella tidspe-

rioden intressant och viktig ur ett forskningsperspektiv. Det som möjligen 

hade kunnat framträda tydligare i fall jag valt att förflyta mig längre bakåt i 

tiden, och inkludera materialet från några decennier före 1970- talet, är mer 

skarpa skillnader i synen på den romska minoriteten och dess roll i det 

svenska samhället. Under tiden före 1950- talet grundades synen i hög grad 

på förmodade biologiska och ”rasmässiga” skillnader. I den svenska politiken 

                                                             
31 Municio (1993), 115. Författarens egen kursivering. 
32 Ibid, 115-118. Författarens egna citationstecken. Förändringen av den officiella svenska invandrar- och 

minoritetspolitiken som skedde under 1970-talet diskuteras även, ur minoritetsspråksproblematiken, i Hyl-

tenstam (1999), 11-38.  
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gentemot den romska minoriteten är denna uppfattning borta under den för 

den här undersökningen aktuella tidsperioden. Det hierarkiskt kategorise-

rande förhållningssättet verkar dock i stycken ha levt kvar, även om det 

byggde på andra grunder. Skolradion som ända sedan sin tillkomst under 

slutet av 1920- talet spelat en betydande roll i undervisningen har, i forsk-

ningen, beskrivits som en arena där politiska mål både omformulerats och 

skapats genom de ideal som man i dess program presenterade för sina lyss-

nare. För läromedelsproduktion innebar skolradion, redan från starten, att 

tiden mellan tillkomst, distribution och användning kunde förkortas.33 Skol-

radions och från 1960- talet skol-tv:ns verksamhet utformades i stor ut-

sträckning som komplement till skolans undervisning, där betoningen lades i 

linje med de aktuella läroplanernas mål och syften.34 Dessa är det förelig-

gande arbetets utgångspunkter.  

 

Syfte och frågeställningar  
 

Detta arbete undersöker Utbildningsradions program i historia och sam-

hällskunskap för högstadiet och gymnasiet om minoritetsgruppen romer i 

Sverige. Syftet är att utifrån en postkolonial teoriansats och mot bakgrund av 

läroplanerna, samhällskontexten och tidigare forskning diskutera hur bilden 

av romer i Sverige har sett ut och eventuellt förändrats under perioden 1975 

till 2013.  

 

Med utgångspunkt i detta kommer följande frågor att ställas:  

 Vilka program om romer har Utbildningsradion haft att erbjuda sko-

lorna? 
 Hur framställs romerna med avseende på etniska och kulturella 

markörer i det aktuella materialet? 
 Har bilden förändrats över tid, och i så fall hur?  

Begreppsdefinitioner  
 

Begreppen etnicitet, kultur och identitet utgör i föreliggande arbete bärande 

teoretiska begrepp. Forskning har pekat på att begreppen är allt annat än 

problemfria, varför jag, i brist på utrymme enbart kommer att redogöra för 

hur jag valt att tolka och använda begreppen. 

                                                             
33 Anne- Li Lindgren, ”Att ha barn med är en god sak” Barn, medier och medborgarskap under 1930 -talet. 
Avhandling för doktorsexamen (Linköping: Linköpings universitet, Tema Barn, 1999), 3.   
34 Maija Runcis & Bengt Sundin, Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram som kulturellt och 

politiskt problem.  (Skrifter om utbildningsprogrammens historia utgivna av Stiftelsen Etermedierna i Sverige 

Nr 17, 2006), 9 och 99. Skolradions och skol -tv:ns samt, från 1978 Utbildningsradions (UR), förutsättningar i 

läromedelssammanhanget diskuteras ytterligare i metodavsnittet.    
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Forskningen om kultur och etnicitetsfrågor har lyft fram en viktig di-

stinktion vad gäller användningen av begreppen kultur och etnicitet. Det 

handlar om att båda, även om etnicitet kan sägas ha ett skilt innehåll i för-

hållande till begreppet kultur, ofta används jämsides med varandra och upp-

fattas ha många beröringspunkter där kategorisering, särskiljande och klas-

sifikation av individer eller grupper kan ses som de mest grundläggande 

likheterna. Såväl etnicitet som kultur kan dock även innebära att man inte 

skiljer åt, utan också förenar, inkluderar och skapar sammanhållning genom 

att man definieras och definierar utifrån religion, språk eller sedvänjor. Med 

en postkolonial teoretisk ansats som utgångspunkt ses etnicitet således som 

ett resultat av människors interaktion och kontakt med varandra, där inter-

aktionen i stor utsträckning handlar om att definiera och upprätthålla grän-

ser mellan ”fränder och främlingar”, mellan ”vi och de.” Etnicitet inbegriper 

ingen ”naturlig identitet” utan skapas genom det sätt som vi talar om grupp-

identiteter och identifierar oss med de tecken och symboler som formar etni-

citet.”35 För att etnicitet överhuvudtaget ska uppstå krävs det, menar socia-

lantropologen Thomas Hylland Eriksen, att olika grupper i samhället har 

någon slags kontakt med varandra samtidigt som de föreställer sig den andra 

gruppen som kulturellt olik den egna.  Etniciteten är dock endast en aspekt 

av relationer mellan grupper, vilket innebär att bara i fall de kulturella skill-

naderna anses vara socialt relevanta och betydelsefulla så får relationen mel-

lan grupperna en etnisk dimension. Med detta synsätt som utgångspunkt 

kan etnicitet definierats som en social identitet och etniska grupper som 

”kategorier av självidentifikation och andras tillskrivande” där identifikat-

ionen sker genom en rad olika sociala processer.36 

På samma sätt som begreppet etnicitet har begreppet kultur uppfattats 

som problematiskt med avseende på begreppets definition liksom det inne-

håll man väljer att fylla begreppet med. Frågan om den kulturella identiteten 

har under de senaste decennierna blivit aktuell på både den politiska och 

akademiska dagordningen. Kultur har fått en ökad betydelse och relevans.37 
Från ett humanistiskt perspektiv uppfattas och definieras begreppet kultur 

framför allt som en produkt av mänsklig verksamhet ”som bygger på tolk-

ning och identifikation.”38 Kulturen ses inte som homogen och konstant, 

utan snarare som ”en process av meningsskapande där både individuellt och 

                                                             
35 Ruth Illman & Peter Nynäs, Kultur, människa, möte, Ett humanistiskt perspektiv. (Lund: Studentlittera-

tur, 2005), 16-21. 
36 Thomas Hylland Eriksen. Etnicitet och nationalism. (Nora: Nya Doxa AB, 1998), 22; Avtar Brah, ”Att 

inrama Europa på nytt: Genuskonstruerade rasismer, etniciteter och nationalismer i dagens Västeuropa,” i 

Postkoloniala texter, red. Catharina Landström (Stockholm: Federativs förlag, 2001), 195. 
37 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”En introduktion till postkolonial teori” i Globa-

liseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catha-

rina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 1999), 40. 
38 Illman & Nynäs (2005), 40. 
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kollektivt, medvetet och omedvetet är centrala inslag”.39 Litteraturprofes-

sorn Jan Thavenius skiljer också mellan begreppet kultur i singularis som 

han menar är en ideologisk produkt, och begreppet kulturerna i flertal som 

kan sägas vara mer förankrat i en empiriskt iakttagbar verklighet. De olika 

kulturerna med sina respektive normer och värderingar finns redan där och 

är ”materialiserade verkligheter som styrs av olika ideologiska föreställning-

ar.”40  På detta sätt får vi möjlighet att uppmärksamma de olika sätten att 

använda begreppet där det ena utgör en så kallad hegemonisk kultursyn. 

Den innebär att man tillägnar sig ett slags ”kulturell överhöghet” i förhål-

lande till andra kulturer. Utbildningssystemet och skolan kan sägas vara en 

representant för och förmedlare av flera olika kulturer genom urvalet i sin 

undervisning. Valet av viktig kunskap som bör förmedlas och undervis-

ningsmetoder styrs av värderingar. På detta sätt skulle man kunna betrakta 

skolan som både en kulturinstitution och en kulturskapare.41  

I det här arbetets sammanhang är det viktigt att lyfta fram kulturens 

kommunikativa aspekt. Som ett resultat av social verksamhet måste kul-

turen, i fall den ska vara en vital del av människors relationer med varandra, 

ges någon slags yttre form.  Kultur skapas när vi tolkar ”varandras produkt-

ioner av yttre form, dvs. tillskriver dem innebörd.”42 

Med ovanstående utgångspunkter blir således både kultur och etnicitet en 

viktig del av så kallad ”mänsklig socialitet”, där etniska grupper kan ses som 

”potenta arenor för identitetsformering”.43 En postkolonial ansats sätter 

därför ofta begreppet identitet i centrum av analysen. Den gemensamma 

utgångpunkten utgörs här, i likhet med synen på etnicitet och kultur, av en 

tydlig kritik av det essentialistiska sättet att se på identitet. Inom postkoloni-

al teori menar man att identitet inte ska uppfattas som bestående av en fast 

och oföränderlig kärna, utan istället ses som någonting som är relationellt 

och som skapas i interaktion med och under upprättandet av gränser i för-

hållande till andra människor. Identitet kan endast definieras i termer av 

                                                             
39 Illman & Nynäs (2005), 40. Illman och Nynäs bygger här sitt resonemang kring Fredrik Barths, Thomas H. 

Eriksens samt Chris Barkers teoretiska bidrag.  
40 Jan Thavenius, ”De många kulturbegreppen,” i Skolan och de kulturella  

förändringarna. red. Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson & Jan Thavenius (Lund: Studentlitteratur, 

1999), 89. Författarens egen kursivering.  
41 Ibid, 89f; Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson & Jan Thavenius, “Introduktion,” i Skolan och de 

kulturella förändringarna. red. Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson & Jan Thavenius (Lund: Studentlitte-

ratur, 1999), 15.  
42 Ulf Hannerz, ”Genomsyrade av medier. Kulturer, samhällen och medvetanden av idag.” i Medier och 

Kulturer. red. U. Hannerz (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1990), 7. 
43 Jonas Stier, ”Etnisk identitet,” i Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. red. 
Mehrdad Darvishpour & Charles Westin (Lund: Studentlitteratur AB, 2008), 67. 
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skillnader i förhållande till någonting annat, där ”det andra” blir det som 

samtidigt bestämmer vad vår identitet är och inte är.44 

Som ovanstående resonemang tyder på uppfattas och definieras begrep-

pen etnicitet och kultur som sociala och kontextberoende konstruktioner. 

Det konstruktivistiska sättet att se på etnicitet och kultur lyfter således etni-

citetens och kulturens historiska och sociala – relationella - beroende och 

variation. Detta innebär att etniska och kulturella grupper skapas i relationer 

med andra människor där ”de Andra” blir det som kontrasteras mot ”Oss”. 

På detta sätt blir de etniska och kulturella relationerna ett fundament för 

indelningen av människor. Denna process handlar om att andrafiera andra 

människor med etniska och kulturella kännetecken som grund. På samhälls-

nivån innebär detta att ”majoriteten, den grupp som har makten i samhället, 

upprätthåller bilden av den egna kulturen som det normala.”45 Den egna 

kulturen blir på detta sätt den som anger normen, den blir mallen som alla 

andra kulturer bedöms efter. Detta förutsätter även en förenklad kategorise-

ring och klassificering av verkligheten där människor definieras och tillskrivs 

skilda egenskaper med hjälp av yttre kännetecken, exempelvis utseende. På 

detta sätt skapar vi förenklade och stereotypa bilder av människor. Detta kan 

manifestera sig på olika sätt, varav det ena är så kallad exotisering där ” 

skillnader mellan människor görs spännande och intressanta”.46 Exotise-

ringen stannar dock sällan vid ren nyfikenhet och visat intresse utan följs 

oftast av en (ned)värdering vilket innebär att ”de Andra” uppfattas som 

sämre än den egna gruppen.47 

Som tidigare forskning pekat på har den romska etniska och kulturella 

identiteten, trots att den har funnits i Sverige under flera hundra år, inte i 

något avseende uppfattats som en del av det gemensamma kulturella arvet. I 

de fall det inte handlat om segregering och diskriminering, så har assimile-

ring varit den gällande politiska och utbildningsmässiga inriktningen. Uti-

från detta menar jag att ovanstående begreppsliga utgångspunkter skapar en 

användbar teoretisk- metodologisk utgångspunkt som kan hjälpa till att be-

lysa och undersöka de föreställningar om den romska minoriteten som kan 

finnas i mitt empiriska material, men även användas till att fånga de eventu-

ella förändringstendenserna i detsamma. I min redogörelse för arbetets teo-

retiska utgångspunkter diskuteras begreppen ytterligare och då främst ur en 

maktideologisk aspekt. Innan jag går vidare till nästa avsnitt som redogör för 

arbetets disposition vill jag också klargöra undersökningens användning av 

                                                             
44 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (1999), 34. Här refererar författarna framför allt till två postkoloniala 

teoretikernas resonemang, nämligen Frantz Fanon och Homi Bhabha. Deras syn på den kulturella identiteten 

och dess utformning har också, menar författarna, influerats av den psykoanalytiska traditionen.  
45 Elisabeth Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 2008), 30. 
46 Ibid, 37.  
47 Ibid, 28-38. 
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begreppet rom, ett begrepp vars användning också kräver en problematise-

ring.   

Begreppet rom 

 

Med tanke på historia, levnadsförhållanden, utbildning, språksituation och 

hur de olika minoritetsgrupperna har behandlats av det svenska majoritets-

samhället, existerade det, och existerar fortfarande, stora variationer både 

mellan och inom dessa. Ingen av de nationella minoriteterna är någon ho-

mogen grupp och även om minoriteterna som grupper har funnits i Sverige 

under lång tid så har inte alla personer som inkluderas i respektive minori-

tetsgrupp gjort det. Det finns exempelvis romer som har bott i Sverige under 

många generationer medan andra personer som hör till denna minoritets-

grupp har flytt från krig och förföljelser för inte så länge sedan. Det är också 

viktigt att lyfta fram att människor inte enbart bygger sin identitet utifrån 

tillhörighet till en nationell minoritet. Identifikationen med en viss nationell 

minoritet eller etnisk grupp har ofta stor betydelse, men kan också variera 

från situation till situation.48 Det vetenskapliga sammanhanget kräver dock 

ett visst mått av generalisering för viket det redogörs här nedan. 

Nuvarande situation innebär att den romska minoriteten i Sverige består 

av ungefär 50 000 personer som brukar indelas i fem huvudgrupperingar: 

svenska romer (kelderash), finska (kalé), utomnordiska, resande respektive 

nyanlända romer. Den stora variationen inom gruppen omfattar även språ-

ket i och med att det finns många olika varianter av romani chib. Under 

1800- talet använde man omväxlande begreppen ”zigenare” och ”tattare”.  

Under 1900- talet och fram till år 2000 behandlades de resande och övriga 

romska grupper från myndigheternas sida som två separata grupper vilket 

ledde till att man ofta talade om romer och resande. Idag föredrar de flesta 

av minoritetsgruppens medlemmar att kallas för romer, vilket på romernas 

eget språk betyder människa eller gift man. Begreppet romer används också i 

de svenska myndigheternas begreppsdefinition som ett samlingsbegrepp för 

att beskriva de olika undergrupperna som anses inneha vissa gemensamma, 

kulturellt särskiljande, drag.49 

                                                             
48 Skolverket. Sveriges nationella minoriteter: Att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola Skolverket, 

Referensmaterial, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156 [2012-03-22], 14, 18f 
49 Rodell Olgaç (2006), 30 och 17; Cederberg, (2010), 14; Selling (2013), 11; Bo Hazell, Resandefolket: Från 

tattare till traveller. (Ordfront förlag, Stockholm 2002), 8. Beteckningen ”tattare” kommer från s.k. lågtyskan 

och brukade användas för både ”zigenare” och skilda kringvandrande grupper i Sverige med början på 1500- 

talet. Båda kategorier sågs som främmande element i det svenska samhället och man började inte skilja på 

dem förrän under 1800- talet. De som kategoriserades som ”tattare” tillhörde kringvandrande familjer som 

levde i samhällets periferi och kallade sig själva för resande. Under 1930- talet beskrev den svenska socialsty-

relsen ”tattare” som en alvarlig hot och belastning för det svenska samhället vilket resulterade i att 1935 – års 

steriliseringslag skulle, enligt socialstyrelsens rekommendationer, tillämpas på ett kraftfullare sätt i avseende 

på denna grupp. Se Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten. Om minoritet, etnicitet 

och rasism. (Lund: Studentlitteratur, 1999), 21f. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1156
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Begreppet ”zigenare” och ”tattare” omgärdas idag av negativa konnotat-

ioner som ger uttryck för det förflutnas fördomar och diskriminering. Forsk-

ningen lyfter dock, i vissa fall, fram den tidsanknutna begreppsanvändning-

en och menar att det är nödvändigt för att användas av dessa nedsättande 

begrepp i syfte att spegla dåtidens uppfattning om dessa grupper.50  Ordet 

”tattare” har dock allteftersom försvunnit och förlorat sin betydelse efter 

1950- talet i Sverige. I forskningen har man istället valt att använda sig av 

beteckningen resande vilket också är den benämning som används av de 

personer som hör till denna minoritetsgrupp. De resandes språk, resande-

romani, har också erkänts som en egen språklig variation av romani chib.51  

I föreliggande arbete kommer jag att använda begreppet rom som en ge-

mensam beteckning för både romer och resande. I de fall, där det empiriska 

materialet så kräver, kommer även begrepp resande att användas. Dessa är 

de begrepp som är allmänt vedertagna inom de båda grupperna själva, och 

vad gäller de svenska myndigheterna under större delen av den för den här 

studien aktuella tidsperioden. I de fall som begreppen ”zigenare” och 

”tattare” används, så sker det då det empiriska materialet gör det nödvän-

digt. Det kommer att göras med citationstecken. 

Disposition 
 

I licentiatavhandlingens inledningskapitel redogörs det för studiens pro-

blemområde, syfte och frågeställningar samt definitioner av de viktigaste 

teoretiska och empiriska begrepp. Kapitlet om tidigare forskning presenterar 

valda delar av för arbetet relevant forskning. Den postkoloniala teoriansat-

sen och kategoriseringen, som är studiens teoretiska utgångspunkter, pre-

senteras i det tredje kapitlet. I kapitlet om material och metod redogörs det 

för och diskuteras studiens källmaterial samt kritisk diskursanalys som är 

arbetets analysmetod. Under kapitelrubriken Resultat och analys redogörs 

det, med utgångspunkt i tre olika tidsperioder, för de resultat som under-

sökningen har kommit fram till. Dessa analyseras i enlighet med angivna 

teoretiska och metodologiska ramar. I det sista kapitlet fogas undersökning-

ens tre tidsperioder samman i ett försök att få överblick och sammanfatta de 

för studiens viktigaste resultat.  

 

 

                                                             
50 Sjögren, (2010), 23. Ett exempel på en sådan användning är, vilket också tas upp i Sjögrens avhandling, 

Norma Montesinos doktorsavhandling Zigenarfrågan: Intervention och romantik, där hon genomgående 

väljer att användas av begreppen ”zigenare” och ”tattare” (mina citationstecken) eftersom de begreppen var 

gällande under den perioden som är aktuell för hennes undersökning; Selling (2013)12ff.  
51 Rodell Olgaç (2010), 17; Hazell,(2002), 8. 
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Tidigare forskning  
 

I det här avsnittet presenteras relevant forskning inom några områden av 

betydelse för föreliggande undersökning. Presentationen ger ett underlag för 

tolkning och diskussion av arbetets resultat. 

Romer - de Andra bland oss 
 

Socionomen Norma Montesino analyserar i sin bok Zigenarfrågan. Inter-

vention och romantik den svenska statens politik mot romer under tiden 

mellan 1880 och 1970. Montesinos syfte är att undersöka hur politiken har 

utvecklats och vilken syn på romer som denna politik avspeglat, samt hur de 

olika åtgärder som den förda politiken initierat legitimerats. Genom att ana-

lysera offentliga dokument ger hon först en längre bakgrund till den tidspe-

rioden som hennes arbete föreläggs till. Det handlar då om en historik från 

1500- talet fram till den tidsperiod där arbetets egentliga undersökning bör-

jar.52 

Staten som institution, skriver Montesino, legitimerar sig själv i samman-

hanget genom att den försöker få till stånd en definition som står i relation 

till de grupper som står utanför den och som för staten ”representerar en 

icke-ordning”.53 I syfte att berättiga sitt agerande skapar staten olika slags 

historier där de som står utanför, de fattiga främlingarna och deras särdrag i 

form av kläder, utseende, längd etc., både får förkroppsliga egenskaper hos 

de som inte hör till och användas till att utestänga och stigmatisera dem som 

släppts in. Egenskaperna som tillskrevs ”zigenarna” bildar, menar Mon-

tesino, en berättelse som utformades med avsikt att berättiga statliga ingri-

panden. Interventioner och ingripanden var ett resultat av de statliga försö-

ken att upprätthålla kontroll och på detta sätt styra och organisera de som 

befann sig innanför statens gränser.54 

Med en diskursanalys som utgångspunkt genomför historikern Jan Selling 

i Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsätt-

ningar en undersökning av den svenska antiziganismen, såväl i ett historiskt 

som nutida perspektiv. Antiziganismen kan sägas ha sina grunder i ”samspe-

let mellan essentialistiska och exkluderande diskursformationer kring kol-

lektivsymbolerna ‟zigenare‟ och ‟tattare.‟”55 Han lyfter särskilt fram den hi-

                                                             
52 Norma Montesino, Zigenarfrågan. Intervention och romantik. Avhandling för doktorsexamen, Lunds 

universitet (Lunds Dissertations in Social Work 6, Lund: Socialhögskolan, Lunds Universitet, 2002), 12f. I sin 

studie väljer Montesino att användas av benämningen” zigenare”, som i dagens läge uppfattas som en nedsät-

tande beteckning för den romska folkgruppen. Montesino menar att det finns en poäng med att använda de 

tidstypiska beteckningarna och begreppen i och med att de avspeglar det sammanhanget som de konstruerats 

i.  
53 Ibid, 25. 
54 Ibid, 25 och 189.  
55 Selling, (2013), 181. 
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storiskt och etnologiskt inriktade forskningen om ”zigenarna” som ett av 

fälten där antiziganismen kan sägas ha utformats och tagit en uttrycklig 

form. Selling skiljer mellan olika kategorier av antiziganism med avseende 

på vilka kriterier som lyfts fram i syfte att skapa den essentialistiska bilden 

av ”zigenaren” och vilka exkluderingsstrategier som blir följden av sådana 

förhållningssätt. Antiziganism som baseras på sociala kriterier resulterar i 

”olika former av repression eller assimileringsstrategier”, medan ”den kul-

turalistiska antiziganismen har eftersträvat kulturell avprogrammering”.56 

Även om de öppet antiziganistiska synsätten inte existerar under för den här 

undersökningens aktuella tidsperiod utgör Sellings studie av de antiziganist-

iska grunderna i det svenska samhället, i synnerhet beskrivningen av den 

kulturalistiska antiziganismen, ett viktigt bakgrundsunderlag.    

Romer - en minoritet i skolan  
 

Föreliggande studie undersöker bilder av den romska minoritetsbefolkning-

en i utbildningsmaterial som används i den svenska skolans historie- och 

samhällskunkapsundervisning. Utbildningsperspektivet i minoritetens möte 

med den svenska skolan har också varit i fokus för nedanstående vetenskap-

liga arbeten. 

Historikern David Sjögren skriver i sin doktorsavhandling Den säkra zo-

nen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildnings-

politiken för inhemska minoriteter 1913- 1962, om den svenska statens spe-

ciellt utformade utbildningspolitik ”riktad mot ‟tattare‟, ‟zigenare‟ och noma-

diserande lappar.”57 Med utgångspunkt i etnisk tillhörighet undersöker Sjö-

gren både motiven bakom den speciellt utformade undervisning som rikta-

des till ovannämnda grupper, liksom skillnaderna mellan den ”normala 

(folkskoleundervisningen)” och de ”särskiljande utbildningssatsningarna”.58 

Han lyfter fram 1900- talets svenska majoritetssamhälles syn på utbild-

ning som en lösning på den fara och det skadliga inflytande som minoritets-

grupper, i synnerhet ”zigenare” och ”tattare”, utgjorde för det svensknation-

ella majoritetssamhället och kulturen. Genom att uppfostra och utbilda bar-

nen under mer adekvata förhållanden skulle hotet neutraliseras. Utifrån 

detta syfte utformades, från statens sida, olika utbildnings- och uppfost-

ringslösningar.59 

När det gäller ”zigenarnas” och ”tattarnas” barn skulle dessa förbättras 

och hjälpas bort från sitt skadliga, omoraliska och biologiskt nedärvda lev-

nadsätt med hjälp av särskilt utformade och riktade utbildningsinsatserna. 

Denna inställning förändrades dock under mellankrigstiden, då dessa barn 

                                                             
56 Ibid, 179ff. Författarens egna kursiveringar.  
57 Sjögren, (2010), 6. 

58 Ibid, 6-10. 

59 Ibid, 17.  
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plötsligt ansågs vara en fara som samhället måste skyddas från. Det resulte-

rade i andra skyddsåtgärder i form av bland annat uppfostringsanstalt.60  

Även pedagogen Christina Rodell Olgaç fokuserar på utbildningsperspek-

tivet i sin doktorsavhandling Den romska minoriteten i majoritetssam-

hällets skola: Från hot till möjlighet. Tidsperioden omfattar åren mellan 

mitten av 1900- talet och fram till 2005 som delas in i tre olika faser: fram 

till 1970- talet, tiden mellan 1970 och 2000 och tiden efter 2000 då romer 

blev en nationell minoritet i Sverige.61 

Mellan 1970 och fram till år 2000 började skolan allt mer uppmärksamma 

de romska barnens skolfrånvaro samtidigt som lärare och annan pedagogisk 

personal inte hade någon eller mycket liten kunskap om och förståelse för 

den romska minoritetens situation och historia. Frånvaron av ”romska kul-

turuttryck i skolan” visar även, menar Rodell Olgaç, ”att skolans innehåll i 

stor utsträckning enbart reflekterat erfarenheter, värderingar och synsätt 

som representerar majoritetssamhället”62 trots styrdokumentens tydliga 

krav på interkulturellt innehåll under senare år. Relationen mellan den 

svenska statsmakten och den romska minoriteten kännetecknas under hela 

undersökningsperioden av stor variation, där 1970- talet innebar en period 

där den politiska makten utformade och riktade vissa stödåtgärder till och i 

samarbete med den romska minoriteten för att sedan, under 1980- talet, helt 

upphöra med dessa och återgå till en period av ”likgiltighet gentemot minori-

teterna från statens sida”63. Slutet av 1990- talet innebar dock, som ett resul-

tat av det förberedande arbetet inför erkännandet av de fem nationella mino-

riteterna, ”en förändring i riktning mot stöd och aktivt skydd.”64 

Universitetslektor i pedagogik Niclas Månsson skriver i boken Den mång-

tydiga skolan: Utbildning i det postmoderna samhället om den romska 

befolkningsgruppens möte med den svenska skolan med utgångspunkt i den 

Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. I romernas fall har, me-

nar Månsson, majoritetssamhället framför allt vänt sig mot deras nomadise-

rande livsstil och gjort detta till den främsta stigmatiseringsfaktorn i och 

med att det inte passade in i samhällets sociala ordning. På detta sätt har 

man på samma gång identifierat, rangordnat och avskilt den romska befolk-

ningsgruppen från det övriga samhället. Man har med andra ord definierat 

och fastslagit deras sociala, nationella och etniska tillhörighet, gjort dem till 

en ”De-grupp” som inte enbart positioneras och relateras i förhållande till en 

”Vi-grupp”, utan också i förhållande till andra ”De-grupper” med en bestämd 

grad av olikhetsacceptans. I och med att romerna erkändes som en av lan-

                                                             
60 Sjögren, (2010), 148f.   
61 Rodell Olgaç, (2006), passim.  
62 Rodell Olgaç, (2006), 123.  
63 Ibid, 124. 
64 Ibid, 123ff. Författarens egna kursiveringar.  
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dets fem nationella minoriteter har detta inneburit början på en positiv ut-

veckling som dock är svår att förutse riktningen på.65 

De andras etnicitet och kultur i läroböcker  
 

Det finns en hel del forskning rörande konstruktionen av bilden eller fram-

ställningen av ”den Andre”/”de Andra” i läroböcker, både ur ett internation-

ellt och ett svenskt perspektiv. Forskningen väljer att lyfta fram olika per-

spektiv och olika ämnesområde inom utbildningssystemet. Det utbildnings-

material och läromedel som belyses och analyseras i den här studien är inte 

läroböcker. Men eftersom undersökningen lyfter fram representationen av 

den romska minoritetsbefolkningen i ett av skolans läromedel, nämligen 

UR:s program, anser jag det vara viktigt att redogöra för forskning om hur 

minoriteten representerats och avbildats i det undervisningsmaterial som 

fortfarande anses ha en dominerande ställning i skolans undervisning.66 

Med en internationell utgångspunkt fastslår den brittiske historiedidakti-

kern Stuart Foster, i boken History Education and the Construction of Nat-

ional Identities, att läroböcker i historia världen över inte enbart är öppet 

och uppenbart nationalistiska i sina historieframställningar utan också kän-

netecknas av ett, som Foster uttrycker det, ”single ‟best story‟ narrative.”67 

De auktoritativt skrivna läroböckerna blir inte sällan ett propagandainstru-

ment som används för att förstärka ideologiskt konstruerade, nationella, 

identiteter och rättfärdiga samhällets rådande sociala och politiska ord-

ning.68 

I den svenska kontexten har bland annat historikerna Kenneth Nordgren 

och Vanja Lozic i sin forskning fokuserat på de förändrade villkoren för sko-

lans historieförmedling i och med framväxten av det heterogena och multi-

kulturella samhället av idag. Även om deras utgångspunkter skiljer sig åt, så 

visar det sig att båda forskarna kommer fram till liknande slutsatser i fråga 

om historieämnets anpassning till de nya förändrade förutsättningarna.69 

Nordgrens studie problematiserar historiens och historieförmedlingens 

roll i utformandet av våra identiteter samt, med utgångspunkt i några av de 

svenska historieläromedlens framställning av andra geografiska områden än 

                                                             
65 Månsson, (2006), 118, 126ff.  
66 Niklas, Ammert. ”Om läroböcker och studiet av dem,” i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och 

praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur AB, 2011), 26.  
67 Stuart, Foster. “Re-thinking History Textbooks in a Globalized World,” i Mario Carretero, Mikael Asensio & 

Maria Rodríguez-Moneo, ed. History Education and the Construction of National Identities. (A Volume in: 

International Review of History Education, Charlotte, NC: Information Age Publishing, INC., 2012), 49. 
68 Ibid, 49. 
69 Kenneth, Nordgren. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkultu-

rella Sverige. Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 3, Umeå: 

Umeå universitet 2006 och Vanja, Lozic. I historiekanonens skugga: Historieämne och identifikationsforme-

ring i 2000- talets mångkulturella samhälle. Avhandling för doktorsexamen. Malmö högskola, 2010, Lärar-

utbildningen, Lunds universitet   
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Europa, historieämnets roll i ett mångkulturellt samhälle. Enligt grundsko-

lans och gymnasiets läroplaner ska historieämnet öka förståelsen för andra 

kulturer och utveckla elevernas interkulturella kompetens, vilket betyder att 

historia ska belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla 

förståelse för kulturell mångfald. Den svenska skolans historieförmedling 

och historieläromedel ger dock enligt Nordgren, inget perspektiv på dagens 

mångkulturella samhälle. Till största delen är det den europeiska historien 

som upptar utrymme i läroböckerna och omvärlden belyses nästan helt och 

hållet utifrån ett europeiskt perspektiv. Detta innebär att en av vår tids vik-

tigaste frågor inte får någon belysning i dagens svenska historieläromedel. 

Den historia som förmedlas i skolan idag har inte sin utgångspunkt i det 

mångkulturella samhälle som vi lever i. Detta leder till att många elever har 

svårt att se skolans historieförmedling som intressant eller relevant när det 

gäller att få den egna historien beskriven och bekräftad.70 

Vanja Lozic fokuserar i sin undersökning på relationen mellan ungdomars 

etniska identifikation och deras syn på historieämnet och skolans historie-

förmedling. I likhet med Nordgrens slutsatser menar Lozic att det nästan 

enbart är de europeiskt kulturella erfarenheterna som beskrivs och legitime-

ras i skolans historieförmedling. Bilden av ”den Andre” blir alltför ofta både 

snedvriden och eurocentrisk, trots att skolans styrdokument betonar vikten 

av att man i historieundervisningen diskuterar andra utomeuropeiska folk, 

länder och kulturer.71 

Nationella minoriteter i skolböcker  

 

I ett underlag till Skolverkets rapport analyserar den svenske historieprofes-

sorn Harald Runblom 24 läroböcker som riktar sig till både grundskolans 

senare år och gymnasiet.  Granskningens utgångspunkt är ”läroböckernas 

användning (explicit eller implicit) av begreppen etnisk grupp, folk, nation, 

minoritet samt närliggande fenomen och begrepp (assimilering, folkmord 

etc.).”72 Vad gäller de granskade läroböckernas framställning av de svenska 

nationella minoriteterna är det enbart en av de undersökta böckerna i sam-

hällskunskap för grundskolan som anses ge samerna en fyllig och förtjänst-

full behandling, och som dessutom kan användas i syfte att mer allmänt be-

lysa och diskutera minoritetsfrågor i Sverige. Den judiska minoriteten 

nämns vid några enstaka tillfällen, men uteslutande i sådana sammanhang 

där de framställs som offer för judeförföljelser eller judehat. Grundskolans 

läroböcker lever i allmänhet inte upp till de krav som ställs i skolans styrdo-

                                                             
70 Nordgren, (2006), 214-218. 
71 Vanja Lozic i Aktuellt om historia 2008:1. Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klass-

rummet. (Historielärarnas Förening, Jönköping), 32. 
72 Harald Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker Underlags-

rapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund”, (Skolverket: Stockholm, 2006), 42.  
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kument med avseende på framställningen av etnisk tillhörighet. Runblom 

skriver: 
 

Kulturella aspekter är i det närmaste frånvarande i de granskade läroböckerna i sam-

hällskunskap. Vad gäller hanteringen av ”nationella minoriteter” samt beskrivning 

och problematisering av det mångkulturella samhället är de granskade läroböckerna i 

historia för grundskolan och läroböckerna i samhällskunskap för både skolformerna 

snarast att betrakta som ett misslyckande.73 

 

Pedagogen Jörgen Mattlar beskriver en lika dyster bild av framställningen av 

nationella minoriteter i de svenska läroböckerna i historia för grundskolan 

och gymnasiet i sin artikel ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys” 

i tidskriften Vägval i skolans historia. Mattlars slutsatser, som grundar sig 

på en analys av 21 historieläroböcker som riktar sig till grundskolans senare 

år samt gymnasieskolans (dåtidens) A-kurser och alla utgivna efter år 2000, 

slår fast att ”historieundervisning som enbart lutar sig mot det innehåll som 

historieläroböckerna erbjuder inte uppfyller de mål och intentioner som 

finns i de reviderade läro- och kursplanerna från 2000” i och med att läro-

böckerna inte i något fall ”erbjuder ett relevant och mer substantiellt inne-

håll om minoriteternas historia.”74  

Som avrundning kan även Alexandra Eriksson Grens undersökning av 

läroböcker för yngre åldrar anföras. Hon skriver att ”romernas bidrag till det 

gemensamma kulturarvet inte på något sätt uppmärksammas i de under-

sökta läroböckerna, och att minoritetens förekomst i den svenska historien 

oftast reduceras till andra världskrigets tid där de framställs som offer.75 

David Eriksson och Christoffer Romare skriver i sitt examensarbete med 

titeln Från stigmatisering till etnisk minoritet. Om framställningen av re-

sande i forskning och läroböcker att: 

 

Vad gäller nationella minoriteter i Sverige finns som framgår av läroboksanalysen i 

princip ingenting som man som nyutexaminerad lärare kan använda sig av. Endast en 

av sju böcker nämnde att det överhuvudtaget existerar nationella minoriteter i Sverige 

idag.76 

                                                             
73 Runblom (2006), 46f. Citationstecken författarens egna.  
74 Jörgen Mattlar, ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys.”  Vägval i skolans historia, Tidskrift 

från föreningen för svensk undervisningshistoria, (Uppsala, 2011:1), 3-7. 
75 Alexandra Eriksson Gren, Romerna – en av Sveriges fem nationella minoriteter. En kvalitativ studie om 

hur historieläroböcker för grundskolans senare del tryckta mellan åren 1995 – 2012, samt hur styrdoku-

menten Lpo 94 och Lgr 11 framställer romer. C- uppsats, Humaniora, Historia C. (Gävle: Högskolan i Gävle, 

Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelning för humaniora, 2013), 42. 
76 David Eriksson & Christoffer Romare, Från stigmatisering till etnisk minoritet. Om framställningen av 

resande i forskning och läroböcker. Examensarbete, Lärarexamen 300p., Historia. (Malmö: Malmö högskola, 

Lärarutbildningen, Individ och samhälle, 2008), 52. 
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Utbildningsradion (UR) - en viktig aktör på utbildningsare-
nan  
 

Som det redan framgått består studiens källmaterial av en annan typ av 

läromedel än den traditionella läroboken. UR:s program är dock ett vanligt 

förekommande inslag i skolundervisningen idag. Forskning som omfattar 

undersökningar av minoritetsgrupper och deras kultur utifrån Utbildnings-

radions program och dylikt kan inte sägas vara omfångsrik.77 Dock har Skol-

radions och senare Utbildningsradions historik, betydelse för och roll i det 

svenska utbildningssystemet undersökts och analyserats framför allt av fors-

karna vid institutionen Tema barn vid Linköpings universitet. Inom ett sam-

arbete under temat Skrifter om utbildningsprogrammens historia har histo-

rikern Maija Runcis skrivit boken ”Sverige är inte hela världen”, Folkbild-

ning för och om invandrare i utbildningsprogrammen. Där granskar hon, 

med diskursanalytisk utgångspunkt, UR:s folkbildande roll genom en analys 

av deras program för och riktade till invandrare. Utbildningsprogrammen 

kan i detta sammanhang sägas såväl avspegla som aktivt medverka i det 

svenska samhällets förändringsprocess från ett homogent samhälle till ett 

mångkulturellt och diversifierat sådant.78 

Rundradion, skolradion och senare Utbildningsradion som medium har 

spelat en viktig roll när det gäller att från statsmakternas sida förmedla in-

formation i syfte att uppfostra befolkningen.  Mediets folkbildande innehåll 

har förändrats i enlighet med statens intentioner, från förmedlingen av en 

enhetlig och sammanhållen nationell identitet och kultur under 1930- talets 

svenska folkhemsbygge, via 1960- talets internationaliseringstendenser (som 

var tydligt formulerade i skolans läroplaner) till 1970-talets satsning på in-

tegration och program för och om skilda invandrargrupper i Sverige.79  Pro-

graminnehållet åskådliggjorde även konstruktionen av svenskhet och svens-

ken som ”tolerant, fördomsfri och solidarisk med främmande kulturer”.80 

Med hjälp av programmen skulle invandringens fördelar lyftas fram samti-

digt som svenskarna skulle läras att dela med sig av sitt levnadssätt.81  

 
 
 

                                                             
77 Maija Runcis, ”Sverige är inte hela världen”. Folkbildning för och om invandrare i utbildningsprogram-

men. (Skrifter om utbildningsprogrammens historia utgivna av Stiftelsen Etermedierna i Sverige Nr 3, 2001), 

26. 
78 Ibid, passim. 
79 Runcis (2001), passim. 
80 Ibid, 157. 
81 Ibid, 157f. 
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Teoretiska utgångspunkter  
 

Konstruktionen av olika etniska och kulturella kategorier är en menings-

skapande verksamhet som innebär att kategorierna förses med mening, be-

tydelser och tolkningar av olika slag. 

Utgångspunkten för undersökningen är postkolonial teori som analytiskt 

perspektiv för att genomlysa föreställningen om och konstruktionen av bil-

den av den romska minoritetsbefolkningen. Den postkoloniala teoriansatsen 

används som grund för en belysning och diskussion av (det svenska) majori-

tetssamhällets kunskapsskapande om nationalminoritetsgruppen romer. 

Den andra delen av mitt teoretiska resonemang, som handlar om kategorise-

ringsprocessen/er, utgör här ett komplement till det postkoloniala perspek-

tivet.  

Det postkoloniala perspektivet  
 

Det som främst kännetecknar den postkoloniala teoriinriktningen, är kriti-

ken mot det som kan uppfattas som en traditionell skildring av kolonial-

iserade och dominerade länder och folk. Teoribildningen är på intet sätt 

enhetlig, men det finns en röd tråd som löper genom den och som handlar 

om ”kritiken mot den kunskap om människan som producerats inom väster-

landets dominerande samhällsvetenskap och humaniora”.82 Den har skapat 

och förmedlat kunskap i syfte att rättfärdiga och legitimera skilda förhållan-

den av underordning och orättvisor. Även om rasismen har förlorat sin ve-

tenskapliga legitimitet så tillåter andra vetenskapliga kategorier som an-

vänds, exempelvis etnicitet och kultur, fortfarande existensen av subjekt- 

objekt relationer där människor på förhand definieras som de så kallade ”de 

Andra”.83 Ett fokus läggs vid diskursiva former och uttryck för denna under-

ordning.84  

Teorin betonar således språkets betydelse när det gäller skapandet av 

identitet, institutioner och politik. Postkolonialismen är stark influerad av ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. Poststrukturalismen ser inte språket enbart 

som en avspegling av verkligheten, utan de språkliga praktikerna anses också 

vara strukturerande, producerande och reproducerande vad gäller sociala 

relationer och det som kallas för ”objektvärlden”. Följaktligen går det inte att 

särskilja ”samhället” eller ”den materiella världen” från de betydelser som 

dessa tillskrivs genom språket. Språket ses som ordnat kring binära opposit-

                                                             
82 Catharina Landström, ”Introduktion”, i Postkoloniala texter, red. Catharina Landström (Stockholm: 

Federativs förlag, 2001), 7. 
83  Landström (2001), 7ff. 
84 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält (Stockholm: Tanke-

kraft, 2008), 62ff. 
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ioner som exempelvis man-kvinna, vit-svart, normalt-onormalt, och det är 

genom skillnader eller motsatser som begreppen får betydelse. Förhållandet 

mellan dessa motsatspar är dock på intet sätt symmetriskt utan präglas av 

hierarkiska förhållanden där den ena sidan av paret alltid är svagare och 

beroende av den andra. Att skapa betydelser och meningar på detta sätt in-

begriper också dolda maktförhållanden och intolerans för gråzoner.85 

Den här undersökningens utgångspunkt handlar om en analys av den bild 

eller de bilder som i Utbildningsradions program skapas kring den svenska 

nationalminoritetsgruppen romer utifrån definitionen av gruppens etnicitet 

och kultur. Detta gör att det postkoloniala intresset för kategorierna etnicitet 

och kultur, tillsammans med teorins betoning av (ojämlika) maktförhållan-

den som skapas när dessa används för att andrafiera ”de annorlunda”, anses 

utgöra ett lämpligt och passande verktyg för den analys som avses göras i det 

här arbetet.   

Kulturens och etnicitetens maktideologiska aspekt  

 

Som redan har påtalats utgår den postkoloniala ansatsen från en konstruk-

tivistisk syn på kulturella och etniska identiteter, och menar att kulturella 

identiteter växer fram och skapas i specifika historiska kontexter. I och med 

att de uppfattas som historiskt bestämda genomgår de återkommande för-

ändringar och ska uppfattas som olika positioneringar gjorda antingen av 

subjekten själva eller av andra.  Identiteter kan således aldrig förstås och 

analyseras utanför en specifik historisk kontext och utan att sättas i relation 

till olika makt- och kunskapssystem. De är, som Stuart Hall uttryckt det, 

ständigt utsatta för ”maktutövningens kontinuerliga ‟spel‟”.86 Det moderna 

sättet att se på kultur och kulturella skillnader innebär att grupptillhörighet 

inte längre beskrivs i termer av rashierarkier, som fallet var med traditionell 

rasism, utan i termer av kulturella skillnader. Varje kultur uppfattas som en 

egen, naturlig, enhet och det betraktas som onaturligt och problematisk att 

blanda olika kulturer.87 Rasbegreppet har således ersatts av en kulturbase-

rad idé om skillnad där man åberopar kulturen istället för naturen.88  

Diskussionen om det mångkulturella samhället har även lett till att be-

greppet etnicitet har fått ökad betydelse. Problemet med begreppet etnicitet 

är dock att det fortfarande präglas av en eurocentrisk diskurs där ”det alltid 

är ‟de Andra‟ som har en etnicitet.”89 Användningen av etnicitetsbegreppet 

                                                             
85 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), 17ff. Alla citationstecken är författarnas egna. 
86 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora,” i Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn 

(Nora: Nya Doxa, 1999), 231-233. Citat, Hall (1999), 233.  
87 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), 42f. 
88 Loomba, (2008), 255. 
89 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), 45. 
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innebär också en syn på kultur som homogen och stabil där man missar de 

kulturella förändringsprocesser som konstruerar och omformar våra identi-

teter.90 

Med dessa premisser som utgångspunkt inbegriper således båda begrep-

pen, både ur ett teoretiskt och ett konkret, empiriskt perspektiv, en makti-

deologisk aspekt. Betonandet av skillnader mellan människor har idag, 

skulle man kunna säga, vänts från att ha grundats på förmodade biologiska 

olikheter till att framhäva etniska och/eller kulturella sådana där man lyfter 

fram vissa kulturer som mer framstående och överlägsna än andra. Diskri-

minering bygger inte längre på oföränderliga, genetiska, skillnader, utan 

föreställningar om underlägsenhet och överlägsenhet byggda på kultur och 

etnicitet som uppfattar dessa som ”oföränderliga och opåverkbara.”91  

Sociologen Diana Mulinari, kulturgeografen Irene Molina och ekonom-

historikern Paulina de los Reyes menar sålunda att även om Sverige aldrig 

blev någon kolonialmakt, så är den koloniala mentaliteten i allra högsta grad 

närvarande i den svenska idéhistorien. Sökandet efter den svenska nationella 

identiteten idag handlar dock inte längre om rasmässiga skillnader i biolo-

gisk mening. Istället är det kulturen som retoriken bygger på.92 

Kategorisering 
 

I följande avsnitt presenteras den del av arbetets teoretiska ramverk som 

utgör en fördjupning i förhållande till det postkoloniala perspektivet. Kate-

gorisering är, som framgått, en central del av den postkoloniala ansatsen där 

de grundläggande kategorierna utgörs av ”den Andre”/”de Andra” och ”Vi”. 

Syftet med det här avsnittet är dock att presentera kategoriseringsprocesser 

med stöd i forskning rörande detta av relevans på svensk botten. Denna 

forskning pekar också på att utbildning i allmänhet, och historieämnet och 

historieförmedlingen inom skolan i synnerhet, kan och bör betraktas som ett 

kategoriseringsverktyg.  

Kategorier och kategorisering är begrepp som i allra högsta grad är en del 

av vår vardag. Problematiken ligger i att indelning, etikettering och kategori-

sering sällan är värdemässigt neutrala och ofta har en baksida i form av 

maktutövning, stigmatisering och schablonisering. Social kategorisering har 

också haft olika syften och skepnader under historiens lopp, där olika kate-

gorier bör ses som produkter av sin tid.93 Kategoriseringarnas huvudingredi-

                                                             
90 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), 45. 
91 Elmeroth, (2008), 51. 
92 Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana Mulinari, ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader,” i 

Maktens (o)lika förklädnader: Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, red. Paulina de los Reyes, 

Irene Molina & Diana Mulinari (Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2005), 19. 
93 Marika Hedin & Mattias Tydén, ”Sociala kategoriseringar – historikerns och historiens,” Historisk Tid-

skrift, Tema; Social kategorisering, (1998):489; Karin, Borevi & Per Strömblad, ”Kategorisering och integrat-

ion – en introduktion.” i SOU 2004:48 Kategorisering och integration: om föreställda identiteter i politik, 
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enser har ofta handlat om hudfärg, nationalitet, etnicitet, religion eller kultur 

där kategorier har skapats i maktutövningssyfte. Med hjälp av kategorier har 

människor stötts ut som främlingar. Följaktligen belyser kategorisering och 

klassificering de politiska normer och värderingar som påverkar individers 

identitetsformering.94 Det är dock viktigt att komma ihåg att utformningen 

av ett samhälles normer och värderingar är ett samspel där alla grupper, 

även de mest marginaliserade, deltar. I vissa situationer ifrågasätts inte 

normer och värderingar av någon, utan blir allmänt vedertagna uppfattning-

ar om en grupp människor som accepteras och samtidigt internaliseras iden-

titet hos den definierade och marginaliserade gruppens egna medlemmar.95 

Skapandet av kategorier kan dock inte reduceras till att endast handla om 

maktutövande, utan denna innebär också en meningsskapande aktivitet. Det 

betyder att ett kulturellt perspektiv blir nödvändigt. Att kategorisera innebär 

att skapa kultur och få kontroll över sin värld genom att forma sociala och 

kulturella kategorier.96 

I likhet med ovanstående resonemang grundas undersökningens analys 

på ståndpunkten att synen på oss själva och vår identitet präglas av det om-

givande samhällets definitioner och påförda kategoriseringar som en del av 

den rådande (historiska) kulturen. Oavsett vilka mekanismer som ligger 

bakom utformningen och spridningen av sociala kategoriseringar så är dessa 

processer en avspegling av rådande normer och värderingar i samhället. 

Dessa normer och värderingar har en nära förbindelse med människors 

identitet. 

Sociala kategorier belyser således inte bara samhällets maktrelationer. De 

ger även insyn i samspelet mellan kategoritillhörighet och kulturell identitet. 

Etnologen Birgitta Svensson har i sin forskning lyft fram hur den svenska 

välfärdsstaten på 1930- och 40-talet skapade den sociala kategorin ”tattare” i 

syfte att uppfostra människor till skötsamma medborgare. ”Tattarna” fick stå 

för motsatsen – ”undermålighet”. Att skapa skilda sociala kategorier och 

sedan inordna människor i dessa är ett sätt för staten att framhäva de nor-
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94 Anders Floren & Åsa Karlsson, ”Inledning,” Opscula Historica Upsaliensia 19, Främlingar – ett historiskt 
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95 Cederlöf, (1998): 163 
96 Jan Löfström, "Kulturell och social kategorisering av de 'homosexuella'." Historisk Tidskrift, Tema: Social 

kategorisering, (1998): 522. 
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mer och värderingar som ska vara vägledande i samhället. Att uppmärk-

samma social kategorisering, hur den ser ut och förändras tydliggör hur sta-

tens och samhällets normsystem formas och förändras.97 Thomas Hylland 

Eriksen har även han uppmärksammat och kritiserat nationalstatens roll när 

det gäller att kategorisera och standardisera sina medborgare. Staten upp-

finner inte något som inte redan finns, men har en tendens att förenkla och 

skapa tydliga gränser kring. Resultatet blir få och grova kategorier där en-

skilda individer vanligtvis erbjuds bara ett alternativ. Det är ofta så, att när 

minoriteter av olika slag kräver rätten att få vara något annat än det som är 

föreskrivet av staten, så handlar det om att slippa få vara fast definierade och 

avgränsade.98 

De norska historiedidaktikerna Lise Kvande och Nils Naastad lyfter fram 

utbildningens och historieämnets roll som kategoriseringsverktyg. Histo-

rieämnet kan å ena sidan användas till att förstärka de redan existerande 

skiljelinjerna mellan ”Oss” och ”Dem”. Å andra sidan kan ämnet även an-

vändas i syfte att problematisera sådana kategoriseringar och visa att dessa 

är ett resultat av kulturella och politiska konstruktioner. Då handlar frågan 

om ”Vi” och ”de Andra” inte endast om huruvida identitet och identitetspoli-

tik bland minoriteter kan eller bör inkluderas i majoritetens historiefram-

ställning, utan lika mycket om majoritetens sätt att kategorisera och beskriva 

”De Andra” i sin historieframställning. Problematiken handlar således inte 

bara om inkludering utan också om det sätt som inkludering sker på. Den 

internationella historiedidaktiska forskningen visar att historiebruk och 

historieframställning där minoriteter framställs som objektifierade offer för 

majoritetssamhällets agerande är minst lika vanligt som de positiva och för-

skönande historieberättelserna. Om utgångspunkten är att de marginali-

serade minoritetsgrupperna bör få något av ”sin” historia berättad genom 

historieämnet blir det lätt att bortse från denna problematik. När det gäller 

samhällets vilja att göra upp med de egna övergreppen i det förflutna så är 

det bra att detta uppfattas och beskrivs som kollektiva handlingar. Men re-

sultatet av sådana uppgörelser blir inte sällan en berättelse som enbart 

handlar om ”Oss” och vad ”Vi” har gjort istället för att fokuseras på ”de 

Andra” och deras upplevelser. På detta sätt görs ”de Andra” inte bara till 

offer utan även till objekt som fråntas alla handlingsmöjligheter.99  

Den minoritetsgrupp som är aktuell i den här studien kan i högsta grad 

betraktas som en både social och kulturell kategori som av den svenska sta-

ten och samhället fyllts med symboliska betydelser och tolkningar av olika 

                                                             
97 Birgitta Svensson, ”Kriminella, tattare och tatuerade: betydelsen av social kategorisering för kulturell 

identitetsformering.” Historisk tidskrift, Tema: Social kategorisering, (1998): 533. 
98 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter – Identitet i en ombytlig tid. (Nora: Nya Doxa AB, 2004), 71-

84. 
99 Lise Kvande & Nils Naastad, ”Historie som kategorisering,” i Lise Kvande & Nils Naastad,  Hva skal vi med 

historie? Historiedidaktikk i teori og praksis (Oslo: Universitetsforlaget, 2013), 142-148. 
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slag. Maktförhållandena har varit tydligt formulerade vad gäller tolkningsfö-

reträdet och det har egentligen aldrig varit föremål för någon kamp. En 

maktasymmetri som det inte går att bortse från. Men forskare lyfter även 

fram aktörsperspektivet och individens samt gruppens möjlighet att aktivt 

agera mot och även med hjälp av kategoriseringar. Med tanke på att det 

under den tidsperioden som är aktuell för min undersökning har skett en del 

förändringar i den svenska statens minoritetspolitik, vilket bland annat har 

inneburit att den romska gruppens etniska och kulturella identitet eller iden-

titeter uppmärksammats på olika sätt, så kommer ovan diskuterade ut-

gångspunkter att användas för att lyfta fram eventuella förändringstenden-

ser. Det blir intressant att se om minoritetsgruppen har fått mer inflytande 

över produktionen av tolkningar och innebörd rörande definitioner som 

handlar om den egna kulturella och etniska kategorin. Hur jag tänker gå till 

väga för att besvara forskningsfrågorna redogörs det för mer ingående här 

nedan då material och metodfrågor står i fokus.   

 
Material och metod   

Källmaterialet   
 

Syftet med nedanstående resonemang är att ge en bild av mötet med under-

sökningens källmaterial som består av Utbildningsradions program om den 

romska minoritetsbefolkningen gjorda under tiden från 1970- talets mitt och 

fram till år 2013. Första urvalet gjordes genom att gå igenom Utbildnings-

radions programkataloger som finns förvarade i Kungliga bibliotekets arkiv 

med hjälp av sökord som romer, resande men även äldre beteckningar som 

”zigenare” och ”tattare”. Både radio och tv programmen inkluderades. Ge-

nomgången av katalogerna omfattade även program som fanns under mer 

allmänna kategorier som invandrarprogram eller program för invandrarele-

ver (”program på svenska om och för invandrare”, som man benämner det i 

en av UR:s kataloger), internationalisering av undervisningen, program om 

tvåspråkighet men även mer specifika kategorier som exempelvis minori-

tetsprogram. Det främsta skälet till att jag från början valde att göra sök-

ningen brett var att det ganska snart stod klart att det inte bara saknades 

specifika kategorier eller benämningar som kunde peka ut att program hand-

lade om romer eller hade en närliggande tematik, utan även att program 

med dylik tematik helt lyste med sin frånvaro.  

Om man betraktar programutbudet utifrån ett minoritetsperspektiv så 

kan det konstateras att den minoritet som förekommer mest frekvent är den 

judiska minoriteten. Katalogernas klassificering och rätt så preciserade åter-

givning av programmens innehåll låter oss förstå att tematiken oftast rör den 

judiska religionen. Programmen för invandrare riktas i allmänhet oftast till 
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grekiska, turkiska, finska eller serbokroatiska elever. Internationaliserings-

tendenser märks under början av undersökningsperioden genom att man 

hittar program som handlar om urinvånare i Australien men även u- länders 

problem. Under 1970-talet fick Sverige, som redan framgått, en invandrarpo-

litik med nya utgångspunkter, där ett mer internationellt orienterat multi-

kulturellt präglat förhållningsätt fick en framträdande plats. Detta återspeg-

lades även i utformningen av den svenska skolans läro- och kursplaner. 

Denna utvecklingstendens märks i UR:s programkatalog främst genom att 

man lyfter fram program som till exempel handlar om ”Internationalisering-

en av undervisningen” eller det som benämns som ”Kulturer i kollision” eller 

”Vad händer när vår kultur kolliderar med andra normsystem?”100  

Program om de inhemska minoriteterna under början av 1980-talet berör 

bland annat den samiska minoritetsbefolkningen, där man under rubriken 

Sverige i närbild erbjuder programmet Nöjesfält eller renbete som enligt 

UR:s beskrivning handlar om turismen och hur den inverkar på rennäring-

en.101 Den judiska minoritetens religion och historia (med fokus på Förintel-

sen) intar en framträdande plats under 1980-talet. Under den här tidspe-

rioden får konflikten i Mellanöstern ett stort utrymme i programutbudet.102 

Den romska minoriteten berörs i ett av de program som ingick i serien c/o 

Sweden, som i katalogen återfinns under rubriken Invandrarfrågor: om 

invandrare och invandrarländer.103 

Under 1980-talet blev programutbudet som riktade sig till invandrare el-

ler som handlade om invandrare i allmänhet mer omfattande. Frågor som 

rör tvåspråkighet, dess villkor och betydelse är en tematik som får utrymme. 

Det handlar bland annat om modersmål och tvåspråkighet som en fördel och 

resurs för svenska invandrarungdomar.104 

1990-talets utbud domineras av program om den judiska minoritetsgrup-

pen. Under det här decenniet framträder Förintelsen som den i särklass mest 

skildrade historiska händelsen. Programmen om Förintelsen handlar om de 

överlevandes berättelser men diskuterar också, som katalogbeteckningarna 

beskriver det, svenska ungdomars okunskap om och även förnekelse av ju-

deutrotningen under andra världskriget.105  

Under den här perioden får även den romska minoritetens historia och 

kultur ett något större utrymme. Under början av 1990-talet finner man, 

                                                             
100 UR:s  Programkatalog med planeringsråd 1974/75, Gymnasieskolan; Programkatalog Radio och tv i 

skolan, läsåret 1978/79 – Högstadiet So/No. 
101 UR: programkataloger för åren 1982 och 1983.  
102 UR:s programkataloger för åren 1981-1989.  
103 UR:s Radio och tv- programkatalog 1987. 
104 UR:s programkatalog för 1982, serien Sommarpedagogerna.  
105 UR:s programkatalog – program sända t o m 30 juni 1992, 134. Exempel på ovanstående beskrivning: 

När historien förnekas, ett radioprogram vars innehåll sammanfattas i katalogen med följande ord: ”Det 

finns idag svenska ungdomar som hävdar att judeutrotningen under andra världskriget aldrig har skett och 

att koncentrationslägren är filmrekvisita som byggts efter kriget.” 
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under rubriken Invandrar- och minoritetsfrågor, en serie radioprogram 

som berör ”zigenarfrågor” ur ett historiskt perspektiv.106 Mot slutet av årt-

iondet finner man också under rubriken Mångkultur- och minoritetsfrågor 

en serie på fyra program om det så kallade resandefolket som bygger på den 

svenska författaren och journalisten Bo Hazells skildring av deras liv.107  
Från tiden för millennieskiftet och fram till år 2013 visar Utbildnings-

radions programutbud om den romska minoriteten prov på en ökad frekvens 

såväl kvantitetsmässigt som med avseende på tematikurval. Minoritetsfrågor 

belysta och diskuterade ur ett ungdomsperspektiv gör sig gällande under 

början av perioden i två olika programserier om unga romer i Sverige.108 
Diskrimineringsproblematiken lyfts upp och belyses med anknytning till 

minoritetsfrågor i synnerhet, men även i mer allmänna termer. Diskrimine-

ringen av den romska minoriteten behandlas i förhållande till andra diskri-

minerade och förföljda grupper som till exempel funktionshindrade, invand-

rare och homosexuella. Programmen med denna tematik anlägger både hi-

storiska och nutida perspektiv.109 I serien En bok en författare får vi möta 

ett antal svenska författare och journalister som utifrån skilda perspektiv har 

skrivit om den romska minoriteten. Serien Det röda hjulet skildrar den 

romska kulturen med fokus på dess musikaliska uttryck. 

Med tanke på undersökningens fokus på specifika ålderskategorier, så har 

uppmärksamheten framför allt riktats mot program som är avsedda att an-

vändas i undervisningsverksamheten för grundskolans högstadienivå samt 

gymnasieskolan. Detta urval utökades dock efter att jag närmare bekantat 

mig med programmens innehåll, med att även omfatta program om den 

romska minoriteten vars målgrupp i katalogerna betecknas som vuxenöver-

gripande och/eller för Grundvux/Komvux. Utifrån egen gymnasielärarerfa-

renhet menar jag att utbildningsprogram av det senare slaget i de allra flesta 

fall kan lämpa sig väl även för undervisningen på gymnasiet.  

Den sammanfattande bilden reser ett antal frågor kring källornas innehåll 

och minoritetsfrågornas betydelse och plats i den svenska skolan med Ut-

bildningsradions läromedelsutbud som utgångspunkt. Kontinuitets- och 

                                                             
106 UR:s programkatalog för program sända t o m 30 juni 1992. Radioprogrammen Europas första ”svarta” 

och Han slåss för sitt folk.   
107 UR:s programkatalog 1999/2000 för tv- och radioprogram sända t o m 30 juni 1999. Tv-Resandefolket: 

Anna och Kenneth, Solweig och Gullvi, Resande i dagens Europa och Jasmine och Roger. 
108 Om inget annat anges har informationen om Utbildningsradions program i nedanstående resonemanget 

hämtats från http://www.ne.se/ur/sok [sidan besöktes under flertal tillfällen] samt en förteckning över 

Utbildningsradions program under åren mellan 2006 och 2012 som till författaren tillhandahållits av Sara 

Ottosson bibliotekarie vid Utbildningsradion i Stockholm. Listan som skapades i enlighet med författarens 

instruktioner angående tids- och målgruppsbegränsningar återfinns i författarens ägo och kan, vid förfrågan, 

uppvisas. Sökningen på UR:s hemsida (där möjligheten finns att, via Nationalencyklopedins (NE) sida 

komma åt hela UR:s nyare programutbud) gjordes utifrån ovanbeskrivna kriterier för den analoga katalog-

sökningen. De aktuella programmen är Född zigenare, idag rom, del 1 och del 2 samt Gipsy/se (fyra avsnitt).   
109 Serien Ramp höjdare: Fördomar samt serien Ramp om historia: Folkhemmets baksida.  
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förändringstendenser i framställningen av den romska minoriteten samt 

möjliga förklaringar till dessa, blir därför oundvikligen en del av empiriana-

lysen. I kommande textavsnittet redogör jag för och diskuterar undersök-

ningens metodotologiska utgångspunkter.   

Metodologiska utgångspunkter 
 

Det här arbetets syfte är att undersöka och analysera konstruktionen av bil-

den av den svenska minoritetsgruppen romer i Utbildningsradions (UR) 

program utifrån de etniska och kulturella egenskaper som gruppen tillskrivs 

och kategoriseras med. Arbetets undersökning förläggs till perioden mellan 

1975 och 2013, en period då den svenska invandrar- och minoritetspolitiken 

etableras och utformas men också skiftar fokus och expanderar med tiden.  

Den kontextuella inramningen  

 

Under slutet av 1960-talet började den svenska staten för första gången for-

mulera en invandrarpolitisk strategi, och som 1975 ledde till en ny invand-

rar- och minoritetspolitik med jämlikhet, valfrihet och samverkan som mål. 

En tidigare assimileringspolitik ersattes med en uppfattning om att invand-

rar- och minoritetsgrupper borde integreras i det svenska samhället med 

möjligheten att behålla sin kulturella och språkliga identitet. De tidigare 

assimileringspolitiska målen var särskilt tydliga i den politik som riktades 

mot landets inhemska minoriteter som tornedalsfinnar och samer, men även 

romer där man ansåg att ”zigenare bäst anpassades till en socialt och materi-

ellt acceptabel standard om dessa frångick sin kulturella identitet”.110 

Under 1980-talet fick mångfalds- och mångkulturfrågorna ökad aktualitet 

i Sverige. I regeringspropositionen från 1986 skrev dåvarande invandrarmi-

nistern Anita Gradin att: ”Sverige är på väg att bli ett multikulturellt sam-

hälle och detta är att se som en positiv utveckling.”111 1990-talet innebar en 

utvärdering och omformulering av den svenska invandrar- och minoritetspo-

litiken med fokus på dess framtida utformning.112 1999 gav den svenska riks-

dagen sitt godkännande till att Sverige skulle ratificera Europarådets ram-

konvention om skydd för nationella minoriteter, vilket för romernas del 

innebar att gruppen blev en av landets officiella nationella minoriteter.113 

                                                             
110 Karin Borevi, ”Svensk invandrarpolitik under (om)formulering”. Politica, 30 (1998): 168; Se även: 

Christina, Johansson. ”Svensk invandrings- och flyktingpolitik,” i Migration och etnicitet. Perspektiv på ett 

mångkulturellt Sverige, red. M. Darvishpour & C. Westin (Lund: Studentlitteratur AB, 2008), 199f. 
111 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria. (Stockholm: Gid-

lunds Bokförlag, 1992), 365f. Borevi (1998), 168-174. 
112 Borevi (1998), 176; Lorentz (2007), 92.  
113 Lorentz (2007), 83. 
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Ovanstående invandrar- och minoritetspolitiska förändringar har haft in-

verkan på de flesta sfärer av samhällslivet. De politiskt initierade förändring-

arna i synen på det svenska samhällets kulturella och etniska heterogenitet 

återspeglas också i en av samhällets viktigaste institutioner, skolan. Skolans 

värdegrund speglar samhällets normer och värderingar och de politiska av-

sikterna finns formulerade i läroplaner och kursplaner som lärarna har skyl-

dighet att följa. Så även det mångkulturella perspektivet.114 

Det är i denna samhälleliga kontext som mitt empiriska material ska pla-

ceras. Det empiriska materialet definieras i arbetet som läromedel som 

skapats i syfte att användas i undervisningssammanhang inom den svenska 

skolan, som medför vissa krav och förväntningar i avseende på materialets 

innehåll. Som utbildningsmaterial ingår programmen nödvändigtvis ”i en 

samhällelig, politisk, kulturell och utbildningsrelaterad kontext” vilket inne-

bär att kunskapsförmedling (som ovillkorligt inbegriper både fakta, värde-

ringar och normer) blir en avspegling av det större sammanhang som det 

producerats i.115 Bilden av den romska minoriteten som den framställs i det 

empiriska materialet kommer således att analyseras och tolkas i förhållande 

till svenska skolans läroplaner, där läroplanerna ses som en del av den bre-

dare sociala kontexten. Detta innebär en analys där läroplanernas mångkul-

turella värdegrund, uppfattningen om ”de Andra” i allmänhet - och den 

romska minoritetsbefolkningen i synnerhet - samt uppfattningen om ”de 

Andras” plats i det svenska samhället kommer att jämföras med representat-

ionen av det samma i mitt empiriska material. På det sättet blir UR:s repre-

sentation av den romska minoriteten en del av en större, samhällelig, kon-

text.  

Arbetets periodisering  

Invandrar- och minoritetspolitiken  

 

Det samhälleliga sammanhang och den utvecklingen som undersökningspe-

rioden spänner över innebär en del betydelsefulla förändringar av invandrar- 

och minoritetspolitiken. Förändringar av inriktningen på invandrar- och 

minoritetspolitiken har i sin tur lett till förändringar i skolans kunskapsför-

medling i fråga om krav på bland annat synliggörande av invandrare och 

minoriteter. Undersökningen kommer att ta hänsyn till dessa förändringar. 

                                                             
114 Göran Linde, ”Om texter i etikens fält. Läroplaner i den svenska skolan”, i Värdegrund och svensk etnici-

tet, red. G. Linde (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 13; Niklas, Ammert. ”Om läroböcker och studier av 

dem,” i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, red. N. Ammert (Lund: Studentlitteratur 

AB, 2011), 31; Lorentz, (2007), 16ff. 
115 Niklas, Ammert. ”Inledning” i Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, red. N. Ammert 

(Lund: Studentlitteratur AB, 2011), 17-22. UR:s roll som läromedel diskuteras ytterligare längre fram i metod-

avsnittet. 



 

32 

Att få en god överblick över den svenska minoritetspolitiken under under-

sökningsperioden är dock en ganska komplex sak.  

Minoritetsfrågorna har överlag inte fått särskilt stor uppmärksamhet i 

Sverige.116 Detta kan möjligen förklaras med en frånvaro av politik riktad till 

inhemska minoriteter.  

Minoriteters rättigheter har börjat diskuteras i Sverige under 1950- talet 

när man från statens håll bland annat riktade uppmärksamhet mot vad man 

valde att kalla ”zigenarfrågan.” Under 1950- och 1960-talet utformades mi-

noriteternas rättigheter som program mot diskriminering inom ramen för 

olika FN-stadgor där minoriteterna själva tilldelades en passiv roll. 1975-års 

invandrar- och minoritetspolitik innebar också att begreppen invandrare och 

minoriteter användes som synonymer, samt att de inhemska minoriteternas 

rättigheter under 1970 och 80-talet i stor utsträckning definierades i förhål-

lande till invandrarnas. Under 1990-talet skedde dock en förändring vad 

gällde minoritetsrättigheterna. De mänskliga rättigheterna, både inom ra-

men för FN och Europarådets ramverk för minoritetsrättigheter, stärktes 

kopplat till de nationella minoriteternas egna kulturer och språk.117  

För Sveriges del ledde denna utveckling till att minoritetspolitiken om-

formulerades i och med att landet skrev på Europarådets konvention. De 

invandrar- och minoritetspolitiska förändringarna kan sägas utgöra ut-

gångspunkt för en kronologisk indelning av den svenska minoritetspolitiken, 

gjord av professor Lars Elenius.118 Han menar att efterkrigsperioden i fråga 

om den svenska minoritetspolitiken kan delas in i två olika perioder, där den 

första kan sägas omfatta tiden mellan 1960-talet och fram till 2000 och be-

tecknas som en period av ”liberal nationalistisk politik”. Den andra perioden 

utmärks av en postnationalistisk minoritetspolitik och växer fram efter 

2000. Inom den första, längre, perioden existerar dock en annan periodise-

ring som kan sägas vara från 1950-talets slut och fram till början av 1990-

talet. Under denna period blev liberaliseringstendenserna inom den svenska 

minoritetspolitiken ännu tydligare och assimileringsmålen inom politiken 

övergavs helt. Under perioden fram till 1990-talet blev ”politiken mot de 

nationella minoriteterna (…) påverkad av den generella invandrarpolitiken 

som förändrade synen på etnicitet och minoritetskulturer.”119 1990-talets 

utveckling innebar ”en övergång från perioden av nationell liberalisering till 

en postmodern period där beslut om bevarande av minoriteternas livsstil 

                                                             
116 Rapport från riksdagen 2011/12: RFR1. Kunskapsöversikt om nationella minoriteter, (Sveriges riksdag, 

Stockholm, 2012), 107f. 
117 Svanberg & Tydén,(1992) 406; Elenius,(2009), 251-254; Borevi (1998), 174. 
118 Elenius, (2006), 9. 
119 Elenius, (2006), 272. 
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överläts till dem själva. Europarådet arbetade fram ramkonventionen och de 

nationella minoriteterna började få en högre politisk status i samhället.”120 

Elenius kronologiska indelning av den minoritetspolitiska utvecklingen i 

Sverige sammanfaller med den som Karin Borevi för fram vad gäller den 

svenska invandrar- och minoritetspolitiken under perioden från mitten av 

1960-talet fram till slutet av 1990 talet. Tidperioden delas upp i tre olika 

faser som var och en varar i omkring tio år. Den första fasen som börjar vid 

mitten av 1960-talet och varar fram till mitten av 1970-talet, innebär en 

framväxt av en svensk invandrarpolitik framtvingad av en tilltagande arbets-

kraftsinvandring till Sverige. Den traditionella modellen som byggde på as-

similering av invandrare och minoriteter var inte längre hållbar. Invandring-

ens ändrade karaktär, som under 1970-talets andra hälft och 1980- talet allt 

mer övergick till flykting- och anhöriginvandring, ledde till att invandrarpo-

litiken började omformuleras. Mångfald och mångkultur blev ledord, be-

greppet minoritet försvann ur benämningen på politiken och minoriteterna 

underordnas i den generella invandrarpolitiken. Under den tredje perioden, 

under 1990-talet, bytte man benämning på politiken och invandrarpolitiken 

blev integrationspolitik samtidigt som mångkultur ersatts med mångfald.121 

För den romska minoriteten innebar utvecklingen att gruppen under den 

första tidsperioden i stor utsträckning var del av den generella invandrarpo-

litiken. På 1980-talet började den romska minoriteten i större utsträckning 

att organisera sig och själv föra kamp för sina intressen. Detta ledde bland 

annat till att Nordiska Zigenarrådet i samarbete med Statens Invandrarverk i 

samband med utformningen av en ny integrationspolitik presenterade en 

första rapport om romernas situation i Sverige. Den ledde sedan fram till 

1997-års rapport, Romer i Sverige – tillsammans i förändring, framlagd av 

en arbetsgrupp tillsatt av den svenska regeringen och bestående av både 

romer och representanter för olika svenska myndigheter. 1990-talets 

romska, minoritetspolitiska, aktiviteter resulterade i minoritetserkännandet 

år 2000.122 

Läroplaner   

 

I nästa steg skulle ovan beskrivna invandrar- och minoritetspolitiska kontext 

även kunna fogas samman med en utbildningsmässig dito vad gäller läro-

planers tillkomst och innehåll.  

                                                             
120 Elenius, (2006), 26 och 272. Elenius periodiserar minoritetspolitiken i Sverige med början i 1200- talet 

och delar in den i sammanlagt fem olika tidsperioder. Av dessa fem är det således de sista två som är aktuella 

för mitt arbete och redogörs för i resonemanget ovan. För att få en helhetsbild av Elenius resonemang se 

Elenius (2006), 24ff. 
121 Borevi (1998), 169-173. 
122 Rodell Olgaç (2006), 16f; Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 

och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering av Romer, 9; Cederberg (2010), 47f. 
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Den skolkommission som tillsattes efter andra världskriget förespråkade 

en demokratisk orienterad skola vars främsta uppgift skulle vara att fostra 

fria och demokratiska människor genom en så kallad objektiv undervisning. 

De centrala moralfrågor som skulle förmedlas genom skolans fostran under-

byggdes på vetenskaplig-rationell grund. Sekulariseringen av samhället in-

nebar att i undervisningen om moralfrågor så tog vetenskapen religionens 

plats.123 Den reformerade enhetsskolan skulle från 1960-talet vara en skola 

för alla där man genom utbildningen framför allt skulle främja enhetstän-

kande. Enligt den svenska staten skulle den pedagogiska forskningen bidra 

med enhetliga lösningar inom skolans område.124 

Med avseende på studiens tidsavgränsning är 1969 års läroplan för grund-

skolan (Lgr 69) den första som är av intresse för denna undersökning. Synen 

på ”de Andra” som en del av det svenska samhället tydliggörs genom exi-

stensen av skilda ”miljöer och tankesätt” inom det svenska majoritetssam-

hällets ramar, till exempel genom möjligheter för elever att genom kontakten 

med ”barn till nya medborgare, som genom immigration tillförs det svenska 

samhället” komma i beröring med nämnda.125  

1970 fick gymnasieskolan sin första läroplan (Lgy 70) i och med att fack-

skolan och yrkesskolan slogs samman och blev till gymnasieskolan, samti-

digt som Läroverk som skolform försvann.126 I den nya läroplanen betonades 

vikten av internationell orientering och att detta perspektiv efter grundsko-

lan skulle fortsätta att utvecklas och fördjupas i gymnasieundervisningen i 

syfte att ”kunna förstå andra folks situation” och ”kunna känna solidaritet 

med dem”.127  

1980-talet innebar en ny läroplan för grundskolan (Lgr 80) där man i ex-

plicita ordalag framhävde den ökade mångfalden i det svenska samhället i 

form av skilda livsåskådningar, normer och värderingar. Man poängterade 

att invandrarna hade rätt att få kräva respekt för sin etniska bakgrund.  Sko-

lans uppgift var, enligt läroplanen, att uppfostra till demokrati, tolerans och 

samverkan.128 

1990-talet ledde, i linje med den pågående reformeringen av den svenska 

skolan, till en revidering av både gymnasieskolans läroplan och läroplanen 

för vuxenutbildningen. Dessa skulle börja gälla från och med läsåret 

1992/93. Till det kom 1994 års läroplaner en för grundskolan (Lpo 94), och 

en för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94). Synen på och beskrivningen av det 

                                                             
123 Agneta Linné, ”Moralfostran i svensk obligatorisk skola”, i Värdegrund och svensk etnicitet, red. G. Linde 

(Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 38f. 
124 Lorentz, (2007), 59f. 
125 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan Lgr 69, Allmän del I. Skolöverstyrelsen, (Stockholm: 

Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1969), 48. 
126 http://www.lararnashistoria.se/theme/gymnasieskolans_larare_tidslinje  
127 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, Allmän del. Skolöverstyrelsen, (Stockholm: 

Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1970), 13.  
128 Linné,(2001), 44-46. Linné citerar här Lgr 80. 

http://www.lararnashistoria.se/theme/gymnasieskolans_larare_tidslinje
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svenska samhället som mångkulturellt blev tydlig i de reviderade läroplaner-

na, men omformulerades i de nya läroplanerna till kulturell mångfald vars 

betydelse framhävs under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag.129 

1999, när Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter, lade man till krav på ”kunskaper om de nationella 

minoriteternas kultur, språk, religion och historia” i bägge läroplantexter-

na.130  

De nya läroplanerna för både grundskolan, förskoleklass och fritidshem 

(Lgr 2011) och för gymnasieskolan (Gy 2011) som trätt i kraft 2011 har inne-

burit få förändringar i fråga om formuleringar kring synen på den kulturella 

mångfalden och ”de Andras” kultur som en del av det svenska samhället. 

Begreppet kulturarv omdefinieras dock från att i de tidigare läroplanerna 

omfatta ”vårt eget” till att bli ”det gemensamma” kulturarvet.131 

I syfte att försöka lyfta fram både kontinuitet och förändringstendenser el-

ler brytpunkter i den svenska invandrar- och minoritetspolitiska samt ut-

bildningsmässiga kontexten under tidsperioden 1975-2013 har jag, utifrån 

ovanstående, valt att ordna mina undersökningsdelar enligt följande:  

 1970 och 80-talen 

Föreliggande undersöknings bortre tidsgräns utgörs av år 1975, då den 

svenska invandrar- och minoritetspolitiken för första gången fick en klart 

uttalad strategi och inriktning. Assimileringspolitiken övergavs och integrat-

ion av invandrare och minoriteter i det svenska majoritetssamhället blev det 

nya politiska målet. Den nya synen på kultur och kulturell identitet blev sär-

skilt tydlig i den förändrade uppfattningen om inhemska minoriteters rättig-

heter. Den ökade invandringen medförde också en förändring av den poli-

tiska definitionen av det svenska samhället, som nu beskrevs i mångkultu-

rella termer. Samtidigt togs minoritetsfrågorna bort från dagordningen och 

den romska minoriteten blev, i allt väsentligt, en del av den generella in-

vandrarpolitiken.  

Det utbildningsmässiga sammanhanget återspeglar också, genom sina lä-

roplansformuleringar, förändringar i motsvarande politiska. I 1969-års läro-

plan för grundskolan (Lgr69) lyfte man fram det som uppfattades som den 

framväxande heterogeniteten i det svenska samhället genom att skriva om 

närvaron av skilda miljöer och tänkesätt samt barn till de nya medborgarna. 

                                                             
129 Utbildningsdepartementet. Reviderade Mål och riktlinjer för gymnasieskolan, Lgy 70, för vuxenutbild-

ningen, Lvux 82; Programmål för gymnasieskolan, för grundläggande vuxenutbildningen.(Stockholm: 

1992); Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpf 94. 

Skolverket (Stockholm: Fritzes, Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006: 23), 3. 
130 Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 

Skolverket (Stockholm: Fritzes, Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2009:18), 10. 
131 Jonas von Nolting. ”God patriot eller sann kosmopolit? Om kulturell identitet, kulturarv och interkultu-

rellt perspektiv inom historieämnet i den svenska grundskolan,” i Historiedidaktik i Norden 9, del 2: Histo-

risk kunskap, red. Per Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund & Carsten Tage Nielsen (Malmö högskola och 

Högskolan i Halmstad: 2012), 157.   
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Den nya invandrar- och minoritetspolitiken formades som ett resultat av en 

ökad invandring till Sverige och detta märktes också i läroplanstexten. För-

ståelsen och solidariteten med andra blev viktiga beståndsdelar i 1970-års 

läroplan för gymnasieskolan samtidigt som mångkultur och mångfald, på 

samma sätt som i det invandrarpolitiska sammanhanget, under 1980-talet 

blev ledord i läroplanen för grundskolan.  

 1990-talet 

1990-talet innebar, sett ur ett minoritetspolitiskt perspektiv, stora föränd-

ringar för den romska gruppen. Efter 1980-talets frånvaro från den politiska 

agendan började romer återigen synas, samtidigt som den svenska invand-

rarpolitiken reformerades och omformades till integrationspolitik. Minori-

tetsbegreppet, främst kopplat till minoritetsgruppernas rättigheter i förhål-

lande till majoritetssamhället, blev under det här decenniet ett viktigt poli-

tiskt ämne i Sverige. Detta som ett resultat av internationella influenser. För 

romernas del resulterade kampen för minoritetsrättigheter i ett minoritets-

erkännande år 2000.  

Även i fråga om läroplaner kan 1990-talet ses som en tydlig avgränsad pe-

riod. Den svenska skolan genomgick stora reformer och både grund- och 

gymnasieskolan fick nya läroplaner. De minoritetspolitiska förändringarna 

återspeglas också i läroplanstexterna i och med att de nationella minorite-

terna, efter erkännandet, fick sin tydliga plats i krav som ställdes på skolans 

kunskapsförmedling om dessa.  

 2000-2013  

Minoritetserkännandet år 2000 har lett till att en del krav har ställts på ma-

joritetssamhället med avseende på förstärkandet av minoriteternas rättig-

heter. För den romska minoriteten har detta bland annat inneburit en for-

mulering av en medveten strategi i kampen mot diskrimineringen av romer, 

och en spridning av kunskaper om minoritetens historiska, kulturella och 

språkliga förutsättningar i Sverige.132  

I utbildningskontexten innebär den sista tidsperioden inga större föränd-

ringar, även om nya läroplaner på både grund- och gymnasienivån har till-

kommit 2011. Med tanke på arbetets tematik är dock omformuleringen av 

begreppet ”vårt eget kulturarv” från 1990-talets läroplaner till ”det gemen-

samma kulturavet” i 2011-års läroplaner intressant i ljuset av skolans uppgift 

att som en av samhällets viktigaste institutioner sprida kunskaper om och 

inkludera de nationella minoriteternas historia i den svenska berättelsen.133 

Vid presentationen av arbetets resultat inleds respektive tidsperiod med 

en kortare redogörelse för det politiska sammanhanget och de aktuella läro-

                                                             
132 Rapport från riksdagen 2011/12: RFR1. Kunskapsöversikt om nationella minoriteter, (Sveriges riksdag, 

Stockholm, 2012), 25. 
133 Ibid, 29. 
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planerna. Därefter analyseras empirin utifrån de angivna teoretiska ramarna 

i förhållande till ovan beskrivna samhälleliga kontext. 

Analysmetoden   

 

Begreppet representation utgör det analytiska navet i detta arbete. Represen-

tation kan inbära många olika saker, men i föreliggande arbetet handlar 

representation om en betydelse- och meningsskapande process där kollek-

tiva föreställningar skapas och formas, och vars mest betydande komponent 

kan sägas vara språket och det sätt på vilket vi väljer att använda det. Stuart 

Hall menade att: 

 

In language, we use signs and symbols – whether they are sounds, written words, 

electronically produced images, musical notes, even objects – to stand for or repre-

sent to other people our concepts, ideas and feelings. (…) Representation through lan-

guage is therefore central to process by which meaning is produced.134 

 

Verkligheten får således ny betydelse genom de ord vi väljer att använda, de 

historier som vi väljer att berätta, de bilder vi skapar och de värderingar som 

vi väljer att lägga i den när vi klassificerar och kontextualiserar den. Sam-

hällets kulturella praktiker och dess tankesystem sammanlänkar alla dessa 

meningsskapande och kunskapsunderbyggande processer.135 En viktig 

aspekt av representationsprocessen som den definieras ovan är också att den 

inbegriper ett maktperspektiv. Stuart Hall formulerade det på följande sätt: 

 

Power, it seems, has to be understood here, not only in terms of economic exploita-

tion and physical coercion, but also in broader cultural or symbolic terms, including 

the power to represent someone or something in a certain way – within a certain „re-

gime of representation´. It includes the exercise of symbolic power through represen-

tational practices. Stereotyping is a key element in this exercise of symbolic vio-

lence.136 

 

Representationsprocessen tillmäter sålunda språket och vårt sätt att an-

vända det stor betydelse samtidigt som maktperspektivet är processens un-

derliggande komponent.  

I mitt fall handlar makten över representationen och definitionen av un-

derordnade minoriteter om majoritetens kunskapande om den romska mi-

                                                             
134 Stuart, Hall. Chapter 1, “The work of Representation,” i Representation: cultural representations and 
signifying practices, red. Stuart Hall. (London: Sage, 1997), 3. 
135 Ibid, 2f. 
136 Stuart, Hall. Chapter 4, “The Spectacle of the Other” i Representation: cultural representations and 

signifying practices, red. Stuart Hall. (London: Sage, 1997), 259. Halls egen kursivering. 
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noritetens kulturella och etniska identitet, och i vilket mån den tillåts vara 

varierande, inkluderande och nyanserad. På detta sätt visar sig språket vara 

ett viktigt instrument i förhållandet mellan den svenska majoriteten och den 

romska minoriteten. Det är viktigt att slå fast att jag inte har för avsikt att 

”upptäcka” och försöka redogöra för och förstå vad det är som egentligen 

finns bakom bilden av romer som förmedlas i det empiriska materialet. Det 

handlar istället om att redogöra för, och utifrån de teoretiska och metodolo-

giska utgångspunkterna, försöka strukturera och analysera det empiriska 

materialet. För att kunna göra detta har jag valt att luta mig mot Faircloughs 

kritiska diskursanalys.  

Diskursanalysens funktion är att utgöra ett verktyg med vars hjälp det 

empiriska materialet ska klassificeras och kategoriseras. Diskursanalys som 

metodologisk utgångspunkt innebär att man tillskriver språket en aktiv och 

viktig roll när det gäller att inte bara avspegla och beskriva, utan också forma 

och förändra vår omvärld. Det är genom de diskurser vi formar och använder 

som den fysiska världen får betydelse och mening. Förändringar i bruket av 

språket leder följaktligen till förändringar av den sociala verkligheten.137 

Den kritiska diskursanalysen lyfter även fram relationen mellan diskurs 

och makt, samt de diskursiva praktikernas roll vad gäller formandet av kun-

skap. Olika diskurser ses som konstituitiva i fråga om olika samhälleliga 

aspekter och anses bidra och medverka till produktionen, transformationen 

och reproduktionen av ”the objects of social life.”138 I det här arbetet definie-

ras diskursbegreppet i enlighet med Faircloughs begreppsanvändning där en 

diskurs ses som ett språkbruk, vilket är en form av social praktik snarare än 

en rent individuell aktivitet. Fairclough skriver:  
 

In using the term ‟discourse‟ I am proposing to regard language use as a form of social 

practice, rather than a purely individual activity or a reflex of situational variables. 

This has various implications. Firstly, it implies that discourse is a mode of action, one 

form in which people may act upon the world and especially upon each other, as well 

as a mode of representation.139 

 

Nämnda syn på språk eller språkbruk innebär att diskursen formas och be-

gränsas av de samhälleliga strukturerna, av rådande normer och värderingar 

av både diskursiv och icke diskursiv karaktär.140 Fairclough menar vidare att 

                                                             
137 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitte-

ratur AB, 2000), 15f. 
138 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Blackwell Publishers Inc., 2002), 41 
139 Ibid, 63 
140 Ibid, 64. Fairclough inspireras av den marxistiska ideologin så som den utformades av den algerisk – 

franske filosofen Louis Althusser vilket innebär att man ser vissa delar av den samhälleliga strukturen som 

icke diskursiva. De delarna av den samhälleliga strukturen som det syftas på benämns som olika sociala eller 

kulturella processer eller som de olika ekonomiska logikerna. I det här fallet skriver Fairclough att diskursen 

påverkas: ”by class and other social relations at a societal level, by the relations specific to particular institu-
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varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som består av tre olika 

dimensioner. Dessa definieras på följande sätt: som text (tal, skrift eller olika 

visuella uttryck); som diskursiv praktik (vilket inbegriper både produktion 

och konsumtion av text); och som social praktik. Vid en analys av en kom-

munikativ händelse ska man försöka hantera alla tre dimensioner, vilket 

pekar på en analys av texters egenskaper, de produktions- och konsumtions-

processer som hör samman med texten samt den bredare sociala praktik 

som den kommunikativa händelsen är en del av.141  

Förändringar inom en diskursordning är möjliga och de kan ske genom att 

man väljer att utnyttja diskurser på ett nytt sätt. Genom vårt språkbruk kan 

vi välja att reproducera eller ifrågasätta den rådande diskursen. Olika typer 

av språkbruk eller diskurser bygger på andra händelser. Vi börjar aldrig om 

från början. Det kan ses som ett uttryck för intertextualitet, vilket innebär att 

texter bygger på tidigare texter och betydelseformationer och blandar olika 

diskurser. Detta bidrar till historisk utveckling och är ett uttryck för både 

kontinuitet och förändring. Möjligheterna till förändring begränsas dock av 

maktrelationer i samhället som bestämmer vilka aktörer som ges tillträde till 

de olika diskurserna.142 

Den kritiska diskursanalysen lyfter fram maktrelationerna i samhället.143 

Dessa handlar om och bestäms av ideologi som kan definieras som ”proposi-

tions that generally figure as implicit assumptions in texts, which contribute 

to producing or reproducing unequal relations of power, relations of domi-

nation.”144 Samhällets ideologiskt definierade relationer av dominans be-

handlas av Stephen Riggins i antologin The Language and Politics of Exclus-

ion: Others in Discours där den kritiska diskursanalysen används vid studiet 

av fördomar och social ojämlikhet i de moderna, mångkulturella, sam-

hällena. Positiva värdeomdömen, kort social distans och goda kunskaper om 

”den Andre” hör, enligt Riggins, ihop. Historiskt sett har dock olikheter be-

tydligt oftare varit fruktat än uppskattat. Undantaget från detta mönster är 

fenomenet exotism där ”den Andre” betraktats som annorlunda men vacker. 

”Annorlundahetens diskurser” (”discourses of Otherness”) formas då av 

såväl den dominerande majoriteten som den underordnade minoriteten. 

                                                                                                                                               

 

 

 

 
tions such as law or education, by systems of classification, by various norms and conventions of both a 

discursive and non- discursive nature…” 
141 Ibid, 71. 
142 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), 76-79 och 132. 
143 Hit räknar Fairclough bland annat genus-, klass- och etniska relationer men även relationer mellan 

politiker eller vetenskapsmän och den bredare publiken. 
144 Norman Fairclough, Media Discourse (New York: St. Martin´s Press Inc., 1997), 14 
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Identitetsdiskurser (”the discourses of identity”) som artikuleras av majori-

tetsbefolkningen blir ofta både entydiga och monologiska till sin natur. Detta 

som ett resultat av att majoritetsgruppen för det mesta har, ganska lätt för 

att både definiera och bekräfta sin egen identitet. De identitetsdiskurser som 

utformas av de underordnade minoriteterna blir dock motstridiga, komplexa 

och ironiska. Humor och satir blir effektiva verktyg i minoriteternas dis-

kurs.145 

Faircloughs analysmodell, som den presenterats i ovanstående resone-

mang, kommer sålunda att utgöra ett analytiskt raster med vars hjälp arbe-

tets källmaterial klassificeras och kategoriseras i fråga om de diskursiva ytt-

randen om romer som förekommer. Invandrar- och minoritetspolitiken samt 

utbildningsväsendets syn på minoritetsgruppens plats i den svenska histo-

rien och samhället så som den utformats i skolans läroplaner utgör, som 

sagt, en del av en bredare social praktik.  Med hjälp av diskursanalysens 

betoning av intertextualitet tror jag mig kunna rikta uppmärksamhet inte 

bara mot kontinuitet, utan också mot eventuellt diskursiva förändringar i 

artikuleringen av skilda diskurser. Kritisk diskursanalys innebär att man 

medvetet koncentrerar sig på att bedriva en form av just kritisk forskning, 

vars syfte blir att i möjligaste mån försöka utforska och kartlägga maktrelat-

ioner i samhället. De diskursiva praktikerna ses här som både skapande och 

reproducerande vad gäller ojämlika maktförhållanden mellan olika sam-

hällsskikt eller grupper. Historiskt sett har (makt)relationerna mellan något 

förenklat det svenska majoritetssamhället å den ena sidan, och romerna å 

den andra sidan, präglats av majoritetssamhällets förtyck, förföljelser och 

förbud av olika slag. En viktig aspekt av analysen kommer således att utgöras 

av belysningen av de eventuella maktideologiska yttranden som framträder i 

materialet och på vilket sätt som dessa upprätthåller eller problematiserar de 

rådande maktförhållandena i samhället. 

Utbildningsradions program som läromedel   

 

Utbildningsradions program om minoritetsgruppen romer har en avgörande 

funktion för arbetets utformning och resultat. Syftet med nedanstående re-

sonemanget är att både problematisera och argumentera för synen på pro-

grammen som läromedel som skapats i syfte att användas i skolans under-

visning.  

Utbildningsradion (UR) har sin bakgrund i Skolradion som startade sin 

försöksverksamhet år 1928. Statens syn på det nya mediets möjligheter 

grundades på ett behov av ett medium för upplysning och information i 

samhället. Medborgarna i det nya, moderna, och demokratiska samhället 

                                                             
145 Stephen Harold Riggins, ”The Rhetoric of Othering,” i The Language and Politics of Exclusion: Others in 

Discourse, ed. Stephen Harold Riggins. (Thousand Oaks: Sage Publications, 1997), 1-6. 
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förväntades vara politiskt och kulturellt välutbildade och i skapandet av en 

ny medborgare fick skolradion en framträdande roll. Skolradion blev en del 

”av den nationella diskursen som förmedlare av den svenska gemenskapsan-

dan.”146 Redan från början grundades verksamheten på ett samarbete mellan 

Skolöverstyrelsen (SÖ) och Radiotjänst, där SÖ ordnade med programmen 

och programhäftena och Radiotjänst svarade för kostnaderna.147 

1960-talet innebar en betydande expansion i fråga om utbildningspro-

gram i radio och tv. Detta kan ses som ett resultat av en utbildningsexpans-

ion i samhället i övrigt. När skol-tv startade sin verksamhet 1961 satsade 

man på program som skulle komplettera skolans undervisning. En betoning 

lades som tidigare nämnts på internationella frågor med historiska perspek-

tiv i linje med skolans läroplaner. Samhällsutvecklingen från 1970-talet och 

framåt gav också ökat utrymme åt mångkulturella perspektiv. Lärarrollen 

förändrades då lärarna förväntades arbeta mer interaktivt med stöd av ut-

bildningsprogrammen och eleverna tillskrevs en mer aktiv roll. Utbildnings-

programmen under 1970- och 80-talet handlade om stora och aktuella frågor 

som miljön, kvinnofrågan eller de nya minoriteterna i samhället, vilket också 

gav utbildningsprogrammen en ny identitet.148 

Produktionen av utbildningsprogrammen finansierades via skattemedel. 

Expansionen, finansieringen samt anknytningen till folkrörelserna ledde till 

en diskussion om både graden och arten av den statliga inblandningen, samt 

avgränsningar mellan olika typer av utbildningsprogram. Utbildningsradion 

AB blev 1976 ett dotterbolag till SR. Genom riksdagsbeslut menade man att 

UR:s verksamhet ”[inte] ska grunda sig på journalistiska värderingar utan 

främst på pedagogiska och utbildningspolitiska bedömningar”.  UR:s ställ-

ning som en från SR självständig organisation eller som ett av fyra program-

bolag i SR-koncernen kom dock att bli en politisk fråga. Socialdemokraterna 

och folkrörelserna drev den första linjen medan den andra var i enlighet med 

de borgerligas uppfattning. Socialdemokraterna ändrade dock uppfattning, 

och man talade istället om UR:s utvidgade verksamhet som ett av företagets 

uppdrag. UR:s samarbete med utbildningsmyndigheter skrevs in i företagets 

avtal med staten. Resultatet blev bildandet av Utbildningsradion (UR) 

                                                             
146 Runcis, (2001), 18. 
147 Ibid, 13-18. Se också: Maija Runcis & Bengt Sundin, Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram 

som kulturellt och politiskt problem.  (Skrifter om utbildningsprogrammens historia utgivna av Stiftelsen 

Etermedierna i Sverige Nr 17, 2006), 12f. 
148 Runcis & Sundin, (2006), 25, 99, 150ff. Se även: Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: historie-

bruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud. 

Avhandling för doktorsexamen. (Mittuniversitetet, fakulteten för Humanvetenskap, Härnösand, 2011, Sisyfos 

förlag, Uppsala), 43-50. Karlsson redogör här för de utvalda AV-centralernas utlåningsstatistik. AV-

centralernas utbud omfattade även UR:s programproduktion.  
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1978.149 1993 blev UR ett självständigt bolag vilket medförde ett nytt avtal 

med staten och ett eget sändningstillstånd.150 

I artikeln Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnper-

spektiv definierar Anne- Li Lindgren de medier som används i svensk 

undervisning, bland annat Utbildningsradion, som läromedel. Hon anser det 

vara viktigt att studera dessa som ”förmedlare av kulturella och samhälleliga 

föreställningar”.151 I och med digitaliseringen av Utbildningsradions pro-

duktioner, så sker distributionen både via public service TV och direkt till 

skolor.  Programmen är även tillgängliga på internet. Detta gör, menar Lind-

gren, att UR får en unik position som skiljer dem från andra typer av läro-

medel i fråga om såväl distributions- som produktionsvillkor. Utbildnings-

radions förändrade organisation innebär därmed att de som kommer till tals 

i produktionerna och i vilka syften också är kopplat till produktions- och 

distributionsvillkoren.152   

Utbildningsprogrammen har av forskare betraktats både som en statlig 

följare i frågan om folkbildningen, men också som en uppstickare i utbild-

ningsfrågor. Båda dessa aspekter kan ses som ”dels […]ett utryck för en stat-

lig utbildningspolitik, främst utformad av pedagoger, dels som ett uttryck för 

en granskande journalistik, främst format av journalister.”153 Programmen 

speglar också samtidens kulturella föreställningar. De kan därför sägas av-

spegla samhällets utveckling men med en självklar koppling till den statliga 

utbildningspolitiken.154 För att summera det hela, på sin hemsida beskriver 

UR sitt uppdrag på följande sätt: ”UR har i uppdrag att producera utbild-

nings- och folkbildningsprogram. Vi för en nära dialog med våra användare 

och knyter an till läro- och kursplaner för att vara så relevanta som möj-

ligt.”155 

Det är, som framgår av ovan, viktigt att vara medveten om UR:s unika 

ställning i läromedelssammanhang vad gäller programmens produktions- 

och distributionsvillkor. Samtidigt tyder både befintlig forskning om UR och 

UR:s egen presentation på att utbildningsprogrammen i sin utformning, på 

samma sätt som andra typer av läromedel, tar hänsyn till de utbildningspoli-

tiska målen i skolans läro- och kursplaner. Detta är den kontext som pro-

grammen kommer att relateras till i den kommande analysen.  

                                                             
149 Runcis & Sundin,(2006), 14, 161–167. Citatet i arbetet kommer från SOU 1977:19, Radio och tv 1978- 

1985. (s. 161) 
150 Runcis (2001), 70; http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta [2014-05-13] 
151 Anne- Li Lindgren, ”Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnperspektiv,” Locus 3-4 

(2011): 8. 
152 Lindgren (2011), 8f. 
153 Runcis & Sundin, (2006), 14. 
154 Ibid, (2006), 14 och 176. 
155  http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta [2014-05-13] 

http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta
http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta
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UR:s program – texten och bilden  

 

Utbildningsprogrammens diskursiva utsagor består i det här arbetet av text 

och talat språk, men även av bilder. Inom den kritiska diskursanalysen anser 

man att en diskurs och dess diskursiva praktiker inte enbart omfattar skrift-

språket, utan också tal, ljud och det visuella. Perspektivets företrädare menar 

visserligen att man vid analysen av diskursiva uttryck bör visa hänsyn till det 

visuellas särskilda egenskaper (som skiljer dessa från de textuella utsagorna) 

men man väjer inte för att göra analyser av bilder som om de vore skrift-

språk.156 Fairclough menar att ”…it is quite appropriate to extend notion of 

discourse to cover other symbolic forms such as visual images, and text 

which are combinations of words and images…”157 Förvisso lyfter han fram 

skillnader i förmedlingssätt och teknologi mellan de olika medietyperna, 

men med avseende på de frågorna som bör vara utgångspunkt för en analys 

av mediernas diskursiva yttrande i det här arbetet så skiljer de sig  inte 

nämnvärt från Faircloughs diskussion kring en diskursanalys av skriftsprå-

ket.158 

Pedagogen Staffan Selander, skriver också om en vidare förståelse av be-

greppet text och menar att en pedagogisk text kan inbegripa både lärobok, 

övningsbok med flera, men även ”ett undervisningsprogram i filmens eller 

videons form samt ljudband.” Detta under förutsättning att texten uppfyller 

vissa krav i fråga om urval och struktur av stoffet samt produktionssyftet.159 

Samtidigt menar Selander att det är viktigt att tänka på att bild och språk 

                                                             
156 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), 67. 
157 Fairclough, (2002), 4. 
158 Fairclough, (2002), 39. Tidningen är, menar Fairclough, framför allt en visuell kanal medan radio främst 

är en muntlig talspråkskanal. Television är en kombination av ljud- och bandinspelningar och förhållandet 

mellan det muntliga och det visuella i televisionssändningar förtjänar, menar Fairclough, en större uppmärk-

samhet.  

Skillnader i förmedlingssätt och teknologi påverkar även potentialen att producera olika betydelseyttranden i 

de olika medierna. Genom att sända röst tillåter radion en ny och större individualitet samt personlig kontakt 

att träda fram i förgrunden. Televisionen tar denna process, menar Fairclough, mycket längre genom att göra 

människor visuellt tillgängliga och detta görs inte i, som Fairclough uttrycker det, tidningarnas frusna modali-

tet utan i rörelse och handling. Den snabba växlingen mellan de olika tagningarna framhäver, säger han 

vidare, action och spänning, medan närbilder på människor (så kallade ”talking heads”) resulterar i att den 

sociala distansen minskar och en mer jämlik etisk grundsyn uppnås. 
159 Staffan, Selander. ”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation, En översikt 

över läromedel-perspektiv och forskning,” i SOU 2003:15 Läromedel specifikt, Bilaga 2. (Stockholm, 2003), 

222–227. Citat, 222.  Selander skriver följande: ”Med pedagogisk text kan vi mena lärobok, läsebok, övnings-

bok eller ett undervisningsprogram i filmens eller videos form. Grundidén med den pedagogiska texten är att 

den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett urval 

och en avgränsning av det som återges. Dessutom måste texten struktureras i enlighet med visa pedagogiska 

krav. Dessa kan gälla utbildningsnivå osv. , men ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att de 

ska förklara någonting och att den kunskap som texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren 

på ett relativt enkelt sätt. Innehållet i den pedagogiska texten karakteriseras också av att kunskap och moral 

är sammanvävt på sätt som har officiell sanktion men oftast inte är uppenbart i texten utan ligger fördolt i 

den. En pedagogisk text är producerad för en bestämd institutionaliserad användning, ett utbildningssystem 

med egen rumslig, tidslig och social organisering som klasser, lektioner, stadier osv.” (s. 222, a.a. Kursivering-

ar är Selanders egna.) 



 

44 

förmedlar information på olika sätt. När vi läser har den skrivna texten en 

”tidslig” dimension där ”det som kommer först påverkar tolkningen av det 

som kommer sedan”.160 Till skillnad från texten har bilden ”i stället en rums-

lig organisation, där placeringen på bildytan påverkar informationsvär-

det”.161 Bildspråkets förutsättningar att förmedla informationen skiljer sig 

från det talade eller skrivna språket. Bilder kan ”förstås som multimodala 

artefakter” som på en och samma gång kan vara ”symbolladdade, instrue-

rande, berättande och analytiska.”162 

Representationen av den romska minoritetsgruppen i undersökningens 

empiriska material består av en blandning av tal, skrift och bildspråk. Bild-

språkets, skriftspråkets eller det talade ordets skilda förutsättningar vad 

gäller att förmedla innehåll och information kräver en medvetenhet om och 

ett beaktande av det nämnda. Det visuellas rumsliga dimension och organi-

sation har en möjlighet att på skilda sätt påverka det som det talade eller 

skrivna språket vill förmedla. En viktig aspekt vid analysarbetet blir därför 

att vara uppmärksam på skillnader vad gäller förmedlingssätten mellan de 

olika medierna, men i likhet med ovanstående kommer jag att använda text-

begreppet i en vidare bemärkelse och låta begreppet diskurs innefatta även 

det visuella materialet.  

Reflexivitet 

 

Elisabeth Elmeroth uppmärksammar i sin bok Etnisk maktordning i skola 

och samhälle en kritisk punkt i forskningsprocessen om olika grupper i sam-

hället som kräver reflexivitet från forskarens sida. Att forska om olika 

”andra” grupper i samhället kan leda till, vilket inte minst forskningen om 

romer i ett historiskt perspektiv visar, att forskare genom att homogenisera 

grupper förstärker redan existerande uppfattningar om ”Vi och Dem” som 

man egentligen haft för avsikt att dekonstruera. Å andra sidan blir det svårt 

”att studera förekomsten av maktordningen och social orättvisa utan att 

studera relationer mellan grupper.”163 För att på ett analytiskt sätt kunna 

uppfatta den kultur (och dess diskursiva yttranden) som man själv är en del 

av måste man försöka skapa sig ett slags distans till den. Ett sätt att göra 

detta kan vara att ”anlägga ett kultur-analytiskt sätt att se på världen”.164 Det 

innebär att man ser på kulturen som ett kontextberoende resultat av mänsk-

                                                             
160 Staffan, Selander. ”Didaktisk design av pedagogiska texter,” i Att spegla världen. Läromedelsstudier i 

teori och praktik, red. N. Ammert (Lund: Studentlitteratur AB, 2011), 69. 
161 Ibid, 69f. 
162 Selander, (2003), 191f 
163 Elmeroth, (2008), 19f.  
164 Andersson, Persson & Thavenius, (1999), 18. 
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lig verksamhet, varför det även blir nödvändigt att historiskt följa hur en viss 

kultur uppkommit och förändrats över tid.165 

Med ovanstående i åtanke är det följaktligen viktigt att försöka värja sig 

mot för givet tagna uppfattningar och diskurskategoriseringar som man själv 

är en del av, samtidigt som man riktar uppmärksamhet mot just eventuell 

förekomst av sådana i det egna källmaterialet. I följande kapitel kommer jag 

att analysera undersökningens källmaterial och redogöra för resultaten av 

frågeställningarna.  

 

Resultat och analys  

 

Tiden från strax efter andra världskriget och fram till 1970-talet ledde för 

Sveriges del till en betydande arbetskraftsmigration. Under 1970-talet tog 

dock flyktinginvandringen över, för att, under 1980- och 90-talet bli den helt 

dominerande migrationskategorin.166 Invandringens ökande omfattning var 

en viktig anledning till formuleringen av en mer uttalad och tydlig invand-

rar- och minoritetspolitik med annan inriktning från 1970-talets mitt. 

Under efterkrigstiden inleddes en romsk invandring till Sverige från län-

der utanför Norden. Den var såväl av spontan som av organiserad karaktär 

och utgjorde en mindre del av de migrationsrörelser som skedde i kölvattnet 

av andra världskriget. Den spontana invandringen av romer till Sverige besk-

revs dock som ett hot, där man befarade en massinvandring av olika romska 

grupper från Europa. Följaktligen förespråkade de svenska myndigheterna 

en organiserad och kontrollerad invandring. Detta ledde till att man utfor-

made en så kallad överföringsverksamhet där man, utifrån i förväg definie-

rade kriterier, valde ut romska flyktingar från bland annat uppsamlingsläger 

i Italien och Österrike.167  
Den statliga politiken mot den romska minoriteten innebar under 1950- 

och 60- talet ett brott mot den tidigare ”öppna antiziganismens politik”.168 

Den förändrade synen innebar att romer inte längre enbart skildrades som 

farliga och exotiska, utan i större utsträckning som offer för diskriminering 

vilket också började märkas i de svenska massmediernas rapportering om 

ämnet. Att genomföra förändringar tog dock tid och reformer rörande skol-

gång, fast bostad och rösträtt för den romska folkgruppen var fullt genom-

förda först under 1970-talet.169 

                                                             
165 Ibid, 18f.  
166 Svanberg & Tydén, (1992), 325. 
167 Montesino,(2002), 173–179. 
168 Selling,(2013), 157. 
169 Ibid, 157.  
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1970- och 80-talet: Vi lär oss om de Andra  

Invandrar- och minoritetspolitiken 

 

1975 fick Sverige en ny invandrarpolitik efter att regeringen till riksdagen 

lämnat ett förslag som skulle ersätta den gamla utlänningspolitiken från 

1968. Före 1968 var det arbetsmarknadsdepartement som hade ansvaret för 

frågor gällande den utländska arbetskraften.  Den nya invandrarpolitikens 

paroller var begreppen Jämlikhet, Valfrihet och Samverkan och dessa skulle 

stå för en ny, icke assimilerande, invandrarpolitik. De idéer som den nya 

politiken byggde på innebar en möjlighet för invandrare och minoritetsgrup-

perna att integreras i majoritetssamhället och samtidigt behålla, som man 

formulerade det, den ursprungliga identiteten.170 I jämlikhetsmålet betona-

des vikten av tillgång till språklig och kulturell identitet då man skrev:  

 

(...) alla grupper i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla 

sitt modersmål och utöva kulturverksamhet. Invandrar- och minoritetspolitiken bör 

därför syfta till att ge medlemmar av språkliga minoritetsgrupper möjlighet att inom 

ramen för en intressegemenskap, som omfattar hela det svenska samhället, ge uttryck 

för en språklig och kulturell identitet.171 

 

Valfrihetsmålet innebar, så som det utformades i regeringens proposition, 

att ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån 

de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller ha kvar och utveckla den 

ursprungliga identiteteten”, medan samverkansmålet lyfte fram samarbete 

mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen och syftade till att 

”genom utbildning och information till den inhemska befolkningen öka för-

ståelsen för människor av annat ursprung”.172 I enlighet med 1974 års In-

vandrarutrednings förslag valde regeringen att inte skilja mellan invandrare 

och inhemska minoriteter vilket innebar att de inhemska minoriteternas 

rättigheter under 1970- och 80-talet uppfattades vara en del av invandrar-

frågorna.173 Av de politiska reformerna som följde på den nya invandrar- och 

minoritetspolitikens införande är det, i det här sammanhanget, viktigt att 

lyfta fram 1976 års hemspråksreform som innebar ett statligt bidrag till alla 

berörda barn som önskade hemspråksundervisning. Regeringsformen fick 

också ett tillägg som klargjorde att ”etniska, språkliga och kulturella minori-

                                                             
170 Lorentz, (2007), 65. Författarens egen kursivering. Svanberg & Tydén, (1992), 365. Se även Borevi (1998), 

168f.   
171 Borevi (1998), 171. Borevi citerar Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspo-

litiken (Proposition 1975:26) 
172 Se citat i Borevi (1998), 172. Lorentz (2007), 65 
173 Elenius, (2009), 251-254; Borevi (1998), 173. 
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teter skulle ha möjlighet att bevara och utveckla det egna kultur- och sam-

fundslivet.”174 

Förändringar i migrationsmönstren under 1980-talet som innebar att 

flyktingar från länder geografiskt avlägsna från Sverige blev dominerande, 

ledde dock till nya diskussioner kring svensk invandrings- och minoritetspo-

litik. Diskussionerna rörde främst det, som man uppfattade, alltför mångty-

digt och brett definierat valfrihetsmålet. Kritik fästes framför allt vid den 

kulturella valfriheten som uppfattades som orealistisk och som borde, ansåg 

Diskrimineringsutredningen i sitt betänkande från 1984, istället bytas ut mot 

respekt för skilda kulturer. I det sammanhanget behövde, menade man, även 

begreppen invandrare respektive minoritet som nu användes som synony-

mer en omtolkning och ett förtydligande.  De skilda invandrargrupperna i 

Sverige var alltför spridda och små för att de skulle kunna förväntas hålla 

samman och få möjlighet att bevara sina kulturella olikheter.175  

Under den här tiden började det antropologiska perspektivet vad gäller 

kulturbegreppet att få ökad aktualitet i den svenska forskningen, och detta 

avspeglades också i politik och samhällsdebatt. 1980-talets mest aktuella 

debattämnen handlade om ”mångkultur, kulturmöten och kulturkonflikter”. 

Den socialdemokratiska regeringen valde dock, trots kritiken, att lämna val-

frihetsmålet intakt. Invandrarministern Anita Gradin deklarerade att Sverige 

var på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och att detta var en utveckling i 

positiv riktning. Emellertid valde regeringen att komma med ett förtydli-

gande och en precisering av valfrihetsmålet där man menade att:   

 

valfriheten får inte tolkas så att den innebär ett bortväljande av det svenska språket 

och den intressegemenskap som omfattar hela det svenska samhället. Det finns 

grundläggande värderingar om vilka det råder enighet i Sverige, t.ex. jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt barns rättigheter.176 

 

De skilda invandrargrupperna utan minoritetsstatus skildes samtidigt, under 

den här perioden, från vad man inom den statliga politiken definierade som 

ursprungliga folkgrupper, samer och tornedalingar, som gavs ett särskilt 

stöd. Det gjordes även en inskränkning av rätten till hemspråksundervis-

ning, dock inte för samer, tornedalingar och även romer. Från mitten av 

1980-talet kom dock den romska minoriteten att omfattas av den allmänna 

invandringspolitiken, vilket innebar att de riktade, positiva, säråtgärderna 

upphörde.177 

                                                             
174 Se citat i Borevi (1998), 172. 
175 Svanberg & Tydén, (1992), 365; Borevi (1998), 175.   
176 Svanberg & Tydén, (1992), 366. 
177 Ibid, (1992), 366; Rodell Olgaç (2006), 15. 
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Läroplanerna  

 

För den svenska grundskolan innebar 1970- och 80-talet två nya läroplaner, 

först 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) och som 1980 byttes mot en 

ny (Lgr 80). Vad gällde gymnasieskolan så hade det inte funnits någon en-

hetlig sådan före 1970. En första läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 70) 

kom detta år.   
I 1969 års läroplan för grundskolan, under rubriken Undervisningens in-

nehåll, valde man att lyfta fram betydelsen av internationella frågor i under-

visningen med syftet att ”hos eleverna grundlägga internationell förstå-

else”.178 Man fortsatte på samma tema genom att formulera sig på följande 

sätt: 

 

Man kan också utgå från det förhållandet, att allt fler elever kommer i kontakt med 

främmande miljöer och tankesätt genom barn till nya medborgare, som genom immi-

gration tillförs det svenska samhället.  [---] Vid undervisningen bör man eftersträva 

att komma bort från ensidiga nationella och västeuropeiska perspektiv. I stället bör 

man söka tränga in även i andra kulturkretsars syn och värderingar för att nå en allsi-

digare förståelse. Inte minst är detta nödvändigt när det gäller de underutvecklade 

länderna, vilkas förhållande ofta bedöms utifrån våra egna värderingar.179 

 
I 1969 års läroplan erkände man alltså, i tydliga formuleringar, att skiljaktig-

heter mellan olika gruppers och individers värderingar kunde existera och 

menade att det var skolans uppgift att ta upp dessa till diskussion. Det inter-

nationella perspektivet lyftes fram genom att läroplanen betonade vikten av 

att skapa förståelse för ”de underutvecklade ländernas” perspektiv. Förståel-

sen för andra, längre bort liggande, samhällens människor och deras livsvill-

kor fanns dock inskrivet redan i 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62). 

1969 års betoning kan därför ses som en vidareutveckling av nämnda per-

spektiv.  

Läroplanstexten beskrev också den pågående förändringen av det svenska 

samhället. Immigrationen hade, menade man, tillfört skolan ”främmande 

miljöer” och kulturella tankesätt vilket krävde ett vidgat perspektiv i syfte att 

skapa förståelse. Läroplanstexten återspeglade på detta sätt aktuella immi-

grationspolitiska förändringar i det svenska samhället som så småningom 

resulterade i en ny invandrar- och minoritetspolitik.   

I gymnasieskolans första läroplan från 1970 (Lgy 70) betonade man under 

rubriken Mål och riktlinjer vikten av att den internationella orienteringen 

och perspektivet från grundskolan skulle fortsätta utvecklas och fördjupas i 

                                                             
178 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan Lgr 69, Allmän del I. Skolöverstyrelsen, (Stockholm: 

Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1969), 48. 
179 Ibid, 48 
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gymnasieundervisningen, i syfte att ”kunna förstå andra folks situation” och 

”kunna känna solidaritet med dem”.180 Läroplanen formulerade det på föl-

jande sätt: 

 

De internationella kontakterna förutsätter även förståelse för andra folks religiösa och 

kulturella förhållanden. Kännedom om avvikande beteenden och kulturmönster är en 

förutsättning för att upprätta och vidmakthålla internationella kontakter. Denna in-

ternationella orientering skall ges inte bara i de samhällsorienterade ämnena utan så 

långt möjligt i alla ämnen.181 

 

I läroplanen lyfts också betydelsen av att genom skolundervisningen skapa 

förståelse för både ”andra nationer och folkgrupper” och för ”människors liv 

och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar och lära 

dem [eleverna, förf. anm.] inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer 

och internationell samverkan.”182 På samma sätt som i Lgr 69 är det framför 

allt det internationella perspektivet som lyfts fram i syfte att skapa förståelse 

för det annorlunda. I gymnasieläroplanen definieras det annorlunda också 

som det avvikande.  
När grundskolan 1980 fick en ny läroplan återspeglade dess formuleringar 

på ett tydligt sätt den ökade kulturella och etniska heterogeniteten i det 

svenska samhället och de politiska diskussionerna kring detta. Skolans upp-

gift var, fastställdes det, att fostra till demokratins värderingar och utveckla 

egenskaper hos eleverna som kunde förstärka demokratins principer ”om 

tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna.”183 Under 

rubriken Skolans mål finner man följande formulering: 

 

Skolan ska söka grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. 

Den skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskap-

en.[---] Det betyder att skolan ska sträva efter att ge eleverna en förmåga att leva sig 

in i och förstå hur andra människor har det och en vilja att handla med också deras 

bästa för ögonen.184 

 

Det är således ”solidaritet med eftersatta grupper” både inom och utanför 

Sverige som lyfts fram, men även vikten av att inbegripa invandrarna i majo-

ritetssamhällets gemenskap. På samma sätt som 1980- talets invandrapolitik 

lyfte fram de svenska värderingarna som utgångspunkt för kulturell valfri-

                                                             
180 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, Allmän del. Skolöverstyrelsen, (Stockholm: 

Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1970), 13. 
181 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, Allmän del. 13. 
182 Ibid, 15.  
183 Linné, (2001), 44-46.  
184 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan Lgr 80, Allmän del. Skolöverstyrelsen, (Stockholm: Liber 

Utbildningsförlaget, 1980), 17. 
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het, så menade 1980- års läroplan att ”i de fall invandrare kan ha värdering-

ar som är oförenliga med ‟någon av våra mest grundläggande värderingar‟, 

t.ex. i synen på jämställdhet mellan kvinnor och män, måste undervisningen 

präglas av vårt synsätt.”185 

Utbildningsradions program   

 

Utbildningsradions utbud av program som under den aktuella tidsperioden 

handlar om den romska minoriteten omfattar sammanlagt tre olika pro-

gram. Det första är Tomislavs bröllop från 1979. Det är ett entimmes tv- 

program som, enligt Utbildningsradions katalogbeskrivningen, ingick i en 

serie under namnet Det skulle ju bli så bra… och vars syfte var att diskutera 

frågor rörande invandrarpolitiken och hur denna skulle kunna utvecklas. 

Programmet finns under rubriken Program på svenska om och för invand-

rare och vände sig främst till vuxenutbildningen.186 Från 1980-talet har jag 

lyckats hitta två olika program. Det ena är ett radioprogram med namnet 

Också jag är ett barn187 vilket inte uttryckligt handlar om den romska mino-

ritetsgruppen, men behandlar ”minoritetsbarnens kulturella verklighet” 

vilket i det här sammanhanget kan anses vara relevant. Programmet är 30 

minuter långt och en del i en radioserie på sammanlagt 8 program som gick 

under namnet Sommarpedagogerna och som handlade om frågor kring 

minoritetsbarns kultur.188 I katalogernas presentationer har jag inte lyckats 

hitta någon information om vilken ålderskategori som programmen vänder 

sig till.  

Det andra programmet är ett 30-minuters tv-program producerat 1985 

med namnet Zigenska kvinnor berättar.189 Enligt katalogbeteckningen rik-

tades programmet främst till vuxenutbildningen. Programmet presenteras 

med följande ord: ”Zigenska kvinnor från tre generationer, födda i Finland 

men numera bosatta i Sverige berättar om sin bakgrund, sina traditioner och 

sin framtid.”190 

All tre program tydliggör genom sina upplägg att deras funktion och syfte 

är att belysa och förmedla kunskap om den aktuella minoritetsgruppen. Det 

man anser vara den romska kulturens och livsstilens mest grundläggande 

och framträdande drag lyfts fram på ett systematiskt sätt och åskådliggörs 

både ur ett historisk och samtida perspektiv.  Även om ”om romer perspekti-

                                                             
185 Linné, (2001), 44-46. Linné citerar här Lgr 80. 
186 UR:s programkatalog t o m våren 1981 – UR Allt om språk, Vuxenutbildning – TV, radio, dia, böcker.  

Tomislavs bröllop (Video 7902/tv2, 45 min., sändes ht 77, AVc/KSK). 
187 UR:s programkatalog från 1985, sid. 47, serien Sommarpedagogerna.  
188  Ibid, 47. 
189 UR:s programkatalog från 1987, sid. 78. I UR:s programkataloger, i alla fall när det gäller 1970-, 80- och 

90-talet betecknas programmen på ett särskilt sätt där man bland annat med hjälp av de första siffrorna i 

respektive beteckning kan utläsa programmens produktionsår och första sändningstillfället. 
190 Ibid, 78.  
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vet” är det helt dominerande, så bygger konstruktionen i Tomislavs bröllop 

och Zigenska kvinnor berättar på ett tydligt aktörsperspektiv. Majoritets-

samhällets kunskapande om den romska minoriteten sker genom att man 

låter romer komma till tals och ta ställning, med individen och individuella 

berättelser som utgångspunkt.  Framställningarnas försök att frångå det 

kollektivistiska avspeglas i att man låter de intervjuade romerna själva ta 

ställning till och uttala sig om sin egen kulturella identitet i allmänhet och 

om de enskilda ämnen som programmen tar upp. 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten  

 

I Tomislavs bröllop där vi under festliga former och bröllopsförberedelser 

presenteras för den nittonårige Tomislav, hans femtonåriga brud Danka 

samt hans stora familj och släkt drivs intervjuerna av nyfikenhet och präglas 

av öppenhet. Intervjuarna som verkar vara två till antalet, en man och en 

kvinna, framträder endast en gång i bild men rör sig ganska fritt och ställer 

frågor även till andra berörda i sammanhanget. De teman som figurerar i 

början av programmet handlar främst om den romska familjesammanhåll-

ningen och gemenskapen samt om jämställdheten mellan könen, eller mer 

precist, om de olika förväntningarna som man inom romsk kultur har på 

flickor och kvinnor respektive pojkar eller män. Det är framför allt skillna-

der, de icke svenska normerna, som manifesteras. Vi får se en del av i alla 

bemärkelser ”överdådet” när det gäller brölloppsförberedelserna och festen, 

samt (den romska) ojämställdheten mellan könen. Det känns dock viktigt att 

här påpeka att man i programmet i allmänhet och i intervjuerna i synnerhet 

inte, åtminstone uttryckligt, tar ställning för eller emot. Inga värderande 

åsikter och uppfattningar uttalas över huvud taget. 

På intervjuarnas fråga om varför det är just Danka som han gifter sig med, 

svarar Tomislav att det handlar om slumpen och att det faktiskt var deras 

föräldrar som bestämt detta.  Skillnaderna mellan könen och de olika för-

väntningar som man har på flickor/kvinnor respektive pojkar/män diskute-

ras ytterligare när den kvinnliga intervjurösten säger till Tomislav: ”Din 

mamma sa att hon hellre ville ha en pojke än en flicka…?”och ber honom 

förklara denna uppfattning. Tomislav förklarar att: ”Pojken är huvudman 

när man ska gifta sig. Mannen bestämmer!”, varpå den kvinnliga intervjua-

ren frågar honom om han kommer att bestämma över Danka. Tomislav sva-

rar att han inte kommer att befalla henne men att ”hon får inte säga till mig 

vad jag ska göra, jag ska säga vad hon ska göra.” Intervjufrågorna handlar 

även om ”zigenska” giftemålstraditioner som skiljer sig från de svenska, där 

Tomislav själv framhäver att ”zigenare” gifter sig mycket tidigare jämfört 

med svenskar. Sedan tillägger han att föräldrarna vill ha det så: ”De vill ha 

en främmande flicka i lägenheten som ska städa och sådant.” 
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Även i Zigenska kvinnor berättar anslår man, redan i inledningen, ett 

tydligt aktörsperspektiv. Programmet börjar med en tangodans som utförs 

av ett par klädda i de typiska finsk-romska kläderna. Sången som ackom-

panjerar dansen översätts till svenska och handlar om längtan efter frihet. 

Samtidigt som dansen pågår hör vi en kvinnlig röst som säger: ”Sångerna om 

oss är många, myter, missförstånd, rädsla, utanförskap, romantik. Vad är 

sant och vad är osant? Det här är vår berättelse!” Det är således de tre 

romska kvinnorna som programmet handlar om som, får vi veta, kommer att 

berätta utifrån egen synvinkel och med egen röst. På samma sätt som i 

Tomislavs bröllop väljer man här att på ett metodiskt sätt belysa de olika 

grundläggande beståndsdelar som anses representera den ”zigenska” kul-

turen, varpå deras funktion och syfte får förklaras för oss som inte anses ha 

kunskap om deras betydelse och innebörd. Både traditioner och föremål lyfts 

fram och förklaras. Det blir tydligt att syftet med programmet är att få majo-

ritetssamhället att lära sig mer om den ”zigenska” kulturen och livet och på 

detta sätt öka förståelsen, och i förlängningen toleransen, för denna befolk-

ningsgrupp. 

Den romska familjesammanhållningen och gemenskapen, som är ett vik-

tigt inslag i den ”zigenska” kulturen, ges också här en viktig plats när Milja 

Grönfors, en av de medverkande kvinnorna, förklarar att ”det enda vi har 

haft är varandra, i övrigt är vi en mycket utsatt grupp.” Hon fortsätter att 

prata om familjelivet och tar även upp jämställdheten då hon säger: ”Jag 

tycker inte att zigenska kvinnor är förtryckta, i era ögon kanske.” Enligt 

Grönfors fattar män och kvinnor inom zigenska familjer besluten tillsam-

mans men, säger hon, för att en man ska vara man så låter kvinnan honom 

presentera besluteten utåt.  

Grönfors berättar också om barnuppfostran och betonar att respekt för 

äldre, familj och släkt är betydelsefulla delar av den romska kulturen. Tanja, 

en av de yngre kvinnorna som medverkar i programmet, berättar om skill-

nader i uppfostran mellan henne och hennes svenska kompisar som till 

skillnad från henne får resa själva och gå ut själva, vilket inte hon får. Av 

rösten i bakgrunden får vi samtidigt höra att det idag finns många ”zigenska” 

kvinnor som arbetar med barn eller i restauranger, medan männen jobbar 

med bilar eller inom hästsport. Liksom Milja framhäver Tanja att det inom 

”zigenarkulturen” är viktigt att uppföra sig väl och visa respekt för äldre. 

Kulturens yttre attribut  

 

Av Elisabet Åkerlind, en av de kvinnorna som vi får träffa i programmet Zi-

genska kvinnor berättar, får vi veta mer om det speciella renlighetskrav som 

ingår i ”zigenarnas” kultur, och hur detta kunde innebära problem under de 

knappa förhållandena som man förut levde under. Renlighetskravet förkla-

rar Åkerlind med sjukdomsrisker. Speakerrösten berättar om de speciella 
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reglerna kring renlighet och hur viktiga dessa är inom ”zigenarkulturen”. 

Därefter får vi se en bild av tvättstugan och det berättas att det i och med de 

stränga renlighetsreglerna, som bland annat innebär att vissa plagg inte får 

tvättas tillsammans, ofta uppstår missförstånd och irritation i tvättstugor 

mellan ”zigenare” och svenskar om användningen av maskinerna. Åkerlind 

berättar och visar praktiskt hur man tillämpar de stränga kraven på renlighet 

i ett modernt hem med exempelvis ett förkläde som kvinnorna har på sig när 

de arbetar i köket, så att de smutsiga utekläder inte ska komma i kontakt 

med köksbänken. 

I samtalet med Elisabet lyfter man på ett systematiskt och genomgående 

sätt fram olika komponenter som anses vara delar av den romska kulturen. 

Man tar upp smycken, där den kvinnliga speakerrösten förklarar att ”zige-

narnas” smycken har varit och är skäl till att folk irriterat sig på ”zigenare”. 

Därefter får vi förklarat att smycken för ”zigenarna” innebär en finansiell 

trygghet och ses som en ”bank”. Elisabet demonstrerar och förklarar för tit-

tarna också klädernas funktion, till exempel tar hon upp den stora sjalen 

som ingår i den traditionella zigenska kvinnodräkten, och förklarar att i sja-

len kan man ha och bära barnet. Även Milja Grönfors för ett förklarande 

resonemang om ”zigenarkläder” och vad dessa har för betydelse. Hon säger 

däremot att: ”Jag väljer vanliga kläder för min identitet sitter inte i kläder-

na.” Speakerrösten i bakgrunden berättar att man som ”zigenare” i 15-16 års 

ålder får välja om man vill börja bära ”zigenarkläderna” eller inte men om 

man väljer att göra detta, så gäller det för hela livet och medför särskilda 

rättigheter och skyldigheter. Tanja, den yngsta av de tre kvinnorna som vi får 

träffa i programmet, berättar att hon både är ”zigenare” och ser sig själv som 

”zigenare”. Vi får dock veta att hon inte än har bestämt sig för om hon ska 

börja bära ”zigenarkläder” eller inte. Det är ett svårt beslut tycker hon. 

I både Tomislavs bröllop och Zigenska kvinnor berättar bygger fram-

ställningen av den romska kulturen, och i förläggningen den romska kultu-

rella identiteten, på några välavgränsade diskursiva kategorier vilka kan 

sägas utgöra grundpelare för det kunskapande om den romska minoritets-

gruppens kulturella identitet som de två programmen vill förmedla. Den 

första kategorins innehåll bygger på förmedling av de (ojämställda) könsre-

lationerna inom den romska befolkningsgruppen och manifesteras i de 

skilda förväntningar och rolltilldelningar som riktas mot romska kvinnor 

respektive män. Det framträder tydligt i de båda programmen. Denna dis-

kursiva kategori byggs i sin tur upp av några underkategorier som tillsam-

mans ger en bild av den romska kulturen som vad gäller könsrelationernas 

karaktär blir traditionsbunden, statisk och oföränderlig. Underkategorierna 

framhäver de romska kvinnornas och männens skilda livsvillkor i förhål-

lande till vilka sfärer som de förväntas befinna sig i, där till exempel hemmet 

blir kvinnornas fält medan männens ansvarsområde definieras som världen 
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utanför hemmet. Som en följd av detta frammanas en tydlig fördelning i 

fråga om arbete och ekonomiska ansvarsområden.  

Jämställdhetstematikens diskursiva kategori avspeglar också samhällets 

rådande normer och värderingar. Diskursen om det moderna och jämställda 

Sverige som här, implicit, ställs mot den tydligare diskursen om den tradit-

ionella och ojämställda romska befolkningsgruppen kan betraktas som en 

avspegling av det könspolitiska klimatet i Sverige, där förhållandet mellan 

könen, under 1970- talet började få ta plats på den politiska dagordningen. 

Ett i det sammanhanget nytt begrepp, jämställdhet, hjälpte också till att 

precisera problematiken. Jämställdhetsproblematiken blev i denna kontext 

en politisk-ideologisk vision där det blev det socialdemokratiska partiet som 

lade beslag på frågan.191 Politiseringen och institutionaliseringen av frågor 

om könsrelationer resulterade i ett antal reformer, där vägen mot ett mer 

jämställt samhälle stöddes av staten med hjälp av en lång rad av nya lagar. 

Allt i syfte att ”skapa bättre balans mellan mäns och kvinnors rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter.”192 

Den andra, diskursiva, kategori som bilden av den romska kulturen byg-

ger på och som återkommer i både Tomislavs bröllop och Zigenska kvinnor 

berättar rör den romska familjesammanhållningen med underkategorier 

som handlar om barnuppfostran och respekt för äldre människor. I fram-

ställningen ges dessa ett stort utrymme och anses vara betydelsefulla delar 

av den romska kulturella identiteten. Ovan angivna exempel tydliggör även 

en tredje kategori som kan sägas beröra den romska kulturella och etniska 

identitetens yttre attribut, så som kläder och smycken och även, som framgår 

i programmet Zigenska kvinnor berättar, kraven och reglerna rörande ren-

lighetskrav som medlemmarna av det romska kollektivet förväntas respek-

tera. 

Både historikern Gunnel Cederlöf och etnologen Birgitta Svensson lyfter 

betydelsen av de gällande samhälleliga normerna och värderingarna när det 

handlar om att särskåda de diskursiva kategoriernas innehåll.193 De ovan 

beskrivna kategoriernas jämförelsereferenser bygger, om än inte explicit 

uttryckt i programmen på det svenska majoritetssamhällets normer och vär-

deringar. Följaktligen leder framställningen i programmen till att den 

romska kulturen uppfattas som traditionsbunden och omodern i ljuset av 

svensk jämställdhet och modernitet. Samtidigt gör programmen gällande att 

seder och traditioner är en viktig del av den romska kulturella identiteten. 

Det kan sägas omfatta både en intern identifikation och en tillskriven identi-

                                                             
191 Christina Florin & Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…” Jämställdhetens politise-

ring under 1960- och 70- talen. Jämställdhetskommittén, (Umeå: Umeå Universitet, 2000), 12. 
192 Ibid, 74. 
193 Gunnel Cederlöf ”Den kände främlingen,” Opuscula Historica Upsaliensia 19. Främlingar – ett historiskt 

perspektiv, (1998): 162; Birgitta Svensson, ”Kriminella, tattare och tatuerade: betydelsen av social kategorise-

ring för kulturell identitetsformering.” Historisk tidskrift, Tema: Social kategorisering, (1998): 533. 
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tet gällande den romska gruppens medlemmar. Framställt på detta sätt 

skulle man kunna hävda att programmen avspeglar en essentialistisk syn på 

identitet, där den romska kulturella identiteten definieras som en enhetlig 

kultur bestående av ett autentiskt och kollektivt jag. Den kulturella identite-

ten berövas på detta sätt sin historisk-kulturella föränderlighet. Ur ett histo-

riskt perspektiv betonas visserligen föränderligheten, men detta sker enbart 

med avseende på romernas livsvillkor genom att man både i programmens 

tillbakablickar och de enskilda berättelserna lyfter fram positiva förändring-

ar. Av Elisabet Åkerlind i programmet Zigenska kvinnor berättar får vi veta 

att det är stor skillnad mellan livet förr och nu. Hon tittar genom fönstret 

(det är vinter ute) och säger: ”När det är kallt och ruskigt då känner jag stor 

tacksamhet, jag slipper frysa ute.” Det framgår dock inte mot vem eller vilka, 

eller vad, som Elisabet känner tacksamhet. 

Etniciteten   

 

Den etniska aspekten av den romska identiteten berörs inte på något tydligt 

sätt i programmen. I Tomislavs bröllop ber en av intervjuarna, någonstans i 

mitten av programmet, Tomislav att förklara hur han känner sig. Om han 

tycker ”att han är lite svensk” eller om han känner sig ”enbart som zige-

nare”? Tomislav svarar med att säga: ” När jag är bland svenskar så tycker 

jag att jag är svensk, inte svensk men så vill jag gå efter dem, efter deras. När 

jag är bland zigenare så vill jag vara zigenare.” Här tar man således upp etni-

citet som ämne och ställer en öppen fråga, dock utan att värdera det något 

närmare. Tomislav skulle helt enkelt berätta för oss om hur han känner rö-

rande detta. Det svenska och det romska kontrasteras dock mot varandra. 

Tomislavs svar innebär inte ett fullständigt avståndstagande från ”det 

svenska” samtidigt som han anger hur viktigt det är att bevara den egna kul-

turen och traditionerna. I ett följande resonemang framgår det dock tydli-

gare var Tomislav anser sig stå och detta påpekas även av den kvinnliga in-

tervjuaren när hon säger: ”Men om du hade gått efter svensk sed så hade du 

inte gift dig så tidigt.”, och hon tillägger att han i så fall skulle ha gift sig med 

någon som han känner, och frågar honom om hur detta skulle kännas – att 

få gifta sig med någon man känner. Tomislav tycker att det är bra, ”man får 

tid att lära känna varandra”, men vi får också veta att det inte fungerar så 

hos ”zigenare”. I fall äktenskapet skulle visa sig inte fungera är skilsmässan, 

menar Tomislav, inte något problem. Samtidigt är det mycket svårare för en 

flicka att skilja sig, eftersom ”det inte syns så mycket för en pojke som för en 

flicka”, avslutar han sitt resonemang. 

Även om programmen kan sägas genomsyras av de medverkande romer-

nas aktiva ställningstagande med avseende på deras romskt etniska identitet, 

så är det mycket svårt att särskilja de etniska från de kulturella aspekterna i 

framställningen av den romska minoritetens identitet. Både det svenska och 
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”det zigenska” definieras utifrån respektive kulturers seder och bruk där det 

svenska i allmänhet får stå för det moderna, och för normen, medan det 

romska representerar det oföränderliga och traditionsbundna. I exemplet 

ovan är det skillnaderna i giftermålstraditionerna som står för exempel me-

dan det i fallet med Tanja i programmet Zigenska kvinnor berättar får bli 

klädvalet som belyser och tydliggör skillnaden. Den romska etniciteten är 

således lika med den romska kulturen och dess skilda uttryck. Att vara rom 

innebär inte enbart att vara olik svenskar. Det innebär att i alla avseende 

vara sin kultur. Etnicitetsaspekten av relationen mellan det svenska sam-

hället och den romska minoriteten blir, som den norske antropologen Tho-

mas Hylland Eriksen gör gällande, aktuell eftersom de kulturella skillnader-

na i hög grad uppfattas som socialt relevanta och betydelsefulla. Det innebär 

att de kulturella skillnaderna blir det som bilden av den romska etniciteten 

byggs upp av. I och med att grupperna definierar varandra som kulturellt 

olika och skilda, vilket i sin tur implicerar en sådan framställning av romer i 

de aktuella programmen, får relationen mellan dem en etnisk dimension. 

Utan tvekan och utan variation blir dock, i detta fall, den romskt etniska 

identiteten lika med de romskt oföränderliga kulturella uttrycken.  

Diskriminering  

 

Diskrimineringsproblematiken får inte i något av ovan beskrivna program 

något större utrymme. När diskriminering tas upp i Tomislavs bröllop hand-

lar det framför allt om den diskriminering som sker någon annanstans och 

inte i Sverige. Både Tomislav och hans mor Ilka berättar om hur de smugg-

lades in i Sverige från Holland i en lastbil. Därefter får vi veta att polisen ville 

skicka dem tillbaka men att inget av länderna, varken Jugoslavien som de 

kom ifrån eller Holland där de bodde förut, ville ta dem tillbaka. I Jugosla-

vien hade de inget pass eller andra identitetshandlingar överhuvudtaget. 

Diskrimineringen av romer i Sverige nämns inte här en enda gång. I Zi-

genska kvinnor berättar får dock diskrimineringsproblematiken ett tydli-

gare genomslag genom den unga Tanja som väljer att lyfta fram de existe-

rande orättvisor genom att säga: ”Några tycker att zigenare är inga männi-

skor, de kan man behandla hur som helst. Diskrimineringen från det svenska 

majoritetssamhällets sida pratas det således inte mycket om, förutom att 

man i enstaka meningar hör kvinnorna säga att det idag är mycket bättre. 

Framställningen av förhållandet mellan majoritetssamhället och minoritets-

gruppen romer kan generellt sett sägas vara mycket positivt. I det här sam-

manhanget kan det dock vara av värde att fundera på och ställa sig frågan 

om vem eller vilka som gjort urval bland de teman som skulle tas upp i pro-

grammen och utifrån vilka kriterier? 
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Tvåspråkighet 

 

Diskrimineringsaspekten i förhållandet mellan minoritetsgrupper och majo-

ritetssamhället kan dock sägas inta en dominerande plats när man i pro-

grammet Också jag är ett barn väljer att diskutera minoritetsrättigheterna i 

Sverige vad gäller språk. Redan i inledningen väljer man att ange tonen ge-

nom att rätten till modersmål likställs med en grundläggande mänsklig rät-

tighet. Vi får höra speakerrösten som säger att alla barn, i enlighet med de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, ska ha rätt att skratta, rätt att få 

vara barn osv. Därefter riktar man sig till lyssnarna och frågar: ”Vad skulle 

du säga om alla barn vars alla mänskliga rättigheter hänger på en tunn tråd, 

en slumpens tråd?” Efteråt berättar man att det finns många barn i Sverige 

som inte har möjlighet att utveckla och bevara sitt modersmål. Invandrar-

barns kulturella villkor kritiseras i allmänhet och man pekar på att dessa 

barn inte har möjlighet att utöva och utveckla kulturella aktiviteter på sitt 

eget modersmål. Man deklarerar att vi i programmet inte kommer att höra 

några forskare utan, som man uttrycker det, ”människor som vet hur in-

vandrarbarnens vardag ser ut”. Den första som intervjuas i programmet är 

en kvinnlig rektor från Södertäljestadsdelen Hovsjö. Hon är rektor för en 

grundskola med många invandrarelever och hon får berätta om de olika me-

toder som man använder sig av i skolan när det gäller invandrarbarnens 

undervisning. Den andra personen som intervjuas i programmet är en finsk 

kapellmästare som har arbetat med finska och andra invandrarbarn. Han 

betonar också att situationen är mycket bättre nu vad gäller möjligheterna 

att utöva olika kulturella aktiviteter på sitt modersmål än tidigare. 

Även om programmet inte uttryckligen handlar om den romska minori-

tetsgruppen, så är det i det här sammanhanget intressant ur flera syn-

punkter. Här lyfter man fram betydelsen av hemspråksundervisning (som 

det hette fram till 1996 då det ersattes med begreppet modersmålsundervis-

ning) och vikten av att satsa på ”flerspråkiga invandrarbarn”.  I sin fram-

ställning går programmet dessutom ett steg längre och framställer rätten till 

modersmålsundervisning och rätten att få utöva olika kulturella aktiviteter 

på sitt modersmål) som en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Kritiken som riktas mot statens och framför allt landets utbildningssystem 

sätt att organisera och utveckla verksamheten kring invandrarbarnens mo-

dersmålsutveckling och undervisning, formuleras tydligt. Något annat som 

är intressant att lyfta fram här är också programmets tydliga avståndsta-

gande från de akademiskt-vetenskapliga uppfattningarna och förklaringarna 

där man tydligt deklarerar att det är de människor som känner till hur in-

vandrarbarnens vardag ser ut som ska få komma till tals i programmet. Utta-

landet kan tolkas som om programproducenterna inte enbart hyser misstro 

mot de akademiska resultaten och uppfattningarna om det aktuella ämnet, 
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utan även anser att forskarna i stort sett inte har någonting att tillföra dis-

kussionen. 

Programmets innehåll avspeglar en viktig del av den tvåspråkighetsdebatt 

som fördes under den aktuella tiden. 1977 införde man i svenska skolor en 

generell hemspråksundervisning där man lyfte fram två olika motiv som låg 

bakom hemspråksreformen. Det första gällde ”stärkande av etnisk eller 

kulturell identitet”, och det andra handlade om ”vikten av att stödja en nor-

mal språklig, kunskapsmässig och allmänt kognitiv utveckling för invand-

rar- och minoritetselever.”194 Personer med annan etnisk och kulturell tillhö-

righet än den svenska skulle ha rätt att själva välja i frågan om modersmål 

och ”ha samma rätt som etniska svenskar att ha kontakt med och odla sitt 

ursprung”, men för att detta skulle kunna vara möjligt behövdes det, menade 

man, ”behärskning av det språk som reflekterar individens ursprungliga 

kultur.”195 Reformen ledde dock på det politiska planet till en omfattande 

offentlig debatt där representanter för den akademiska världen och medier-

na i allmänhet delades i två olika läger i en diskussion kring nyttan respek-

tive ”de negativa följderna av tvåspråkighet genom skolans aktiva medver-

kan.”196 Förenklat kan man säga att ena sidan i debatten förespråkade hem-

språksklasser som skulle innebära att det svenska språket infördes först när 

modersmålet var befäst, medan den andra sidan menade att så kallade sam-

mansatta klasser var att föredra ”utifrån synpunkten att barn mycket väl kan 

utveckla tvåspråkighet redan från tidig ålder” och därför borde få undervis-

ning i båda språken så tidigt som möjligt.197 

Om man väljer att se programmet Också jag är ett barn i ljuset av den 

ovan beskrivna debatten kring hemspråkets eller modersmålets roll och be-

tydelse för den kulturella och etniska identitetens utformning, så kan den 

möjligen tolkas som ett svar och ställningstagande som innebar att man 

stödde den sida som framhävde hemspråkets betydelse. Det romska språket 

framträder i det empiriska materialet som en viktig del av nämnda befolk-

ningsgrupps kulturella och etniska identitet varför det känts relevant att 

beröra ovan presenterade program.  

                                                             
194 Kenneth Hyltenstam & Veli Tuomela, ”Hemspråksundervisningen,” i  Tvåspråkighet med förhinder? 

Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige, red. Kenneth Hyltenstam (Lund: Studentlitteratur, 1996), 

29f. Författarnas egen kursivering. Utvecklingen på skolområdet i fråga om invandrar- och minoritetsspråks-

reformen (hemspåksreformen) blev, menar Hyltenstam, resultat av ”invandrarutredningens tankegångar 

(SOU 1974:69) som blev vägledande för 1975 års allmänna invandrar- och minoritetspolitik”(a.a. sid. 30) 
195 Ibid, 30. 
196 Jarmo Lainio, ”Språk, genetik och geografi – om kontinuitetsproblematiken och debatten om finska som 

minoritetsspråk, ” i Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsspråksperspektiv. red. K. Hyltenstam (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 154 
197 Kenneth Hyltenstam & Veli Tuomela (1996), 14. För en mer detaljerad redogörelse kring ”tvåspråkighets-

debatten” både under 1980- och 90-talen se även, K. Hyltenstam, Sveriges sju inhemska språk – ett minori-

tetsspråksperspektiv. red. K. Hyltenstam, Lund: Studentlitteratur, 1999. 
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Den kontextuella inramningen  

 

Grundpelarna i den nya invandrar- och minoritetspolitiken byggde på valfri-

het och jämlikhet i fråga om invandrarnas och minoriteternas möjlighet att 

bevara sin kulturella och språkliga särart. Ökad kunskap om ”de Andra” och 

det annorlunda skulle, menade politikerna, hjälpa majoritetssamhället att 

förstå människor av annat ursprung. Invandrar- och minoritetspolitiska 

premisser angav även, som redan påtalats, tonen i den svenska skolans styr-

dokument. Efterkrigstidens ökade migration till Sverige och dess påverkan 

på samhällets kulturella och etniska struktur lyser igenom i läroplanstextens 

formuleringar. I både Lgr 69 och Lgy 70 betonade man vikten av att genom 

ökad kunskap forma och utveckla en djupare förståelse för ”de Andras” reli-

giösa och kulturella förhållanden. Detta borde ske utifrån ett nationellt såväl 

som internationellt perspektiv.  

Konstruktionen av bilden av den romska minoritetsgruppen präglas i ovan 

analyserade program framför allt av en pedagogisk och kunskapsspridande 

ambition. Den romska historien, kulturen och livsvillkoren skulle belysas och 

förklaras för majoritetssamhällets elever och studerande i syfte att skapa 

förståelse och ge en ökad tolerans. ”De Andra” skulle, i ett utbildningssam-

manhang presenteras och på detta sätt komma närmare ”Oss”. UR:s ut-

bildande och kunskapsspridande roll låg således i linje med de i läroplaner 

angivna intentionerna. 

Förståelse för det andra och annorlunda relateras, dock, antingen till det 

internationella sammanhanget där det rör sig om vikten av att förstå de an-

norlunda och de underutvecklade samhällena, eller, i det nationella sam-

manhanget till immigrationen som till skolan har tillfört ”främmande mil-

jöer” och ”avvikande tankesätt”.  Mångkulturen anses således existera an-

tingen långt borta (i ett internationellt sammanhang) eller i ett svenskt 

sammanhang vara något avvikande och skilt från ”Oss”. I detta avseende gör 

sig intertextualiteten tydligt i alla tre led, från politikens diskursiva yttran-

den via läroplanernas språkbruk och slutligen i programmens representation 

av den romska etniska och kulturella identiteten. Bilden av ”de Andra” som 

den framställs och konkretiseras i ovan anförda programmet utgör en av-

spegling av uppfattningen om innehållet i begreppet mångkultur som formu-

leras i de aktuella läroplanerna. Framställningen av det romska både i 

Tomislavs bröllop och Zigenska kvinnor berättar, grundar sig på en upp-

fattning om det romska som en separat del av det svenska samhälleliga ge-

menskapen vad gäller både dess livsvillkor i allmänhet och den etniska och 

kulturella identiteten i synnerhet. Annorlundahet och avvikelse i förhållande 

till det svenska och dess normer och värderingar kan sägas vara de framträ-

dande dragen i frågan om representationen i de aktuella programmen.   

1980 fick den svenska grundskolan en ny läroplan vars formuleringar rö-

rande det svenska samhällets mångkulturella karaktär kan sägas ha speglat 
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den växande mångfalden i det svenska samhället, och som ett resultat av 

detta en ökad variation av skilda livsåskådningar, normer och värderingar. 

Förståelse för, solidaritet med och i samband med detta ”en förmåga att leva 

sig in i och förstå hur andra människor har det” lyfte läroplanen fram som en 

av skolans främsta uppgifter i syfte att utveckla elevernas mångkulturella 

förståelse. Uppfattningen om den ökande kulturella mångfalden avspeglades 

även i läroplanens syn på skolan som en institution vars verksamhet inte 

enbart förväntades vara att fostra till demokratins värderingar och principer, 

utan även aktivt arbeta för att invandrarna skulle bli en del av den svenska 

samhällsgemenskapen. Gemenskapens premisser i läroplanen tydliggjorde 

dock att majoritetssamhällets normer och värderingar, exempelvis i fråga om 

synen på jämställdhet mellan män och kvinnor, utgjorde de grundläggande 

principerna som skolans undervisning skulle bygga på.  

En jämförelse mellan 1980-talets läroplaners syn på ”de Andras” plats i 

det svenska samhället och UR materialets representation av den romska 

kulturella och etniska identiteten under samma tidsperiod visar på en bild av 

hur majoritetssamhället villkorar ”de Andras” inkludering i den svenska 

gemenskapen. Det svenska, som i båda definieras som det moderna och det 

jämställda, visar visserligen en ökad grad av acceptans av ”de Andra” och det 

annorlunda. Men vad gäller jämställdhetsproblematiken avbildas ”de And-

ras” kollektiva identitet som traditionell, omodern och ojämställd och på så 

sätt i alla avseenden skild och avvikande från den svenska majoritetskul-

turens gemenskap. På samma sätt som man, enligt Agneta Linné, i läroplan-

texten accepterar invandrarna men samtidigt synliggör och beskriver grup-

pen som en typ av särart som kontrasteras mot den svenska majoritetskul-

turens gemenskap så, lyfts det romska i UR:s program fram men presenteras 

som annorlunda.198 

Den ökade etniska och kulturella mångfalden i det svenska samhället av-

speglades inte enbart i läroplanernas förändrade uppfattningar kring mång-

faldens plats i majoritetssamhället, utan tog rätt så påtagligt plats i diskuss-

ionerna kring invandrar- och minoritetsspråkens plats och status i den 

svenska skolan. I empirin framträder dessa förändrade villkor, eller snarare 

diskussionen och debatten, i programmet Också jag är ett barn. I det här 

fallet tar UR, genom sin framställning tydligt avstånd från de hemspråkskri-

tiska rösterna och riktar skarp kritik mot de politiskt initierade inskränk-

ningarna och begräsningarna av rätten till hemspråksundervisningen. Här 

har UR valt att frångå den politiskt angivna diskursen i ämnet och intar en 

kritiskt självständig hållning. 

 

                                                             
198 Se Linné, (2001), 44-46.  
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1990-talet: De andras och vår etnicitet   

Invandrar- och minoritetspolitiken  

 

Vid den borgerliga regeringens tillträde 1991 hamnade invandringsfrågorna 

tillsammans med kultur, massmedier och jämställdhet på det nya kulturde-

partementets bord. Den nytillträdda kultur- och invandrarministern Birgit 

Friggebo menade att ”det svenska kulturarvet måste bevaras och utvecklas”. 

I syfte att bekämpa ”det kulturella tomrummet” som många befann sig i och 

som hon ansåg kunde leda till rasism och främlingsfientlighet, så skulle den 

nya kultur- och invandringspolitikens uppgift bli att ”ta sikte på att utveckla 

både den svenska kulturen och de olika invandrarkulturerna.”199 Samhälls-

debatten kring invandrarfrågorna rörde under den här tiden den, som det 

uppfattades, ökande segregationen mellan utlandsfödda och svenskar på 

både bostads- och arbetsmarknaden. Resultatet blev en ny utredning som 

regeringen tillsatte 1994 där utredningens uppgift blev en omvärdering av 

den svenska invandrarpolitiken.200 

1996, när utredningen lämnade in det färdiga resultatet under namnet 

Sverige, Framtiden och Mångfalden, var det kulturarvets betydelse som 

framhävdes. Man menade att ”för att kunna tillägna sig och respektera ett 

främmande kulturarv var det nödvändigt att ha insikt i det egna.” När det 

gällde att bevara sitt kulturarv och de kulturella traditionerna var det fram-

för allt ett individuellt ansvar som lyftes fram på följande sätt:  

 

Det varken går eller är önskvärt att ge minoritetskulturerna och majoritetskulturen 

samma förutsättningar för kulturell verksamhet, men språkliga/etniska gruppers kul-

turliv bör stödjas så länge detta efterfrågas och upplevs som meningsfullt av de perso-

ner det närmast berör.201 

 

Vidare betonade man vikten av en generell politik, en politik som skulle er-

sätta invandrarpolitiska säråtgärder och som skulle innebära samma rättig-

heter och skyldigheter för alla medborgare oavsett om dessa var invandrare 

eller etniska svenskar. Utredningens resultat återspeglades också i utform-

ningen av den propositionen som regeringen lämnade till riksdagen 1997, 

där begreppet invandrarpolitik ersattes med integrationspolitiken som skulle 

omfatta hela samhället och dess befolkning. Mångkultur blev till mångfald 

som relaterades till den svenska samhällsgemenskapen. Genom att använda 

begreppet mångfald undvek man, enligt regeringen, mångkulturens låsning 

                                                             
199 Runcis (2001), 68. 
200 Runcis (2001), 71; Borevi (1998), 176.   
201 Runcis (2001), 71. Runcis citerar här SOU 1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden.    
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vid den etniska aspekten. Mångfald kunde istället, menade man, syfta på 

både språket, kulturen, etniciteten eller religionen.202 

Ur ett minoritetspolitiskt perspektiv var 1990-talet en aktiv period. För-

klaringen till den politiska förändringen i synen på minoriteter och minori-

tetsrättigheter kan främst hittas i en internationell kontext inom ramen för 

FN och EU:s arbete. Bland annat fick Europarådets ramkonvention om 

skydd av nationella minoriteter från 1995 ”genom den europeiska demokra-

tiserings- och integrationsprocessen ett snabbt genomslag och ratificerades 

1999 av Sverige”.203 

Den romska minoriteten började redan på 1980-talet engagera sig mer ak-

tivt i minoritetspolitiska frågor. Romerna blev också många fler under den 

här tiden i och med att flyktingar från den sönderfallande Jugoslavien och 

andra länder i Östeuropa sökte sig till Sverige.204 I samband med den nya 

integrationspolitiska inriktningen kom den första rapporten om situationen 

för romer i Sverige, skriven i samarbete mellan Nordiska Zigenarrådet och 

Statens Invandrarverk. När sedan den andra rapporten, Romer i Sverige – 

tillsammans i förändring, återigen uppmärksammade den romska situat-

ionen innebar detta en vändning i den svenska romapolitiken.205 I Minori-

tetsspråkskommitténs definition av nationell minoritet, i SOU 1997:193, med 

avseende på kriterier som ska vara uppfyllda i fall gruppen i fråga ska kunna 

betraktas som nationell minoritet märks att utgångspunkten är individen 

och en individuell identifikation. Definitionen utgår från grupprättigheter 

men beslutet om bevarande av minoriteternas livsstil överläts till dem 

själva.206 Det formulerades på följande sätt: 

 

(… )minoriteten bör uppfylla kriterierna att vara en grupp med uttalad samhörighet 

som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har en icke dominerande 

ställning, att gruppen bör ha vissa objektiva särdrag såsom religion, språk, traditioner 

eller kulturarv, att de personer som tillhör minoriteten själva skall identifiera sig med 

                                                             
202 Borevi (1998), 176-179; Regeringens proposition 1997/98:16, Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik. http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf [2014-

11-14]  
203 Elenius (2006), 272; Selling, (2013), 158. Som ytterligare skäl, som även det rör ett internationellt sam-

manhang, framför Selling Sveriges aktiva roll i samband med ett internationellt organiserat upplysnings-, 

utbildnings- och forskningssamarbete om Förintelsen och Förintelsens offer (s.k. Holocaust Education). Den 

svenska staten organiserade 2000 en internationell Förintelsekonferensen. Bakgrunden till det svenska 

engagemanget var, skriver Selling, å ena sidan den statligt organiserade upplysningskampanjen under namnet 

Levande Historia och, å andra sidan, ”den amerikanska granskningen av neutrala staters agerande under 

nazismen.” (Selling, a.a. 152 samt not** på samma sida). 
204 Cederberg (2010), 47f. 
205 Rodell Olgaç (2006), 16.  
206 Elenius (2006), 272. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf
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gruppen och vilja bevara denna särart samt att minoritetskulturen skall ha funnits i 

Sverige under en längre tid.207 

 

1999 skrev Sverige under Europarådets ramkonvention om skydd för nat-

ionella minoriteter vilket innebar att samer, sverigefinnar, tornedalingar, 

romer och judar blev officiella nationella minoriteter och att samiska, finska, 

meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch blev officiella minori-

tetsspråk. 

Läroplanerna  

 

Även på det utbildningspolitiska planet skedde det mycket under det aktu-

ella decenniet. Under början av 1990- talet reviderades som ett led i en på-

gående reformering av skolan, både 1970 talets läroplan för gymnasieskolan 

och 1980- talets läroplan för vuxenutbildningen. De reviderade läroplanerna 

skulle börja gälla från och med läsåret 1992/93.208 I läroplanen för gymna-

sieskolan finner man under rubriken Normer och värderingar följande for-

mulering: 

 

Ett alltmer mångkulturellt samhälle kräver att skolan bidrar till samhörighet, solidari-

tet och medansvar utöver gränserna för den närmaste gruppen. En förutsättning för 

detta är att dagens ungdomar får kunskap om och känsla för sitt eget kulturarv till-

sammans med ökad kunskap om och förståelse för människors liv och villkor i andra 

länder och kulturer. Det är viktigt att läraren tar upp dessa perspektiv i undervisning-

en och ger eleverna tillfälle till reflektion och diskussion. En strävan ska vara att ele-

verna får ett personligt engagemang för dessa frågor och en känsla av internationellt 

medansvar.209 

 

I den reviderade läroplanen märker man tydligt spåren av 1990- talets tan-

kar och uppfattningen om det mångkulturella samhället och vikten av det 

gemensamma kulturavet så som det formulerats i den nya invandrarpoliti-

ken.  

1993 lade den svenska regeringen fram två olika propositioner som inne-

höll två nya läroplaner, en för grundskolan Lpo 94, och en för de frivilliga 

skolformerna, Lpf 94. Utifrån regeringens propositioner kunde man se att 

det var fyra olika internationella överenskommelser som de nya läroplanerna 

anknöt till, FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvent-

                                                             
207 Borevi (1998), 173. SOU 1997:193, Steg mot en minoritetspolitik- Europarådets konvention för skydd av 

nationella minoriteter, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2476 [2015-01-17] 
208 Utbildningsdepartementet. Reviderade Mål och riktlinjer för gymnasieskolan, Lgy 70, för vuxenutbild-

ningen, Lvux 82; Programmål för gymnasieskolan, för grundläggande vuxenutbildningen. (Stockholm: 

1992). 
209 Ibid, 12.  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2476
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ion om Barnets Rättigheter, FN:s rekommendation om utbildning för inter-

nationell förståelse samt FN:s deklaration och rekommendationer om 

undervisning i miljöfrågor.210 Förutom mer allmänna formuleringar som 

slog fast att all skolverksamhet i Sverige byggde på demokratins grund och 

att en av skolutbildningens viktigaste uppgifter är att förmedla ”kunskap om 

grundläggande demokratiska värden”211, så formulerade man premisserna 

för skolväsendets värdegrund tydligt under egen rubrik. Den kulturella 

mångfaldens förutsättningar och betydelse lyftes fram på följande sätt i Lpf 

94: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nat-

ionsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de vär-

den som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 

som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska be-

fästas genom undervisning i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medve-

tenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder. Skolans ska bidra till att människor får en identitet 

som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nor-

diska, det europeiska och ytterst det globala.212 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) lyfte man på lik-

nande sätt under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag betydelsen av 

kulturell mångfald fram, och poängterade att det ansågs vara skolans uppgift 

att både ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 

samt bemöta ”främlingsfientlighet och intolerans” med ”kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser”.213 De invandrarpolitiskt språkliga betydelse-

formationerna ifråga om synen på mångfald och kulturarv samt identitet 

återkom således i läroplanernas texter.   

Under rubriken Skolans uppdrag finns också en formulering, i båda läro-

planerna, där man påtalar betydelsen av att anlägga ett internationellt per-

spektiv i skolans undervisning och i Lpo 94 motiveras det kravet med att 

fastslå att: 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 

                                                             
210 Lorentz,(2007), 77. Lorentz hänvisar till regeringens propositioner 1992/93:220 och 1992/93:250.  
211 Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 

Skolverket (Stockholm: Fritzes, Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2009:18), 4. 
212 Ibid, 3f. 
213 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. 

Skolverket (Stockholm: Fritzes, Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2006: 23), 3.  
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samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella per-

spektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet.214 

 

I Lpf 94 återfinns en liknande fast något kortare formulering. I Lpf 94 beto-

nar man framför allt den internationella kontexten medan Lpo 94 tydliggör 

sambandet mellan den nationellt svenska och den internationella kontexten 

på ett mer tydligt sätt. 

Att Sverige under slutet av 1990- talet skrev på Europarådets konvention 

om nationella minoriteter märks i Lpf:s 94 riktlinjer gällande strävansmål 

för gymnasieskolans kunskapsförmedling, där man fastslår att ”varje elev i 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program samt den gymna-

siala vuxenutbildningen” ska ”ha(r) kunskaper om de nationella minorite-

ternas kultur, språk, religion och historia”.215 Kravet på kunskaper om de 

nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia återfinns i Lpo 

94 under rubriken Mål att uppnå i grundskolan, vilket i enlighet med läro-

planernas och Skolverkets egna värderingsnivåer216 och riktlinjer innebar att 

elever skulle ha förvärvat dessa kunskaper under tiden i grundskolan. Detta 

till skillnad mot kunskaperna om nationella minoriteter inom de frivilliga 

skolformerna som inte formulerades som ett krav utan snarare som någon-

ting som var en ”önskad kvalitetsutveckling”.217 

Utbildningsradions program  

 

Under 1990-talet blev antalet program som handlade om den romska mino-

riteten fler. Sammanlagt rör det sig om sju olika program av varierade längd 

och utförande. Vissa är radioprogram och vissa är tv- program. Ett flertal av 

dem ingår i en serie som består av flera program. Det sker även en ökning av 

variation som visar sig dels i en rent kvantitativa ökning av antal program i 

jämförelse med tidigare decennier, och dels i en vidgning av perspektiv som 

programmens representation och beskrivning av romer uppvisar under den 

här perioden. Vi erbjuds att ta del av ungdomars perspektiv och syn på sin 

romska eller resandeidentitet, och vi får också inte bara ett nationellt per-

spektiv utan även ett internationellt (europeiskt). 

                                                             
214 Ibid, 6. Se även: Skolverket. Lpf 94, 6.   
215 Skolverket. Lpf 94, 10. 
216 ”Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsutveckl-

ing i skolan. Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 

skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjligheter att uppnå dessa mål.” Citat från Skolver-

ket. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 

vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Skolverket 

(Stockholm: Fritzes, Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2009:18), 9. Fetstil i Läroplanens egen text.  
217 Ibid, 9. 
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De framträdande, diskursiva, kategorierna från tidigare som innebär att 

den romska kulturella identiteten främst representeras genom familjesam-

manhållning, de ojämställda könsrelationerna och yttre kulturella attribut 

gör sig dock fortfarande gällande under den här tidsperioden. I detta avse-

ende märks inte heller någon variation eller förändringstendens med tanke 

på att de här programmen har fokuserat på ett tydligare ungdomsperspektiv. 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten  

 

I de två första programmen, Europas första ”svarta” och Han slåss för sitt 

folk, får vi i två 20 minuters radiointervjuer möta journalisten Gunni Nord-

ström som skrivit boken Vi kallar dem zigenare och Sundsvallboxaren Leif 

Keiski, svensk mästare i mellanvikt, som berättar om sin ”zigenska” bak-

grund.218 I sin intervju lyfter Nordström framför allt ”zigenarnas” kulturella 

särdrag som skäl för missförstånd mellan ”zigenare” och majoritetssam-

hället. ”Zigenarnas” kulturella särdrag ledde och leder ofta, menar Nord-

ström, till misstolkningar och kränkningar. Ett viktigt inslag i den romska 

kulturen är respekt för äldre. Det finns regler inom ”zigenarkulturen” som 

måste följas, vilket kan innebära problem i vardagssituationer. Som exempel 

tar hon upp en debattpanel där en ung ”zigenarkvinna” skulle medverka och 

därför skulle sitta uppe på podiet. Det kunde hon inte göra, berättar Nord-

ström, eftersom det fanns äldre ”zigenare” som satt i publiken och det upp-

fattades som olämpligt och respektlöst att hon som var yngre skulle sitta på 

en högre nivå en de som var äldre.   

Familjesammanhållningen och respekten för äldre återkommer som en 

del av den ”zigenska” uppfostran även i intervjun med Leif Keiski. Intervjua-

ren försöker genom sina frågor och kommentarer framställa det som någon-

ting eftersträvansvärt och positivt, bland annat genom att kontrastera det 

mot den svenska ungdomens förmodade respektlöshet: 

 

Intervjuaren: ”Ni högaktar äldre människor och era föräldrar mycket mer än svenska 

ungdomar gör!” 

Leif: ”Ja, fast jag vet inte riktigt hur det är hos svenska ungdomar.” 

Intervjuaren: ”En zigenarpojke säger aldrig ‟gubbjävel‟ till sin farsa.” 

 

Familjesammanhållningen och den romska (o)jämställdheten får en fram-

trädande plats även i Bo Hazells fyra femtonminuters program där vi får 

bekanta oss med resandetraditioner ur både ett svenskt och europeiskt per-

spektiv.219 Anna och Kenneth, två svenska resandeungdomar, berättar om 

                                                             
218 UR:s programkatalog för program sända t o m 30 juni 1992, sid 134;  
219 UR:s programkatalog 1999/2000: Tv- och radioprogram sända t o m 30 juni 1999, sid. 115. Den svenske 

författaren och journalisten Bo Hazell gjorde, i samband med att han höll på att skriva boken Resandefolket, 
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skillnader mellan resande och vanliga svenskar med avseende på ”familje-

känsla”, där familjesamvaron hos de resande karakteriseras av ett intensivt 

umgänge. De resandes kulturella identitet och betydelsen av att bevara den 

egna kulturen och traditionerna diskuteras i samband med att intervjuaren 

ställer frågan till Anna om hon kommer att gifta sig med en resandekille. 

Anna svarar att hon inte vet, medan Kenneth hoppar in i intervjun med att 

säga att det är det som hon bör göra i syfte att behålla kulturen och menar 

att: ”Det kan bli problem med burokillar som inte vill att barnet ska lära sig 

resandekultur och traditioner.”220 

Samtalet med de engelska resandeungdomarna Steve och Keilah har 

samma tematik. Vi får av Keilah veta att resandeflickor vanligtvis är 18 till 19 

år gamla när de gifter sig och hon tror att hon också kommer att gifta sig när 

hon blir lika gammal. Hennes man ska helst vara en resande, men i fall det 

blir en gajé221 så måste han, tillägger Keilah, leva på hennes sätt vilket bety-

der att leva i enlighet med resandetraditionerna. Samma fråga ställs till Steve 

och vi får ett liknade svar där han även tillägger att hans framtida fru inte får 

yrkesarbeta, ska vara hemma, städa, laga mat och göra som han vill ha det. 

På frågan om vad som förväntas av henne som resandeflicka säger Keilah att 

det är att städa, laga mat och tvätta. I det här fallet framhåller således ung-

domarna resandekulturen, livsstilen och identiteten som någonting värde-

fullt och viktig att bevara. Vi vet naturligtvis inte någonting om hur det verk-

ligen kommer att bli, men resonemanget är intressant i den bemärkelsen att 

det är majoritetsbefolkningen i synnerhet potentiella partners som krävs på 

anpassning. 

En blygsam antydan om en förändring i diskursen om den romska ojäm-

ställdheten återfinns dock i programmet Hon är ung, hon är vår från 1999, 

och som kan ses som en fortsättning på programmet om Tomislav och 

                                                                                                                                               

 

 

 

 
från tattare till traveller, en serie om fyra program om resandefolket där han ur ett svenskt och ett europeiskt 

perspektiv låter medlemmar av resandeminoriteten berätta om sin historia, kultur och livsstil. 

De fyra tv- programmen riktas enligt katalogbeteckningen till vuxenutbildningen respektive gymnasiet och 

presenteras som nyhet i UR:s katalog under rubriken Mångkultur – minoritetsfrågor på följande sätt:  

Resandefolket  

 Anna och Kenneth: Ann – Louise och Kenneth berättar om hur det är att vara tonåring och bli kal-

lad ”tattare”  

 Solweig och Gullivi: Solweig Gustavsson och Gullivi Fransson om resandetraditioner och förföljel-

ser 

 Ung i Europa: Engelska och holländska ungdomar berättar om att vara Resande i dagens Europa 

 Jasmine och Roger: Jasmine och Roger berättar om hur det är att tillhöra en bortglömd majoritet 
220 Buro betyder på rommanispråket icke- resande, ursprungligen bonde. Information hämtades från Bo 

Hazell, Resandefolket: från tattare till traveller. (Stockholm: Ordfront, 2002), där han återger en liten 

ordlista för de rommaniord som förekommer i boken.   
221 Gajé betyder icke rom. Hazell (2002), 404. 
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Danka. Den här gången är det Tomislavs son Toni som med sin fru Sandra 

pratar om jämställdhet och barnuppfostran. Toni menar att mannen ska 

”försörja familjen medan frun ska vara hemma, i sitt kök, inte isolerad, hon 

kan gå ut.” ”Men jag vill”, menar Toni, ”försörja min familj och ha en bra fru 

hemma.” Därefter fortsätter Toni och Sandra att diskutera barnuppfostran 

med tanke på att de är föräldrar till två flickor. Sandra menar att eftersom 

deras barn är flickor så kommer de inte att vara lika fria som de skulle vara 

om de vore pojkar, medan Toni menar att flickorna ska vara hemma och 

hjälpa till. Sandra svarar med att säga: ”Så länge barnen lever hos oss ska de 

vara fria. De ska gå på disko, träffa kompisar och få frihet.” I slutet av pro-

grammet får vi dock höra Toni göra en helomvändning angående barnupp-

fostran när han säger till Sandra att de måste ge sina barn frihet. De får gå på 

disko, menar han, och välja sin väg, träffa andra ”för att se hur världen fun-

gerar.” ”Det ska inte vara som förut”, avslutar han. Sandra lägger till att hon 

vill att barnen ska lära sig mycket och skaffa erfarenhet. Hon säger sig vilja 

vara kompis med sina barn och att de inte ska ha det som hon hade det som 

inte fick se sin far i ögonen.  

Familjesammanhållning och respekt för äldre lyfts även upp här och åter-

kommer som en del av den romska kulturella uppfostran.   Det framställs 

som någonting eftersträvansvärt och positivt samtidigt som det kontrasteras 

mot det svenska.  Återigen framhävs, således, skillnader i fråga om kulturella 

drag i beskrivningen av den romska eller resande kulturen. Genom att välja 

relationen mellan könen som tematik fixerar man skillnaden mellan de 

svenska ungdomarnas förutsättningar och förväntningar rörande kärleksli-

vet. Även om programmet inte gör någon explicit jämförelse blir dikotomin 

mellan den svenska kulturens norm, med självständiga val och jämställdhet 

mellan könen, och den gamla ”traditionella”, icke moderna (romska) föräld-

rarvalet av ens partner fullt synligt. Den ur majoritetssamhällets perspektiv 

bristande skolgången, giftermålen i ung ålder och de krav som ställs på re-

sandeungdomar har nog de flesta andra ungdomar svårt att relatera till. Den 

västerländska livsstilen får stå får det moderna och framstegsvänliga medan 

de resandes/romernas traditioner fryses i en och samma berättelse som inte 

har ändrats och inte heller kommer att ändras.  

Kulturens yttre attribut  

 

I likhet med de program som producerades under 1970- och 80-talet är det 

framför allt den romska kulturens särdrag som man valt att belysa i 1990- 

talets program. Återigen handlar tematiken om den romska kulturens ren-

lighetskrav och klädkoden där dessa två faktorer tillåts representera innehål-

let i den romska kulturen eller rättare sagt dess särdrag. 

I den ovannämnda intervjun med Gunni Nordström tar man upp renlig-

hetsbegreppet och de särskilda kraven på renlighet inom ”zigenarkulturen” 
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som ett viktigt inslag i den romska kulturen, vilket är svårt att anpassa till 

det moderna livet eftersom det existerar många regler som måste följas. 

Återigen får vi ta del av exempel med att använda tvättstugan. I samtalet 

med Leif Keiski är det dock hans utseende som intervjuaren tar upp genom 

att säga att man slås av hur prydlig och snygg Leif är, nästan som en fotomo-

dell och inte en boxare Han konstaterar att Leif är ”väldigt propert klädd, i 

en vit skjorta och svarta byxor.” Detta, i sin tur, kopplas till ”zigenartradit-

ioner” och kultur samtidigt som intervjuaren konstaterar att Leif aldrig 

skulle ta på sig exempelvis jeansbyxor och gymnastikskor. Keiskis förklaring 

sträcker sig till att han konstaterar att jeansbyxor och gympaskor är någon-

ting som man växer ifrån och att man hittar andra kläder som man trivs 

bättre med. 

Förklaringen till programmens upplägg och valet av de ständigt återkom-

mande diskursiva kategorier bör förvisso också sökas i programmens syfte. 

Programmen skulle användas i utbildningssammanhang och följaktligen var 

deras främsta syfte att få elever och studerande att bekanta sig med den 

romska minoritetens historia, kultur och livsvillkor för att på så sätt öka 

förståelsen, minska misstänksamheten och främlingsfientligheten. Dikoto-

min mellan det moderna, västerländska och svenska och det traditionella, 

omoderna och romska kvarstår dock.  Identitetsdiskurser (”the discourses of 

identity”) tillåts de medverkande romerna/resande i hög grad själva artiku-

lera, men med liten antydan till rörelse och förändring av detta. I fråga om 

det kulturella innehållet avbildas de oftast som enkelspåriga, statiska och 

följaktligen obenägna till förändring. Här kan det dock vara värt att ha den 

minoritets- och invandrarpolitiska situationen i Sverige vid tiden då pro-

grammen producerades i åtanke. Erkännande av romer som en nationell 

minoritetsgrupp kan ha inneburit en nödvändighet för gruppen att skapa och 

artikulera en ännu tydligare annorlundahetens diskurs (”discourse of Other-

ness”), även om denna kan uppfattas som förenklad och ensidig. Detta för att 

få mer utrymme och kunna agera mer aktivt på det politiska fältet med hjälp 

av denna förenklade självbild. Invandrar- och minoritetskontextens föränd-

rade villkor återspeglas i programmens representation av den romska och de 

resandes etnicitet och diskrimineringstematiken som båda får en annan di-

mension och ett annat innehåll under 1990- talet.   

Etniciteten och diskrimineringen  

 

I Bo Hazells program om resandeminoriteten blir den etniska aspekten av 

identiteten mest tydlig även om den kan sägas förekomma i alla program-

men under den här perioden. Här avbildas dock etniciteten och diskrimine-

ringen som två delar av samma diskursiva kategori som sammanflätade 

skapar nya språkliga betydelseformationer. Den etniska aspekten blir en 
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viktig faktor när diskrimineringen ska beskrivas och förklaras ur både ett 

historiskt och nutida perspektiv.     

När ungas erfarenheter beskrivs i Hazells program lyfts ”svenskheten” och 

det som uppfattas som svenska normer, värderingar och livsstil fram som en 

jämförande referens. Intervjun med Anna och Kenneth börjar med att Hazell 

ställer frågan: ”Vad är tattare?”, till några ungdomar. En ung tjej säger att 

”tattare” betyder ”en äcklig gubbe!”. En annan kille menar att ”tattare” är ”en 

människa som bor på gatan, är arbetslös, sjabbig…”. Därefter får vi höra 

Anna och Kenneth berätta om egna erfarenheter från skoltiden där Kenneth 

berättar om många, väldigt negativa, erfarenheter som han upplevde under 

sin skoltid och säger att han för det mesta försvarade sig med att slåss. ”Jag 

umgås mest med invandrarkillar, aldrig med ”vanliga svenssonkillar”. Man 

kan vara sig själv berättar han. Anna tillägger att nu för tiden bryr hon sig 

inte om provokationer, utan är istället stolt över att vara resande. 

I intervjun med ett annat syskonpar, Roger och Jasmine, är den etniska 

dimensionen också en betydande del av deras resandeidentitet. På samma 

sätt som i fallet med Anna och Kenneth kontrasteras den med den svenska 

och är förklaringen till majoritetssamhällets diskriminering. Rogers berät-

telse börjar med att han skildrar hur han bemöts när folk hör att han är re-

sande. ”Folk brukar säga”, berättar han, ”du slåss ju inte, har inga knivar… 

då får man förklara att resande är ett folkslag, inget sätt som man är.” Däref-

ter får vi höra den unga kvinnan Jasmine berätta om att de i hennes familj 

lever som ”vanliga svensson”, som hon uttrycker det, men att de har egna 

traditioner lägger hon till. ”Jag är resande”, säger hon, ”och vill inte bli kal-

lad tattare.” I inledningen får vi således exempel på, precis som i intervjun 

med Anna och Kenneth, hur utbildningen eller kunskapsspridningen om 

resandeminoriteten handlar om att ta avstånd från den gamla och nedsät-

tande benämningen på resandefolket. Roger som berättar om att han varit 

på en mässa om romer och resande jämför resandes och romers situation 

med judarnas, och menar att romer och resande egentligen borde ha samma 

minoritetsrättigheter som de. I slutet av programmet säger Roger också att 

de vill att den svenska regeringen ska ”erkänna oss som minoritet”, att vårt 

språk finns, så att vi kan få hjälp med hemspråksundervisningen, bevara 

kulturen, att man ska kunna läsa om oss i historieböcker. ”En offentlig ur-

säkt från den svenska regeringen skulle inte bli fel”, menar Roger, ”för det de 

gjorde mot mina förfäder.” 

Också i den ovannämnda intervjun med de engelska resandeungdomarna, 

Steve och Keilah, diskuterar man resandeidentiteten och den diskriminering 

som man som resande fortfarande utsätts för i Europa. Steve säger sig tro att 

det säkert är uppemot 80 % av folket som hyser ovilja mot resande. Han gör 

också en jämförelse med hur folk behandlade svarta på 1950- talet och me-

nar att idag blir man som resande inte insläppt på restaurangen. Intervjua-
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ren undrar om han brukar fråga varför, men då svarar Steve att man ändå 

aldrig får ett ärligt svar.  

I ovan nämnda fall väljer man att genom ungdomars berättelser anlägga 

ett historiskt perspektiv och använda historiska referenser i syfte att beskriva 

och förtydliga en diskrimineringsproblematik för den tilltänkta målgruppen. 

Då programmen riktas till ungdomar och verkar ha gjorts i syfte att använ-

das i historie- eller samhällskunskapsundervisning, så försöker man belysa 

och öka kunskapen om orättvisor och diskriminering av resande och romer i 

dagens samhälle genom att jämföra med diskrimineringen av judar eller 

svarta som de flesta ungdomar förväntas ha kunskaper om och kan relatera 

till.  

I intervjun med Ingrid Iverstam Lindblom, som presenteras som konsult 

och handledare i ”zigenarfrågor” vid socialförvaltningen i Stockholm (som är 

en del av radioprogrammet där Keiski intervjuas) får vi ett vidare, europe-

iskt, perspektiv på diskrimineringen. Iverstam Lindblom pekar på att till 

skillnad från i Sverige så är ”zigenarna” i framför allt Östeuropa utsatta för 

förföljelser av olika slag och ren rasism på grund av ”den nyväckta etniska 

nationalismen”.222 På frågan om hennes syn på framtiden vad gäller diskri-

mineringsproblematiken så menar Iverstam Lindblom att det mest skräm-

mande är den nya rasism som växer fram. Här i Sverige, menar hon, har 

”zigenare” ändå anpassat sig till det svenska samhället ganska väl, men trots 

det existerar det ”polarisering och ömsesidig rädsla”. ”Våra zigenare”, forts-

ätter Iverstam Lindblom, ”är fast bosatta, det är inte zigenare i Östeuropa. 

Det är en stor grupp på 12 miljoner som saknar sitt land och man kan inte 

negligera detta problem och jaga zigenare från land till land.” I sitt svar visar 

Iverstam Lindblom, i egenskap av expert förståelse för ”zigenarnas” svåra 

situation. Särskilt när det gäller Östeuropa. Dock skulle man kunna tolka 

svaret som att lösningen på problemet ändå ligger hos ”zigenarna” och deras 

möjlighet eller viljan att anpassa sig till det som anses vara normen eller med 

andra ord att bli bofasta. Orsakerna till de existerande problemen går enligt 

svaret att finna i ”zigenarnas” livsstil. 

Det historiska perspektivet som förklaringen till dagens situation ges i den 

svenska kontexten ytterligare en aspekt i Hazells intervju med Gullivi och 

Solweig, två äldre resandekvinnor. Här riktas ljuset mot den svenska staten 

och dess myndigheters diskriminering och förföljelser av resandefolket uti-

från ett historiskt perspektiv. De båda som i programmet framställs som 

självständiga aktörer, berättar om sina erfarenheter av nämnda diskrimine-

ring. Det görs dock, skulle man kunna säga, på två skilda sätt. Programupp-

lägget tyder på en medveten växling mellan kvinnornas berättelser. Solweig 

                                                             
222 Det är värt att påpeka här att programmen gjordes 1991, efter Berlinmurens fall, med stora omvälvningar i Östra 

Europa och Balkan som följd. 
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lyfter fram de resandes kultur och livsstil på ett ljusare sätt. Hon minns sin 

barndom och resor med familjen med glädje även om livet bestod av en hel 

del umbäranden. Gullivis berättelse rör dock främst den mörkaste sidan av 

resandes liv i Sverige och kastar ljus på myndigheternas övergrepp av olika 

slag. När Hazell i sin intervju med Gullivi tar upp frågan om resandeidentitet 

och konstaterar att hon ibland har fått gömma sin resandeidentitet svarar 

Gullivi med att säga:  

 

Jag kan säga att jag lever två olika liv, ett utåt och ett hemma hos mig och bland mina 

släktingar. Utåt försöker jag vara som vanliga människor samtidigt som det är väldigt 

jobbigt, jag försöker tänka på vad jag säger… Hemma är jag den jag är, säger vad jag 

tänker, känner mig mera fri, jag gör som jag vill… Det andra livet är väldigt jobbigt, 

att inte vara den jag är… 

 

På Hazells fråga om hur det känns när hon blickar tillbaka på sitt liv och det 

som hänt på grund av hennes ursprung svarar Gullivi med att säga: 

 

Jag känner stort hat, det gör jag. Ständig tanke på hur kunde detta hända, varför 

gjorde ingen något åt det? Jag säger rent ut det, jag har hat mot samhället och jag litar 

inte på myndigheter än i dag, det sitter i mig… Det kommer att dröja ett bra tag innan 

tattare kan känna förtroende för det svenska samhälle och myndigheter, eller till de 

blir accepterade av samhället. 

 

I en av programmets sista scener får vi höra Gullivi läsa det brevet som vi 

under programmens gång sett henne skriva på, och vi förstår att det hon har 

skrivit är ett brev till den svenska regeringen där hon vill veta vad regeringen 

tänker göra åt det som ”har hänt tattarna”. Här lyckas Hazell med att få 

kvinnorna att förmedla och formulera inte enbart ursprunget till misstänk-

samheten mellan det svenska majoritetssamhället och resandeminoriteten, 

utan också en kritik mot att majoritetsbefolkningen var deltagande och med-

verkande i den diskrimineringen av romer och resande som pågått och fort-

farande pågår. Det blir tydligt att programmet skapats i undervisningssyfte. I 

syfte att ge bakgrund till och förmedla den diskriminering som resande har 

under lång tid utsatts för, är det väldigt lite som lämnas osagt. Ingen av 

kvinnorna kan sägas ha tilldelats en offerroll. Det intryck man får är att båda 

är starka och självständiga kvinnor.  Men medan den ena berättelsen är tyd-

lig kritisk och framför allt riktas mot det svenska majoritetssamhället då och 

nu, så förmedlar det andra det ljusa och framför allt, för barnet, trygga med 

det dåtida resandelivet och att få vara med sin familj.   

Diskrimineringstematiken utgör således en viktig del av den gemensamma 

romsk-svenska historien vilket återspeglas i 1990-talets programinnehåll. 

Denna tematik berörs och berättas både ur ett historiskt och samtida per-

spektiv. Utbildningsradions program ska uppfattas som en del av den 
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svenska läromedelsproduktionen vars syfte, mål och innehåll i hög grad kan 

tänkas påverkas av den svenska satens utbildningspolitiska mål och intent-

ioner. De program som gjordes under det här decenniet, liksom de program 

som kommer att analyseras i kommande textavsnitt (gjorda efter år 2000), 

kan därför tänkas ha haft till uppgift att i varje fall börja med att inkludera 

den romska historien i den svenska vilket med de norska historikerna Lise 

Kvande och Nils Naastads ord, i det här fallet innebär att göra upp med de 

egna övergreppen i det förflutna. Detta kan göras på flera olika sätt, antingen 

så att det blir en historia om ”Oss” och vad ”Vi” har gjort eller, vilket är att 

föredra, göra det till en historia om ”de Andra” och deras upplevelse. I 

ovanstående fall har programmen, menar jag, lyckats med att representera 

romer eller resande som handlande och ställningstagande aktörer vars histo-

rienarrativ handlar om det som romer har upplevt och hur de har gjort det. 

Inte i något av de program som gjorts under den här tiden, har de medver-

kande minoritetsmedlemmarna framställs som icke agerande och objektifie-

rade offer vars historieberättelse enbart handlar om vad ”Vi” har gjort mot 

”Dem”. 

I sin helhet visar dock bilden av den romska eller resande etniska identite-

ten under den här perioden, på samma sätt som i de tidigare analyserade 

programmen, prov på att det alltid, med Eriksson, Eriksson-Baaz och Thörns 

ord, är ”‟de Andra‟ som har etnicitet” och inte ”Vi”. 1990- talets program gör 

fortfarande gällande att den romska kulturella identiteten ska ses som lik-

ställd med den etniska dimensionen. Resandeungdomarnas uttalanden om 

ett ”icke-svensson” liv kan tolkas som ett avståndstagande i förhållande till 

majoritetssamhällets ungdomars sätt att leva och skapa sig en identitet. De 

implicita ideologiska antaganden, som framställningen präglas av, reprodu-

cerar dock ojämlika och hierarkiserande samhälleliga relationer mellan ma-

joriteten och minoritetsgruppen. Skillnaderna mellan ”det romska/”resande” 

och ”det svenska” har fortfarande en dikotom betydelseformation där det 

svenska får representera ”det normala” och ”det moderna”. 

Den kontextuella inramningen  

 

Under 1990- talet blev bilden av den romska minoriteten mer variationsrik i 

jämförelse med de tidigare tidsperioderna. Denna variationsrikedom kan 

dock, som redan har påpekats, till viss del tillskrivas en rent kvantitativa 

ökning av program. Skolans förändrade uppdrag med avseende på minorite-

ternas historia och kultur torde dock också vara en möjlig förklaring till den 

betydande ökningen av antalet program.  

Det kunskapande perspektivet i 1990- talets program grundades dock 

fortfarande, till större delen, på en framställning av den romska minoriteten 

som skild och annorlunda från den svenska. De svenska normerna och vär-

deringarna utgjorde fortfarande en given referensram som det romska ställ-
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des mot och jämfördes med. På så detta sätt kan programmens bild av den 

romska etniska och kulturella identiteten sägas avspegla en dikotomiserande 

bild av mångfald och mångkultur som återfinns i de svenska läroplanerna. 

Vårt kulturella arv och vår identitet görs inte enbart till hierarkiskt högre och 

viktigare, utan ställs även mot ”de Andras”. I sin uppsats Från definierat 

förflutet till utstakad framtid. En begreppshistorisk analys av kulturbe-

greppet i läroplaner, 1962–2011 så framhåller pedagogen Lotta Johansson 

följande om kulturarvsbegreppet:  

 

I samtliga fall begreppet förekommer framträder det i bestämd artikel singularis; kul-

turarvet eller ett kulturarv. Det uttrycks aldrig explicit, men implicit kan det antas re-

ferera till den svenska kulturen, eller den etablerade kulturen i samhället som dess in-

stitutioner representerar, producerar och reproducerar.223 

 

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, riktar kritik mot läroplansformule-

ringar som hävdar att eleverna ska få trygghet genom att göras medvetna om 

och delaktiga i det gemensamma kulturavet, och menar att det är mycket 

svårt att avgöra vad det är som definieras som och inbegriper det gemen-

samma kulturarvet. Ett exempel på tydlig åtskillnad mellan ”Vi” och ”de 

Andra” är formuleringen där man poängterar att den egna identiteten ut-

vecklas genom förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingar.224 I 

detta är interdiskursiviteten i alla tre led, mellan den integrationspolitiska 

kontexten, läroplanskontexten och utbildningsradions program mycket tyd-

lig. Kulturarvets betydelse och den tydliga åtskillnaden mellan ”vårt eget” 

och ”de Andras” eller främmande kulturarv återfinns både i läroplanens 

diskurs och i empirins representation av den romska minoritetsgruppen. Det 

gamla, monokulturella, tankesättet där vårt kulturarv och vår identitet ställs 

mot deras eller andras kulturarv och identitet gjorde sig fortfarande gällande 

som den dominerande diskursen. 

I programmen märks det att det på det politiska planet förbereds ett er-

kännande av resande eller romer som nationell minoritet i Sverige. Under 

den här tidsperioden ökade det svenska engagemanget internationellt i fråga 

om minoritetsrättigheter. Romernas eller de resandes historia belyses i de 

undersökta programmen utifrån ett vidare perspektiv och jämförs med 

andra minoriteters erfarenheter. 

Förändringarna i den svenska minoritetspolitiken, och som ett resultat av 

detta även en förändring i skolans uppdrag i fråga om förmedling av minori-

                                                             
223 Lotta Johansson, ”Från definierat förflutet till utstakad framtid. En begreppshistorisk analys av kulturbe-

greppet i läroplaner, 1962–2011”. Utbildning & demokrati, VOL 22, NR 1 (2013): 35. Författarens egna 

kursiveringar.  
224 Pirjo Lahdenperä ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, i Värdegrund och 

svensk etnicitet, red. G. Linde (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 119. 
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tetsgruppernas historia och kultur ledde till formuleringen av en ny diskursiv 

kategori i utbildningsradions representation av romerna. I de undersökta 

programmen försöker man, för första gången, att göra den romska minorite-

tens diskrimineringshistoria till en del av det gemensamma svenska histori-

enarrativet. Förmågan till en ökad inlevelse i och förståelse för andras livs-

villkor och värderingar, vilket är en av skolundervisningens främsta uppgif-

ter, handlar således för första gången om att skapa och sprida kunskap om 

den svenska statens övergrepp och diskriminering av egna medborgare. I 

detta avseende har man sålunda en ansats att berätta en tidigare dold del av 

vår gemensamma historia. 

Förändringen i de språkliga betydelseformationerna inom den här diskur-

siva kategorin återspeglas även i en begreppsförskjutning i beskrivningen av 

minoritetsgruppen ”tattare”, vilka under den här perioden blir ”travellers” 

eller resande. I den kommande och för studien sista tidsperioden sker, som 

vi kommer att se, en likadan begreppsförskjutning i fråga om benämningen 

”zigenare”. 

2000-2013: ”Född zigenare, idag rom” 

Invandrar- och minoritetspolitiken  

 

Sedan millennieskiftet är minoritetspolitiken ett eget politikområde i Sve-

rige. Det politiska arbetet kring nationella minoritetsrättigheter skulle, enligt 

den borgerliga regeringen som hade makten mellan 2006 och 2014, koncen-

treras på kompletteringar och konkretiseringar rörande de olika ”åtagandena 

gentemot minoriteterna” som Sverige tagit på sig att följa i och med ratifice-

ringen av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minorite-

ter samt Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Med an-

ledning av detta införde man den 1 januari 2010 en ny politisk reform vars 

mål var att ”förtydliga den rättsliga regleringen av nationella minoriteters 

rättigheter”.225 Samtidigt infördes även en ny lag gällande nationella minori-

teter och minoritetsspråk som omfattade alla fem minoritetsspråk och er-

satte de tidigare gällande lagarna som enbart rörde samiska, finska och 

meänkieli.  Man menade att: ”Det allmänna [förvaltningen] har ett särskilt 

ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska 

även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och ut-

veckla sin kultur i Sverige.”226 

                                                             
225 Rapport från riksdagen 2011/12: RFR1. Kunskapsöversikt om nationella minoriteter, (Sveriges riksdag, 

Stockholm, 2012), 9. 
226 Ibid, 9f. De föreslagna åtagandena kan också ses i ljuset av den kritik som Europarådet hade riktat mot 

Sverige vid uppföljning av minoritetspolitikens förverkligande. I riksdagens rapport skrev man bland annat 

att: ”Europarådet hade i sin kritik bland annat pekat på att bristande kontinuitet och koordinering inom 

minoritetspolitiken på lokal och central nivå hade försvårat genomförandet.” (a.a. sid. 9) Uppföljningen 

gjordes på både nationell och internationell nivå och varade mellan 1999 och 2009. Det som utredningen 
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För den romska minoriteteten har erkännandet inneburit en del politiskt 

initierade utredningar och föreslagna åtgärder i syfte att förbättra romernas 

situation i Sverige. Samtidigt har det från den svenska staten och kyrkan 

efter millennieskiftet initierats uppgörelseakter i relation till den romska 

befolkningsgruppen. De ursäkter som riktats mot den romska befolknings-

gruppen kan, menar historikern Jan Selling, betraktas som ”en vilja från 

dagens representanter för storsamhället att acceptera ett historiskt ansvar 

för händelser, åsikter och åtgärder som ingen nu levande personligen kan 

ställas till svars för, men som man idag vill ta ansvar för”.227 Den socialde-

mokratiska regeringens offentliga ursäkt omfattade dock från början endast 

en grupp, resandegruppen. Samtidigt fick diskrimineringsombudsmannen 

(DO) år 2001 i uppdrag att arbeta med frågan om diskrimineringen av ro-

mer. Resultatet blev en slutrapport där man framförallt koncentrerade sig på 

samhällets diskriminering av romer utifrån ett både historiskt och nutida 

perspektiv. Den statliga myndigheten Forum för Levande historia utkom 

också 2005 med boken Ett fördrivet folk. Antologi om förtryck och diskri-

minering av romer/zigenare/resande.228 

Den socialdemokratiska regeringen fattade år 2006 ett beslut om att till-

sätta en utredning under namnet Delegationen för romska frågor vars syfte 

var att i samarbete med romer utreda och föreslå insatser i syfte att förbättra 

deras situation i Sverige. Resultatet blev slutbetänkandet Romers rätt – en 

strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) som överlämnades till regering-

en i juli 2010.229 I utredningens resultat kom det fram att den romska mino-

riteten fortfarande ”lever i ett allvarligt utanförskap och saknar både full-

ständig grundskoleutbildning och arbete. Medellivslängden är kortare, bo-

stadssituationen sämre och diskrimineringen större än för någon annan 

samhällsgrupp.”230 I betänkandet gav man förslag på en rad åtgärder på 

skilda områden i syfte vars mål är att skapa en utjämningsprocess under en 

tidsperiod av tjugo år, och som skulle leda till att situationen mellan den 

                                                                                                                                               

 

 

 

 
konkret riktade kritik mot var: ”att minoritetsskyddet var begränsat till sju kommuner i norra delen av landet, 

att minoriteternas inflytande var för litet och att Sverige inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka 

minoritetsspråken.” (Länsstyrelse i Stockholm och Sametinget, Nationella minoriteters rättigheter: En 

handbok för kommuner, landsting och regioner), 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-

minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf, (reviderat upplaga, 2013), 13. [2015-01-22] 
227 Selling (2013), 169. 
228 Ibid, 169ff. DO: s rapport heter Diskriminering av romer i Sverige. Rapport från DO:s projekt från 

åren2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. 
229 Rapport från riksdagen 2011/12: RFR1. Kunskapsöversikt om nationella minoriteter, (Sveriges riksdag, 

Stockholm, 2012), 19. 
230 Ibid, 24.  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
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romska minoritetsgruppen och majoritetssamhället skulle utjämnas rörande 

makten att påverka i samhället, välfärden osv.  En sannings- och försonings-

kommission skulle upprättas för att på kollektiv nivå kompensera den 

romska minoriteten för den svenska statens diskriminering. Förslaget valdes 

bort till förmån för en så kallad vitbok om historien istället.231 

I regeringens skrivelse En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012–2032 presenterade man en politisk strategi som ska syfta 

till att under tjugo års tid förstärka minoritetspolitiken och ledda till att ”en 

rom som fyller 20 år 2032 ha(r) likvärdiga möjligheter i livet som den som är 

icke-rom.”232 På regeringens uppdrag har även 2011 den statliga myndighet-

en Forum för levande historia kommit ut med rapporten Romers kulturella 

och språkliga rättigheter – vägar mot ett förverkligande. Rapporten, vars 

utgångspunkt var resultaten från betänkandet Romers rätt–en strategi för 

romer i Sverige, menar för att kunna förstärka och förbättra romernas situ-

ation i Sverige så måste diskrimineringen bekämpas samtidigt som minorite-

tens rättigheter förstärks inom alla samhällsområden. ”Därför krävs kunskap 

om romers ställning som nationell minoritet, deras historia, kultur och 

språk.”, sammanfattar rapporten.233 

Läroplanerna  

 

Under större delen av denna tidsperiod är det läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan från 1994 som gäller. 2011 kom det nya läroplaner för både 

grund- och gymnasieskolan (Lgr 11 och Lgy 11). Vad gäller den här under-

sökningens aktuella ämne så sker det få större förändringar i läroplanstex-

ternas formuleringar. I sitt bidrag till boken Historiedidaktik i Norden 9, Del 

2: Historisk kunskap sammanfattar och förklarar historikern Jonas von 

Nolting förändringarna i Lgr 2011 på följande sätt:  

 

Kulturarv tas upp explicit på flera ställen både i Lpo 94 och i den allmänna delen av 

Lgr 11. Dessa avsnitt, där kulturarvet kopplas till olika geografiska angivelser med 

etnocentriska förtecken, är mer eller mindre identiska i de olika läroplanerna. Dock 

finns intressanta skillnader. I Lgr 11 har exempelvis ”vårt” kulturarv bytts ut mot ”det” 

och istället för att ‟överföra ett kulturarv‟ står det ‟överföra och utveckla ett kulturarv‟. 

Dessa förändringar måste tolkas som medvetna redigeringar för att tona ner en etno-

centrisk framtoning och de mjukar också upp en essentialistisk innebörd i mer kon-

struktivistisk riktning.234 

                                                             
231 Selling, (2013), 170ff.  
232 Rapport från riksdagen 2011/12: RFR1. Kunskapsöversikt om nationella minoriteter, (Sveriges riksdag, 

Stockholm, 2012), 24. 
233 Ibid, 24f. 
234 Jonas von Nolting. ”God patriot eller sann kosmopolit? Om kulturell identitet, kulturarv och interkultu-

rellt perspektiv inom historieämnet i den svenska grundskolan,” i Historiedidaktik i Norden 9, del 2: Histo-
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Den viktiga förändringen innebär således att ett etnocentriskt perspektiv 

genom betonandet av vårt kulturarv tonats ner. Detta kan också sägas ha 

skett i Gy 2011:s formulering i fråga om det kulturella arvet där man under 

rubriken Förståelse och medmänsklighet väljer att skriva att ”En trygg iden-

titet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kul-

turarvet stärker förmågan att förstå och leva sig i andras villkor och värde-

ringsgrunder.”235 Medan det i Lpf 94 enbart skrevs om ”det egna kulturavet” 

så har man i Gy 2011 även lagt till ”det gemensamma kulturarvet”. 

Utbildningsradions program  

 

Tiden efter millennieskiftet och fram till år 2013 karakteriseras i fråga om 

Utbildningsradions programutbud om den romska minoriteten av en bety-

dande ökning. Sammanlagt rör det sig om nitton olika tv- program som be-

handlar skilda aspekter av romernas historia och kultur. Minoritetens långa, 

komplexa och mångfacetterade förhållande med det svenska majoritetssam-

hället blir en naturlig utgångspunkt även om perspektiven skiftar. Fyra av de 

nitton program som är aktuella under den här perioden ingår också i pro-

gramserien En bok, en författare, som grundar sig på samtal med författare 

till böcker med romsk minoritetstematik. I dessa fall är det författarna som 

producerar bilden av den romskt kulturella och etniska identiteten, vilket gör 

att framställningens utgångspunkter skiljer sig något i relation till resten av 

programmen där det snarare handlar om en direkt reproduktion av repre-

sentationen. De fyra program som har tillkommit under periodens avlutande 

fyra år bildar i vissa avseenden en egen och ny diskursiv kategori, vilket har 

gjort att dessa kommer att behandlas för sig i redogörelsen här nedan. Ök-

ningen i antal program innebär inte enbart en kvantitativ sådan utan även, 

som det visar sig, en kvalitativ variationsökning i form av fler perspektiv och 

diskursiva kategorier. I relation till den tidigare beskrivna bilden av den 

romska minoriteten uppvisar den här tidsperiodens framställningssätt både 

likheter men också tydligare skillnader. 

I likhet med de innan analyserade programmen kan den här aktuella peri-

odens program beskrivas som tydliga utbildningsprogram skapade i syfte att 

                                                                                                                                               

 

 

 

 
risk kunskap, red. Per Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund & Carsten Tage Nielsen (Malmö högskola och 

Högskolan i Halmstad: 2012), 157. 
235 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skol-

verket, (Stockholm: Fritzes, 2011), 5. 
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belysa och sprida kunskapen om den romska minoritetsgruppen, dess histo-

ria och nuvarande situation. Programmens utformning och utgångspunkter 

tydliggör att detta också är program om den romska minoriteten. Under den 

här perioden kompletteras dock ”om-perspektivet” för första gången med ett 

”till-romer perspektiv” som i syfte att visa, upplysa och informera vänder sig 

till den romska minoriteten. De klarast framträdande diskursiva kategorier 

under undersökningens avslutande period avviker inte nämnvärt i jämfö-

relse med de tidigare tidsperioderna. Jämställdhets- och diskriminerings-

problematiken utgör fortfarande de mest framträdande diskursiva kategori-

erna. Under den här perioden sker dock en utvidgning av båda kategorierna 

där ett flertal nya perspektiv och språkliga betydelseformationer tillfogas de 

redan existerande. 

Av periodens nitton program har de flesta skapats med vuxenövergri-

pande/Grundvux/Komvux-elever som målgrupp. Samtidigt blir det redan 

under förra undersökningsperioden markerade ungdomsperspektivet än mer 

framträdande. I de under perioden två tidigaste programserierna, Född zi-

genare - idag rom samt Gipsy/se, pekar programmens upplägg med snabbt 

växlande och jämförelsevis korta reportage med moderna tekniska inslag ut 

målgruppens ålder.236 I de inledande samtalen som frångår det i tidigare 

programmen dominerande intervjuupplägget och istället låter de medver-

kande romerna själva föra resonemang om aktuella ämnen, berättar de unga 

romerna om sin vardag, fritid, arbete och framtidsdrömmar. I den första 

programserien, Född zigenare – idag rom, har man valt att varva ungdo-

marnas nutida berättelser med korta, äldre svart-vita dokumentärfilmklipp 

och textavsnitt där man genom återblickar på det förflutna anlägger ett hi-

storiskt perspektiv.  Ungdomsperspektivet i de båda programserierna för-

modas troligen skapa en gemensam referenspunkt och möjligen närma de 

romska och icke-romska ungdomarna varandra. Genom att resonera om 

vanliga och allmängiltiga ämnen och frågor försöker man troligen visa att 

skillnader mellan ungdomar och det sättet som de väljer att leva sina liv på 

kanske inte är så stora. 

I analysen av olika diskursiva betydelser som den här undersökningen 

bygger på lyfts språkets betydelse fram som avgörande. Språkets roll och på 

vilket sätt vi väljer att använda det ses som avgörande inte endast för vårt 

sätt att förstå och definiera världen, utan även att skapa verklighet och med 

detta ge riktning åt våra handlingar. De diskursiva språkuttrycken anses 

                                                             
236 Född zigenare – idag rom är en serie om två 30- minuters långa två program som handlar om unga 

romer i Sverige. Program 1, http://www.ne.se/ur/program/100713; Program 2 

http://www.ne.se/ur/program/100714; Gipsy/se är en serie om fyra 30- minuters tv- program som även den 

handlar om unga romer i Sverige. Varje program i serien har ett tydligt tema: Program 1,Gipsy: Att passa in: 

http://www.ne.se/ur/program/104716; Program 2, Gipsy: Kärlek: http://www.ne.se/ur/program/104717; 

Program 3, Gipsy: Stolthet och fördomar: http://www.ne.se/ur/program/104718 samt, Program 4, Gipsy: 

Framtidsdrömmar: http://www.ne.se/ur/program/104719. Programmen riktar sig till skolår 7-9 samt till 

gymnasiet. För mer information om programmens innehåll se Bilaga 1. 

http://www.ne.se/ur/program/100713
http://www.ne.se/ur/program/100714
http://www.ne.se/ur/program/104716
http://www.ne.se/ur/program/104717
http://www.ne.se/ur/program/104718
http://www.ne.se/ur/program/104719
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således inte enbart vara verklighetsrepresenterande, utan även betydelse-

konstruerande. I detta avseende visar den aktuella tidsperioden exempel på 

ett förändrat språkbruk i förhållande till den föregående. På samma sätt som 

det i de tidigare analyserade programmen om de resande skedde en betydel-

seförskjutning i användningen av begreppet ”tattare” respektive resande, så 

ser vi under innevarande tidsperiod exempel på en begreppsförskjutning där 

två med skilda betydelser laddade begrepp, ”zigenare” (”gipsy”) och rom, 

ställs mot varandra. Genom att i fallet med programserien Född zigenare, 

idag rom anlägga ett tidsperspektiv då–född; nu–idag) lyckas programse-

rien antyda en ny representation och gestaltning av den romska minoritets-

gruppen. 

Den romska (o)jämställdheten och familjesammanhållningen  

 

Jämställdhetsproblematiken som diskursiv kategori vars innebörd bygger på 

bilden av olika (ojämlika) förväntningar som flickor och kvinnor respektive 

pojkar eller män har på sig inom den romska kulturen ges också under den 

här perioden en framträdande roll. Annorlundahet och skillnaderna i förhål-

lande till normen framträder fortfarande och blir särskilt tydligt i fråga om 

det ämne som kan ses som ständigt återkommande, nämligen valet av kär-

lekspartner. Inom det här temat har de kulturella skillnadernas betydelse 

framträtt tydligast. Diskursen bygger i det här sammanhanget på samma 

premisser som i de tidigare analyserande programmen. En dikotomi mellan 

den moderna och jämställda svenska kulturen och det traditionellt omoder-

na och ojämställda romska. Både jämställdhetstematiken och den romska 

familje- och släktsammanhållningen ges dock här, till skillnad från de tidi-

gare analyserade programmen, en mer ifrågasättande och diskuterande ka-

raktär. Detta resulterar i att den enkelsidiga och kategoriska framställningen 

där ojämställdheten avbildades som en objektiv och en gång för alla given 

del av den romska kulturella och etniska identiteten tonas ner. 

Redan i början av det första programmet i serien Född zigenare- idag rom 

får vi så möta ”Maria”, en femtonårig romsk tjej från Stockholm vars gri-

pande berättelse sträcker sig genom de båda programmen i serien och sätter 

inte bara en alvarlig utan också tragisk ton till jämställdhetstematiken. ”Ma-

ria”, vars ansikte vi inte får se, berättar historien om hur hon rymde och gifte 

sig med en ung kille för att sedan åka till ett annat land och där leva med 

hans familj. ”Jag ångrar allting!”, säger hon, samtidigt som vi får veta hur 

hans familj har hotat med att skada både henne och hennes familj för att hon 

har lämnat sin man trots att de fortfarande är gifta. Vi får också höra om det 

tunga livet i det andra landet där hon var tvungen att stå ut med trakasserier 

och misshandel från makens familj.  

”Maria” menar att de romska tjejerna gifter sig alldeles för tidigt. På inter-

vjuarens fråga om hur tidigt svarar hon med att säga att hon kände en flicka 
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som gifte sig när hon bara var 12 år gammal. Det är fel, menar hon, för då är 

man ett barn. ”Vad har jag lärt mig?”, frågar Maria sig som avslutningen på 

sin tragiska berättelse, och svarar själv med att säga: ”Att jag inte ska gifta 

mig med vem som helst. Att jag ska gifta mig med en bra man, men främst 

vänta lite, jag är bara 15.”237  

”Marias” berättelse varvas med andra berättelser på samma tema. Vi får 

höra den unga kvinnan Ratsa, 22 år, från Malmö som berättar att hennes far 

var orolig för att hon skulle kidnappas som ung flicka när hon gick i skolan. 

Detta ledde till att hon fick sluta skolan i åk 7 även om hon själv ville fort-

sätta. Ratsa berättar vidare om att hon, när hon tvingades lämna skolan, var 

hemma hela tiden och hade tråkigt. ”Men så är det”, säger hon, och fortsätter 

med att säga att idag ser hon sig själv som en vanlig tjej som går i skolan och 

tar hand om sitt barn. Sandy, en annan av de medverkande romska tjejerna, 

berättar om föräldrarnas rädsla för att man som tjej ska bli kidnappad. Oron 

är särskilt stor när man är i skolan, för då har föräldrarna ingen kontroll. På 

intervjuarens fråga om det finns någon risk för att man verkligen ska bli 

kidnappad svarar Sandy med att säga att man aldrig vet. En tredje flicka 

berättar om hur det för föräldrar är viktigt att man som barn visar sin re-

spekt för dem. Föräldrarna ställer till med stor fest när man gifter sig, de vill 

att folk ska komma med guld och presenter.238 

Jämställdheten och de olika förväntningarna som de romska flickorna och 

kvinnorna har på sig diskuteras också i programmet Vi och den romska 

dansgruppen, ett femtiotre minuter långt radioprogram producerat 2012.239 

Två romska flickor och kusiner, tolv- och trettonåriga Anastasia och Daisy, 

ombeds av intervjuaren att fundera litet vad gäller sina roller och platser i 

den romska familjen. De berättar att det finns några punkter som man måste 

kunna som ”zigenare” och kvinna.  Dessa innebär att man måste kunna 

städa, laga mat och ta hand om barnen. Reportern undrar hur man som 

romsk kvinna förstör sitt rykte varpå flickorna svarar att det till exempel kan 

hända om man går ut med killar och festa. Det är något som man börjar 

tänka på vid 15-16 års ålder. Det är då, menar tjejerna, som man börjar tänka 

på giftermål och att man inte får ha på sig samma kläder som förut. ”Man 

tänker inte på det mycket när man är ung som vi, det kommer senare!” säger 

tjejerna. Vad skulle hända om ni blev kära i en kille som inte accepteras av er 

familj, undrar reportern? Båda flickorna svarar att i så fall får man acceptera 

familjens mening eftersom familjen alltid går före.  Men senare får vi höra 

Daisy berätta om att hon ibland funderar över alla dessa regler som de 

                                                             
237 Född zigenare - idag rom: Program 1, http://www.ne.se/ur/program/100713, Född zigenare- idag rom: 

Program 2 http://www.ne.se/ur/program/100714; 
238 Ibid. 
239 Barnaministeriet Dokumentär: Vi och den romska dansgruppen. 
http://www.ne.se/ur/program/173924 

http://www.ne.se/ur/program/100713
http://www.ne.se/ur/program/100714
http://www.ne.se/ur/program/173924
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romska tjejerna ställs inför och förväntas följa. Hon undrar ”Varför är det 

bara vi som har de reglerna?”  

Vi får även vara med och höra Daisy och hennes mormor samtala om för-

väntningarna som riktas mot de romska flickorna. Mormodern menar att 

förr i tiden, när hon var ung, så lärde man sina döttrar allt man kunde tills de 

var 15-16 år gamla och gifte sig, men att idag är det annorlunda. Tidigt gif-

termål, menar mormodern innebär bara problem. Istället ska flickorna gå i 

skolan och utbilda sig. Det är jobb och utbildning som är viktigast, menar 

mormodern. Reportern vänder sig då till både Daisy och mormodern och 

frågar om det är sant att det finns krav på att man måste gifta sig med någon 

som är rom, och de båda svarar ja. Mormodern svarar att även om man öns-

kar att de romska traditionerna ska föras vidare och om Daisy så småningom 

skulle hitta en bra och skötsam svensk kille så, ”skulle det visst ta tid att gå 

med på det, men inte skulle vi hänga oss för det, inte.”240 

Som framgår av ovanstående resonemang så ges, även här genus- och 

jämställdhetsproblematiken en framträdande plats. Det romska och det 

svenska kontrasteras här, på samma sätt som i de tidigare analyserade pro-

grammen, mot varandra. Framställningens dikotoma förhållande mellan det 

moderna, utvecklade, jämställda och framåtblickande Sverige och den tradit-

ionella, ojämlika och bakåtsträvande romska kulturen känns igen. Men, som 

framgår av Daisys och mormoderns resonemang, så framställs till skillnad 

från tidigare program ämnet här på ett mer problematiserat sätt. Som lyss-

nare får vi ett historiskt perspektiv i och med mormoderns resonemang kring 

synen på ”tjejuppfostran”, medan skildringen och samtalet om de förvänt-

ningar som dagens romska kvinnor har på sig tydliggör en förändring både 

vad gäller synen på utbildningens betydelse och jämställdhetsproblematiken. 

Förändringstendensen i framställningen tydliggörs också när man diskuterar 

valet av kärlekspartner (precis som man gjort i de andra programmen), men 

samtidigt problematiseras frågor som rymningar, kidnappningar, att man 

smyger och gifter sig i hemlighet osv. Dessa är nya inslag i den aktuella dis-

kursiva kategorin.  Även om detta resulterar i att den romska kulturens an-

norlundahet får en mer framträdande plats, så visar det på de romska tjejer-

na inte enbart som representanter för det romska kollektivet utan också som 

självständiga, ifrågasättande och aktivt agerande individer eller aktörer.  

Det kritiska, problematiserande, perspektivet på jämställdhet och kärlek 

förstärks ytterligare i den unga romen Nikoletts resonemang.241 Nikolett 

menar att det existerar olika slags kärlek, till exempel till familj och föräld-

rar, syskon, kompisar o.s.v. Svenskarna, menar Nikolett, har generellt sett en 

mycket friare relation till kärlek. De gifter sig flera gånger, skiljer sig flera 

                                                             
240 Barnaministeriet Dokumentär: Vi och den romska dansgruppen. 
241 Romska Nikolett och svenska Maja träffar vi i serien Gipsy/se där de i ett av seriens återkommande 

inslag, Swap your life, ”byter liv med varandra” i syfte att, som det förklaras, bland annat rannsaka både egna 

och samhällets fördomar mot varandras kulturer och dess traditioner. 
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gånger och har barn med flera olika partners. ”Oftast är det barnen”, menar 

Nikolett, ”som blir lidande för många växer upp med endast en förälder, 

oftast utan en pappa, och det kan man fråga sig, hur bra det är.”242 

 I det här fallet skulle man kunna säga att man vänder på perspektivet 

jämfört med framställningen i de tidigare programmen. En jämförelse mel-

lan det svenska och det romska gör sig fortfarande gällande, men här disku-

terar Nikolett på ett välformulerat sätt det som hon uppfattar som den 

svenska synen på kärleken. Även den svenska jämställdheten får sig en törn i 

och med att de svenska barnen efter skilsmässa ofta växer upp utan en 

pappa. Exempel på en vändning av perspektiv får vi även i en av de avslu-

tande scenerna i det andra programmet i serien Född zigenare-idag rom, 

när de romska tjejerna får svara på frågan om vad de tycker att unga svens-

kor klär sig för utmanande, och vi får veta att en av de medverkande flick-

orna tycker att det ibland känns pinsamt och lite äckligt att se tjejerna som 

”springer på stan och hela tiden byter killar”.243 

Framställningens dikotoma förhållande mellan det moderna Sverige och 

den traditionellt romska kulturen känns igen från de tidigare programmen.  

På detta sätt blir det tydligt att de svenska normerna fortfarande får utgöra 

en måttstock. I det här fallet är det dock, för första gången, de romska ung-

domarna som man låter få komma till tals och resonera. Man skulle kunna 

hävda att programmen, i viss mån, lyckas vända på perspektivet. De romska 

ungdomarna får berätta om vad de tycker är normalt och framför allt om vad 

de tycker om de svenska normerna och värderingarna, exempelvis om 

svenska flickors beteende.  

I sitt resonemang uttrycker dock de romska ungdomarna en ifrågasät-

tande hållning till de romska traditionerna, vilket bland annat återspeglas i 

en förändrad syn på utbildning och de möjligheter det skapar. Vi får höra 

Nikolett berätta att det är många kring henne som inte förstår varför hon 

valt att prioritera skolan och fortfarande inte är gift. ”Men för mig är det inte 

det viktigaste i livet. Det är en ny generation nu!”, avslutar hon.244 Även Ni-

koletts lillasyster Gina menar att hennes framtidsdrömmar grundar sig på 

att hon flyttar från Malmö och studerar vidare efter gymnasiet, jobbar utom-

lands och reser mycket.245 Samma positiva syn på utbildning och de möjlig-

heterna som det öppnar för hörs hos flera av de intervjuade ungdomarna där 

en av de intervjuade romska flickorna menar att ”vi” (hennes generation, 

förf. anm.) har mycket bättre chans att lyckats än ”våra föräldrar” som inte 

fick gå i skolan, ”det får vi”, menar hon. ”De kunde inte bli chefer, det kan 

vi”, fortsätter hon och avslutar med att säga:” Ta chansen och utnyttja den!” 

                                                             
242 Gipsy/se: Kärlek  
243 Född zigenare- idag rom: Program 2 
244 Gipsy: Att passa in.   
245 Gipsy: Framtidsdrömmar 
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”Här i Sverige”, menar en av de intervjuade killarna, ”finns det möjlighet att 

bli vad som helst, bara att utbilda sig!”246 

Ovanstående exempel tyder på att programmen inte bara riktar sig till et-

niskt svenska elever utan också har som syfte att engagera unga romer ge-

nom uppmaningarna om att det är värt att satsa på utbildning. Vid en jämfö-

relse mellan de här och tidigare program är detta tydligt. I tidigare program 

framfördes negativa uppfattningar om majoritetssamhällets utbildningssy-

stem där man menade att det inte var värt att satsa på att utbilda sig. Som 

rom var man alltid diskriminerad och utbildningen förändrade ingenting i 

grunden. Att ta del av det svenska utbildningssystemet sågs även som någon-

ting som i slutänden skulle leda till att man assimilerades och förlorade sin 

kulturella identitet. Tydligast utryckt av Toni i programmen Hon är ung, hon 

är vår när han pratar med sin fru om barnuppfostran.  

De här ovan analyserade programmen kan i nämnda avseende helt sägas 

bryta med tidigare programs framställningar. Här uppmanas de romska 

ungdomarna helhjärtat att satsa på sin utbildning och på detta sätt bygga 

upp en bättre framtid, samtidigt som flera av de romska tjejerna på ett väl-

formulerat och tydligt sätt ger uttryck för en förändrad syn på flickan och 

kvinnas plats i samhället samt möjlighet att hävda sig. Förändringar i synen 

på skola och utbildning kan sägas ha blivit mer påtagligt efter erkännandet 

som nationell minoritet. Detta lyfts fram av Christina Rodell Olgaç i hennes 

doktorsavhandling Den romska minoriteteten i majoritetssamhällets skola: 

Från hot till möjlighet. Där menar Rodell Olgaç att:”… diskursen ‟skolan som 

hot‟ håller på att försvagas och att istället diskursen ‟skolan som möjlighet‟ 

håller på att växa fram. Den nationella självförståelsens exkluderande dis-

kurs håller på att långsamt försvagas till förmån för det demokratiska 

credots mer inkluderande diskurs.”247 

Vad gäller den ovan beskrivna diskursiva kategorin har man således lyck-

ats med att synliggöra en förändring rörande synen på utbildningens bety-

delse och jämställdhetsproblematiken. Programmen har även lyckats med 

att framhäva faror med generaliseringar och lyfta bort det dikotoma, där det 

romska blir liktydigt med det traditionella och gammalmodiga och det 

svenska får stå för det jämställda och moderna. Oföränderlighet och tradit-

ionsbundenhet som i tidigare program var det mest framträdande draget i 

gestaltningen av den romska kulturella och etniska identiteten i belyses även 

här, men bilden av den romska identiteten blir aldrig lika statisk i och med 

att förändringstendenser inom minoritetsgruppen tillåts bli synliga.  

På samma sätt som jämställdhetsproblematiken framställs även den 

romska familje- och släktsammanhållningen på ett mer nyanserat sätt. Fa-

miljesammanhållningen har, precis som jämställdheten, varit en återkom-

                                                             
246 Gipsy: Framtidsdrömmar 
247 Rodell Olgaç (2006), 152. 
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mande tematik i de tidigare programmen och den framställs även här som en 

grundläggande del av den romska identiteten. Också under denna period 

ligger de svenska normerna och värderingarna latent som en jämförelserefe-

rens bakom eller under ytan av det som sägs. Under den här perioden får 

dock representationen av familjesammanhållningen, till skillnad från tidi-

gare, ändrad karaktär och vänder på perspektivet för att visa på felaktigheter 

med att enbart betrakta romer som ett kollektiv.  

Den unge Django säger i det första programmet i serien Född zigenare-

idag rom - samtidigt som han beskriver sig själv som lite gammalmodig och 

någon som försöker hålla sig till traditionerna - att i dagens läge ska ”zige-

narna” inte leva som man gjorde förut. Man ska inte leva på socialen och 

sälja saker, menar han. Man måste ta ansvaret i egna händer. När man gifter 

sig, försätter Django, ska man inte bo hos sina föräldrar. Man ska ha egen 

lägenhet. Man ska jobba och ha ett arbete. Därefter ser vi Django gå in i ett 

klassrum och presentera sig som ”Django, den nya breakdancelärare på sko-

lan”.248 I och med detta anlägger Django således en ny, individuell, synvinkel 

på den aktuella tematiken. Hans ställningstagande för ett enskilt familjeliv, 

utan föräldrarnas inblandning, liksom hans avståndstagande från det slags 

liv som ”zigenarna” levde förut bryter med den tidigare bilden av den romska 

storfamiljesammanhållningen och synen på romernas sätt att leva.  Detta 

samtidigt som han säger sig vara lite gammalmodig och traditionell. 

 I Gipsy-programmen får vi höra Nikolett jämföra de svenska och romska 

traditionerna. Här kontrasteras den romska familjesammanhållningen med 

den svenska individualismen som beskrivs i negativa termer. Nikolett säger 

att den skillnad hon först märkte handlar om att det hos svenskar är så att 

individen kommer i första hand och i andra hand familjen. Sammanhåll-

ningen är inte så starkt som hos romer. Hon berättar vidare att hon inte kan 

minnas en enda gång som Johannes (hennes svenska vän Majas bror) har 

sagt att han saknar sin syster, medan hon (Nikolett) har tänkt på sina syskon 

varje dag.249  

Anastasia och Daisy, de unga romska flickorna i programmet Vi och den 

romska dansgruppen, gör en liknande jämförelse och menar att ”svenskarna 

är för sig själva och går i sitt hus och gör en fest medan, vi samlas, hela släk-

ten. Vi romer är som en enda lång kedja av människor som alltid håller 

ihop", menar de.250 "Vi är som ett gummiband som alltid kommer tillbaka 

till varandra!"251  

Den romska släkt- och familjesammanhållningen framhävs i de ovanstå-

ende resonemangen på samma sätt som i tidigare perioders program, som 

                                                             
248 Född zigenare – idag rom: Program 1 
249 Gipsy: Framtidsdrömmar  
250 Barnaministeriet Dokumentär: Vi och den romska dansgruppen. http://www.ne.se/ur/program/173924 
251 Ibid. 

http://www.ne.se/ur/program/173924


 

86 

ett av de tydligaste kännetecknen för den romska kulturella identiteten. Den 

svenska individualiteten ställs dock på ett väldigt uttryckligt sätt mot den 

romska familjesammanhållningen och beskrivs och uppfattas som någonting 

negativt.  Här har vi, för första gången, en antydan till ett försök att ställa de 

svenska normerna och värderingarna i fokus, och om inte ifrågasätta dem, så 

uppmärksamma och analysera dem. Även om framställningen i visst avse-

ende kan sägas kännetecknas av kontinuitet i och med att likadana inslag 

återigen framhävs, så får förändringstendenser ändå en mer framträdande 

plats jämfört med de tidigare programmen. De individuella berättelserna 

som framträder i sammanhanget resulterar i en betydligt mer nyanserad bild 

av den romska kulturella och etniska identiteten. En ansats till en bild av den 

romska kulturella identiteten som historiskt och kontextuellt bestämd istäl-

let för något redan givet i tid och rum görs här för första gången gällande. 

Kulturens yttre attribut  

 

Under den här aktuella tidsperioden får representationen av den romska 

kulturens yttre kännetecken mindre utrymme jämfört med tidigare tidspe-

rioder. Som tidigare påpekats kännetecknades innehållet i den här diskur-

siva kategorin av en systematisk genomgång av det som ansågs vara den 

romska kulturens avvikande drag och som behövdes förklaras och förtydligas 

för ”Oss”. Syftet var att upplysa, informera och på så sätt försöka ge förstå-

else för ”de Andra” och det annorlunda.   

Ett program som återknyter till den här diskursiva aspekten om den 

romska kulturella identiteten är ett entimmes tv-program om en 19-årig 

romsk kille, Tino Kai, som söker få mer kunskap om sin romska identitet och 

historia genom en resa till Stockholm för att träffa sina två äldre släktingar, 

Domino Kai som är utredare på Regeringskansliet och Fred Taikon som är 

chefredaktör på den romska nyhetstidningen Romani Glinda. Programmet 

ingår i serien Jag och min mormor i vilken ”tre unga svenskar – en med 

samiskt, en med romskt och en med tornedalskt ursprung - utforskar sin 

identitet genom att träffa en äldre släkting”.252 

I början av programmet spelas det romsk musik och vi får träffa Tino som 

presenterar sig genom att säga: ”Hej, jag heter Tino, 19 år och bor i Dalarna.” 

Tino står framför en stor dalahäst. På skärmen står det lite mer information 

om Tino: ”Finsk rom och förstår romanes253, letar efter ett bra jobb, gillar 

hästar och bilar.” Musiken ändras så till att bli modern och vi förflyttas till 

                                                             
252 Jag och min mormor, http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-

page=3 Romani Glinda betyder, som vi lite senare i programmet får förklarat av chefredaktören Fred Taikon, 

Den romska spegeln. I kommande resonemang refereras det till programmet Jag och min mormor om inget 

annat anges.  
253 I programmen, liksom i övrig nyare litteratur om romer, framträder olika benämningar på det romska 

språket. Ibland säger man romani eller romani chib eller också romanes (romanés).   

 

http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-page=3
http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-page=3
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Tinos lägenhet i Borlänge. Tino säger skämtsamt: ”Det är så här jag bor, 

typiskt romskt hem, kristallkrona och stora möbler.” Speakerrösten berättar 

även att Tino gillar att kolla på bilar på Blocket. Hans stora intresse var en 

travhäst som han skötte, men var tvungen att sälja. Vi får se en hästsele som 

Tino har kvar och som är mycket viktig för honom.  

I programinledningen får vi träffa Tinos släkting, Fred Taikon, som på 

skärmen, presenteras som svensk rom som gillar att laga mat och fotogra-

fera. Taikon är, får vi veta, chefredaktör för Sveriges största romska tidning. 

Fred Taikon berättar om de olika ikonerna (bilder av helgon) som hänger på 

väggarna hemma hos honom och säger att många förvånar sig faktiskt att det 

är så mycket guld i de här ikonerna. ”Och sedan säger man”, fortsätter 

Taikon, ”att romer älskar guld. Men vem gör inte det?”, avslutar Taikon sitt 

resonemang något skämtsamt. På samma sätt som man gjort i föregående 

perioders program, så förklarar Fred Taikon romernas särskilda tycke för 

guld med hjälp av en historisk tillbakablick och menar att eftersom romerna 

alltid har rest mycket så behövde de ha med sig något som var värt lika 

mycket överallt.  

Flera av de traditionella attribut som känns igen från tidigare används 

också här när man ska beskriva den unge Tino och hans intressen (hästar, 

bilar, gillar att resa, stora möbler). Till skillnad från de tidiga programmen är 

det dock, i det här fallet, romerna själva som i ett skämtsamt ton, framhåller, 

beskriver och förklarar det som anses vara karakteristiskt för den romska 

minoritetsgruppen. 

Något senare i programmet, medan Tino och Domino Kai håller på att 

välja kläder till Tino, vill Tino veta varför det är så att romerna har en egen 

stil på kläderna. Domino svarar att han inte har ett exakt svar men att han 

vet att det har med respekt att göra. Medan de pratar får vi upplysning på 

skärmen om att: ”Finska romer har en speciell klädstil. Tino skulle aldrig gå 

omkring i jeans, för män gäller skjorta och mörk kostym, varje dag.” I nästa 

scen ser vi Tino och Domino Kai på den romska tidningsredaktionens julfest. 

Det är en stor fest med mycket folk och Tinos släkting Fred Taikon förklarar 

att man inte har lagat någon romsk mat, utan man äter vanlig mat som alla 

andra gajé – svenskar. Julmiddagen är till för alla som har hjälpt till med i 

tidningen, lägger han till. Musiken på festen är en blandning av romsk folk-

musik och discomusik. Vi ser också Fred Taikon prata men en av kvinnorna 

på festen som är klädd i de traditionella finsk-romska kläderna med vit 

spetsblus och svart långkjol och fråga henne om det går att få tag på det tyg 

som de använder till att sy kjolarna av. Vi får veta att det finns två affärer i 

Stockholm som säljer tyget, men att tyget importeras från Dubai.  

Syftet med att informera och upplysa är tydligt. Man lyfter fram likadana 

ämnen och kategorier som i tidigare program, men skiljer sig åt vad gäller 

tillvägagångssätt i vissa avseenden. De traditionella inslagen blandas fritt 

med svenska och tydligast framträder det i beskrivningen av julfesten där det 
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handlar om en vanlig svensk julfest med vanlig svensk julbordsmat. Sättet 

att presentera den romska kulturens kännetecken på har således förändrats 

här. Diskursiva kategorins betydligt minskade omfång kan, även den, ses 

som ytterligare tecken på diskursförändring. Majoritetssamhällets ökade 

kunskaper om den romska minoriteten kan vid den här tiden ha gjort det 

möjligt att presentera en mindre statisk och mer nyanserad bild. 

Diskriminering 

 

Diskrimineringstematiken utgör vid sidan av jämställdhet den mest framträ-

dande diskursiva kategorin under den avslutande undersökningsperioden. 

Diskriminering belyses och diskuteras ur ett flertal olika perspektiv, där det 

mest framträdande är det ämne eller den tematik som vi redan mött under 

den föregående tidsperioden, nämligen den svenska statens och den poli-

tiska maktens roll i diskrimineringen och segregeringen av den romska mi-

noriteten i Sverige. Denna tematik får en belysning både utifrån ett historiskt 

och nutida perspektiv. När de romska ungdomarna får berätta om sin var-

dag, fritid, arbeten och framtidsdrömmar får diskrimineringen ett mer indi-

viduellt perspektiv. Här varvas dock de individuella berättelserna med inslag 

som både i text och bild lyfter fram den historiska bakgrunden till majori-

tetssamhällets diskriminering av den romska minoriteten.  

Diskrimineringstematiken får under den här perioden ytterligare en di-

mension som med sitt europeiska perspektiv skapar, skulle man kunna 

hävda, en skarp kontrast till det svenska. Medan kampen för romernas poli-

tiska och medborgerliga rättigheter i ett svenskt perspektiv har blivit en allt 

tydligare beståndsdel av den aktuella diskursiva kategorin och dessutom 

börjat avbildas som en kollektiv kamp, så reduceras den i ett europeiskt per-

spektiv till nästan obefintlig och beroende av individuella insatser. Vid en 

jämförelse kan diskriminering som diskursiv kategori sägas ha utvecklats 

från att under den första undersökningsperioden ha varit nästan obemärkt 

till att, under denna period, bli en betydande och viktig del av den romska 

erfarenheten och identiteten.  

När diskrimineringsproblematikens fokus riktas mot den romska minori-

tetens historia återknyter man främst, i till exempel programmet Folkhem-

mets baksida, till den svenska statens politik under den period då det så 

kallade ”folkhemmet” byggdes upp.254 Till exempel steriliseringar och lo-

botomeringar behandlas som en följd av den starka ställningen som rashy-

gien hade i Sverige under den här tiden.  Genom idéhistorikern Gunnar Bro-

                                                             
254 Folkhemmets baksida, http://www.ur.se/Produkter/101665-Ramp-om-historia-Folkhemmets-baksida 

Programmet Folkhemmets baksida är, enligt Utbildningsradios program- och innehållsförteckning, en del i 

serien Ramp om historia som avhandlar historisk period från andra världskriget fram till idag och där ”män-

niskor som av en eller annan anledning hamnade mitt i händelsernas centrum” får berätta så att vi ”får kun-

skap om den stora världen genom den lilla människans perspektiv.” 

http://www.ur.se/Produkter/101665-Ramp-om-historia-Folkhemmets-baksida
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bergs introduktion till programmet får vi veta att ett fokus läggs på folk-

hemmets baksida och ”de oönskade” eller ”de som kostade” och deras berät-

telser. Perioden under 1930- och 40-talet då det svenska folkhemmet bör-

jade byggas upp får särskild uppmärksamhet också i programmet Alltid fick 

man höra ”jävla zigenare”, ett tv-program på 53 minuter producerat 

2013.255 I detta program belyses dock den svensk-romska historien ända från 

1500-talet då de första romerna anlände till Sverige. Även här framställs 

diskrimineringen utifrån ett strukturellt perspektiv med den svenska staten 

som huvudrollsinnehavaren. I båda programmen förmedlas information 

både via speakerröstens berättande, men även via svart-vita, dokumentära, 

fotografier och filmklipp som varvas med att de medverkande romerna be-

rättar om sina personliga upplevelser.   

I Folkhemmets baksida får vi så träffa Benny Karlsson (en så kallad re-

sande) som berättar om att han bodde på Värnhems barnhem i Malmö till-

sammans med sina syskon. Karlsson berättar om sin familjs historia och vi 

får veta att när hans mamma och pappa skildes, så övertalades hans mamma 

om att det bästa skulle vara att lämna in sina barn på barnhem. Mamman 

försvann efter att hon hade sagt att det bara var en tillfällig lösning. ”Farsan 

hälsade på varje dag”, berättar Benny Karlsson vidare, och vi får veta att 

pappan försökte ordna så att Benny och syskonen skulle flytta in hos honom, 

men det fick de inte för att man ansåg att hans far förde ”bohemiskt leverne”.  

Men, menar Benny Karlsson, pappan arbetade och bodde i lägenhet så det 

var inte tal om något bohemiskt liv, utan det var för att han var resande som 

man uttryckte sig så. Efter Karlssons berättelse upplyses vi av speakerrösten 

om att ”idag anses resande vara en etnisk minoritet som har funnits i Sverige 

sedan 1500-talet och har arbetat som hästhandlare eller kringresande försäl-

jare.” Samtidigt visar man svart-vita fotografier på folk med hästar.256  

Gunnar Broberg, som i det här programmet har tilldelats expertrollen, be-

rättar att de grupper som under den här tiden fick negativ uppmärksamhet 

riktad mot sig inte alls var stora grupper, men dessa grupper fick stor upp-

märksamhet just för att de ansågs vara ”grus i maskineriet”. Han nämner 

samer, judar och resande eller ”tattare” som de senare kallades. I det svenska 

folkhemmet såg man det ”som kom utifrån” som farligt och gjorde utredning 

efter utredning vilket resulterade i ett jätteproblem i fråga om ”tattarna”. 

Man ansåg, får vi veta, att om man ”löste tattarfrågan” så skulle det resultera 

i en ekonomisk vinst för staten. I ett avslutande resonemang menar Broberg 

att om man vill förstå folkhemmet och det förflutna överhuvudtaget, så 

måste vi också förstå att villkoren och möjligheterna var begränsade. ”Jag 

menar, vi gör rätt utifrån vår tid, de gjorde rätt utifrån sin tid.”, lägger han 

                                                             
255 Alltid fick man höra ”jävla zigenare”. http://www.ne.se/ur/program/177614 
256 Folkhemmets baksida, http://www.ur.se/Produkter/101665-Ramp-om-historia-Folkhemmets-baksida 

http://www.ne.se/ur/program/177614
http://www.ur.se/Produkter/101665-Ramp-om-historia-Folkhemmets-baksida
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till. Vi upplyses även om att: ”Många av de steriliserade har fått ersättning på 

175000 kr var. De lobotomerade har ansökt om ersättning men inte fått det.  

I programmet Alltid fick man höra ”jävla zigenare” får vi träffa Soraya 

Post, Monica Caldaras, Singoalla Millon och Mikael Demetri som alla träder 

fram och berättar om sina erfarenheter i fråga om upplevd diskriminering. 

Soraya Post pekar på att förföljelser mot den romska minoriteten sker än 

idag och tar som exempel en rumänsk minister som i nära samtid framförde 

ett förslag om att ”alla EU-länder borde samla pengar och köpa land i Saha-

ras öken och sätta dit alla romer.” Hon betonar också vikten av att förmedla 

historien om romer och hur minoriteten diskriminerats av den svenska sta-

ten i syfte att skapa förståelse för varför ”människor beter sig på ett visst 

sätt.” Både Post och Demetri lyfter krav på att den romska minoritetens 

svenska diskrimineringshistoria, som en viktig del av den romska erfaren-

heten och identiteten, ska göras till en del av det gemensamma svenska kul-

turella arvet.  

Post framhäver att romerna har varit jagade i Sverige under 500 år, men 

att det värsta brottet var steriliseringar. Post berättar sin familjs tragiska 

historia då hennes mamma, när hon var gravid med sitt tredje barn, tvinga-

des göra abort i 7:e månaden för att därefter steriliseras. Mamman, berättar 

Post, tvingades skriva under ett godkännande om att hon skulle steriliseras, 

annars hotade myndigheterna med att tvångsomhänderta de andra två bar-

nen.  

Flera av de i programmet medverkande romerna nämner majoritetssam-

hällets okunskap som det främsta skälet till att diskrimineringen och kränk-

ningar av den romska minoriteten fortfarande existerar i så stor utsträck-

ning. Man nämner också det pågående, statliga, projektet med att skriva en 

vitbok om romer, men menar att: ”Vitboken gagnar inga romer, den hjälper 

oss inte. Den kommer 500 år för sent.”257 Roger Rosenqvist, en annan av de 

medverkande resande, som i sin tragiska historia har berättat om de över-

grepp som han utsattes för på det barnhem som han placerades på som treå-

ring efter tvångsomhändertagande menar att myndigheterna kan be tusen 

gånger om ursäkt nu när de för alltid har förstört hans liv. 

Programmet avslutas så med att reportern sammanfattar programmets 

innehåll och fastställer att ”de övergrepp som idag ses som de grövsta be-

gicks av staten under 1900-talet”. Detta kan ses, fortsätter han, som de 

värsta skamfläckarna i svensk historia. ”Oförrätter mot romer och resande är 

en del av deras identitet. Det kan inte göras ogjort men det kan lyftas fram i 

ljuset och bidra till att förebygga och förhindra den diskrimineringen som än 

i dag fortgår.”  

Ovanstående pekar på att den romska minoritetens erfarenheter av dis-

kriminering från den svenska staten har gjorts till en del av den romska 

                                                             
257 Alltid fick man höra ”jävla zigenare”. 
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identiteten. Diskriminering utgör den enskilt största, om än inte enda, 

aspekten i fråga om den romska minoritetetens inkludering i det svenska 

historienarrativet. Framställningen av diskrimineringsproblematiken i UR:s 

program sätter dock fokus på och föranleder diskussion rörande det sätt på 

vilket den romska minoritetens historia inkluderas i den svenska och under 

vilka premisser som det sker.  

I de program som analyserats under den här aktuella tidsperioden speglar 

bilden av diskrimineringen av den romska minoriteten samhällets samtida 

debatt och diskussion. Detta innebär att den romska minoritetens diskrimi-

nerande förflutna lyfts fram framför allt i syfte att från den svenska statens 

sida belysa, erkänna och sona brott mot de egna medborgarna. Utgångs-

punkten skapar således förutsättningar för att skapa en bild av ”de Andra” 

som inte enbart offer utan även objekt som fråntas alla handlingsmöjligheter 

och där representationen handlar om att återigen berätta om ”Oss” och vad 

”Vi” har gjort. Majoritetssamhällets vilja att göra upp med egna övergrepp i 

det förflutna ska dock, menar de norska forskarna Kvande och Naastad, upp-

fattas och beskrivas som kollektiva handlingar vilket man i ovan analyserade 

program också lyckats med.258  

I den på ett historiskt perspektiv byggande framställningen riktas upp-

märksamheten framförallt mot den svenska statens politik under folkhems-

uppbyggnaden. Premisserna leder till att ett offerperspektiv blir en del av 

framställningen. Dock underbyggs bilden av den svenska statens och majori-

tetssamhällets diskriminering av den romska minoriteten även av individu-

ella och personliga berättelser där de medverkande romerna förvisso görs till 

representanter för gruppens kollektiva och av diskriminering präglade iden-

titet, men samtidigt tillåts vara individer där berättelsen fokuserar på deras 

historia och individuella upplevelser. Detta innebär å sin sida att offerper-

spektivet tonas ner. Agerandeaspekten förstärks ytterligare genom att kraven 

på att den mörka berättelsen om diskriminering och övergrepp ska göras till 

en del av den gemensamma historieberättelsen framförs av minoritetsmed-

lemmarna själva.  

I programmet Romer vid vägkanten ges vi ett europeiskt perspektiv på 

diskrimineringstematiken. Där får vi träffa en fransk kvinna, Colette, som 

kämpar för att den romska familj som bor i hennes närhet, i ett skjul på en 

avstjälpningsplats utan vare sig el eller vatten, ska få stanna i Frankrike. 

Colette berättar att familjen lämnat Rumänien och via andra östeuropeiska 

länder kommit till Frankrike. Hon berättar att hon gärna umgås med sina 

romska grannar och att de kommer väldigt bra överens. ”Bästa sättet att 

skydda dem på”, menar kvinnan, ”är att visa att vi gärna umgås med dem. 

Man måste inte leva med misstänksamhet och rädsla”, avslutar hon sitt re-

                                                             
258 Kvande & Naastad,( 2013), 142-148. 
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sonemang. Colette berättar om att hon dagligen går till det romska lägret och 

att hon även försöker få några andra med sig, grannar eller lokalpolitiker.259 

Den romska familjen för en ständig kamp för försörjning och i en av pro-

grammets scener får vi se när kvinnorna i familjen springer över motorvägen 

och går till en närliggande skog där de plockar blommor och gör små buket-

ter som de, får vi veta, kommer att försöka sälja för att få ihop lite pengar. 

Eva, mamman i familjen, ser ett flygplan och säger halvt skämtsamt att ”Där 

är ett flygplan som kommer att ta oss bort. Alla vi som ställer till problem för 

fransmän. Om en romsk familj orsakar problem så får alla andra romer 

skulden, alla andra romer får problem”, avslutar Eva sitt resonemang.260 

Ovan beskrivna programs tematik lägger således fokus vid den romska 

minoritetens aktuella situation utifrån ett europeiskt perspektiv. Den romska 

familjen, vars kamp för drägligare livsvillkor och en ljusare framtid pro-

grammet låter oss bevittna, får i programmets framställning representera 

den romska minoritetens europeiska tillvaro präglad av utanförskap, segre-

gering och diskriminering. I detta avseende kan man se programmets ge-

staltning som en direkt spegling av den samhälleliga och politiska debatt 

som på europeisk botten förts och förs angående romernas plats inom den 

europeiska gemenskapen. Den politiska kampen för romers medborgerliga 

rättigheter som börjat utformas till en tydligt klar diskursiv kategori i de 

tidigare analyserade programmen blir dock, i det franska fallet, reducerat till 

att föras på en personlig nivå som beskrivs som fullständigt beroende av just 

personliga och individuella insatser.   

Den historia som man valt att belysa och lyfta fram i det aktuella pro-

grammet tydliggör det kontrastiva och motsägelsefulla i den romska minori-

tetens nuvarande situation och i dess kamp för att bli en, i politiskt och de-

mokratiskt avseende, jämlik och likvärdig part i de europiska samhällena. 

Ett försök görs att göra den romska kulturella och etniska identiteten till en 

del av ett gemensamt europeiskt kulturellt arv, samtidigt som denna ansats 

till inkludering kan sägas kollidera med den faktiska, i det närmaste full-

ständiga, exkludering som romer utsätts för. Detta inslag avspeglar den 

samhälleliga och politiska debatten på svensk och på europeisk nivå och 

söker att framhäva komplexiteten i problematiken. Försöken att undvika 

ensidighet innebär att nyanser framträder och dekonstruerandet medför att 

en bild av den romska kulturella och etniska identiteten som mer rörlig, ut-

vecklad och historisk situationellt bestämd framträder.  

I periodens två inledande program, Född zigenare – idag rom och 

Gipsy/se, ges diskrimineringen ett nytt tolkningsinnehåll och tillfogas ett 

nytt perspektiv. Majoritetssamhällets diskriminering erkänns visserligen av 

den unga romska generationen som en del av deras gruppidentitet, men på 

                                                             
259 Världen: Romer vid vägkanten. http://www.ur.se/Produkter/167399-Varlden-Romer-vid-vagkanten   
260 Ibid. 

http://www.ur.se/Produkter/167399-Varlden-Romer-vid-vagkanten
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ett individuellt plan avfärdas den i vissa fall som ”ingenting att bry sig om” 

eller en fråga som handlar om” kommunikationen mellan människor”. Om 

man bortser från värderingsdiskussionen, skulle man kunna tolka detta som 

en rörelse bort från synen på gruppidentitet som en i förväg och av yttre 

faktorer definierad och följaktligen oföränderlig identitet.  

Anknytningen till romernas historia sker framför allt genom att man visar 

bilder av traditionellt romskt liv nämligen hästkaravaner och livet i tältläger. 

Samtidigt som bilder visas redigerar man in myndighetstexter om den 

romska minoriteten som pekar på samhällets syn och diskriminering av 

dessa. Till exempel så visar man i programmet Född zigenare – idag rom, 

del 1 en scen där vi får se delar av en gammal svart-vit film som visar en häst 

och ett tält med följande text på skärmen: ”I århundraden var det inget brott 

att döda zigenare. I Östeuropa ordnade man t o m ”zigenarjakt” där zigenare 

dödades som djur. Mot den bakgrunden blir familjen romernas enda trygg-

het.” Samma program inleds också med följande citat: ”Då zigenarnas inord-

nande hos oss synes vara ett olösligt problem är enda utvägen att på ett eller 

annat sätt få dem ur landet. Detta kan inte nås på annat sätt än att så starka 

inskränkningar läggs på deras rörelsefrihet att de finna det förenligt med sin 

egen fördel att lämna landet.”  Vi får veta att detta kommer från SOU 1923:2.    

Diskrimineringen gestaltas även genom individuella öden som till exem-

pel när vi får höra Dallas, ordförande i Malmö boxningsklubb, berätta för 

några romska ungdomar om den tyska romen Gipsy Trollman, ett boxnings-

proffs i det nazistiska Tyskland. ”Det är viktigt”, lägger Dalas till och vänder 

sig till ungdomarna, ”att ni sedan berättar den här historien till alla ni kän-

ner och för era barn och barnbarn”.261 Historien som berättas i flera korta 

avsnitt sträcker sig genom båda program och låter oss veta att Trollmann 

förlorade sin mästartitel trots att han segrat. Den togs ifrån honom eftersom 

han ansågs vara ”opålitlig”. Först skickade man honom till Östfronten (be-

rättaren syftar troligen på Polen här, förf. anm.) år 1939, för att sedan, år 

1943 arrestera honom och sända honom till koncentrationsläger där han 

sedan dog.262 I anslutning till detta inslag väljer man att ställa frågan ”Finns 

den romska förintelsen i historieböckerna?”263 En av de unga tjejerna som är 

med i programmet svarar med att säga: ”Ingen aning!” Därefter frågar inter-

vjuaren om hon inte tycker att detta är diskriminerande. Flickan menar att 

detta är ”väldigt diskriminerande” med tanke på att judarna har fått höras 

mer, även om det var många ”zigenare” som var med om samma saker. Men, 

säger hon ”de har inte kommit med som judarna.”264 

                                                             
261 Född zigenare – idag rom: Program 1, http://www.ne.se/ur/program/100713 
262 Född zigenare – idag rom: Program 1, http://www.ne.se/ur/program/100713, Född zigenare- idag rom: 

Program 2 http://www.ne.se/ur/program/100714;  
263 Född zigenare – idag rom: Program 1, http://www.ne.se/ur/program/100713 
264 Ibid.  

http://www.ne.se/ur/program/100713
http://www.ne.se/ur/program/100713
http://www.ne.se/ur/program/100714
http://www.ne.se/ur/program/100713
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I exemplet ovan tar man således upp en omdebatterad och omdiskuterad 

fråga om inställningen rörande den romska förintelsen under andra världs-

kriget samt den politiska hanteringen av denna. Som en följd av den hittills 

undanskymda plats detta fått vad gäller förintelsen blir frågan om vad man 

får läsa om och lära sig om detta i skolböcker och skolans undervisning aktu-

ell.  

Diskrimineringsproblematiken belyses också av expertis genom att man 

låter den amerikanske professorn Ian Hancock från Texas University, som 

själv är rom, berätta om hur han brukar ta upp frågan om vår syn på och 

uppfattning om romer med sina studenter. Hancock menar att det egentligen 

existerar två olika personer där det ena är ”zigenaren” som stjäl saker, reser 

med hästar, sjunger och har mörk hy och svart hår. En ”zigenare” som man, 

precis som det visar sig vad gäller hans studenter, aldrig har mött i verklig-

heten men har läst om i böcker och sett på film. Den andra personen är, me-

nar Hancock, romen som är en vanlig människa.265  

Också i det här programmet låter man en expert i form av en forskare och 

professor uttala sig om synen på romer och peka på majoritetssamhällets 

fördomar om den romska minoriteten.  I det här konkreta fallet kommer 

”expertutlåtandet” dock från, så att säga, ”andra sidan” där experten själv 

tillhör den romska befolkningsgruppen. På detta sätt får man inte enbart en 

annan belysning av problematiken, vi får därtill se en man med romsk bak-

grund som har lyckats i den akademiska världen.  

Diskrimineringsproblematiken tillfogas som den tydligaste och mest 

framträdande diskursiva kategorin under den här perioden, i programserien 

Gipsy/se ytterligare ett perspektiv. I det andra programmet i serien, som har 

kärlek som tema, får vi ta del av svenska Jennies och romske Elsans berät-

telse. De berättar om hur de träffades och att det var väldigt svårt i början 

eftersom Jennie inte var accepterad av Elsans familj. De var tvungna att 

gömma sig och smyga med sin kärlek. Elsan berättar att han helst vill leva 

”på sin sida av kulturen”, men att han måste dela på sig i och med att han har 

gift sig med en svensk tjej. Jennie säger att hon är en vanlig svensk tjej som 

klarar av att anpassa sig.266 

I det här fallet är perspektivskiftet i berättelsen mycket tydligt. Jennie, 

som står som representant för den svenska kulturen och dess normer och 

värderingar, har svårt att accepteras och bli del av den romska gemenskapen. 

Här står den romska kulturella och etniska identiteten för fördomarna och 

diskrimineringen även om vi i programmet inte får någon konkret förklaring 

rörande orsakerna till denna inställning. Programmets framställningssätt 

skapar således här tillfälle för två, dock inte motsägelsefulla, tolkningsmöj-

ligheter som det redogörs för här nedan. 

                                                             
265 Född zigenare – idag rom: Program 1. 
266 Gipsy/se: Kärlek 
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I sin diskussion kring det mångkulturella samhället i allmänhet, och be-

greppet etnicitet i synnerhet, har den postkoloniala teoriansatsen uppmärk-

sammat och riktat skarp kritik mot det faktum att synen på etnicitet fortfa-

rande i hög grad präglas av en eurocentrisk uppfattning att det alltid är ”de 

Andra” som tillskrivs etnicitet, som har etnicitet, vilket i förlängningen inne-

bär en syn på kulturbegreppet som homogent och stabilt och föränderligt. 

Ovan beskrivna gestaltning av relationen mellan en svensk person och en 

romsk dito resulterar dock i att den svenska etniciteten och dess kulturella 

normer och värderingar inte enbart finns som en implicit och normerande 

jämförelsereferens som varit fallet i tidigare program utan nu framträder 

som explicit framställd och uttryckt.  Samtidigt gör programmets bild av den 

svensk-romska relationen att syn på kultur som en egen och naturlig enhet 

som anses vara problematisk att blanda, ifrågasätts, åtminstone på en indi-

viduell plan. Programmets val av berättelse tyder på en rörelse bort från 

synen på och representationen av identitet som oföränderlig och bestående 

av en fast kärna, mot en mer nyanserad uppfattning där identitet betraktas 

som kontextuellt bestämd och under fortlöpande anpassning och förändring. 

En antydan till denna rörelse kan sägas finnas även i följande diskurskate-

gori som handlar om den romska identiteten och vikten av att bevara den.   

Etnicitet  

 

Den etniska aspekten av den romska identiteten får under den här tidspe-

rioden ökad aktualitet och det är främst utifrån ett ungdomsperspektiv som 

innebörden av identitetsbegreppet diskuteras. Identitetsdiskursen bygger 

här på några välkända betydelseformationer. Samtidigt resulterade romska 

ungdomarnas tolkning av den egna ”identitetsresan” i att den här diskursiva 

kategorin, i likhet med andra under den aktuella tidsperioden, får en mer 

ifrågasättande och diskuterande karaktär samt utökas med nya inslag.  

Sambandet mellan det romska och det traditionella, som känns igen från 

den tidigare representationen av den romska kulturella och etniska identite-

ten, blir mycket tydlig i programmet Jag och min mormor där Tino Kai ska 

försöka få mer kunskap om sin romska identitet och historia genom att träffa 

sina två äldre släktingar.267 Redan i serie- och programpresentationen har 

UR valt att koppla begreppet identitet till sökandet efter ”sina rötter” och 

därmed till historien. Minoritetsungdomar förutsätts få kunskap om och 

klarhet i sin minoritets identitet genom att träffa och samtala med äldre släk-

tingar. Dikotomin mellan ”Oss” och ”de Andra” (mellan det svenska och det 

romska) blir även den mycket tydlig när ämnet ”Att passa in” diskuteras i det 

                                                             
267 Jag och min mormor, http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-

page=3 

http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-page=3
http://www.ur.se/Produkter/147167-Jag-och-min-mormor-Romer#related-page=3
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första programmet i Gipsy/se-serien.268 Valentino Singh berättar om att 

han, när han är med sina kompisar, försöker ”smälta in i deras samhälle”. 

Samtidigt menar han att detta är väldigt svårt eftersom han är rom. Angelica 

Daniel talar om att hon försöker komma in i det svenska samhället, har både 

svenska och romska kompisar, men menar att ”det känns som svenskarna 

inte kan släppa in oss i samhället.”  Klaudio Ivanov menar dock att det inte 

alls är ”svårare att vara romsk ungdom än svensk”.269 

De romska ungdomarna uttrycker således varierande åsikter när det gäller 

att i dagligt umgänge hävda sin romska identitet. I ungdomarnas resone-

mang kopplas detta tydligt till diskrimineringsproblematiken där majoritets-

samhällets syn på romernas etniska identitet påverkar det sätt på vilket ung-

domarna väljer att uttrycka sin romska identitet i offentliga sammanhang. 

Den romska identiteten uppfattas och beskrivs av flera av de medverkande 

ungdomarna som ”någonting mitt emellan”, och som på så sätt kan sägas 

återspegla ungdomarnas förståelse för både det historiska perspektivets och 

den sociala kontextens betydelse för identitetens utformning och innehåll. 

Jasmine Rosengren, en av de unga romska tjejerna som intervjuas i pro-

grammen, menar att: ”romer lever i Sverige i dag och jag tycker att vi ska ta 

till sig den svenska kulturen och samtidigt vara stenhårda på att behålla egen 

kultur. Men det ska inte”, menar hon, ”bli en krock, vi ska klara av att leva i 

Sverige som goda svenskar och goda romer.” Robin Rosengren berättar att 

hemma lever hans familj som romer medan han i skolan försöker leva ”som 

vanligt” och ”vara så integrerad som möjligt”. En annan romsk kille menar 

att det är viktigt att ”smälta in i det svenska samhället och respektera andra, 

samtidigt som man ska visa vem man är och respekteras för det.”270  

I fallen ovan framställer de romska ungdomarna sin ”identitetsresa” som 

”gående på en medelväg”, där det romska och svenska ställs mot varandra 

och blir varandras motsatser samtidigt som de söker att förena de båda. 

Ungdomarna ser det som möjligt att behålla sin kulturella identitet (även om 

man här inte konkretiserar dess innebörd) samtidigt som man kompletterar 

den med inslag från det svenska. Precis som i tidigare program handlar alltså 

identitetsresan om anpassning, det vill säga minoritetskulturens anpassning 

till majoritetskulturen. I det här fallet är det dock de unga romerna som 

själva resonerar kring detta och berättar om sin syn på denna problematik. 

Diskursen om den romska identiteten får dock ytterligare ett perspektiv. I 

flera av programmen, främst de som bygger på ungdomarnas berättelser, har 

man valt att lyfta fram och avbilda unga romer som på olika sätt blivit fram-

gångsrika.   

                                                             
268 Program 1, Gipsy/se: Att passa in 
269 Ibid.  
270 Gipsy: Att passa in 
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I det första programmet i Gipsy-serien får vi så möta en ung romsk 

kvinna, Sabina Baltzar Roth, som är en av deltagarna i talangjaktprogram-

met Fame Factory och som menar att hon kämpar inte bara för sig själv utan 

även för alla andra romer som likt henne, har haft det tufft i livet. ”Också för 

andra romer som har vuxit upp i en fosterfamilj och missat den romska upp-

fostran!”, lägger Sabina till.271 Vi möter också musikern Michael Michailoff 

som tar oss med till sin gamla skolgård i Östersund och berättar om sin 

första dag i skolan då de andra barnen skrek ”jävla zigenare” efter honom. 

Det blev slagsmål direkt första dagen, berättar han, och vi får veta att han 

från den dagen och fram till han slutade nian kände sig ”ledsen och förban-

nad”. Det blev många slagsmål under dessa år och av Michael får vi veta att 

han ångrar de flesta, men att han samtidigt har förståelse för barn som rea-

gerar så när de utsätts för övergrepp och trakasserier som liten. Detta har 

gjort, menar Michael, att han som vuxen har blivit starkare och stabilare. 

Han har musiken, har rest och åstadkommit mycket och är inte lika 

trångsint, menar han, som många andra. Vi får veta att Michael håller på att 

spela in en egen skiva. Han har fått sin revansch för alla dåliga rykten om 

romer och mot alla, bland andra hans lärare, som inte trodde att det skulle 

bli någonting av honom. ”Om jag skulle ge råd till andra romska ungdomar, 

romer över huvud taget”, berättar Michael, ”är det att man ska vara stolt över 

att man är zigenare.”272  

I det fjärde och sista programmet i Gipsy- serien, Framtidsdrömmar, får 

vi stifta bekantskap med Valentina Columbus som äger en restaurang i Kista. 

Valentina menar att hennes ursprung inte gjort det lättare att lyckas. ”Jag är 

svensk”, tillägger hon, ”fast jag är ursprungligen zigenare, svensk zigenare. 

Men när jag säger det så säger folk att något sådant inte finns. Klart det 

finns, min farfar är född i Sverige, alla vi är födda i Sverige”, avslutar Valen-

tina. Hon berättar att hennes omgivning inte störs av att hon är ”zigenare”. 

Tvärtom, menar hon, när hon förklarar att hon är ”zigenare” så tror de först 

inte på det. Hon menar vidare att det är synd att de romska ungdomarna 

lever i det gamla där man hela tiden tror att man inte kan få jobb eller göra 

vad man vill bara för att man är zigenare. På ett sätt, säger Valentina vidare, 

kan man förstå dem men samtidigt vill hon, som hon uttrycker det, inte för-

stå dem. ”Det finns möjligheter, bara man har viljan”, avslutar Valentina.273 

Även Tinos båda släktingar, från programmet Jag och min mormor, 

framställs som framgångsrika och välintegrerade i det svenska samhället. 

Detta samtidigt som programmets utgångspunkt uttryckligen utgår från 

betydelsen av den romska kulturella identitetens rötter och vikten av att 

bevara och behålla särarten. Domino Kai tar Tino till regeringskansliet och 

                                                             
271 Gipsy/se: Att passa in 
272 Gipsy: Stolthet och fördomar 
273 Gipsy: Framtidsdrömmar 



 

98 

visar sin arbetsplats. ”Tänk att en rom jobbar här på regeringskansliet, det är 

stort!”, menar Tino, och Domino håller med. Av speakerrösten får vi veta att 

Domino utreder och skaffar information samt försöker få konkreta förbätt-

ringar till stånd på kommunal nivå. Han kämpar också mot diskriminering 

vilket han, får vi veta, har egna erfarenheter av.274 

I ovanstående exempel illustreras identitetsdiskursens förändring på ett 

tydligt sätt. För första gången framhävs på ett medvetet sätt unga romer som 

på ett eller annat sätt lyckats med det de föresatt sig. Diskrimineringspro-

blematiken blir dock, även i dessa fall, ett viktigt inslag. Framgången sker 

trots majoritetssamhällets diskriminering, trakasserier och de svåra livsvill-

koren i allmänhet. I alla ovan anförda exempel finns det ett tydligt till ro-

mer-perspektiv vilket är nytt för den här tidsperioden. Det innebär att pro-

grammen inte enbart handlar om romer utan även riktas till främst romska 

ungdomar. Samtidigt väljer man att genom att konsekvent lyfta fram exem-

pel på unga romer som trots allt har lyckats i livet anlägga ett individper-

spektiv som lyfter fram den enskildes ansvar för det som händer.  Samhälls- 

eller grupperspektivet finns fortfarande. Den statliga och samhälleliga dis-

krimineringen lyfts fram och ges främst som en bakgrundsförklaring till 

dagens situation. Genom det framställningssätt som programmen valt myn-

nar det, skulle man kunna tolka det som, ut i två olika vägar att välja, där den 

ena innebär att det är individen själv som är ansvarig för sin framgång eller 

sitt misslyckande och den andra att chansen finns trots den romska identite-

ten. Å ena sidan skulle man kunna uppfatta detta sätt att framställa minori-

tetsproblematiken som positivt, där minoritetsungdomarna inte kan ses som 

några offer utan snarare som kompetenta, ambitiösa och drivkraftiga före-

bilder. Å andra sidan skulle man kunna tolka det som om samhällets och 

statens ansvar för den fortsatt pågående diskrimineringen av den romska 

minoriteten förminskas. Vilket tolkningsperspektiv man än väljer att anlägga 

så kvarstå det dock att representationen i det här fallet för första gången 

bygger på att man låter unga romer som på skilda sätt har lyckats i framför 

allt sitt professionella liv framträda med sina berättelser. Inkluderingen sker 

sålunda på ett nytt sätt, samtidigt som offerperspektivet ytterligare tonas 

ner. Förändringstendenser blir tydliga.  

Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen 

 

Även om det romska språket kan sägas ha framställts som en viktig del av 

den romska kulturella och etniska identiteten, så är det i de tre programmen 

ur serien Det röda hjulet som det får den mest framträdande platsen. I dessa 

program får språket genom sång och andra musikaliska uttryck inte enbart 

en svensk belysning utan även en europeisk sådan i inslag som har sin ut-

                                                             
274 Jag och min mormor. 
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gångspunkt i Balkanländerna (Serbien och Kosovo), Turkiet och Finland.275 

Serien består av tre halvtimmes långa tv- program och riktar sig till en mål-

grupp som betecknas som ”vuxenövergripande”. 

De tre programmen bidrar ytterligare till en diskursiv kategori som inte 

kan sägas ha förekommit i det tidigare analyserade materialet. Den romska 

kulturella och etniska identiteten framställs här för första gången som en 

erkänd och omistlig del av det gemensamma svenska kulturarvet och histori-

enarrativet. Det röda hjulet har en ansats att ge en bild av en romsk identitet 

som ställer krav på både politiskt och kulturellt erkännande samt medbor-

gerlig gemenskap. De musikaliska uttrycken utgör grunden i den represen-

tationen som programmen skapar samtidigt som begreppen komplex och 

mångfacetterad är utgångspunkter i beskrivningen av den romska kulturella 

och etniska identiteten. 

Inledningssekvensen i det första programmet (och som är likadan för alla 

tre program i serien) slår genom programledaren Mirelle Gyllenbäck fast att 

det röda hjulet symboliserar den långa vandring som det romska folket har 

gjort. ”Men”, fortsätter hon, ”för mig symboliserar det röda hjulet också den 

mångfacetterade romska musiken och kulturen. Det är det som programmet 

handlar om.”276 Att den romska kulturen som helhet uppfattas som mångfa-

cetterad uttalas här för första gången på ett uttryckligt sätt, även om betydel-

sen av begreppet kultur kan sägas ringa in framför allt det romska språ-

ket/språken, sång, dans och andra musikaliska uttryck. Nedan angivna ex-

emplen ur serien tyder dock inte enbart på att den romska sången och musi-

ken nyanseras och ges fler perspektiv och betydelser, utan även på att pro-

grammen har en något mer långtgående agenda. Det handlar inte bara om 

att visa och belysa utan även att skildra den romska kulturen med dess skilda 

språkliga och musikaliska uttryck som en del av ett gemensamt kulturellt arv 

på både svensk och europeisk botten. En tendens som innebär att det 

romska bör och ska betraktas samt bevaras som en del av en gemensam kul-

turell identitet får således tydliga konturer och en mer framträdande plats 

här. 

I det första programmet, under namnet Bregovic och bråket om sånger-

na, får vi möta den serbiske kompositören Goran Bregovic som för en inter-

nationell publik gjorde sig känd som musikkompositören i den serbiske re-

gissören Emir Kusturicas prisbelönade filmer om romer och romernas liv. 

Medan Emir Kusturicas filmer av många har kritiserats hårt för sin stereo-

                                                             
275 Det röda hjulet, http://www.ur.se/Produkter/159758-Det-roda-hjulet-Tattarkravaller-Tito-och-svensk-

romska-visor; Det första programmet i serien går under namnet Det röda hjulet: Bregovic, romsk musik och 

finsk tango, http://www.ne.se/ur/program/159756, det andra programmet heter Det röda hjulet: Hidrellez, 

turkisk-romska aktivister och finsk-romska visor, http://www.ne.se/ur/program/159757, det tredje och sista 

programmet i serien bär namnet Tattarkravaller, Tito och svensk-romska visor. 

http://www.ne.se/ur/program/159758 Namnet det röda hjulet syftar på det (röda) hjulet som finns avbildat 

på den romske flaggan.  
276 Det röda hjulet: Bregovic, romsk musik och finsk tango.  

http://www.ur.se/Produkter/159758-Det-roda-hjulet-Tattarkravaller-Tito-och-svensk-romska-visor
http://www.ur.se/Produkter/159758-Det-roda-hjulet-Tattarkravaller-Tito-och-svensk-romska-visor
http://www.ne.se/ur/program/159756
http://www.ne.se/ur/program/159757
http://www.ne.se/ur/program/159758
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typa och exotiska framställning av främst romer från Balkan, så har filmer-

nas musikkompositör, får vi veta, anklagats för att ta romska låtar och kalla 

dem för sina egna och därmed tjäna pengar på dem. Goran Bregovic menar 

att som artist så stjäl man alltid, ”man snappar upp saker och gör något an-

norlunda som kanske någon annan kommer att sno!” Han tycker, fortsätter 

han, om att spela musik med romer (”gypsies”) eftersom de ”stjäl musik na-

turligt” och inte anser att musiken hör till någon. Den tillhör alla, menar 

Bregovic. Under tiden Goran Bregovic pratar får vi i bakgrunden höra en av 

de låtarna som han kritiserats för att ha stulit från romska artister. Därefter 

får vi se ett klipp från Emir Kusturica film Zigenarnas tid. Goran Bregovic 

avslutar sitt resonemang med att säga att enligt hans mening så kommer det 

inte att dröja länge förrän: ”Europa erkänner romernas roll inom den euro-

peiska kulturen.” De har lämnat starka avtryck och det finns inte en kompo-

sitör som åtminstone inte har imponerats av den romska musiken.277 

I det andra programmet i serien får vi besöka den turkiska vårfestivalen 

Hidrellez som hålls i trakterna av Istanbul och som har ”traditioner som 

sträcker sig före de stora religionerna.”278 Detta är, får vi veta, framför allt de 

turkiska romernas firande. Reportern som går runt bland festivalbesökarna 

frågar en av besökarna om vilken plats hon tror att den romska kulturen har 

i det turkiska samhället. Kvinnan säger att det inte är någon skillnad mellan 

Turkiet och andra platser. Den romska kulturen är en del av den turkiska 

mosaiken där alla existerar med sin egen kultur. I hundratals år har det fun-

nits flera olika kulturer i Turkiet och romerna är en av dem. ”De är färgrika 

och vet hur man ska leva, de roar sig och jag är här för att fira våren med 

dem”, avslutar kvinnan sitt resonemang.279 

I det andra programmets avslutande inslag, som presenteras under nam-

net Att varda sitt liv, får vi möta Hilja Grönfors som är en av Finlands mest 

kända romska artister. I det aktuella inslaget får vi se Grönfors uppträda i 

Pingstkyrkan i Orimattila i Finland där släkt och familj har samlats för att 

fira hennes far, Ferdinand Grönfors, som fyller 90 år. Programmets reporter 

pratar även med Risto Blomster, Hilja Grönfors vän och medarbetare i deras 

gemensamma arbete med att samla gamla romska, traditionella, sånger.  

Hilja Grönfors berättar om att syftet med hennes arbete är att göra sångerna 

till en del av den finska kulturhistorien. ”Den romska musiken [ska] ha sin 

plats i Finlands historia.”, betonar Hilja Grönfors.280 

Ur ett svenskt perspektiv lyfts frågan om det gemensamma kulturarvet 

upp i det tredje programmet i serien, Tattarkravaller, Tito och svensk-

romska visor, när programledaren Mirelle Gyllenbäck intervjuar den 

                                                             
277 Det röda hjulet: Bregovic, romsk musik och finsk tango.  
278 Det röda hjulet: Hidrellez, turkisk-romska aktivister och finsk-romska visor 
279 Det röda hjulet: Hidrellez, turkisk-romska aktivister och finsk-romska visor 
280 Ibid.  
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svenska vissångaren och tatueraren Ralf Novak Rosengren i Småland. Vi får 

veta att han samlar och bevarar det svenska resandefolkets gamla visor. På 

Gyllenbäcks fråga om varför det är viktigt att bevara de traditionella re-

sande- och romska sångerna svarar Rosengren med att säga att sångerna är 

viktiga att bevara framför allt för den romska resandeminoritetens skull, 

men även för att de är en nordisk musikskatt. Det handlar, fortsätter han, 

om majoritetsbefolkningens sånger som glömts bort (t.ex. medeltida balla-

der) men som resanderomer bevarat. Resanderomer ser idag dessa sånger 

som sina egna. Gyllenbäck undrar också om varför det är så få som känner 

till dessa sånger och Rosengren svarar att det oftast handlar om att sångerna 

betytt så mycket att man inte velat ”ge ut dem.”281 

Den romska identiteten knyts här fortfarande till det traditionella, där 

traditionen i de allra flesta fall har betytt en fastlåsning och oföränderlighet. 

Ovanstående program har dock, menar jag, inneburit en rörelse framåt i en 

positiv riktning. Om man för överskådlighetens skull ger sig in på att försöka 

sammanfatta den bilden eller de bilder, av den romska minoriteten som 

UR:s program framställer under den här aktuella tidsperioden, så skulle man 

kunna hävda att cirkeln i ett avseende har slutits. Det första program som 

den empiriska undersökningen behandlade rörde en jugoslavisk romsk fa-

miljs tillvaro i Sverige under vardag- men framför allt festtillfällen där den 

traditionella romska musiken och dansen utgjorde en betydelsebärande del 

av den bild av romer som programmet presenterade.282 Den romska musi-

ken och dansen, med särskilt fokus på dess balkanska förgreningar, bildar 

även grunden för den berättelse om den romska minoriteten som skapas i de 

tre programmen som serien Det röda hjulet består av. På detta sätt har cir-

keln slutits. 

En djupare analys av bilden av den romska minoritetsgruppen och dess 

etniska och kulturella identitet i de aktuella programmen visar dock på stora 

skillnader i olika avseenden. Det första programmets upplysande och kun-

skapande bild av romer skulle man kunna beskriva som präglat av nyfiken-

het och intresse, men väldigt enkelspårig och platt. Den romska minoriteten 

var ”de Andra” i alla avseenden. En kultur bredvid den svenska, om än be-

traktad med överseende ögon.  Det röda hjulets representation av den 

romska kulturella och etniska identiteten ställer krav och kräver erkännande 

av det romska kulturella och språkliga arvet som en likvärdig del av en ge-

mensam historisk berättelse. Den nya diskursiva kategorin i UR:s program 

tyder möjligen på ett genombrott och ett ytterligare steg framåt mot en på 

jämna villkor utformad mångkulturell berättelse om Sverige. Tidsperiodens 

sista diskursiva kategori bör betraktas som ett bidrag till en gemensam 

romsk-svensk berättelse. 

                                                             
281 Tattarkravaller, Tito och svensk-romska visor. 
282 Programmen heter Tomislavs bröllop! Se början på det här kapitlet.   
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Vi skriver om romer  

 

De fyra populärvetenskapliga verken i UR:s programserie En bok, en förfat-

tare283 formar en egen och tidsperiodens sista diskursiva kategori. Den ve-

tenskapliga och populärvetenskapliga forskningen om minoritetsproblema-

tik i allmänhet, och om den romska minoritetens situation och historia i 

synnerhet, har i ett svenskt sammanhang fått en ny inriktning och uppmärk-

sammats på ett nytt sätt. Detta återspeglas i UR:s produktion. De romska 

och resandes kulturella och etniska identitet får ytterligare dimensioner, 

men framför allt och möjligen för första gången så berättas minoritetens 

historia med dess eget perspektiv som utgångspunkt. 

I det första programmet är det socionomen och journalisten Irka Ceder-

berg som i en intervju med Per Enerud får presentera sin bok Född fördömd, 

Romerna - ett europeiskt dilemma. Programmet som är producerat 2010 

riktas till en vuxenövergripande målgrupp.284 I programpresentationen 

framhåller man att Cederberg har ägnat mer tid och kraft åt romernas situat-

ion än övriga nio miljoner svenskar. Cederberg svarar på frågan om varför 

hon valt att skriva en bok om romer att det överhuvudtaget är väldigt litet 

skrivet om romer. Det handlar också, säger hon, om de mänskliga rättighet-

erna där den romska minoriteten har behandlats väldigt illa under lång tid 

och fortfarande gör det. Bland annat handlar det om hur nazisterna behand-

lade dem under andra världskriget vilket, tillägger Cederberg, är tämligen 

okänt för personer i majoritetssamhället. Cederberg och Enerud samtalar om 

bokens titel och Cederberg menar att det var förlaget som ville ha titeln Född 

fördömd, medan hon hade fastnat för Romerna – ett europeiskt dilemma 

som skulle associera till Gunnar Myrdals bok An American Dilemma som 

handlade om hur de svarta behandlades i USA. Romerna har inte behandlats 

så illa i någon annan del av världen som i Europa, menar Irka Cederberg. 

Hon tar bland annat upp romernas svåra situation efter Östblockets sam-

manbrott. Rasismen som förut var förbjuden välde bara ut mot romerna som 

blev syndabockar. Många av dagens nationalistiska partier är också öppet 

antiziganistiska betonar hon.  

Som ovanstående resonemang tyder på sker det en diskursiv förändring 

efter att den romska minoriteten blivit erkänd som en av Sveriges nationella 

minoritetsgrupper. Samtalets inriktning och dess tematiska premisser, med 

                                                             
283 De fyra aktuella programmen, där upplägget bygger på att författarna till böckerna för ett entimmes 

samtal med och svarar på frågor, är följande: Serie: En bok, en författare, Irka Cederberg, 2010, Född för-

dömd, Romerna – ett europeiskt dilemma. http://www.ne.se/ur/program/161673; Serie: En bok en förfat-

tare, Bo Hazell, 2012, Resandefolket: från tattare till ”traveller” http://www.ne.se/ur/program/168811;  

Serie: En bok en författare, Lawen Mohtadi 2012, Den dag jag blir fri 

http://www.ne.se/ur/program/174444; Serie: En bok en författare, Cecilia Köljing 2013, Vi är romer, 

http://www.ne.se/ur/program/177615. 
284 I kommande resonemang kommer, om inget annat anges, all information från programmet En bok, en 

författare: Irka Cederberg. http://www.ne.se/ur/program/161673 

 

http://www.ne.se/ur/program/161673
http://www.ne.se/ur/program/168811
http://www.ne.se/ur/program/174444
http://www.ne.se/ur/program/177615
http://www.ne.se/ur/program/161673


 

103 

utgångspunkt i bokens innehåll, lyfter fram och söker orsaken till alla pro-

blem hos den romska minoriteten i majoritetssamhällets tillkortakomman-

den och fördomsfulla samt diskriminerande inställning till minoriteten som 

helhet. Även om boken inte är skriven av en medlem av den romska minori-

teten så ger den ett romskt perspektiv, vilket även kan sägas karakterisera 

övriga tre böcker från samma serie som analyseras här. Vid sidan av fakta-

kunskaper som boken och programmet syftar till att förmedla lyfter man 

även tydligt fram nya analytiska begrepp som exempelvis antiziganism, vars 

betydelse för en ytterligare belysning och djupare analytisk förståelse av den 

aktuella tematiken har ökat väldigt snabbt inom nyare forskning.  

Den romska minoritetens eget ansvar, ett tema som i tidigare program 

tydliggjordes i program med ungdomsperspektiv, lyfts även fram här men på 

ett mer övergripande sätt. Cederberg lyfter till exempel fram den romska 

minoritetens förändrade syn på utbildningssystemet, vilket även gestaltats i 

tidigare program. Men hos Cederberg läggs vikt vid ytterligare en faktor som 

man skulle kunna säga endast kunnat skönjas tidigare. Det handlar om det 

ömsesidiga förtroendet mellan majoriteten och minoriteten som här blir en 

tydligt uttalad del av samtalet och som, menar Cederberg, bägge sidor måste 

vinnlägga sig om att bygga upp med de rådande förhållandena som utgångs-

punkt.    

På samma sätt som i samtalet med Cederberg präglas samtalet med Bo 

Hazell om hans bok Resandefolket: från tattare till ”traveller”285 av diskri-

mineringstematiken när det gäller att beskriva och definiera resandeidentite-

ten. Men på samma sätt som i fallet med Irka Cederbergs bok så har vi här 

exempel på en bok som grundar sig på och utgår från ett resandeperspektiv. 

I viss utsträckning blir resandeidentiteten här präglad och färgad av innehål-

let i diskrimineringstematiken. Det tydliggörs genom en av diskriminerings-

rädsla påtvingad etnisk avidentifiering. Hazell menar att det idag finns en 

mörk sida som ett resultat av den långvariga diskriminering och förföljelse 

som gruppen har utsatts och fortfarande utsätts för där många av de resande 

mår dåligt, lever i kriminalitet eller missbrukar droger eller alkohol. Många 

vill inte heller berätta för sina barn att de hör till resandesläkter just för att 

de är rädda för diskriminering och förföljelser.  Detta likställs av författaren 

med en förlust.286 

På liknande sätt som i de ovan beskrivna program riktar samtalet med 

Lawen Mohtadi om hennes bok om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, 

uppmärksamheten mot den svenska statens och majoritetssamhällets dis-

kriminering av den romska minoriteten. Belysning och omvärdering av en 

tid i svensk historia som möjligen inte var (eller i alla fall inte bör betraktas 

                                                             
285 En bok, en författare: Bo Hazell. http://www.ne.se/ur/program/168811 Vi får av Bengt Westerberg veta 

att boken först kom ut år 2000, men att den efteråt kraftigt bearbetats och getts ut igen 2011 som en ”riktig 

tegelsten” på 680 sidor. 
286 Ibid. 

http://www.ne.se/ur/program/168811
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som) så ljus och progressiv som historieskrivningen hittills låtit påskina är, 

skulle man kunna säga, ett av programmets främsta syften.287 

Programledaren tar upp att Katarina Taikon inte enbart reagerade på och 

skrev om dubbelheten i det svenska samhället, utan även om problem inom 

den romska gruppen som bland annat den hedersrelaterade synen på kvin-

nan. ”Hur togs detta emot inom den romska minoritetsgruppen?”, frågar 

hon Mohtadi. Mohtadi menar att Katarina Taikon kämpade mot och skrev 

om de problem som drabbade alla romer och hon fick stöd för det. Hon kriti-

serade också kvinnans position inom det romska samhället där kvinnan 

skulle ta hand om hemmet och barnen. Själv bröt hon mot det, blev fram-

gångsrik, tog mycket plats och syntes. Detta, betonar Mohtadi, var före det 

feministiska genombrottet, vilket innebar att Taikon utmanade kvinnosynen 

inte bara inom den romska gruppen utan även i Sverige i allmänhet.  

Programledaren lyfter även upp det märkliga i att Katarina Taikons kamp 

inte uppmärksammats mer i Sverige. Mohtadi menar att den främsta orsa-

ken till det är att Taikons kamp för romernas rättigheter gick på tvären mot 

den gängse bilden av 1960-talet som en ljus och progressiv tid. Detta var 

kanske en sanning, men det fanns en annan sanning om romernas villkor i 

Sverige. Börjar man prata om detta måste man säga att Katarina Taikon var 

medborgarrättskämpe, vilket innebär att man måste omvärdera bilden av 

Sverige. Rasismen mot romer var så pass stark att vi behövde en medborgar-

rättskämpe. Lawen Mohtadi tar upp det tillfället då Katarina Taikon 1963 

fick möta den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King Jr. 

och drar paralleller mellan Katarina Taikons och dennes kamp.  

I det här programmet är det intressant att uppmärksamma ännu en avvi-

kelse eller förändring i bilden av romerna i förhållande till tidigare. Även om 

det som sägs med avseende på jämställdhetsproblematiken och den plats 

som den har ”inom det romska samhället”( som programmet formulerar det) 

kan sägas röra individuella berättelser, så är det viktigt att uppmärksamma 

det sätt som programmet och boken lyfter fram Katarina Taikons roll som en 

feministisk förkämpe på. Hon är inte enbart det i förhållande till den romska 

identiteten utan också i förhållande till kvinnokampen i Sverige i allmänhet.  

I det sista för det här arbetet aktuella programmet får vi träffa ytterligare 

en författare. Programledaren Ulrika Kärnborg samtalar med författaren 

Cecilia Köljing som i boken Vi är romer skrivit om romska berättelser som 

lyfts fram i en utställning med samma namn vid Göteborgs stadsmuseum.288 

På frågan om hur det kommer sig att hon bestämde sig för att skriva boken 

berättar Köljing om hur hennes intresse väcktes under 2010 när man började 

uppmärksamma hur den romska minoritetens tillvaro såg ut i de Öst- och 

                                                             
287 Serie: En bok en författare, Lawen Mohtadi 2012, Den dag jag blir fri 

http://www.ne.se/ur/program/174444 I nedanstående resonemang kommer all information, om inget annat 

anges, från det anförda programmet.  
288 En bok, en författare: Vi är romer. 

http://www.ne.se/ur/program/174444
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Sydeuropeiska länderna med diskriminering, förföljelser och fördrivningar. 

Då insåg hon att hon inte hade en aning om hur romer hade det i Sverige, för 

det skriver man inte om och ”den frågan tas inte upp.” På samma sätt som de 

andra författarna som intervjuats framhäver således även Köljing avsaknad 

av information och förmedlad kunskap om romer i allmänhet som det 

främsta skälet till att hon bestämde sig för att ägna sig åt ovan beskrivna 

projekt. ”Frågan tas inte upp”, uttrycker Köljing det.289 Majoritetssamhällets 

okunskap blir på detta sätt även i det här fallet ett faktum och ovan be-

skrivna projekt kan ses som ett försök att åtgärda detta. 

De ovan analyserade verkens representation av den romska minoriteten 

resulterar i att den romska berättelsen utvidgas och även här tillfogas ett nytt 

perspektiv i och med att komplexiteten i minoritetsgruppens erfarenheter 

börjar belysas och nyanseras. Arbetena tyder även på att man för första 

gången beskriver, forskar om och analyserar den romska kulturen och iden-

titeten ur ett tydligt minoritetsperspektiv. En frånvaro av normativitet och 

”expertöverlägsenhet” i fråga om förhållningssätt och uppfattning rörande 

den romska minoritetens historia, kultur och etnicitet.    

Ett i det här sammanhanget intressant inslag och annorlunda sätt att 

närma sig och diskutera jämställdhetsproblematiken exemplifieras genom 

att Katarina Taikon, en rom och kvinna, framställs som inte enbart ifrågasät-

tande och utmanande i fråga om kvinnosynen inom den romska kulturen 

utan också aktualiseras som feministisk förkämpe i allmänhet. Resultatet 

blir en markerad diskursiv förändring och förnyelse.   

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att några diskursiva kategori-

ers ständiga återkomst innebär att framställningen av den romska minorite-

tens kulturella och etniska identitet under den här aktuella perioden gör att 

programmen i viss mening präglas av en essentialistisk framställning, fast-

låsta kategoriseringar och en historisk oföränderlighet. Inför en sammanfat-

tande diskussion är det dock viktigt att inte bara uppmärksamma kontinuite-

ter utan också förändringar som framträder under den undersökta perioden. 

Betydelseformationer i de skilda diskursiva kategorierna har, som det fram-

går ur ovanstående resonemang, genom förändringar resulterat i identitets-

diskursernas förändrade artikulation.  

I likhet med tidigare ges de diskursiva kategorierna som handlar om Den 

romska (o)jämställdheten och familjesammanhållningen och Diskrimine-

ringen framträdande plats. Även om diskurser i de båda fallen bygger på en 

del likadana premisser som i de tidigare analyserade programmen tillfogas 

de båda nya perspektiv och utvidgas genom en mer ifrågasättande hållning 

som avspeglas bland annat i de romska ungdomarnas perspektiv. Även den 

etniska aspekten av den romska identiteten får, genom ungdomsperspekti-

                                                             
289En bok, en författare: Vi är romer. 
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vet, en ökad aktualitet och en mer ifrågasättande och diskuterande karaktär. 

Till omfånget blir dock den diskursiva kategorin som beskriver den romska 

kulturens yttre attribut betydligt mindre jämför med tidigare. Majoritets-

samhällets ökade kunskaper i ämnet har resulterat i att diskursen minskat i 

betydelse. Den diskursiva förändringen avspeglas dock tydligast i tillkomsten 

av två nya diskursiva kategorier. I den ena framställs den romska kulturen 

för första gången som en del av det gemensamma svenska kulturella arvet 

samtidigt som TV-serien En bok, en författare tydliggör en beskrivning och 

analys av den romska kulturen och identiteten ur minoritetens eget perspek-

tiv. 

Den sammanfattande analysen kommer att försöka att förtydliga dessa 

utvecklingstendenser. Men innan dess kommer den här aktuella tidspe-

riodens kontextuella inramning att diskuteras.  

Den kontextuella inramningen 

 

Det svenska utbildningsväsendet på grundskole- och gymnasial nivå fick nya 

läroplaner 2011. Med avseende på den aktuella tematiken innebar de nya 

läroplanerna vissa förändringar framför allt i fråga om synen på kulturarvets 

betydelse och funktion i förhållande till utvecklingen av den enskilda indivi-

dens identitet. Den i de tidigare läroplansformuleringarna så tydliga dikoto-

min mellan vårt eget och de andras kulturella arv har tonats ner i läropla-

nerna från 2011, där man istället för vårt eget kulturarv skriver om ”det egna 

kulturavet” samt, för första gången, lägger till uttrycket ”det gemensamma 

kulturarvet.” Kulturbegreppet, både vad gäller den subjektiva och den ge-

mensamma eller mångkulturella identiteten, ges i läroplanerna en fortsatt 

betydande roll. En förståelse av både den inhemska kulturen och det multi-

kulturella anses vara en förutsättning för att känna och förstå sig själv.  

Under perioden 2000- 2013 sker en betydande ökning av antalet program 

med romsk minoritetstematik. Med utgångspunkten i att programmen här 

betraktas som läromedel kan man se det som att UR strävar efter att fullfölja 

skolans uppdrag som spridare av kunskap vad gäller de svenska nationalmi-

noriteterna. Den kvantitetsmässiga ökningen uppvisar även en mer nyanse-

rad och perspektivrik bild av den romska kulturen och identiteten. Bilden av 

”de Andras” kultur och etnicitet blir för första gängen uttryckligen beskriven 

och framställd som mångfacetterad. Detta skulle kunna tillskrivas en föränd-

ring i den svenska statens minoritetspolitik som bland annat har inneburit 

ett offentligt erkännande av de kränkningar och övergrepp som begåtts mot 

minoriteter.   

Den romska och resande minoritetens krav på att få bli en del av den 

svenska politiska- och medborgerliga gemenskapen får ökad uppmärksam-

het i programmens framställning, samtidigt som man, för första gången på 

ett tydligt sätt har en ansats att inkludera det romska som en del av den ge-
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mensamma svenska berättelsen. På så sätt speglar UR:s representation av 

den romska minoriteten den uppmjukning och uppluckring av dikotomin 

“vårt eget” och ”de Andras” kulturella arv som ovan konstaterats ha skett i de 

senaste läroplaners texter rörande samhällets mångkulturella karaktär och 

”de Andras” plats i det.   

De diskursiva yttranden vi möts av begränsas, styrs och utformas av rå-

dande samhälleliga normer och värderingar. Det är både läroplanstexterna 

och det empiriska materialet tydliga exempel på. Den förändrade synen på 

och uppfattningen om det svenska samhällets och skolans mångkulturella 

karaktär och värdegrund följer i båda fallen förändringar som sker i sam-

hället. Både läroplantexterna och UR:s program går att betrakta som delar 

av en större, institutionaliserad, social praktik som formar diskurser och 

följaktligen egna betydelseformationer i fråga om det aktuella ämnet. I de 

aktuella fallen resulterar sammanlänkningen även i en hög grad av inter-

textualitet där språkbruket och betydelseformationerna reproducerar den 

rådande diskursen eller de rådande diskurserna. I båda fallen blir det dock 

en, som jag skulle vilja se det, positiv rörelse framåt. Enligt den kritiska dis-

kursanalysen begränsas möjligheterna till diskursiva förändringar av sam-

hällets strukturella ramar, de icke diskursiva praktikerna och maktrelation-

erna inbegripna. Det innebär, som jag uppfattar det, att en positiv förändring 

i samhällets strukturella premisser skulle kunna leda till liknande positiva 

förändringar i de diskursiva yttrandena inom den diskursiva praktikens olika 

beståndsdelar (som i det här fallet representeras av UR:s program och sko-

lans läroplaner). Vad gäller graden av förändring visar dock läroplanens 

diskursiva yttranden en trögare karaktär jämför med det empiriska materi-

alet. Upprätthållandet av en ny, icke dikotomiserande och inkluderande, 

mångkulturella diskursordningen kan sägas vara mycket starkare och tydli-

gare formulerad i UR:s program än i läroplanstexterna. Det är dock viktigt 

att i det här sammanhanget lyfta fram de skilda förutsättningar som råder 

för respektive diskursiva praktiker. I skolans läroplaner kan detta sägas ha 

en delvis annan funktion och andra strukturella ramar kring sig. På så sätt 

kan en jämförelse med UR:s program te sig lite vansklig, dock inte omöjlig. 

 
Sammanfattning och diskussion  
 

Den romska minoritetens 500-åriga historia i Sverige präglas av omfattande 

diskriminering och segregering. Grunderna fanns, under lång tid, tydligt 

utformade och angivna i den svenska statens officiella politik mot minorite-

ten. I mitten av 1970-talet fick Sverige dock en ny invandrar- och minoritets-

politik, där ledorden jämlikhet, valfrihet och samverkan bl.a. innebar att 

landet bröt med tidigare klart uttalade assimilationsmål och började, i den 

politiska diskursen, framhäva värdet av pluralistiska tankegångar och kultu-
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rell mångfald. För den romska minoriteten innebar de politiska förändring-

arna början på en kamp för demokratiska och medborgerliga rättigheter 

inom det svenska samhället. År 2000, när Sverige skrev på Europarådets 

ramkonvention om skydd för nationella minoriteteter och Europeiska stad-

gan om landsdels- eller minoritetsspråk, blev den romska minoriteten en av 

landets erkända nationella minoriteter. Den politiska makten initierade även 

en rad åtgärder i syfte att erkänna och sona det förflutnas brott mot en av 

sina minoritetsgrupper.  

Samtidigt visar både forskningen och de statliga utredningarna att romer-

nas situation i Sverige fortfarande kännetecknas av omfattande diskrimine-

ring och utanförskap. En av de främsta förklaringarna till detta anses idag 

vara majoritetssamhällets obefintliga, och ofta felaktiga kunskaper om den 

romska minoritetens historia och kultur. I detta avseende har den svenska 

skolan, med sitt demokratiska uppdrag som utgångspunkt, tilldelats en vik-

tig roll när det gäller att förmedla samhällets gällande mångkulturella värde-

ringar samt att i undervisningen, synliggöra och sprida kunskaper om den 

romska minoritetens historia och kultur. Forskningen visar dock att de 

läromedel som ännu idag används i skolans historie- och samhällskunskaps-

undervisningen inte förmår uppfylla styrdokumentens krav i detta avseende. 

Den historia som förmedlas i skolan har inte sin utgångspunkt i ett mångkul-

turellt samhälle som Sverige definierats som idag. Läromedlens bild av nat-

ionella minoriteter är oftast bristfällig och förenklad. Den romska minorite-

tens delaktighet i den gemensamma historieberättelsen existerar inte.  

Med dessa utgångspunkter riktar den föreliggande studien uppmärksam-

het mot en annan typ av läromaterial som används i skolundervisningen, 

Utbildningsradions program om den romska minoriteten. Med postkolonial 

teoriansats och kritisk diskursanalys som utgångspunkter har licentiatav-

handlingens syfte varit att undersöka och analysera bilden av den romska 

minoriteten så som den framställs i UR:s program avsedda för att användas i 

historie- och samhällskunskapsundervisningen. Tre forskningsfrågor skulle 

besvaras:  

 

 Vilka program om romer har Utbildningsradion haft att erbjuda sko-

lorna? 

 Hur framställs romerna med avseende på etniska och kulturella 

markörer i det aktuella materialet? 

 Har bilden förändrats över tid, och i så fall hur?  

 

Studiens tidsramar sätter fokus på tiden mellan 1975 och 2013, en period då 

den svenska invandrar-och minoritetspolitiken både formuleras och föränd-

ras. Den politiska kontextens förändrade villkor har också lett till en ändring 

av skolans uppgift när det gäller att synliggöra de nationella minoriteterna i 
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undervisningen. Som läromedel anses Utbildningsradions program nödvän-

digtvis vara en del av den politiska och utbildningsmässiga kontexten vilket 

innebär att programmens bild av den romska minoriteten uppfattas vara en 

del av ett större socialt sammanhang, manifesterad i invandrar- och minori-

tetspolitiken samt i de för tiden aktuella läroplanerna.  

I syfte att uppmärksamma både kontinuiteten och de eventuella föränd-

ringarna i empirins representation av den romska minoriteten har studien 

indelats i tre olika perioder där det första täcker tiden från mitten av 1970-

talet fram till 1990, den andra avhandlar 1990-talet och den tredje och sista 

perioden, tiden mellan 2000 och 2013. I nedanstående resonemanget gör jag 

således ett försök att åskådliggöra både kontinuiteten och förändringar ge-

nom att innehållet i respektive diskursiv kategori som empirins resultat ord-

nats i fogas samman och avbildas som täckande hela den för arbetet aktuella 

tidsperioden. Inledningsvis görs dock ett försök att sammanfatta resultaten 

som besvarar den första forskningsfrågan. 

Studiens första tidsperiod bjuder på sammanlagt tre olika program varav 

ett av dessa kan sägas inte specifikt avhandla den romska minoriteten.290 

Programmets tematik där ”minoritetsbarnens kulturella verklighet”, med 

emfas på tvåspråkighet, diskuteras anses dock med tanke på arbetets tematik 

vara relevant. De andra två programmen291 belyser och ger olika perspektiv 

på den romska kulturella och etniska identiteten. Programmens upplägg 

tyder på att det främsta syftet var att till majoritetssamhället förmedla kun-

skapen om den romska minoriteten samt om det som uppfattades som den 

romska kulturens mest framträdande och grundläggande beståndsdelar. 

Dessa lyfts metodiskt fram och förklaras på ett väldigt pedagogiskt sätt, både 

i historiskt och samtida perspektiv. Programmens representation av den 

romska minoriteten präglas tydligt av dess kunskapande och undervisande 

uppgift där syftet främst är att upplysa, skapa förståelse och på detta sätt öka 

toleransen. Som ett av skolans läromedel kan UR, genom sin utbildande och 

kunskapsspridande roll, sägas följa läroplanens intention och krav.  

Under 1990-talet, arbetets andra tidsperiod, blir programmen om den 

romska minoriteten något fler. Det handlar om sammanlagt sju olika radio- 

och tv-program som ur olika synvinklar belyser och avbildar den romska 

minoritetens historia och kultur. Under den här perioden får vi, genom en 

serie av program om den resandeminoriteten, också ungdomarnas perspek-

tiv på minoritetstematiken. Resandeidentiteten belyses även i ett internat-

ionellt perspektiv när vi, i samma serie, får träffa ungdomar från England 

och Holland.292  

                                                             
290 Programmet som det syftas till här är Också jag är ett barn.  
291 Programmen Tomislavs bröllop och Zigenska kvinnor berättar.  
292 Bo Hazells programserie Resandefolket. 
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1990-talet är, ur minoritetspolitiskt perspektiv, en aktiv period i Sverige. I 

fråga om minoritetsrättigheter ökar landet sitt engagemang i den internat-

ionella kontexten, inom ramen för FN och EU, vilket resulterar i att Euro-

parådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter får snabbt 

genomslag och skrivs på av Sverige 1999. Minoritetspolitiska förändringar 

avspeglas också i läroplanstexterna där man lyfter fram skolans uppgift att se 

till att elever får kunskaper om nationella minoriteters språk, kultur och 

historia. Innehållet i UR:s program återspeglar tydligt politikens och utbild-

ningens förändrade villkor. Diskursiva kategorier utvidgas både med nya 

perspektiv och språkliga betydelseformationerna.  

Tiden efter millennieskiftet, fram till år 2013 karakteriseras av betydande 

ökning av UR:s program om den romska minoriteten. Det är sammanlagt 

nitton olika program som, ur skilda perspektiv, berör den romska kulturen, 

språket och historien. På samma sätt som under de tidigare perioderna tyder 

de aktuella programmens upplägg och innehåll på att främsta syftet är att i 

utbildningssammanhang belysa och sprida kunskapen om den romska mino-

riteteten. Den både kvantitativa och kvalitativa ökningen resulterar dock, 

trots stora likheter med de tidigare programmens perspektiv, i betydande 

skillnader. De klarast framträdande diskursiva kategorierna, jämställdhets- 

och diskrimineringstematiken, tillfogas under den här tiden både nya per-

spektiv och nytt språkbruk. Programmen handlar inte längre enbart om den 

romska minoriteten utan riktar sig också till den. Bilden av den romska kul-

turella och etniska identiteten beskrivs här, för första gången, som mångfa-

cetterad, samtidigt som minoritetens krav på att bli en del av det gemen-

samma historienarrativet får ökad uppmärksamhet. En uppluckring och 

nedtoning av den, under hela den för undersökningen aktuella tidsperioden, 

tydligt existerande dikotomin mellan ”Oss” och ”de Andra” som sker inom 

den minoritetspolitiska och läroplansdiskursen återspeglas således även i 

UR:s program där man, för första gången, gör en tydlig ansats till att inklu-

dera den romska identiteteten i en gemensamma kulturell berättelse. På 

detta sätt kan UR sägas både utveckla och följa de av skolans styrdokument 

föreskrivna uppgifterna. 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten 

 

Den romska familje- och släktsammanhållningen samt jämställdheten mel-

lan könen, eller snarare de olika förväntningarna och kraven som den 

romska kulturen ställer på kvinnor respektive män är det som ges störst 

utrymme när UR:s program skapar en bild av den romska kulturella och 

etniska identiteten under studiens första tidperiod. Framställningen bygger 

på både implicita och explicita jämförelser mellan det svenska och det 

romska där bilden av det moderna och jämställda Sverige ställs mot det trad-

itionsbundna och följaktligen ojämställda romska kulturen. I förhållande till 
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såväl könsrelationernas karaktär som familjemönstret blir bilden av den 

romska kulturen som statisk, traditionsbunden och oföränderlig väldigt på-

taglig. Resultatet blir en kollektivistisk romsk kulturell identitet, annorlunda 

och klart åtskild från majoritetssamhällets individualistiska gemenskap.   

Dikotomin mellan ”Oss” och ”de Andra” är det som, även under 1990-

talet, karakteriserar framställningen i avseende på den aktuella diskursiva 

kategorin. Den moderna och jämställda svenska kulturen står fortfarande 

för, visserligen outtalade men underförstådda, normen. Familjesamman-

hållningen och respekt för äldre avbildas som en del av romska kulturella 

uppfostran som tillsammans med den ojämställda relationen mellan könen 

utgör de mest framträdande dragen hos den romska kulturella och etniska 

identiteten. Samtidigt ses ”zigenarnas” kulturella drag som huvudskälen för 

missförstånd som uppstår mellan majoritetssamhället och den romska mi-

noriteteten. Antydan till förändringen i diskursens essentialistiska och ho-

mogena framställningen av den romska kulturen i avseende på den aktuella 

tematiken ges i programmet Hon är ung, hon är vår, där de ojämställda 

relationerna mellan könen ifrågasätts av två unga romska föräldrar när de 

diskuterar barnuppfostran. På detta sätt visar representationen av den 

romska kulturen och etniciteten för första gången inslag av konstruktivist-

iska och kontextberoende drag.  

Sista tidsperioden ger dock prov på mer ifrågasättande och diskuterande 

framställning av både den romska ojämställdheten och familje- och släkt-

sammanhållningen. Det osjälvständiga valet av kärlekspartner och de olika, 

av könstillhörigheten definierade, förväntningarna som den romska kulturen 

riktar mot killar respektive tjejer ges förvisso även här betydande utrymme i 

representationen av den romska kulturella och etniska identiteten. Fram-

ställningen lyckas dock vända på perspektivet och låta framför allt de romska 

ungdomarna, på ett väldigt vältaligt och genomtänkt sätt, ifrågasätta de 

svenska normerna och värderingarna kring kärlek och förhållanden. Ung-

domarnas ifrågasättande och problematiserande attityd luckrar upp både 

den kategoriska framställningen och den kollektivistiska bilden av romsk 

kulturell identitet. Diskursens förändring återspeglas såväl i den förändrade 

synen på utbildningen och vilka möjligheter som den skapar när det gäller 

att hävda sig både för den romska minoritetens ungdomar i allmänhet och 

för tjejerna i synnerhet, som i ett nytt och mycket tydligt till- romer perspek-

tiv.293 Oföränderligheten i framställningen luckras upp samtidigt som den 

historiska kontextualitet och individperspektiv får en framträdande plats. 

Samma tendens finns i bilden av den romska familjesammanhållningen som 

även den uppfattas som alltmer historisk och kontextberoende. De diskur-

siva förändringarna innebär i det här fallet att unga romer ifrågasätter och 

                                                             
293 Vilket innebär att programmet inte enbart handlar om den romska minoriteten utan även, på ett med-

vetet och genomtänkt sätt, vänder sig till minoritetsmedlemmarna. 
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problematiserar både de romska traditionerna med avseende på storfamilje-

sammanhållningen och den svenska kulturens uttalade individualitet.294 

Kulturens yttre attribut  

 

Innehållet i denna diskursiva kategori återspeglar möjligen tydligast UR:s 

kunskapande och utbildande roll. Genom att på ett systematiskt sätt lyfta 

fram och belysa den romska kulturens beståndsdelar och kollektiva känne-

tecken i form av bland annat kläder/klädkoder, smycken samt ”renlighets-

kravet” upplyses majoriteteten om minoritetetens kultur i syfte att skapa 

förståelse och öka toleransen. Den romska kulturens från första början tyd-

ligt angivna kännetecken återkommer så under alla de för undersökningen 

aktuella tidsperioder, med dikotomin mellan det moderna, västerländska 

och det traditionella, oföränderliga, romska som bestående del av bilden. 

Identitetsdiskurserna tillåts dock de medverkande romerna i hög grad ut-

trycka själva men oftast blir dessa enkelspåriga och statiska.  

Den sista perioden uppvisar dock, även i avseende på den här diskursiva 

kategorin, förändringstendens. Även under den här tidsperioden lyfts det 

fram likadana yttre kulturella attribut som i de tidigare programmen, men 

här är det romerna som guidar oss och själva berättar, ofta med glimten i 

ögat, om sin kulturs yttre attribut. Den möjligen största förändringen av-

speglas dock i den aktuella kategorins betydligt minskade omfång. Det kan 

tolkas som om diskursen, i det här fallet, har ”spelat ut” sin roll i avseende på 

typen av kunskapen som förmedlats genom den.  

Etniciteten  

 

Under den första tidsperioden får etnicitetsdiskursen ett nästintill obefintligt 

utrymme. Den romska identiteten definieras här med utgångspunkt i kultu-

rella seder och bruk där etnicitet och kultur används parallellt med varandra 

och är svåra att skilja åt. Det är de kulturella olikheterna som får framträ-

dande roll och hög social relevans, att vara rom innebär i de första pro-

grammen, att vara sin kultur.295 

Under 1990-talet får etnicitetsaspekten en ökad aktualitet men bildar inte 

en egen diskursiv kategori. Den här tidsperiodens representation innebär att 

diskrimineringsproblematiken ges en betydligt mer utrymme jämfört med 

den föregående perioden, vilket diskuteras mer i kommande resonemanget, 

samtidigt som etniciteten och diskrimineringen framställs som två delar av 

samma diskursiva kategori. Följaktligen ges den etniska dimensionen ingen 

självständig roll men framställs som en betydelsefull aspekt av framför allt 

                                                             
294 Se analys av de program som ingår i serien Född zigenare, idag rom samt Gipsy/se. 
295 Analysen återkopplar till resonemanget rörande begreppen etnicitet och kultur under rubriken Be-

greppsdefinitioner. 
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resandeidentiteten ur ungdomarnas perspektiv, bland annat när de söker 

förklaringar till den diskriminering som fortfarande riktas mot dem.296 

Den största förändringen i avseende på innehållet i den här diskursiva ka-

tegorin framträder återigen under den sista tidsperioden. Den rent etniska 

aspekten i UR:s bild av den romska identiteten får, under den här tiden, 

betydligt mer plats och ökad aktualitet. Framställningen bygger fortfarande, 

på samma sätt som när det gäller andra diskursiva kategorier, på olikheterna 

mellan det svenska och det romska samtidigt som den romska etniska identi-

teten jämställs med det traditionella. Att söka efter den romska identiteten 

innebär att söka efter eller att gå tillbaka till sina ”rötter”.297 Det tydliga ung-

domsperspektivet resulterar också här i att den romska etniska identiteten 

får en ny innebörd och tillfogas nya betydelser. Ungdomarna ser sin identitet 

som någonting mittemellan, en medelväg, där den romska och svenska för-

visso ställs mot varandra men samtidigt uppfattas kunna vara varandras 

komplement. Förändringen tydliggörs ytterligare när vi får ta del av de unga 

och framgångsrika romernas berättelser. Den romska etniska identiteten 

inkluderas här i det svenska majoritetssamhället på ett nytt sätt samtidigt 

som romernas etnicitet, för första gången, tillfogas skiftande perspektiv och 

historisk kontextualiserat. 

Diskrimineringen  

 

I de första av i studien analyserade programmen, beskrivs diskrimineringen 

mot den romska minoriteten som förekommande någon annanstans och inte 

i Sverige.298 Majoritetssamhällets förföljelse och övergrepp nämns enbart på 

ett implicit sätt och i enstaka meningar, då vi får höra att det är mycket 

bättre idag jämför med hur det var förut. Någon bakgrund till dessa uttalan-

den ges dock inte.299 

Däremot får diskrimineringsdiskursen en mycket framträdande plats 

inom en annan, för den inledande tidsperioden kännetecknande, diskursiv 

kategori. Minoritetsbarnens språkliga rättigheter, mer exakt rätten till mo-

dersmålsundervisning (som en tydlig avspegling av den samtida debatten om 

tvåspråkighetens nytta respektive skada), avbildas här med utgångspunkt i 

majoritetssamhällets diskriminering och brott mot minoritetsbarnens 

mänskliga rättigheter. Den här diskursiva kategorin ger också prov på UR:s 

avvikelse från den av invandrar- och minoritetspolitikens angivna diskurs. I 

det här fallet riktar man, genom UR:s program, skarp kritik mot den statliga 

                                                             
296 Se analys av Bo Hazells program Resandefolket. 
297 Se analys av programmet Jag och min mormor: Romer.   
298 Se analys av programmet Tomislavs bröllop. 
299 Se analys av programmet Zigenska kvinnor berättar.  
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utbildningspolitiken som inte anses satsa tillräckligt med resurser på mo-

dersmålsundervisning.300 

Diskursen om diskrimineringen får under 1990-talet en helt annan inne-

börd i UR:s representation av den romska kulturella och etniska identiteten. 

Den romska och resande etniska identiteten blir en betydelsebärande del av 

diskrimineringsdiskursen, både i historiskt och nutida perspektiv. Det histo-

riska perspektivet innebär bland annat att minoritetsrättigheterna diskute-

ras genom att man gör en explicit jämförelse mellan svartas situation i 1950-

talets USA samt romernas och resandes samtida situation i Europa. Upplys-

ningen om den svenska statens diskriminering och förföljelse av den romska 

och resande minoriteten får också betydande utrymme inom den här diskur-

siva kategorin. Kraven på erkännande av romernas och resandes minori-

tetstatuts i Sverige formuleras för första gången på ett tydligt sätt i 1990-

talets program, där jämförelsereferens byggs på den judiska minoritetens 

rättigheter i det svenska samhället. Framställningen resulterar också i att 

det, för första gången, skapas en gemensam svensk-romsk historisk berät-

telse, med diskrimineringstematiken som utgångspunkt. På detta sätt kan 

den här diskursiva kategorin sägas tydligt återspegla förändringarna som 

sker inom både invandrar- och minoritetspolitiska diskursen och, som en 

följd av detta, även inom skolans styrdokument och läroplandiskursen, där 

frågor rörande skydd av nationella minoriteter och minoritetsrättigheterna 

blir mycket betydelsefulla politiska frågor under den här tiden.301 

Samtidigt präglas framställningen fortfarande i hög grad av en tydlig diko-

tomi mellan ”Oss” och ”de Andra” där förklaringen till diskrimineringspro-

blemen, i alla fall i ett europeiskt perspektiv, delvis uppfattas finnas hos den 

romska minoriteten och deras icke bofasta livsstil. Majoritetssamhällets 

normer och värderingar utgör på detta sätt fortfarande en självklar utgångs-

punkt och jämförelsereferens.302 

Vid sidan om jämställdheten är diskrimineringsproblematiken den i sär-

klass största diskursiva kategorin under studiens sista undersökningsperiod. 

Diskrimineringsdiskursen har således utvecklats från att, under den första 

tidsperioden, vara en till utrymme obefintlig diskursiv kategori till att, av-

slutningsvis, bli ett variationsrikt, nyanserat och betydelsefullt inslag i UR:s 

representation av den romska etniska och kulturella identiteten. Diskrimine-

ringsdiskursen fokuserar här främst på den svenska statens och majoritets-

samhällets diskriminering av den romska och resande minoriteten. I histo-

riskt perspektiv riktas uppmärksamheten främst till det så kallade svenska 

folkhemmets uppbyggnad.303 Den romska minoritetens erfarenheter av dis-

                                                             
300 Se analys av programmet Också jag är ett barn.  
301 Se analys av Bo Hazells program Resandefolket. 
302 Se analys av programmen Europas första ”svarta” och Han slåss för sitt folk. 
303 Se analys av programmet Folkhemmets baksida och Alltid fick man höra ”jävla zigenare”. 
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krimineringen framställs också som en del av dess kulturella och etniska 

gruppidentiteteten som, under den här perioden, på ett tydligt sätt integre-

ras i den gemensamma historiska berättelsen. 

Diskrimineringsdiskursens innehåll i UR:s program blir således, även un-

der den här perioden, en tydlig avspegling av den samtida svenska minori-

tetspolitiska diskursen. De politiskt initierade åtgärderna som bland annat 

innebär att staten skulle erkänna, sona och be om förlåtelse för sina brott 

mot och förföljelser av den romska minoriteten återspeglas tydligt i pro-

grammens innehåll. När det svenska perspektivet på diskrimineringen, i 

programmet Världen: Romer vid vägkanten, utökas med ett europeiskt 

perspektiv, avbildar, även det, den aktuella politiska debattens diskurs om 

romernas plats inom den europeiska gemenskapen. Diskrimineringsdiskur-

sens komplexitet blir ännu tydligare när den svenska etniska tillhörigheten, 

för första gången, görs synlig när svenska Jenny vägras acceptans av sin 

romske makes familj.304 Framställningen innebär också att det, för första 

gången, inte längre enbart är ”de Andra” som tillskrivs etnicitet. 

Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen och 
Vi skriver om romer   

 

Förändringen i bilden av romer i UR:s program som sker under den avslu-

tande tidsperioden avspeglas även i tillkomsten av två helt nya diskursiva 

kategorier. Den romska minoritetens diskrimineringserfarenheter som, un-

der den här perioden, har gjorts till en del av den gemensamma svensk-

romska berättelsen, tillfogas här, för första gången, en ytterligare bestånds-

del när den romska kulturella och etniska identiteten, här främst represente-

rad genom språkliga och musikaliska uttryck, framställs som en del av det 

gemensamma svenska kulturella arvet. Den romska minoritetens krav på 

både politiskt och kulturellt erkännande samt medborgerlig gemenskap, som 

gjorde sig gällande under perioden innan, får här klarare konturer. I avse-

ende på programseriens Det röda hjulet sätt att representera den romska 

kulturen innebär det en klar uppfattning att det romska bör bevaras och ses 

som en del av den gemensamma (svenska) kulturella identiteten. Kontinuite-

ten framträder framför allt i att det, även i det här fallet, den romska kultu-

rella och etniska identiteteten knyts till det traditionella. Till skillnad från 

framställningen i de tidigare programmen tillåts den dock här påverkas av 

den historiska kontextualiteten.  

Programserien En bok en författare, där fyra författare till böcker med 

romsk minoritetstematik berättar om sina verk, bildar också under under-

sökningens sista tidsperiod en egen och ny diskursiv kategori. Förändringen 

                                                             
304 Se analys av programmet Gipsy: Kärlek.  
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återspeglas tydligast i en fullständig frånvaro av expertöverlägsenhet och 

normativitet från majoritetssamhällets sida. Minoritetens historier berättas 

med utgångspunkt i dess eget perspektiv. Komplexiteten och nyanserna 

framträder klart när romernas och resandes erfarenheter beskrivs och pro-

blemlösningen söks inte längre i minoritetens avvikelse från normen. Det är 

istället majoritetssamhällets tillkortakommanden och diskriminerande in-

ställning som fokuseras.  

Bilden av den romska etniska och kulturella identiteten byggs således, i 

UR:s program under tidsperioden 1975-2013, på några välavgränsade och 

tydliga diskursiva kategorier. Kategoriernas, både till form och innehåll, 

tydliga kontinuitet resulterar i en bild av den romska identiteten som statisk, 

traditionsbunden och oföränderlig. Som ovanstående analysen visar bryts 

dock den homogena och entydiga bilden av romsk identitet både genom att 

de befintliga diskursiva kategorierna tillfogas nya språkliga betydelseformat-

ioner och genom tillkomsten av nya diskurser. Förklaringen till förändring-

arna kan till stor del sökas i det empiriska materialets kontextuella samman-

hang. När Utbildningsradions representationsdiskurser blir mer problemati-

serande, ifrågasättande och nyanserade avspeglar de förändringar inom in-

vandrar- och minoritetspolitiska och (som en följd av detta) läroplansdiskur-

sen. Graden av intertextualitet mellan de tre diskursiva praktikerna kan sä-

gas vara mycket hög. Intertextualiteten kan dock inte anses vara den enda 

förklaringen till förändringar i Utbildningsradions diskurser om den romska 

minoritetetens kultur och etnicitet. I de sammanhang där UR väljer att rikta 

kritik till den av politiska makten angivna diskursen, eller att bredda ut och 

utveckla den intar UR en mer aktivt och kritisk roll och avspeglar möjligen 

samtalet på en bredare samhällelig nivå. 

Tiden mellan mitten av 1970-talet och fram till våra dagar har inneburit 

en hel del förändringar i synen på nationalstaten Sverige. Bilden av ett en-

hetligt och homogent land har, i det politiska språket, bytts ut till en definit-

ion av det svenska samhället som lyfter fram mångfald och heterogenitet. 

För den romska minoriteten har detta inneburit en kamp för erkännande, en 

kamp för att inte enbart tolereras utan accepteras som en likvärdig del av det 

svenska demokratiska gemenskapen. I denna förändringsprocess spelar ut-

bildningen och skolan en avgörande roll. Det är genom skolans kunskaps-

förmedling som ”de Andra” har chans att få sin historia erkänd och berättad 

på egna villkor. För det krävs en läromedelsberättelse utformad med minori-

tetsperspektivet som utgångspunkt. Utan normativitet och utan hierarki-

serande kategoriseringar som avspeglar rester av den koloniala synen på ”de 

Andra” och det annorlunda. Till skillnad från läroböckerna skapar UR i sina 

program en möjlighet till detta. Som lärare gäller det att, med ett kritiskt 

perspektiv som utgångspunkt, göra ett val vid användande av materialet.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställning av i arbetet analyserade UR:s 
program om romer under perioden 1975-2013305 
 

Tomislavs bröllop  

(Video 7902/tv2, 45 min., sändes ht 77, AVc/KSK) 
Ett tv-program om vardag och fest hos en jugoslavisk zigenarfamilj i Sverige. 

Ett zigenskt bröllop bör vara en stor fest. Det blir också Tomislavs bröllop. 

Musik och mat finns i överflöd. Både brudgummen och bruden Danka är 

unga enligt zigensk sed. Danka flyttar efter bröllopet hem till Tomislav och 

hans mor Ilka, som är äldst och familjeöverhuvud. Tomislav ska ta hand om 

modern när hon blir gammal, men än så länge har Ilka kraft både att ordna 

bröllop och att vara dagmamma åt barnbarnen.  
 

Också jag är ett barn.  

Serien: Sommarpedagogerna - Radioserie om frågor som rör barnkultur 

Ljudband 83976/ra 1- 8 (8x 30 min.), sändes sommaren 1983 

Hur ser minoritetsbarnens kulturella verklighet ut? Vilka möjligheter har 

dessa barn mellan två kulturer och två språk till en harmonisk och till barn-

dom? Kommer de två kulturerna att bli en stor rikedom eller en grym mar-

dröm? 
 

Zigenska kvinnor berättar 

(85884/tv 9 30 min.  1987, V) 

”Zigenska kvinnor från tre generationer, födda i Finland men numera bo-

satta i Sverige, berättar om sin bakgrund, sina traditioner och sin framtid.” 
 

Europas första "svarta".  

(91862/Ra2, 20 min., 1991 V) 

”Gunni Nordström, som arbetat med zigenarfrågor sedan 60- talet berättar 

om zigenarnas indiska rötter och kulturella särdrag.” 

Journalisten Gunni Nordström berättar om sin och fotografen Björn Myr-

mans nyutkomna bok "Vi kallar dem zigenare" 

 
Han slåss för sitt folk.  
(91862/Ra5, 20 min. 1991 V) 

”Sundsvallboxaren Leif Keiski, svensk mästare i mellanvikt, berättar om sin 

zigenska bakgrund.” 

 

                                                             
305 Information om programmen hämtat från Utbildningsradions programkataloger och www.ne.se/ur/sok; 

De äldre programmen kan ses via Svensk mediadatabas (SMDB) medan nyare finns på www.ne/ur/sok   

http://www.ne.se/ur/sok
http://www.ne/ur/sok
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Tv - Resandefolket   

(98984/tv 1 14 min.   1998 GV) 

Ann-Louise och Kennet berättar om hur det är att vara tonåring och bli kal-

lad ”tattare”. 

 

(98984/tv 2 15 min.   1998 GV) 

Solweig Gustavsson och Gullivi Fransson om Resandetraditioner och förföl-

jelser.  
 

(98984/tv 3 15 min.   1998 GV) 

Engelska och holländska ungdomar om att vara Resande i dagens Europa.  
 

(98984/tv 4 14 min.  1998 GV) 

Jasmine och Roger berättar om hur det är att tillhöra en bortglömd folkmi-

noritet. 
 

Hon är ung, hon är vår! / ett program av Mustafa Can, Håkan Pieniowski  

Stop! Om demokrati  

Skolår: 7- 9, gymnasiet 

Tv: 11 prog à 30 min. 

Best nr: 99980/tv 1- 12 

Tv-serie som skildrar unga människors kamp för demokrati. För dem som 

medverkar i denna serie handlar de om liv och död, om rättvisa och orätt-

visa, inte om en form för att styra samhället. De unga i Stop! Om demokrati 

tar oss från glesbygd till förort, från krigets Kosovo till Sydafrika.  

 Hon är ung, hon är vår! 

Sandra är 20 år, har två barn, är rom och bor i makens stora familj. 

 

Född zigenare, idag rom, 2003  

(Skolår: gymnasiet TV: 2 prog à 30 min.) 

Två tv-program om unga romer i Sverige. Möt Ratsa, Beli, Django och några 

andra unga romer som står med ena foten i förra seklens traditionella 

”romska” och med den andra i 2000-talets verklighet som har stora förvänt-

ningar på att minoritetsgruppen romer ska anpassa sig till det ”svenska”. 
 

Del 1 ”Jag är zigenare och står för det! Så föddes jag och det kan ingen ändra 

på”, säger Ratsa, ung romska i Malmö, när hon lämnar sin lilla son till dagis 

på väg till Annelundsskolan för att läsa in en gymnasiebehörighet. Ratsa togs 

nämligen ur skolan när hon gick i sjuan.  
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Del 2 Här berättas den fasansfulla historien om sinten, zigenaren Johann 

Gipsy Trollman. En ung duktig boxare i nazityskland som gick ett tragiskt 

öde till mötes, när han besegrade ariern Adolf Witt i en match. Några unga 

romer hör historien berättas och talar om sina egna upplevelser av diskrimi-

nering men också om positivt bemötande av ”gaché”, det svenska samhället. 

 

Gipsy/se, 2004  

(Skolår: 7-9, gymnasiet Tv. 4 prog. à 30 min). 

Best nr: 31508/tv 1-4 

Programmen vänder sig främst till romska ungdomar och tar fasta både på 

likheter och skillnader i svenska och romska ungdomarnas liv. Gypsi/se 

blandar humor och allvar och manar till kritisk tänkande. Sketcher tar upp 

fördomarna mellan svenskar och romer. Ett genomgående tema är två ton-

årstjejer – romska Nikolett och svenska Maja – som byter familj med 

varandra och videofilmar varandras verklighet.   Fyra tv-program: 

1. Stolthet. Om att vara över sin bakgrund trots omgivningens fördo-

mar. 

2. Att passa in. Hur gör man för att passa in om man lever i två kul-

turer. 

3. Framtidsdrömmar. Hur ser man som ung svensk eller rom på 

sina möjligheter i livet? 

4. Sex och relationer. Om att skaffa pojk- eller flickvän i den 

svenska oh romska kulturen.  

 

Ramp om historia: Folkhemmets baksida  
(Romer/resande, 2005, Gymnasieskola, Historia, 42 min., TV) 

Samtidigt som de flesta svenskar fick bättre levnadsstandard mellan 1930- 

och 1970-talet, placerades de icke-önskvärda på institutioner där de utsattes 

för elchocker, steriliseringar och lobotomi. Benny Karlsson tillhör resande-

folket och blev som barn omhändertagen för att hans far ansågs alltför bo-

hemisk. Lisbet Östman bodde över 20 år på mentalsjukhus. Där blev hon 

övertalad att genomgå en lobotomioperation där nervbanor kapades i hennes 

hjärna. Mannen som uppfann lobotomin belönades med nobelpris, men de 

som opererades har fortfarande inte fått någon ersättning från staten. I stu-

dion samtalar vi med Ami Rohnitz från Riksförbundet för Social och Mental 

Hälsa och historikern Klas Åmark om mentalvården på 1970-talet. Högstadi-

eläraren Monika Linder förklarar hur programmet kan användas i undervis-

ningen. 

 

Ramp höjdare: Fördomar 

(Romer/resande, 2006, Grundskola åk 7-9, samhälle (SO), 28 min. TV) 

Människor har alltid funderat över hur det egentligen står till med "de där 

andra", de som inte är som vi. Fördomar kan röra alla - funktionshindrade, 
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invandrare, svenskar och homosexuella. Men varför har vi egentligen fördo-

mar? Vi följer med när Maja, som är svensk, och Nikolett, som är romska, 

byter liv, och ser vad som händer när fritidsgårdar från Östermalm och Bre-

däng gör ett utbyte. Vi får också träffa CP-skadade Lovisa och de som äger 

pizzerian i Älmhult. De där som har tjejer inlåsta i frysrummet. 
 

Jag och min mormor  

(Romer, 2008, Gymnasieskola, romani, samhälle, TV) 

Vi möter 19-årige Tino Kai som vill ta reda på mer om sina romska rötter, om 

romernas nutidshistoria i Sverige och om varför romer så ofta förknippas 

med hästar, bilar och guld. Han besöker två av sina äldre släktingar - Do-

mino Kai som är utredare på Regeringskansliet och Fred Taikon som är 

chefredaktör på den romska nyhetstidningen Romani Glinda. Tillsammans 

går Domino och Tino och shoppar kläder och pratar om finska romers kläd-

stil innan de beger sig till Romani Glindas julfest. Fred tar med Tino till 

Tanto där han bott i ett hus som var den första fasta bostaden för romer i 

Sverige. De besöker också Sköndal i Stockholm där romernas vinterläger 

tidigare låg och där Fred och hans familj bodde i tält - året runt - långt in på 

1940-talet. 
 

Serie: Det röda hjulet  

Om serien: En musikalisk och språklig resa genom romsk kultur med av-

stamp i Sverige och nedslag i Finland, Makedonien, Serbien och Turkiet. Vi 

möter bland annat en turkisk damorkester, en finsk- romsk tangokung, en 

makedonisk-romsk superstjärna och bekantar oss med den svenska resande-

romska vistraditionen. En serie med massa musik med romska influenser, 

både ny och traditionell. Programledare: Mirelle Gyllenbäck.   
 

Tattarkravaller, Tito och svensk- romska visor, 2010 

Vi åker hem till vissångaren Ralf Novak Rosengren i Småland och samtalar 

om den svenska resande romska vistraditionen. Vi möter också systrarna 

Hellström som upplevde tattarkravallerna i Jönköping 1948, en pogrom mot 

stadens resande. 2008 medverkade de i en teateruppsättning om händelsen. 

Vi träffar även en av Istanbuls sista romska kvinnoorkestrar och bjuds på en 

unik vardagsrumsspelning. Dessutom återvänder reportern Veli Brijani till 

Balkan där han träffar gamla vänner. De minns det forna Jugoslavien och 

den tid då Tito styrde landet - en period i landets historia som många romer 

minns som en bättre tid.  

Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Musik, Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Lör 31 dec 2016  

Produktionsår:2010 

Nyckelord: Romani chib, Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmodersm%C3%A5l+och+minoritetsspr%C3%A5k
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmusik
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
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Ämnesord: Resande (folk), Musik, Romer, Kultur 

 

Hidrellez, turkisk- romska aktivister och finsk- romska visor, 

2010  

Vi samtalar med ingenjören Michal Jono Stankov om de olika romska dia-

lekterna och standardiseringen av det romska språket. Vi träffar också den 

romska orkestern Ahirkapi roman orkestrasi inför och under den romska 

festivalen Hidrellez i Istanbul. Och i det historiska området Sulukule i Istan-

bul, ett av världens äldsta romska kvarter som kommunen nu rivit, träffar vi 

aktivisten Sükrü Pündük som berättar om kampen för att få bevara sina 

hemkvarter. Dessutom möter vi den finsk-romska vissångerskan Hilja Grön-

fors när hon uppträder på sin pappas nittioårsdag i Pingstkyrkan i 

Orimattila. Hon försöker rädda den finskromska visskatten.  

Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Musik, Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Lör 31 dec 2016 

Produktionsår:2010 

Nyckelord: Romani chib, Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romer, Kultur, Musik 

 

Bregovic, romsk musik och finsk tango, 2010 

Vi träffar 20-åriga Marii Ibisevic från Örebro som berättar om hur det är att 

vara serbisk rom och precis ha tagit studenten. Vilka likheter och skillnader 

finns mellan de romska grupperna? Vi möter också den serbiske kompositö-

ren Goran Bregovic som har anklagats för att ta romska låtar och presentera 

dem som sina egna. Vi åker till Makedonien och Serbien och frågar Goran 

och några romska artister, bland andra superstjärnan Esma Redzepova, hur 

de ser på saken. Guldtand och mustasch, vem skapar bilden? Den serbiska 

dj-duon Shazalakazoo blandar traditionella balkanrytmer med elektroniska 

beats. Vi träffar duon när de uppträder i Stockholm och pratar om stereoty-

per och bilden av balkanmusiken. Vi får också följa med den svenska tango-

orkestern Darya och Månskensorkestern när de uppträder tillsammans med 

den finsk-romske tangokungen Saska Helmikallio. Saska berättar om den 

romska influensen i finsk tango och varför tangon har blivit så stor i Finland.  

Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Musik, Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Lör 31 dec 2016 

Produktionsår:2010 

Nyckelord: Romani chib, Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romer, Musik 

 

 

 

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmodersm%C3%A5l+och+minoritetsspr%C3%A5k
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmusik
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmodersm%C3%A5l+och+minoritetsspr%C3%A5k
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmusik
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
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Serie: En bok en författare 

Om serien: Den rika utgivningen av svensk och utländsk facklitteratur ham-

nar i fokus då vi i varje program möter en aktuell författare som intervjuas 

om sin bok och dess ämne. Böckerna handlar om vitt skilda ämnen som till 

exempel media, historia, politik, samhälle, naturvetenskap, konst och kultur. 

 

Irka Cederberg, 2010, ”Född fördömd” 

I "Född fördömd" tar socionomen och journalisten Irka Cederberg hjälp av 

nya rön och teorier när hon berättar om romernas historia. Hon beskriver 

deras situation i dagens Europa med en växande och allt mer våldsam antizi-

ganism och ställer frågan hur länge förföljelserna av världsdelens största 

minoritetsfolk ska få fortgå. I snart tusen år har romer trakasserats och för-

följts, jagats som djur och förklarats fredlösa; under medeltiden utfärdade 

adelsherrar skottpengar på dem, och under det nazistiska väldet mördades 

hundratusentals. Irka Cederberg intervjuas av Per Enerud.  

Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Samhällskunskap, Övrigt 

Produktionsår:2010 

Nyckelord: Romani chib, Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romer, Europa 

 

Bo Hazell, 2012, ”Resandefolket: från tattare till traveller” 

I "Resandefolket: från tattare till traveller" skildrar Bo Hazell folket som var 

en av samhällets mest föraktade grupper. Han berättar om resandefolkets 

ursprung, språk, kultur, yrken och traditioner. De kallades tattare eller sko-

jare, tavringar och knävlingar. Själva benämnde de sig resande och bilden av 

dem var klar hos gemene man: mörkhyade och svarthåriga människor som 

drog omkring på vägarna och dök upp på hästmarknader och tivolin. Och så 

stal de, sa man, och slogs med kniv. Sverige bär på ett rasistiskt arv som vi 

aldrig gjort upp med; på 1920- och 30-talen talades det om utrotning av 

"tattarna". Med hjälp av steriliseringar försökte man medvetet decimera 

deras antal. I Jönköping genomfördes midsommaren 1948 en regelrätt et-

nisk rensning. Om allt detta tiger vi fortfarande. Intervjuare: Bengt Wester-

berg.  

Ämnen: Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Tors 12 mars 2015 

Produktionsår:2012 

Nyckelord: Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Resande (folk), Rasism, Sverige 

 

 

 

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmodersm%C3%A5l+och+minoritetsspr%C3%A5k
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3B%C3%B6vrigt
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
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Lawen Mohtadi, 2012, ”Den dag jag blir fri” 

Lawen Mohtadi har skrivit den första biografin om författaren Katarina 

Taikon. "Den dag jag blir fri" handlar kvinnan vars livsprojekt blev kampen 

mot svenskarnas fördomar om romer. Hösten 1963 utkom Katarina Taikons 

debutbok Zigenerska. Hon var 31 år, hade nyligen lärt sig läsa och skriva och 

blev över en natt talesperson för romernas kamp för lika rättigheter i Sve-

rige. Tillsammans med andra aktivister och kulturpersonligheter kämpade 

hon för att tömma tältlägren som romer bodde i och för deras rätt till skol-

gång. Hennes krav på inkludering väckte starka reaktioner, både på grund av 

ren fientlighet mot romer men även utifrån en idé om att romer varken 

kunde eller ville leva inom det moderna samhällets ramar. Katarina Taikons 

livsprojekt blev att utmana den synen. Intervjuare: Marika Griehsel.  

Ämnen: Samhällskunskap, Svenska 

Tillgängligt tom: Sön 31 dec 2017 

Produktionsår:2012 

Nyckelord: Individer och gemenskaper, Litteraturhistoria och författarpor-

trätt 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romer, Romska författare, Taikon, Katarina, 1932-1995 

 

Serien: Världen  

Dokumentärfilmer från hela världen som berör och överraskar, där den en-

skilda människan är i fokus i små och stora händelser. Filmerna är valda för 

att ge insikt och kunskap om vår omvärld, med fokus på ämnen och händel-

ser som sulan skildras i svensk medier.  

 

Romer vid vägkanten, 2012  

Under ett års tid får vi följa en romsk familjs utsatta liv i det franska sam-

hället. Sami, Eva och deras familj bor på en avstjälpningsplats och behöver 

el, vatten och skolgång åt barnen. Grannen Colette blir starkt berörd av deras 

situation och bestämmer sig för att göra en insats att hjälpa dem. Hon kon-

taktar kommunfullmäktige och bjuder in honom till den primitiva boplatsen, 

för att försöka få stöd för familjen, men inser snart att familjens situation är 

ohållbar på lång sikt.  

Ämnen: Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Mån 31 mars 2014 

Produktionsår:2012 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Segregation, Romer, Utanförskap, Sociala förhållanden, Frank-

rike 

 

Barnaministeriet, dokumentär:  

Vi och den romska dansgruppen, 2013  

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsvenska
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap


 

8 

Anastasia och Daisy är 12 och 13 år. Det roligaste de vet är att dansa med sin 

romska dansgrupp Terne Cerhaja som betyder Unga stjärnor. Anastasia och 

Daisy berättar om sin vänskap, om ständig vardagsrasism och om förvänt-

ningarna att föra de romska traditionerna vidare. Men också om att känna 

stolthet över sina rötter. "Vi romer är som en enda lång kedja av människor 

som alltid håller ihop", menar de. "Vi är som ett gummiband som alltid 

kommer tillbaka till varandra!"  

Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Sön 31 dec 2017 

Produktionsår: 2013 

Nyckelord: Romani chib, Individer och gemenskaper  

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romska barn, Romska ungdomar 

 

Alltid fick man höra ”jävla zigenare”, 2013  

(Tv- program, Komvux/Grundvux, 58 min.)  

Ända sedan de första romerna anlände till Sverige för femhundra år sedan 

har de diskriminerats och förföljts. Här berättar de romer som själva upplevt 

dessa kränkningar och förföljelser om sin egen historia under 1900-talet i 

Sverige. Den bristande kunskapen, osynligheten och förnekelsen av de histo-

riska övergrepp som romer utsatts för är en av bidragande orsaker till många 

romers fortsatta marginalisering och utsatthet idag. Här berättar romer om 

de kränkningar och förföljelser de upplevt under 1900-talet. Hur det kändes 

att som barn ständigt fördrivas från lägret, inte sällan mitt i natten, med våld 

och under vapenhot. Soraya Post ur resandegruppen berättar hur hennes 

mor som 23-åring tvingades till tvångsabort, gravid i sjunde månaden. Or-

sak: hon var så kallad "tattare". 

Programtyp TV-program 

Produktionsår 2013 

Målgrupp Komvux/Grundvux  

Talat språk 

Textat språk Svenska, Ingen text 

Producerande bolag Jan Linell AB för UR 

Längd 58 minuter 

Visningstid Programmet finns tillgängligt t.o.m. söndag 31 december 2017  

 

Serie: En bok en författare: 

Cecilia Köljing med fl., 2013, ”Vi är romer” 

Cecilia Köljing och medförfattare lyfter fram folkgruppen som ofta tvingas 

flytta. I "Vi är romer" berättar människor om hur deras tillvaro påverkas av 

Europas främlingsfientliga vindar. Intervjuare: Ulrika Kärnborg.  

Ämnen: Samhällskunskap 

Tillgängligt tom: Sön 31 dec 2017 

http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bmodersm%C3%A5l+och+minoritetsspr%C3%A5k
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
http://www.ne.se/ur/program/177614?subtitles=swe
http://www.ne.se/ur/program/177614?subtitles=none
http://www.ur.se/Produkter?fixedfilter=ur_subject_level_one%3Bsamh%C3%A4llskunskap
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Produktionsår:2013 

Nyckelord: Individer och gemenskaper 

Målgrupper: Vuxna övergripande 

Ämnesord: Romer, Sverige 





 

 

Licentiatavhandlingar från forskarsko-
lan Historiska medier  
 
Nr 1. Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i 
historieundervisningen. 2014.  
 
Nr 2. Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän: Svensk och 
finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlands-
svenska läroböcker 1866-1939. 2014.  
 
Nr 3. Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning: Diskur-
ser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010. 2014.  
 
Nr 4. Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av 
spelfilm i historieundervisningen. 2014.  
 
Nr 5. Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Media, and Histo-
ry Education. 2014.  
 
Nr 6. Cecilia Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: 
Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. 
2014.  
 
Nr 7. Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie med 
fokus på elever, lärare och läroboksförfattare. 2014.  
 
Nr. 8. Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En 
receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskaps-
källor i historieundervisningen. 2014.  
 
Nr. 9. Catharina Hultkrantz, Playtime! En studie av lärares syn på film som 
pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. 2014.  
 
Nr. 10. Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historie-

kulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010. 2014. 

Nr. 11. Aleksandra Indzic Dujso, Nationella minoriteter i historieundervis-

ningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 

1975-2013. 2015.  
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