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En kvalitativ studie med fokus på kvinnliga EU-migranters identitetsuppfattningar 

Antal sidor: 32 

De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta 

av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att 

tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara 

romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. Syftet med denna 

studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka kvinnliga EU-migranters 

identitetsuppfattningar samt öka kunskapen om mångfalden bland EU-migranterna. Under 

intervjuerna framgick det att respondenterna anser sig vara rumäner, samtidigt som de anser 

sig tillhöra folkgruppen rudari och känner till att de av omgivningen ses som romer. Med 

hjälp av den sociala identitetsteorin har resultatet analyserats för att ge en förståelse för hur 

människor, inklusive respondenterna själva kategoriserar sig i ingrupp (vi) respektive utgrupp 

(de). Studien visar att romer inte är en enhetlig etnisk grupp, eller som en av respondenterna 

själv uttryckte det: ”Romerna är romer och vi är rudari”.  
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ABSTRACT 

 

The EU migrants who are in Sweden, most often to support themselves by begging, are often seen 

by the general public as Roma. The majority of the people who come to Sweden to beg originally 

come from Romania, the result shows that not all do consider themselves to be Roma even though 

they have a lot in common with the Roma minority. The purpose of this study is to investigate, 

through qualitative interviews, female EU migrants view on their identity perceptions and to raise 

awareness of the diversity within the group called EU migrants. During the interviews it turned 

out that the respondents identified themselves as Romanians, at the same time they consider 

themselves to belong to the ethnic group Rudari. They were also aware of that the general public 

consider them to be Roma. With the help of the Social Identity Theory, the result has been 

analyzed to provide an understanding of how people, including the respondents themselves, 

categorizes into ingroup (us) and outgroup (them). The study shows that Roma are not a unified 

ethnic group or, as one of the respondents themselves said: ”The Roma are Roma and we are 

Rudari”.  

 

Keywords: beggars, EU migrants, ingroup, Roma, Rudari, Romanians, social identity theory, 

outgroup 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Förord 

 

Först skulle vi vilja tacka alla kvinnor som valde att delta i studien. Ni gav oss er tid även om ni 

var trötta och levde under svåra omständigheter, och för det är vi väldigt tacksamma! Ni gav oss 

även en insikt i hur det är att migrera till Sverige och hur ni ser på er identitet. Vi hoppas innerligt 

att den här studien kommer ge människor mer kunskap om er situation. Vi vill lyfta studiens 

nyckelperson, Ligia Pintican Englöf som arbetar på Socialtjänsten i Jönköpings kommun för att 

stötta EU-migranterna. Ligia såg till att vi fick möjligheten att träffa en del av EU-migranterna som 

befinner sig i Jönköping, vilket i sin tur ledde till att vi fick tag i intervjupersoner som ville ställa 

upp. Utan dig hade det varit svårt att genomföra studien överhuvudtaget, stort tack! 

 

Vi vill också framföra ett stort tack till vår handledare, professor Klas Borell för all kunskap, 

tålamod och erfarenheter som du delade med dig av till oss. Vi uppskattar verkligen sättet du 

handlett oss på och för de konkreta förslagen till förbättringar du gett oss! Till alla andra som hjälpt 

oss och haft tålamod under studiens gång såsom vänner och familj, tack! Slutligen vill vi även tacka 

varandra för ett gott och givande samarbete! 

 

Sandra Hansson och Felicia Trabelsi 

Jönköping, 2017-05-31 
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Inledning 

 

Inom den Europeiska Unionen (EU) råder fri rörlighet mellan unionens medlemsländer, vilket 

innebär att samtliga EU-medborgare har möjlighet att fritt resa inom EU och där även utbilda sig, 

arbeta etcetera (Socialstyrelsen, 2013.). Sedan Rumänien gick med i EU 2007 (Europeiska Unionen, 

2017) har den grupp människor som återkommande benämns som EU-migranter allt oftare valt 

att resa över gränserna för att arbeta eller på annat sätt tjäna pengar, till exempel genom tiggeri 

(Socialstyrelsen, 2013). Benämningen på denna grupp människor varierar emellertid och den 

beteckning som bland annat används av Sveriges kommuner och landsting (2016) är utsatta EU-

medborgare. Till kategorin hör främst medborgare från Rumänien och Bulgarien, som lever under 

fattiga och svåra förhållanden. Majoriteten av dessa medborgare tillhör den grupp som i vardagstal 

kallas för romer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

 

En generell beskrivning som ges av romer är att de är ett transnationellt folk eftersom de finns 

utspridda över stora delar av världen. Det finns emellertid ett stort antal undergrupper bland 

romer. Romer är med andra ord inte en enhetlig etnisk kategori utan en samlingsbeteckning på 

variationer i kultur, språk och religion (Skolverket, 2016). Romerna tillhör de största etniska 

minoriteterna i Europa och i Sverige räknas romerna till de fem erkända nationella minoriteterna 

(Skolverket, 2016). I Rumänien anses romer tillhöra den tredje största folkgruppen efter etniska 

rumäner och ungrare (WHO, 2013).  Romer idag, både de som är kvar i sina hemländer och de 

som rest till andra länder som EU-migranter, lever ofta i utsatthet (Skolverket, 2016). Denna 

utsatthet bekräftas av Socialstyrelsen (2013) som menar att EU-migranter under sin vistelse i 

Sverige har rätt till att få tillgodosett sina basala behov, något som dock inte alltid efterlevs av 

myndigheter och kommuner i landet. Enligt Skolverket (2016) finns av denna anledning även en 

misstro bland EU-migranterna, som på grund av tidigare upplevelser inte känner tilltro till 

myndigheterna. Romerna har genom historien och fram tills idag utsatts för diskriminering och 

förföljelser (Skolverket, 2016). 

 

Utan att lägga några värderingar i de benämningar som används för att beskriva studiens deltagare 

har två begrepp valts ut för studien. När respondenterna benämns som EU-migranter är 

innebörden den grupp som av omgivningen brukar kallas romer - från Rumänien - och som 

befinner sig i Sverige. Även benämningen romer kommer att användas och syftar till samma grupp 
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människor, dock ur ett mer generellt perspektiv eller när det talas om deras liv i hemlandet 

Rumänien.  

 

Majoriteten EU-migranter utgörs av romer från Rumänien, dock blandas de olika grupperna EU-

migranter ofta felaktigt ihop. Det är inte enbart är romer som kommer till Sverige för att tigga. 

Bland gruppen tiggare i Sverige förekommer romer, etniska rumäner, minoritetsgrupper från 

Turkiet, bulgarer samt minoritetsgruppen rudari. Människor från den rudariska minoritetsgruppen 

ser sig som regel inte själva som romer utan identifierar sig oftast som rumäner eller helt enkelt 

som rudari (Hjärta till hjärta, 2017). I Thelen, Dorondel, Szöke och Vetters (2011) studie ges 

exempel från byn Dragomireşti, i Rumänien, där befolkningen huvudsakligen består av etniska 

rumäner, romer samt rudari. Det som främst skiljer de två senare grupperna åt är deras 

sysselsättning. Utmärkande för rudari är deras yrkesmässiga roll som skogsarbetare, medan romer 

är mer kända för att vara musikanter. Dessutom bär romerna traditionella romska kläder och talar 

sitt eget språk, romani, medan rudari inte talar något annat språk än rumänska och bär inte heller 

någon specifik klädsel. Trots de skillnader som finns mellan de båda grupperna särskiljs som sagt 

inte rudari från romer vid nationell statistik i Rumänien.  

 

Frågan om identitetstillhörighet är något som människor ställs inför dagligen; vi rör oss mellan 

olika situationer och kontexter vilket påverkar vår identitet. Människors bakgrund, religion, yrke 

och grupptillhörighet är alla faktorer som kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. Varje 

person tillhör flertalet kategorier på samma gång och identiteten är under ständig förändring (Sen, 

2006). En och samma person kan till exempel identifiera sig som mamma, rumän, rudari, fru, 

ortodox kristen, migrant och arbetare, med olika tyngdvikt på varje kategori beroende på 

situationen hon befinner sig i. Den teoretiska utgångspunkten, social identitetsteori, som är en 

utgångspunkt för denna studie förklarar bland annat den sociala kategoriseringen som sker när 

människor placerar sig i ingrupp (vi,) respektive utgrupp (de). Enligt social identitetsteori tenderar 

människor att favorisera ingruppen vid jämförelse med utgruppen (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind, 2009).  
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Syfte och frågeställning 

 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om mångfalden bland EU-migranter i Sverige med fokus 

på kvinnor och deras syn på identitet, såväl inom familjen som i samhället. Studien genomförs mot 

bakgrund av den kunskapslucka som finns om EU-migranter; såvitt kunnat överblickas har tidigare 

ingen studie gjorts om gruppen rudari i Sverige och inte heller om EU-migranter. I studien får 

kvinnor från den rudariska minoritetsgruppen göra sina röster hörda. Studiens frågeställning är 

följande: 

 

● Hur ser kvinnor från den rudariska gruppen, som sporadiskt befinner sig i Sverige som 

EU-migranter för att tigga, på sin identitetstillhörighet? 
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Tidigare forskning 

 

Forskningen om EU-migranter är begränsad och detta gäller alldeles särskilt i forskning i vilken 

EU-migranterna själva ges en röst (McGarry, 2014) och såvitt kunnat överblickas har hittills frågor 

om kvinnliga EU-migranters identitetsuppfattning över huvud taget inte behandlats. Detta kapitel 

berör delar av forskningen kring romers historia, den romska identiteten samt romers migration.  

Romsk historia 

 

Enligt (Moorjani et al., 2013) härstammar folkgruppen romer ursprungligen från Indien och hade 

på 1400-talet hunnit etablerat sig i flertalet länder i Europa. Idag är gruppen romer Europas största 

minoritetsgrupp. Antalet romer i Europa uppskattas till 10 – 15 miljoner. Inom denna folkgrupp 

talas omkring 60 olika dialekter som tillhör romernas eget språk Romani. Trots detta menar 

McGarry (2014) att långt ifrån alla romer talar samma språk eller har samma religionstillhörighet. 

Romerna finns utspridda rent geografiskt i flertalet länder i Europa och har olika politisk och 

ekonomisk ställning i samhället, har olika nivå på levnadsstandard och utövar sin kultur på olika 

sätt. Dessutom kan utbildningsnivån skilja markant från en person eller grupp till en annan.  

Romsk identitet 

 

Enligt Rughiniş (2010) är det svårt att identifiera vem som är rom. En metod som kan användas 

vid mätandet av romsk identitet är hetero-attribution och som har debatterats huruvida den ger 

korrekta resultat eller inte (Rughiniş, 2010). Hetero-attribution förklaras av Herriot (1997) med att 

en individ får beskriva någon annans beteende, jämfört med själv-attribution där individen 

beskriver sitt eget beteende och självuppfattning. Det råder dock tvivel om hur stor skillnad det är 

på dessa två metoder. Enligt Rughiniş (2010) är själv-attribution den vanligaste metoden för att 

bekräfta den romska identiteten, genom att låta individerna själva bekräfta grupptillhörigheten med 

termer som romer, gypsys och zigenare. Vid mer detaljerade studier adderas fler variabler för 

tillhörighet samt andra klassificeringar som bland annat släkttillhörighet. Det förekommer också 

metoder med en kombination av individernas själv-attribution och information om deras 

bakgrund. Observationer har dock gjorts och resulterat i att vissa romer tenderar att undvika 

bekräftandet av sin romska tillhörighet. Med ett citat från Rughiniş (2010); ”I did not find any 

instance of a dimensional model for measuring Roma ethnicity”, poängteras svårigheterna i att 

bekräfta romers identitet. Även McGarry (2014) poängterar vikten av att belysa heterogeniteten 
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bland romer, för att kunna komma förbi den existerande romska identiteten som i vissa 

sammanhang har kommit att beskrivas med termer som parasiter, tiggare, bakåtsträvare, 

underklass, fattiga, nomader, offer och farliga. McGarry (2014) menar att det finns olika 

uppfattningar bland allmänheten om hur romer kan identifieras, och han lyfter i och med detta 

även frågan om vem som egentligen är rom.  

 

En central aspekt av vad som brukar beskrivas som den romska identiteten är nomadism, det vill 

säga att romer ofta sägs vara ett resandefolk. Beteendet varierar dock bland romer även när det 

kommer till denna aspekt. Somliga familjer är endast bosatta på en specifik plats och lever inte alls 

ett nomadiskt liv; andra familjer däremot lever ett fullt ut nomadiskt liv, ofta med säsongsberoende 

resor till andra regioner och länder. Därutöver finns det romer som reser några veckor eller 

månader om året (Levinson & Sparkes, 2004).  

 

Pnevmatikos, Geka och Divane (2010) undersöker uppkomsten och utvecklingen av etnisk 

identitet och kännedomen om den etniska identiteten under barndomen. I undersökningen deltog 

40 romska barn som då bodde i Grekland i åldrarna två till tolv år. De frågor som ställdes berörde 

frågor gällande barnens etniska identitet. Resultatet visar att författarnas hypotes om att barnens 

medvetande om deras etniska identitet framträder redan innan de är fyra år gamla. Dimitrova, 

Ferrer-Wreder och Trost (2015) har undersökt om det finns ett samband mellan unga romer och 

deras föräldrars kännedom om deras etniska identitet och huruvida det kan leda till 

livstillfredsställelse. Studien omfattade ungefär 1100 personer och Pnevmatikos, Geka och Divane 

(2010) kom fram till att det finns ett samband mellan livstillfredsställelsen och kännedomen av den 

etniska identiteten. Det framgick i resultatet att de romer som kände en stark etnisk identitet även 

var mer nöjda med livet.   

Minoritetsgrupper 

 

I en rapport från World Health organization (WHO) presenteras resultatet från en studie som 

gjordes 2007 och som hade syftet att undersöka hur romer i Rumänien ser på sin identitet och 

tillhörighet. Hela 45 % angav att de hade blivit ”romaniserade”, vilket betyder att de blivit 

assimilerade i det rumänska samhället, 23 % svarade att de inte känner någon anknytning alls och 

15 % svarade att de tillhör grupperna rudari och lovari. Ytterligare 15 % angav att de tillhörde 

grupperna Kalderash, Ursari och Caramidari (WHO, 2013). Rudari och romer skiljs främst åt 

genom sin sysselsättning. Rudari är kända för att arbeta med bland annat skogsarbete, till skillnad 
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från romer som ofta förknippas med sin musikalitet. Språket är också något som skiljer de båda 

grupperna åt, eftersom romer utöver rumänska även talar sitt eget språk romani, medan rudari 

endast talar rumänska. I nationell statistik för folkräkning i rumänien tillhör rudari kategorin romer 

och ingen särskiljning görs mellan dessa två etniska grupper (Thelen, Dorondel, Szöke och Vetters, 

2011).  

 

McGarry (2014) menar att romer har liten påverkan på hur de blir representerade i offentliga 

forum. Han menar att de istället representeras av organisationer, regeringar och allmänheten, det 

vill säga icke-romer. McGarry (2014) poängterar därmed vikten av att låta minoritetsgrupper som 

romer själva göra sina röster hörda, med anledning att de då själva blir delaktiga aktörer i studier 

som berör dem och deras situation istället för att enbart vara objekt som studeras av andra vilket 

kan leda till att de blir tilldelade en felaktig identitet. Levinson och Sparkes (2004) betonar vikten 

av medvetandet om att kulturer och identiteter är en process under ständig förändring. Påverkan 

utifrån, som exempelvis politik, ekonomi och andra sociala faktorer influerar denna föränderliga 

process. Levinson och Sparkes (2004) poängterar därmed svårigheterna med att skilja sanning från 

myt och menar delvis att äkta romer inte längre finns. Det betonas dock att oavsett huruvida olika 

grupper av romer lever upp till bilden av hur de ska vara och bete sig, det handlar likväl om en 

inneboende känsla av kulturell identitet.   

Migration 

 

Enligt Vlase och Voicu (2014) finns ett fokus på romer i dagens Europa på grund av en ökad 

debatt i media samt inom västeuropeisk politik. Romer som migrerar är därmed i blickfånget, även 

om utsträckningen av deras migration är jämförbar med den övriga europeiska befolkningen. 

Pantea (2013) poängterar att fokuset i media har fått en negativ klang. Det negativa fokuset kan 

förtydligas av McGarry (2014) med att romernas migration till andra EU-länder tas upp som ett 

problem både vad gäller tiggeri och den kriminalitet som tenderar att förknippas med dem.  
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Hemlösa EU-migranter 

 

I en studie om hemlösa EU-migranter i Köpenhamn, Danmark visade sig majoriteten 

respondenter komma från Rumänien, Polen och Baltikum. Majoriteten var män i åldrarna 30 – 50 

år och gruppen hade ofta psykiska besvär samt beroendeproblematik. Hela 80 % av 

respondenterna var migrantarbetare som livnärde sig på ströjobb eller genom att samla pant och 

tigga pengar, de befann sig oftast i Danmark under sommaren. Under 2011 uppskattades det att 

cirka 200 migranter sov utomhus eller fick sova på akuthärbärge för migranter och. Under två år 

utförde danska Kofoed skole 152 intervjuer. Resultatet visade att 25 % av alla informanter använde 

sig av olika former droger och få kunde tala ett annat språk. Drygt 41 % av informanterna berättade 

att de sov utomhus, medan 37 % svarade att de sov på akuthärbärge för migranter. Den största 

orsaken till valet att migrera berodde på att informanterna ville hitta jobb, många berättade efter 

en längre tid att valet att migrera också berodde på att de hade problem inom familjen (Mostowska, 

2014).      

Push och pullfaktorer 

 

Valet att migrera styrs av push och pullfaktorer, det vill säga de faktorer som driver människor 

från hemlandet respektive drar dem till mottagarlandet (Koser, 2007). Vlase och Voicu (2014) 

poängterar vikten av kön, religion och släkttillhörighet som pushfaktorer bland romer som väljer 

att migrera istället för fokus på andra pushfaktorer som berör fördomar, kränkning av mänskliga 

rättigheter och begränsad tillgång till utbildning. Det är omdebatterat huruvida migration bland 

romer är grundat på ekonomiska skäl eller mer en kulturell aspekt, med en nomadisk livsstil. Senare 

studier pekar dock på att migrationen främst beror på push och pullfaktorer av ekonomiska skäl, 

där de personer som väljer att migrera gör det för att förbättra sina levnadsförhållanden. De romer 

som migrerar tenderar att förbättra sina ekonomiska förhållanden mer än till det dubbla jämfört 

med de som inte väljer att migrera. I tidigare forskning har lite fokus riktats mot olika slags 

identiteter och hur dessa påverkar dels beslutet att migrera samt hur romerna upplever sin tid 

utomlands (Vlase & Voicu, 2014).   
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Migration bland kvinnor 

 

Pantea (2012) hävdar att forskning även visar att könsstrukturer i samhället är en pushfaktor som 

kan relateras till romska kvinnors migration. Andra människors syn på kvinnor och valet att 

migrera har också en betydande roll och påverkar om de själva väljer att ta det steget eller inte. Om 

synen generellt sett är att det är männen som ska bringa pengar till familjen är chansen inte stor att 

kvinnor väljer att migrera, då detta troligtvis inte skulle bli accepterat socialt. Enligt Vlase och 

Voicu (2014) ska tillhörighet till religion, specifikt pingströrelsen, också kunna ha en påverkan på 

kvinnors självbestämmande. 

 

För romska kvinnor som lever i fattigdom är migrationen ett av de få alternativ de ser sig ha för 

att kunna försörja sina barn. Av denna anledning ser de det ofta som enda lösningen att åka till 

andra länder och tjäna in pengar och därmed lämna över sina barn till andra i familjen som får ta 

hand om dem under tiden kvinnorna är iväg.  För kvinnorna är barnen i huvudsak det främsta 

skälet till valet migrera. Det finns även migrationsrika och -fattiga samhällen bland romerna, vilket 

också påverkar valet att migrera. Ett migrationsrikt samhälle innebär att det är ett etablerat 

beteende att migrera till andra EU-länder bland dess befolkning. Däremot i ett migrationsfattigt 

samhälle, har inte invånarna samma erfarenhet av migration och därmed inte heller kontakt med 

andra som migrerat. Om många andra i familjen och samhället tidigare migrerat till andra länder 

är det större sannolikhet att kvinnorna själva gör samma val. Kvinnor som tillhör ett så kallat 

migrationsrikt samhälle ser på migrationen med ett positivt synsätt, då det anses vara säkert och är 

redan en etablerad livsstil i samhället (Pantea, 2012). Enligt Vlase och Voicus (2014) är det mindre 

vanligt bland kvinnor som tillhör det romska släktet rudari att migrera än bland andra romska 

släkten. 

 

Enligt tidigare forskning kan romska kvinnor genom migrationen i viss mån kunna påverka sin 

situation i hemlandet, eftersom de tenderar att bli mer medvetna om politik och sina rättigheter 

när de migrerar till andra länder inom EU. Det finns studier som visar på att kvinnor som migrerar 

får mer att säga till om över familjens ekonomi än innan de emigrerade än vad de kvinnor som inte 

väljer att migrera har. Kvinnor som väljer att migrera tenderar också att kunna tänja något på 

maktstrukturerna inom de i vanliga fall mansdominerade familjeförhållandena. Trots detta visar 

det sig att migrationen endast har en marginell påverkan på förändringen av ojämlikheten mellan 

män och kvinnor i familjen (Vlase & Voicu, 2014).   
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Vlase och Voicu (2014) lyfter också fram romska kvinnor som märkt skillnad på könsrollerna i sin 

hemkultur i Rumänien jämfört med andra EU-länder de varit i. Dessa kvinnor uttrycker ofta att 

kvinnor i andra länder kommer i första hand, då detta är något de observerat under sin vistelse 

utomlands. Exempel tas upp från Sverige där även romska män har noterat skillnaderna, där 

kvinnor i andra EU-länder värderas högt och likaså barn och djur. Det beskrivs också hur de 

upplevt hur just de svenska männen behandlar sina fruar på ett respektfullt och jämställt sätt. 

Levinson och Sparkes (2004) betonar de traditionella familjeförhållandena bland romer, där alla i 

familjen har tydliga roller och med en hierarki, likväl i familjen som i samhället. Kvinnor framstår 

som en särskilt utsatt social grupp i samhället. Contreras, Munté, Prieto-Flores och Sordé (2012) 

menar att forskning historiskt sett har tenderat att fokusera på den traditionella synen att de romska 

kvinnorna är underlägsna männen och att deras roll huvudsakligen går ut på att ta hand om barnen. 

Det finns dock andra aspekter att undersöka närmare, då kvinnor i den romska kulturen lär spela 

en större roll än så. Dagens romska kvinnor lär istället vara nyckelpersonerna i att bevara kultur, 

vara informationsbärare och sitter på stora möjligheter i att bidra till sociala förändringar i 

samhället där de bor. I denna studie från Spanien visar de på hur kvinnorna påverkar sin roll till 

det positiva och hur de förändrar kulturella värderingar.  
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Teoretiska utgångspunkter: Social identitet 

 

Inom samhällsvetenskapen finns ett stort antal teorier som på olika sätt behandlar social identitet. 

I denna studie används ett av dessa teoretiska perspektiv, nämligen den socialpsykologiska 

identitetsteorin, för att belysa intervjupersonernas identitet och grupptillhörighet. Avsikten med 

detta kapitel är att ge en generell introduktion av socialpsykologisk identitetsteori.  

Social identitetsteori  

 

Social identitetsteori (i fortsättningen SIT) syftar till att förklara hur människor utvecklar en känsla 

av tillhörighet i vissa grupper utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv (Sets & Burke, 2000). 

Socialpsykologin kan definieras som ett ämnesområde som syftar till vetenskaplig förklaring av 

och förståelse av människors handlingar, den mening som människor ger dessa handlingar samt 

samspelet de är en del av. Det huvudsakliga syftet är sammanfattningsvis, att komma fram till en 

förståelse av de sociala aspekterna av vad det innebär att vara människa (Nilsson, 2015b). 

 

En central utgångspunkt för SIT är att social identitet hänger samman med att människor känner 

till att de tillhör en viss social kategori eller en viss social grupp (Sets & Burke, 2000). Några 

exempel på sociala grupper enligt Hogg och Vaughan (1995) är religiösa församlingar, nationer 

eller organisationer. Exemplen illustrerar att grupper kan finnas på olika förstoringsnivåer, från 

små grupper - där alla känner alla - till stora kollektiv. Sets och Burke (2000) hävdar att en social 

grupp är en uppsättning av individer som har vissa gemensamma nämnare vilket gör att de själva 

ser sig som medlemmar av samma sociala grupp (Sets & Burke, artikeln). Inom de sociala 

grupperna sätts normer för dess medlemmar samt att deras beteenden karaktäriseras (Hogg & 

Vaughan, 1995). Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2009) menar att självuppfattning och 

identitet har ett nära samband med människors gruppmedlemskap. Anledningen till detta beror på 

att de flesta kan direkt eller indirekt identifiera sig med olika grupper. Människor tenderar ofta att 

har en mer positiv än en negativ bild av sig själva, vilket i sint tur leder till att den egna gruppen 

anses bättre än andra grupper.  

 

SIT utgår vidare från att det finns hierarkiska strukturer mellan sociala grupper. Sociala grupper 

kan med andra ord ses som över- och underordnade varandra och genom detta hierarkiska 

förhållande står de i olika maktförhållanden till varandra. Ett exempel på sådana sociala grupper 

där vissa maktförhållanden kan uppstå är kvinnor och män (Hogg & Vaughan, 1995). Helkama et 
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al. (2009) poängterar att det kan förekomma en viss diskriminering mot vissa social grupper medan 

andra sociala grupper kan bli favoriserade i högre grad. Omfattningen av diskrimineringen kan 

bero på statusskillnader mellan olika grupper och hur pass stor gruppen är. Grupper med färre 

medlemmar har större risk för att bli utsatta för diskriminering än grupper med fler medlemmar. 

Inom SIT finns en medvetenhet om att det oftare förekommer diskriminering mot andra grupper 

än sin egen, så kallade utgrupp, och gynnande av sin egen grupp, den så kallade ingruppen. 

Gynnandet av ingruppen är direkt kopplat till självkänslan. Helkama et al. (2009) menar även att 

medlemmar i minoritetsgruppper ofta får uppleva diskriminering genom att de exempelvis inte får 

jobb, att de får lägre lön, att de har sämre bostäder och lägre utbildning. Medlemmarna i 

minioritetsgrupperna påverkas inte bara fysiskt, utan även psykiskt och detta kan resultera till att 

gruppens medlemmar kan få sämre självkänsla. Författarna nämner även att sociala grupper med 

låg status ofta jämför sig med andra sociala grupper som också anses ha en låg status i samhället. 

Anledningen till denna jämförelse mellan grupper beror på som redan nämnt att ingruppen vill 

gynnas i jämförelse med utgruppen för att öka självkänslan (Helkama et al. 2009).    

 

Social kategorisering är, som tidigare nämnts, en central utgångspunkt för SIT och enligt Nilsson 

(2015a) är det behovet av att få struktur på sin omvärld som är drivkraften till detta. Hogg och 

Vaughan (1995) skiljer på självuppfattning som tillhör den sociala identiteten i samband med 

grupptillhörighet, jämfört med personlig identitet som trots att det är kopplat till självuppfattning 

istället kan relateras till personliga relationer. Nilsson (2015a) förklarar att både den personliga och 

den sociala identiteten existerar samtidigt, om än på olika nivåer. Hogg och Vaughan (1995) styrker 

att varje individ har flertalet identiteter, både sociala och personliga, vilka har olika betydelse och 

prioritet beroende på situation och sammanhang. Utmärkande för SIT är just dess särskiljande på 

social och personlig identitet. Nilsson (2015a) menar också att när en specifik social identitet blir 

särskilt betydelsefull leder det till att även egenskaperna hos en individ som är typiska för gruppen 

blir alltmer framträdande.  

 

Enligt SIT avgör individen själv sin placering inom en specifik grupp och detta kallas för 

självkategorisering. Gruppen kan bestå av individer som placerar sig i samma sociala kategori eller 

individer som identifierar sig på liknande sätt (Sets & Burke, artikeln, 2000). Vid självkategorisering 

till en viss social grupp finns en risk för att det etnocentriska tänkandet kan öka och därmed även 

det konkurrensinriktade tänkandet (Nilsson, 2015a). Etnocentrism kan beskrivas att individer eller 

grupper använder sin egen kultur som utgångspunkt för att bedöma en annan kultur. Det kan både 

innebära att synen på den andra kulturen grundas på en nedvärderande attityd eller att den egna 
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kulturen anses stå i centrum och vara unik (NE, 2017). I grupp blir varje individ en i mängden och 

de egenskaper som karaktäriserar gruppen blir de mest framträdande. Den sociala identiteten kan 

som en följd av framhävandet av de egenskaper som representerar gruppen innebära att en 

stereotyp bild av individen skapas (Nilsson, 2015a). Även Hogg och Vaughan (1995) beskriver att 

kategoriseringar kopplade till social identitet ofta lär kunna relateras till stereotypisering. 

Stereotypiseringar tenderar att förstärka likheter inom grupper samt skillnader mellan grupper, och 

därmed även förstärka känslan av vi och de.  

 

Figur 1: Social Identitetsteori 

 

 

Källa: Modifierad efter Tajfel och Turners modell (1979), hämtad från http://www.age-of-the-

sage.org/psychology/social/social_identity_theory.html 
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Helkama et al. (2009) lyfter problematiken kring att specifika sociala grupper blir objekt för 

fördomar från utgrupper, det vill säga utomstående grupper. De sociala grupper som räknas till 

minoritetsgrupper i samhället kan urskiljas som en särskilt utsatt grupp och som lätt blir offer för 

detta beteende. Det kan exempelvis grunda sig på att de tillhör en särskild etnisk grupp eller på 

grund av deras könstillhörighet. Utgrupper har fördomar och en stereotyp bild av den i fallet utsatta 

sociala gruppen. Brown (2000) förklarar detta ytterligare med att det är vanligt att sociala grupper 

ser sig själva som mycket bättre än andra sociala grupper vilket lätt kan leda till diskriminering dem 

emellan. Vid deltagande av diskriminering av utgrupper får det ingrupperna, det vill säga den egna 

gruppen, att höja självbilden ännu mer och känna sig ännu mer nöjda med sin tillhörighet. Vidare 

menar Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2009) att människors självuppfattning och deras syn 

på sin identitet mestadels är kopplad till deras grupptillhörighet. Kopplingen till 

grupptillhörigheten innebär även att synen på den egna identiteten oftast är positiv, eftersom den 

inkluderar hela gruppens identitet och då gärna i jämförelse med andra sociala grupper. 

Medlemmarna i en social grupp, som önskar stärka sin sociala identitet, tenderar att vilja skilja sig 

från utgrupper genom att öka den positiva synen på sin egen grupp. Brown (2000) tillägger att det 

finns tre faktorer som lär påverka särskiljningen av den egna sociala gruppen gentemot andra 

grupper: värderande jämförelser måste kunna göras mellan grupper i den existerande situationen, 

utgruppen måste vara tillräckligt lik ingruppen för att en jämförelse ska kunna göras, samt att de 

utmärkande egenskaperna i ingruppen ska kunna förstärkas vid jämförelse med utgruppen. SIT 

har sedan andra världskriget influerat många socialpsykologer när det kommer till förståelsen av 

människor och grupprocesser. Enligt Hornsey (2008) finns det dock en problematik eftersom 

teorin har utarbetats, omtolkas och misstolkats sedan 1970-talet.  
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Metod  

 

I detta kapitel följer en redogörelse för hur föreliggande studie genomförts och vilken metod som 

tillämpats tillsammans med en diskussion om hur författarnas tidigare erfarenheter har legat till 

grund för denna studie. Kapitlet är uppdelat under rubrikerna: Tidigare erfarenheter, Kvalitativ 

metod, Urval, Datainsamling, Presentation av respondenter, Etiska principer, samt Analys av data. 

Tidigare erfarenheter 

 

Båda författarna befann sig, som en del av programmet Internationellt arbete, på utlandspraktik i 

Rumänien under tio veckor, höstterminen 2016. Praktiken innebar nära kontakt med romska 

familjer då organisationen där praktiken utfördes arbetar för fattigdomsbekämpning och social 

integrering av romer. Denna erfarenhet gav en viss bakgrundsförståelse för romer och deras 

situation i Rumänien. En av huvuduppgifterna under praktiken var att utforma en enkätstudie om 

kvinnliga romers hälsa. Ett 70-tal kvinnor deltog i undersökningen och då majoriteten av 

kvinnorna varken kan läsa eller skriva utfördes studien genom strukturerade muntliga intervjuer. 

Erfarenheterna har varit till fördel för denna studies utförande. Ett exempel på vad dessa 

erfarenheter har resulterat i är kännedom om vikten av att bygga relationer för att kunna ställa 

privata eller känsliga frågor till respondenterna. Föreliggande studie och dess frågeställning är inte 

av samma känsliga karaktär och därför behövdes inte i detta fall en etablerad relation till 

respondenterna byggas upp. De tidigare erfarenheterna noterades dock vara till fördel då ett 

intresse väcktes hos respondenterna tack vare erhållen kunskap om respondenternas situation i 

Rumänien.  

Kvalitativ metod 

 

Som källa till insamling av material genomfördes en studie med kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer utförs med hjälp av en intervjuguide med olika teman för samtalet och förslag på 

eventuella frågor. Semistrukturerade intervjuer ger respondenterna möjligheten att berätta, ge 

längre svar samt att metoden försöker undvika svarsalternativen ja eller nej. Intervjuguiden gjordes 

först på svenska och därefter översattes frågorna till rumänska då intervjuerna utfördes på detta 

språk. Bryman (2011) menar att det är en fördel med semistrukturerade intervjuer eftersom det ger 

mer uttömmande och omfattande svar från respondenterna, vilket därav bidrog till syftet med 
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detta metodval. Även tidigare erfarenheter av intervjuer med romska kvinnor var en bidragande 

orsak till valet av semistrukturerade intervjuer som metod, då mer öppna frågor ger längre svar.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) spelar intervjupersonens förmåga att utföra intervjuer en 

betydande roll och anses vara det viktigaste verktyget för att få fram ett användbart 

forskningsmaterial. Det kan exempelvis vara bra om intervjuaren har en förförståelse om ämnet 

för att inte styra intervjun eller råka ställa ledande frågor. Bryman (2011) jämför kvalitativa 

intervjuer med samtal, dock ska samtalet kvarhållas till det ämne som intervjuaren bestämmer. 

 

Författare 2 har kunskap i rumänska och därför har samtliga intervjuer kunnat utföras utan tolk, 

vilket har en fördel då relevant information inte filtreras bort vid tolkning. Författare 1 har relativt 

god förståelse i det rumänska språket, dels på grund av praktikperioden samt tidigare studier och 

goda kunskaper i andra latinska språk. Av denna anledning kunde båda författare delta under 

intervjuerna, även om själva intervjun utfördes av författare 2.  

 

Bryman (2011) menar att vissa forskare riktar kritik mot den kvalitativa forskningen eftersom den 

anses vara alldeles för subjektiv. Med detta menat att det kvalitativa resultatet kan bygga på 

forskarnas egna osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt, samt att forskarna kan riskera 

att utveckla nära och personliga förhållanden med undersökningspersonerna. I denna studie har 

författarna inte etablerat några personliga förhållanden med respondenterna eftersom att studiens 

nyckelperson och socialarbetare redan hade gjort det. Det är dock viktigt att poängtera att 

respondenterna med stor sannolikhet inte hade deltagit i studien om socialarbetaren inte hade 

etablerat ett förhållande till dem.  

 

En annan kritik som riktas är att de kvalitativa resultaten är svåra att generalisera då forskarna 

genomför deltagande observationer eller gör ostrukturerade intervjuer med få respondenter som 

exempelvis tillhör en organisation eller ett visst bostadsområde. Det faktum att samtliga 

respondenter tillhör samma släkte, familj och bor i samma område i Rumänien, kan ge ett 

generaliserande resultat enligt Bryman (2011) eftersom kritikerna menar att det blir omöjligt att 

generalisera resultaten till andra miljöer.  
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Urval 

 

Fem kvinnliga EU-migranter från Rumänien valde att delta i studien. Samtliga kvinnor befann sig 

i Jönköpings kommun under april 2017. Deltagarna nåddes genom ett snöbollsurval genom en 

nyckelperson som arbetar med frågor om EU-migranter på Socialtjänsten i Jönköpings kommun. 

Enligt Bryman (2011) är fördelen med snöbollsurval att det går snabbt att hitta nya 

intervjupersoner till urvalet eftersom varje person kan rekommendera flera att delta i studien. 

Snöbollsurval är lämplig att använda när det är svårt att hitta intervjupersoner. Nackdelen med 

snöbollsurval kan vara att liknande svar ges från respondenterna på grund av deras relation till 

varandra, vilket kan ge en skev bild av verkligheten (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). I denna 

studie var det dock ett medvetet val att samtliga kvinnor som intervjuades tillhör samma släkte för 

att kunna tillämpa och analysera det empiriska materialet enligt den sociala identitetsteorin. Detta 

underlättades med hjälp av den tidigare nämnda kontaktpersonen från Socialtjänsten, som byggt 

upp en relation med kvinnorna under en längre tid vilket gjorde att de var villiga att ställa upp på 

intervju. I samråd med handledaren konstaterades att teoretisk mättnad hade uppnåtts efter fem 

avklarade intervjuer. Innebörden av teoretisk mättnad förklaras under rubriken; Analys av data. 

Presentation av respondenter 

 

Respondenterna presenteras med fiktiva namn eftersom att de valt att vara anonyma. Samtliga 

respondenter är kvinnor som kommer från samma rudariska släkte i Rumänien, från en provins i 

närheten av huvudstaden Bukarest. Nedan följer en tabell med en kort beskrivning av 

respondenterna.  
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Tabell: Respondenter 

 

 

NAMN 

 

ÅLDER 

 

UTBILDNINGSNIVÅ 

(t.o.m.) 

 

ANTAL BARN 

Daniela 30 år Årskurs 4 3 

Florina 32 år  Årskurs 2 3 

Laura 40 år Årskurs 3 3 

Mirela 37 år Årskurs 4 3 

Rodica 27 år Årskurs 8 2 

 

Tabellen ger en översikt och presenterar samtliga respondenter som deltagit i studien när det 

kommer till ålder, utbildningsnivå samt antal barn. Som framgår i tabellen har majoriteten 

respondenterna av en låg utbildningsnivå, med avvikelse för den yngsta respondenten som gått i 

skola till och med årskurs åtta. Respondenternas ålder sträcker sig mellan 27 – 40 år och samtliga 

respondenter har barn. 

Datainsamling 

 

De frågor som ställdes under intervjuerna var indelade i olika teman. Inledningsvis ställdes frågor 

om kvinnornas bakgrund för att lätta upp stämningen vilket uppmanas av Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) för att göra intervjun mer avslappnat och etablera en social kontakt med 

respondenten.  Därefter leddes intervjun in på de frågor som berörde studiens syfte. Några 

exempel på teman är, valet att migrera, känslan av tillhörighet inom den egna kulturen, kvinnans 

roll i samhället och språk. Största fokus på frågorna låg på synen på identitet, då det är 

huvudområdet för frågeställningen. Kvinnorna tenderade att rikta in samtalet på de områden som 

hade prioriterat fokus för dem, exempelvis hälsa och ekonomi. Intervjupersonen hade då som 

uppgift att styra tillbaka samtalet till huvudområdet och förkunskap hade erhållits av Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) med exempel på formulering av frågor som för samtalet vidare. De 

fem intervjuerna skedde löpande inom loppet två veckor. Plats, tid och datum bestämdes i samråd 
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med socialarbetaren. Intervjuerna varade mellan 30 minuter till en timme och samtliga intervjuer 

spelades in.  

Etiska principer 

 

Bryman (2011) redogör för fyra etiska principer som gäller för forskning och som tillämpats i 

denna studie. Samtliga principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte, 

att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avluta om de önskar. Respondenterna fick 

kännedom om informationskravet redan vid första mötet och de fick därefter ännu ett 

förtydligande vid intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien och av den anledningen gick förfrågan ut till flera kvinnor 

om de kunde tänka sig att medverka. De kvinnor som blev intervjuade tackade själva ja till att delta 

vid första mötet.  Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla de personer som ingår i 

studien ska behandlas med konfidentialitet.  

 

I föreliggande studie har respondenterna av etiska skäl blivit lovade att allt de berättar kommer att 

behandlas konfidentiellt och därför anges inte deras riktiga namn i denna studie, utan har ersatts 

med fiktiva namn som är vanligt förekommande namn i Rumänien. Genom att erbjuda anonymitet 

ökade chanserna att fler personer valde att delta i studien. Vidare kan anonymitet även leda till att 

respondenterna vågar uttrycka sina tankar och åsikter i högre grad. När kontakten togs med 

potentiella respondenter informerades de muntligt om studiens syfte samt att deltagarna skulle 

vara anonyma. Vid intervjuerna i kyrkorna fanns möjligheten att få tillgång till enskilda rum, vilket 

möjliggjorde att intervjuerna blev mindre ostörda. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

respondenterna återigen om att intervjuerna är konfidentiella, att de skulle spelas in och att 

respondenterna har full anonymitet. Den sista principen är nyttjandekravet och innebär att de 

uppgifter som samlas in endast får användas för forskningsändamålet och inget annat (Bryman, 

2011).  

 

För att underlätta för respondenterna har de hämtats och lämnats med privat bil och alla intervjuer 

förutom en utfördes under kvällstid. Under den intervju som utfördes under lunchtid på Ikeas 

restaurang i Jönköping erbjöds respondenten lunch i samband med intervjun. Det är värt att nämna 

att denna intervju inte genomfördes under de bästa förhållandena då det fanns störande ljud från 

omgivningen samt att respondenten verkade vara stressad. De andra intervjuerna utfördes i 
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Angsariikyrkan och Korskyrkan som båda ligger i Jönköping. Kyrkorna erbjöd mat till kvinnorna 

och därför fick respondenterna en gåva i form av matpaket efter intervjuerna. Respondenterna är 

en utsatt grupp, bland annat då de som redan nämnts i avsnittet Tidigare forskning, har ett fokus 

på sig i media och hos allmänheten. Deras levnadsförhållanden under vistelsen i Sverige är också 

något som påverkar deras utsatthet, då de är hemlösa och befinner sig i Sverige för att tjäna pengar. 

Faktorer som dessa kan påverka deras svar i intervjuerna, eftersom deras deltagande enligt dem 

kan ha en inverkan på svenskarnas syn på dem.  

 

Samtliga beslut som tagits under studiens gång har haft till syfte att följa den grundläggande etiska 

principen ”Avoiding harm and doing good”, som Israel och Hay (2009)  redogör för. Den etiska 

principen innebär en medvetenhet om studiens påverkan på de individer, samhällen och miljöer 

som berörs. Huvudsyftet är att i största grad undvika skadlig påverkan och istället öka den positiva 

påverkan i världen.  

Analys av data 

 

Det är tidskrävande att utföra och analysera kvalitativa intervjuer, vilket förklarar begränsningen 

av antalet intervjupersoner till fem respondenter. Dessutom finns ett begränsat antal personer 

inom studiens målgrupp, vilket också påverkat antalet intervjuer. Resultatet är dock så pass 

innehållsrikt att teoretisk mättnad har uppnåtts. Bryman (2011) förklarar att teoretisk mättnad 

uppnåtts när de begrepp som utvecklats har utforskats till fullo samt när forskarna inte finner några 

fler teoretiska insikter. Efter att teoretisk mättnad uppnåtts har ljudinspelningarna från det 

insamlade materialet transkriberats och därefter översatts från rumänska till svenska. Vid 

översättning är det viktigt att vara medveten om att det finns viss risk att relevant information 

försvinner under processen (Bryman, 2011).  

 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) gör transkriberingen materialet analyserbart och är ett 

nödvändigt moment för analysen även om de även poängterar att somliga forskare menar att viktigt 

material riskeras att sorteras bort då. Resultatet har därefter analyserats med ett av de sätt som 

Bryman (2011) anger vara ett av de vanligaste angreppssätten, nämligen tematisk analys. Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) förklarar att tematisering ofta sker parallellt med kodning och 

summering. Kodningen innebär att materialet uppdelas grovt, medan tematiseringen innebär en 

något mer noggrann indelning av olika teman vilket används som material för själva summeringen, 



20 
 

där analys sker och slutsatser tas.  I denna studie har de tre processerna i huvudsak skett i logisk 

ordning, även om vissa slutsatser dragits redan under processens gång.  

 

I denna studie görs även en teorianknytning till Social identitetsteori, utifrån en teorikonsumerande 

metod. Teorikonsumerande metod beskrivs av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) med att teorin 

används för att se om den kan förklara det fall som undersöks i studien och är en lämplig metod 

för en intervjustudie. Den teorikonsumerande metoden tillämpades väl i denna studie eftersom 

den sociala identitetsteorin har förtydligat det empiriska materialet.  
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Resultat 

 

I detta kapitel redovisas resultaten av de kvalitativa intervjuer som genomförts. Dessa presenteras 

under följande rubriker: Identitet som migrant, språk och etnisk identitet, och Identitetsroller 

som kvinna, mor och maka.  

Identitet som migrant 

 

Samtliga respondenter valde att migrera till Sverige med förhoppningen om att kunna tjäna mer 

pengar än i Rumänien, då förhållandena där är svåra. Ingen har haft mer än enstaka ströjobb i 

hemlandet. En av intervjupersonerna, Daniela beskriver deras situation i Rumänien på följande 

sätt: ”Vi har inte pengar och därför kommer vi hit, jag tror inte att folk kommer hit i onödan om 

de inte verkligen behöver det och vi lämnar våra barn hemma stressade och sjuka”. Rodica berättar 

att hon och hennes man hade det svårt hemma i Rumänien då de hade enstaka ströjobb, men utan 

större inkomst. Av den anledningen valde de att migrera till Sverige för att se om de kunde tjäna 

mer pengar och med facit i hand, anser hon att det har varit bra i Sverige under samtliga vistelser 

i landet. Florina fick vetskap om Sverige genom grannar som varit där tidigare och precis som 

Rodica provade hon att migrera till Sverige för att söka en bättre framtid. En av de huvudsakliga 

orsakerna till Florinas val att migrera var att hon har en son som är sjuk och var i behov av pengar. 

Även Laura hade hört talas om andra som migrerat och som informerat henne om att det är lättare 

att tjäna pengar i Sverige än i Rumänien. 

 

Angående bemötandet från människor under tiden i Sverige säger Florina att det är ”skillnad 

mellan människor i Sverige och Rumänien”. Det hon menar är att svenskarna har ett vänligt och 

hjälpsamt bemötande medan rumänerna tenderar att ha ett mindre vänligt bemötande. Hon säger 

att ”i Rumänien är människorna otrevliga och svär åt oss”. Florina anser sig dock ha märkt en 

förändring i Sverige på senare tid, att människor blivit kyligare i sitt bemötande. Laura upplever 

också att svenskar behandlar henne väl och att de ofta försöker att kommunicera med henne. Hon 

berättar att de visar sin välvilja genom att sätta sig bredvid henne och försöker tala med henne på 

engelska. För att underlätta kommunikationen använder sig några ibland av mobilen för att kunna 

översätta till rumänska. Hon berättar i intervjun att hon inte förstår engelska och att hon inte heller 

kan läsa och skriva, vilket försvårar kommunikationen avsevärt. Även Mirela har generellt sett en 

positiv bild av det svenska folket. Hon tillägger dock att ”det finns människor som spottar på mig 

när jag sitter utanför butiken”. Mirela försöker att inte bry sig om dem, då de enligt henne är en 
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minoritet av befolkningen i sin helhet och hon gissar att de som har detta beteende har 

missbruksproblem i form av drogberoende. Hon anser att svenskarna mestadels är respektfulla 

och visar medmänsklighet och jämför, precis som Florina, med Rumänien där hon inte har haft 

samma upplevelse. Florina berättar även om en incident där en kvinna fotograferade henne när 

hon satt utanför en av butikerna i Jönköping och kvinnan hotade med att hon skulle anmäla Florina 

till polisen. Incidenten fick inga följder, men Florina berättar vidare att kvinnan och hennes partner 

inte behandlar henne särskilt väl när de ser henne. Hon säger att ”de brukar spotta på mig när de 

passerar mig”. Eftersom deras beteende har upprepats flertalet gånger brukar hon numera sänka 

huvudet när paret går förbi för att på detta sätt undvika dem. För övrigt anser även hon att svenskar 

är ”snälla människor”. Laura uppger att hon aldrig blivit illa bemött av människor i Sverige. Hon 

menar också att det bemötande de får kan bero på att de själva beter sig som ”goda människor 

genom att vara vänliga och inte stjäla”. ”Att rycka väskor från folk eller inte betala för sig är inget 

bra beteende” säger Laura. Hennes slutsats är att om de själva skulle ha ett sämre beteende skulle 

det kanske leda till att människor i Sverige inte skulle vilja hjälpa dem. Daniela hävdar att hon 

upplevt en viss skillnad i bemötandet från människor i Sverige gentemot henne respektive hennes 

man. Hon menar att människor blir misstänksamma när de ser att en man är i hennes närhet och 

känner sig bättre till mods när hon är själv. Daniela beskriver en av dessa upplevelser på följande 

vis: 

 

När min man kommer till min plats så kommer han och frågar om mat och då tittar 

folk på oss mer. I den stunden försöker jag att inte prata så mycket med honom för 

jag tror att folket tror att han är där för att ta mina pengar ifrån mig eller något i den 

stilen. De kanske inte ens vet att det är min man och de iakttar oss mer än vanligt, mer 

honom än mig. Folket tänker säkert något och säger säkert något men jag förstår inte 

vad de säger. Försvinn fortare för de tittar på mig brukar jag säga till honom, jag ville 

inget annat än att ge dig mat säger han då. 

 

Florina konstaterar att det var ett bra val att komma till Sverige så att de kan tjäna pengar för att 

försörja sina barn. Efter hemkomsten köper de mat för pengarna. Mirela berättar dock att senast 

hon var i Sverige som EU-migrant och sedan återvänt till Rumänien hade hon inte tjänat tillräckligt 

mycket pengar. Dessutom hade de lån att betala tillbaka i affärerna eftersom hennes barn hade 

handlat där på krita under tiden som hon och hennes man befunnit sig i Sverige.   
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Sammanfattningsvis har respondenterna som tidigare nämnts kommit till Sverige med hopp om 

att förbättra sin ekonomiska situation. Familjerna har oftast hört talas om Sverige från släktingar 

eller andra i samhället och att det kan vara en bra idé att migrera dit för att tjäna pengar. Kvinnorna 

verkar eniga om ett positivt bemötande från den svenska befolkningen med undantag för ett fåtal 

negativa incidenter. Flera av respondenterna jämför också svenskarnas bemötande med den 

erfarenhet de har från människors bemötande i Rumänien, med slutsatsen att de överlag fått ett 

mer positivt bemötande i Sverige. 

Språk och etnisk identitet 

 

Samtliga respondenter tillhör samma familj och kommer från samma område i Rumänien. De har 

alla bekräftat att de tillhör den etniska gruppen rudari, även om deras identitetstillhörighet är något 

diffus. Av denna anledning framgår flertalet likheter i deras svar angående språk och identitet i 

förhållande till etnisk identitet, även om deras upplevelser och känslor kring identiteten kan skilja 

sig något från person till person. Ingen av respondenterna talar något annat språk förutom 

rumänska, vilken gör att de skiljer sig från vissa utgrupper av romer som utöver det nationella 

språket även talar ett eget romskt språk. Att respondenterna talar samma språk och tillhör samma 

släkt gör att de tilldelar sig samma sociala kategorisering. Den sociala kategoriseringen leder i sin 

tur till att de anser sig tillhöra samma ingrupp. Enligt Daniela är språket en av de väsentligaste 

skillnaderna mellan ingruppen och utgruppen av romer från Rumänien som för övrigt befinner sig 

i Sverige av samma skäl som dem, det vill säga för att på olika sätt tjäna pengar. Även Florina 

betonar vikten av språket och menar att då rumänska är det enda språk hon talar identifierar hon 

sig därmed som rumän och inte som rom. Hon betonar också, precis som Daniela, att detta 

påverkar hennes relation till utgruppen, då de talar olika språk. Hon förklarar att hon förstår lika 

lite av utgruppens samtal som en svensk person skulle förstå. Florina upplever till och med att 

utgruppen talar bakom ryggen på henne när de använder sitt eget språk. Enligt henne har de ingen 

etablerad relation till utgruppen mer än att de ibland växlar några ord med varandra, då på 

rumänska. Mirela säger att hon känner sig som rumän, åtminstone när hon är hemma i Rumänien. 

Hon uttrycker dock att rumäner inte alltid ser henne som rumän, trots att det är så hon själv 

identifierar sig: 

 

Rumäner gör skillnad på oss och dem eftersom, hmm, jag vet inte om ni förstår mig 

nu, men romerna har sällan någon utbildning och därför gör de skillnad. Det är den 

största skillnaden. En person som inte har gått i skolan och en som har det, det är 
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skillnad. Jag vill att mina barn ska gå till skolan. Vi var sex syskon men vi bodde långt 

ifrån skolan och under vintern var det svårt, så av den anledningen har jag bara gått 

fyra klasser. De äldre barnen hade ännu längre bort till skolan. Mina barn går till skolan 

och jag köper spårvagnskort till dem så att de kan ta sig dit. Det är därför jag är här, 

för att ge dem de möjligheter jag inte hade. 

 

I Sverige, i förhållande till utgruppen, menar Mirela till skillnad från övriga respondenter att de 

tillhör samma ingrupp, med bara språket som skiljer dem åt. Hon berättar att i närheten av platsen 

där hon brukar sitta och be om pengar brukar även en kvinna från utgruppen hålla till och de 

samtalar ofta om sina barn. I intervju med Laura och Rodica poängterade deras identitet som 

rudari. Laura förklarar hur rudari skiljer sig från andra romska grupper på följande sätt: 

 

Rudari tillverkar saker och säljer dem. Rudari för oss betyder, att när vi ser de med 

långa kjolar så aktar vi oss för dem. De stjäl och sätter händerna i andras fickor, vi har 

aldrig gjort något sådant. Vi har varit i Sverige i drygt tre år och vi stjäl inte för vi är 

rädda för polisen, jag kan inte ens tala svenska. Vi kan inget annat språk förutom 

rumänska, och det har inte funnits något språk heller så vitt jag vet. Jag vet inte var 

rudari kommer ifrån men vi säger att vi är rudari. Romerna är romer och vi är rudari. 

 

Utöver detta beskriver Laura att de i Sverige håller sig undan från utgruppen då hon menar att hon 

”vet att de stjäl”. Hon berättar om hur de blivit av med tillhörigheter under sin tid i Sverige och 

hävdar att det är utgruppen som ligger bakom det. Hon förklarar också, precis som Mirela, att det 

enda som skiljer henne och hennes släkt från rumänerna är hur rumänerna väljer att benämna dem. 

Hon säger att hennes folk av rumänerna benämns som zigenare, annars finns inga skillnader. Hon 

identifierar sig inte med den bild som hon säger att många har av romer, då hon ”inte stjäl”. Som 

tidigare nämnts betonade Rodica sin tillhörighet till släktet rudari, dock ser hon sig själv även som 

rumän på grund av språket. Hon har hört att rumänerna ibland också kallar dem för rudari, vilken 

hon förklarar är varken romer eller rumäner. Hon kan inte riktigt beskriva vad det innebär att vara 

rudari, men uttrycker sig såhär: 

 

Rudari, ja det vet jag inte ens jag själv. Jag vet inte hur jag ska förklara men jag tror att 

det är en sorts rumäner, jag tror att det är zigenare som blivit rumäner. Ja så ser vi oss 

själva, zigenare som blivit rumäner. 

 



25 
 

Vidare förklarar Rodica att romer som blivit rumäner innebär att de inte pratar något eget språk, 

”de pratar inte zigenska” som hon kallar det. Hon förklarar också att det innebär att de inte klär 

sig på ett traditionellt sätt, såsom kvinnor i vissa utgrupper gör, med långa kjolar. De klär sig 

vanligtvis i byxor istället för kjol och hon väljer att kalla deras kläder för ”normala” kläder. Om 

romernas historia vet inte Rodica särskilt mycket, men hon har hört att ”zigenare”, det vill säga 

främst ”de som klär sig i långa kjolar och pratar sitt eget språk”, ursprungligen härstammar från 

Indien. Rodica poängterar dock återigen att hon inte känner att hon tillhör gruppen romer. Istället 

identifierar hon sig själv som rumän, samtidigt som understryker identitetstillhörighet kan vara lite 

komplicerat när hon befinner sig bland rumäner: 

 

Om någon kallar mig för zigenare så mår jag lite dåligt över det. Jag känner mig 

annorlunda när jag är bland rumäner och de kallar mig för zigenare. På sjukhuset och 

var vi än går så lägger de inte märke till oss så mycket, de hjälper oss sist eftersom att 

de säger att vi är zigenare. 

 

Även Daniela nämner de skillnader utöver språket, som finns jämfört med utgruppen romer som 

håller till på samma ställe som dem själva i Sverige. Hon säger att utgruppen ”brukar klä sig i stora 

kjolar” och att ”de stjäl”, vilket hennes grupp inte gör. Daniela är ”nöjd med den hon” är då hon 

inte identifierar sig med utgruppen. Hon berättar dock att hon ibland fått sitta på utgruppens plats 

för att tigga pengar när de inte är där, något hon är tacksam för. Rodica poängterar problematiken 

i Rumänien kring det som även tagits upp av flera respondenter. Problematiken är att ”alla romer 

ofta dras över en kam”, trots att de inte har samma grupptillhörighet. Rodica menar att om en viss 

grupp romer har gjort ”något felaktigt” får alla andra romer också problem, då de enligt 

allmänheten i Rumänien anses vara likadana och tenderar att exempelvis stjäla.  

 

Sammanfattningsvis framgick det av intervjuerna att kvinnorna anser sig ha flera etniska identiteter. 

Den etniska identiteten är främst kopplad till språk. Samtliga respondenter talar endast rumänska 

vilket gör att de inte identifierar sig med den utgruppen romer i Jönköping.  Utgruppen kan tala 

ännu ett språk, tillhör ett annat släkte och kommer från ett annat område i Rumänien. 

Respondenterna kallar utgruppen för ”zigenare” och anser sig inte själva tillhöra folkslag, med 

undantag från en av respondenterna. Angående identindtitetstillhörighet känner sig respontenterna 

främst som rumäner när de är hemma i Rumänien. Rumänerna verkar ändå göra skillnad på 

respondenterna och har kallat dem och deras familjer för zigenare, något som respondenterna 

upplever som negativt. Ett exempel som tas upp är den skillnad som görs i den rumänska 
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sjukvården mellan dem och övriga rumäner. Kvinnorna är medvetna om att de inte bara är 

rumäner, även om de säger att de främst känner sig som rumäner. De känner till att de tillhör det 

den minoritetsgrupp som kallas rudari, och de identifierar sig inte som romer. Vid intervjuerna 

ställdes frågan, ”vilka tillhör gruppen rudari?” Ingen av kvinnorna kunde helt svara på detta. De 

antar nämligen att rudari är romer som blivit rumäner. Rudari är enligt respondenterna ett släkte 

som arbetar flitigt och som har försörjt sig genom att tillverka och sälja saker på marknader. Det 

poängterades dock att romerna är romer och rudari är rudari.  

Identitetsroller som kvinna, mor och maka 

 

Under intervjuerna framgick att samtliga respondenter anser att det är viktigt att en kvinna ska ha 

huvudansvaret över barnen och hemmet. Kvinnan ska enligt respondenterna sköta städning, 

matlagning och se till att barnen är välklädda så att de kan gå till skolan. Detta bekräftades av 

Daniela som sa att ”mannen ska respekteras och att kvinnans uppgift är att sköta hushållet och ta 

hand om barnen”. I Sverige är det annorlunda enligt Daniela och hon berättar att hon känner till 

att ”kvinnor i Sverige arbetar” samt att ”männen kan laga mat och städa”. Vidare berättar hon att 

hon hade blivit förvånad om hennes man började städa och laga mat hemma i Rumänien. Detta 

eftersom att hon anser att män inte kan sköta hemmet lika bra som kvinnor kan. Florina framhåller 

att hennes man förväntar sig att hon ska lyda honom och att han har sista ordet i familjen. På 

frågan hur en kvinna ska vara enligt respondenten, svarade Mirela följande: 

 

Det är viktigt att man lagar mat, och städar. För en man är det samma sak, men han 

gör inte så mycket hemma. Han gör något annat istället. Jag tar hand om hemmet. I 

Sverige är det annorlunda. Hos oss är det inte så. Jag vet inte varför det är så men vi 

kanske har lärt dem att göra så eller så vill de bara inte. De är kanske lata, om jag är 

sjuk så hjälper han till, men han reser mycket med hästen och säljer saker. 

 

Innan valet togs att migrera till Sverige såg det olika ut bland respondenterna i vilken utsträckning 

de själva hade påverkan på beslutet att åka som EU-migranter. I Danielas och Florinas fall var det 

männen i familjerna som bestämde att de skulle migrera. Florina uttrycker det på följande vis: 

 

Han tog beslutet för han är familjens huvud. En kvinna kan inte göra lika mycket eller 

bestämma som en man gör. Kvinnan måste lyssna på mannen, Gud har skapat oss på 

jorden för att kvinnan ska lyssna på sin man. 
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Florina berättar dock vidare att den här gången, alltså andra gången hon är här, var det på hennes 

initiativ att mannen skulle stanna kvar hemma i Rumänien och ta hand om barnen. Detta beslut 

togs då hon menar att kvinnor tjänar mer pengar på att komma till Sverige än vad män gör. Hon 

tillägger att det dessutom är lättare för honom att hitta enstaka ströjobb hemma i Rumänien än vad 

det skulle vara för henne. Eftersom Florinas man stannade kvar i Rumänien har han varit tvungen 

att lära sig de sysslor hon annars brukar göra. Hon säger att ”trots att han är man, lagar han mat 

precis som männen här i Sverige gör”. Laura och Mirela tog, till skillnad från Daniela och Florina, 

första beslutet själva om att komma till Sverige. Första gången migrerade Laura utan sin man, trots 

att mannen till en början protesterade. Hon beskriver att ”det var tufft att migrera ensam” på grund 

av avsaknad av mannen trots att flera andra släktingar följde med. Lauras man fick, precis som 

Florinas man, klara sig själv hemma i Rumänien och ta hand om hushållet samtidigt som han 

arbetade. Trots detta återgår allt till normala vanor när Laura kommer tillbaka hem igen, då är det 

återigen hon som sköter sysslorna i hemmet. Den här gången är både Laura och hennes man i 

Sverige tillsammans, dock var det var återigen hon som tog beslutet om att de skulle åka. Hon åkte 

själv i förväg, och ringde sedan sin man för att kalla honom till Sverige eftersom hon ville ha honom 

med sig den här gången. För Rodica var det varken hon eller hennes man som kom på idén att 

migrera till Sverige. Istället var det först och främst de äldre i släkten som föreslog att de skulle 

migrera. Samtliga respondenter kommer från ett område där migration till andra länder för att tjäna 

pengar är en vanlig företeelse, ett så kallat migrationsrikt samhälle. Den äldre generationen i 

Rodicas släkt ansåg att migration skulle vara ett bra alternativt för hennes familj, då de hade det 

svårt ekonomiskt hemma i Rumänien. Båda parter var överens om att migrera och Rodica påpekar 

att hon och hennes man i allmänhet brukar ta viktiga beslut tillsammans. 

 

Det främsta skälet för kvinnorna att migrera till Sverige är att tjäna pengar för att kunna försörja 

sina barn. Deras identitet som mödrar tenderar att spela roll på deras känsloliv under tiden de är 

iväg eftersom de uttrycker att de känner att de ”inte räcker till”. När Florina kom fram till Sverige 

brukade hon gråta eftersom hon saknade sina barn. Vidare säger Florina att ”det tog tid att vänja 

sig vid att vara ifrån barnen och att det var svårt att lämna dem kvar hemma i Rumänien”. Florina 

brukar ringa varje dag för att väcka sina barn för att de ska komma iväg till skolan. Både morgon 

och kväll pratar hon med barnen, och detta har hon snart gjort under två månaders tid sedan hon 

kom till Sverige. Även Mirela uttrycker att det är svårt att vara borta från barnen. Mirela har enbart 

söner och menar att de inte klarar sig lika bra som döttrar skulle göra med matlagning, städning 

etcetera. Hon känner sig dock trygg med att hennes svärmor är kvar där hemma och tar hand om 
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barnen. Rodica uttrycker precis som de andra respondenterna att det är svårt att vara borta från 

sina barn. Hon berättar att hon endast brukar stanna utomlands två månader i taget, för att hon 

saknar barnen och därför inte kan vara borta från dem längre än så. Rodica ifrågasätter även 

utgruppen, som brukar stanna i Sverige längre perioder än ingruppen: ”Jag förstår inte hur de kan 

stanna sju till åtta månader, saknar de inte sina barn?”. Daniela svarar följande på frågan om hon 

tror att hon lever upp till de förväntningar hon har på sig utifrån sin identitet som kvinna, fru och 

mor: 

 

Det finns inget annat som jag önskar mer än att leva upp till förväntningarna. Jag sa 

att om jag även hamnar på mina bara knän så önskar jag att mina barn aldrig ska hamna 

i samma jobbiga situation som vi hamnat i. Jag vill inte se dem lida. Jag vill inte att de 

ska behöva åka och tigga som vi gjort. Jag vill inte att de i framtiden ska behöva lämna 

sina barn precis som vi gjort. Jag vill att de ska ha det bättre än oss. Varje gång jag 

pratar med dem så säger jag till dem att de inte får hamna i samma situation som vi är 

i. Läs vidare och var bra barn. Tro mig från hela min själ, jag är här och kämpar för 

mina barns skull. Jag tror ingen här i Sverige skulle utsätta sig för samma sak, det är 

väldigt svårt för både oss och barnen. 

 

Sammanfattningsvis har kvinnorna en betydande roll för familjen eftersom de förväntas ha 

huvudansvaret över barnen, barnens skolgång och hemmet. Daniela och flera av kvinnorna 

berättade att de vill leva upp till de förväntningar som ställs på dem när det kommer till skötsel av 

hushåll och barn. Samtidigt verkar det som att alla respondenter önskar att barnen ska få bättre 

förutsättningar än de själva haft och detta främst genom utbildning. Männen i familjerna har till 

skillnad från kvinnorna mer att säga till om och de tar ofta de avgörande besluten i familjen.  Trots 

detta visade resultatet att det skiljer sig i kvinnornas påverkan på beslutet att migrera till Sverige 

mellan respondenterna. I två av fem fall tog mannen det avgörande beslutet, i ytterligare två fall 

togs det av kvinnan och i det femte fallet var det ett gemensamt beslut. 
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Diskussion  

 

Utgångspunkten för studien har varit att bidra till ökad kunskap om mångfalden bland EU-

migranter i Sverige. Fokus har legat på kvinnor från den rudariska minoritetsgruppen och deras 

syn på sin identitetstillhörighet och att göra deras röster hörda. Studiens frågeställning var följande: 

 

● Hur ser kvinnor från den rudariska gruppen, som sporadiskt befinner sig i Sverige som 

EU-migranter för att tigga, på sin identitetstillhörighet? 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter har hämtats från social identitetsteori (SIT). SIT utgår, som 

tidigare nämnts, från att social identitet hänger samman med att människor känner till att de tillhör 

en viss social kategori eller en viss social grupp (Sets & Burke, 2000). Ingruppens medlemmar har 

flera gemensamma nämnare som förenar dem och som karaktäriserar deras beteenden. Människor 

tenderar ofta att ha en mer positiv än en negativ bild av sig själva, vilket i sin tur leder till att 

ingrupperna anser sig bättre än utgrupperna. Vidare utgår teorin från att det finns hierarkiska 

strukturer mellan sociala grupper. Sociala grupper kan med andra ord ses som över- och 

underordnade varandra och genom detta hierarkiska förhållande står de i olika maktförhållanden 

till varandra. Ett exempel på sådana sociala grupper där vissa maktförhållanden kan uppstå är 

kvinnor och män. Individen själv väljer sin placering inom en specifik grupp och detta kallas för 

självkategorisering. Kategoriseringar kopplade till social identitet kan ofta relateras till 

stereotypisering. Stereotypiseringar tenderar att förstärka likheter inom ingrupper samt skillnader 

mellan in- och utgrupper, och därmed även förstärka känslan av vi och de (Hogg & Vaughan, 

1995).  

 

Enligt tidigare forskning har bland annat metoden hetero-attribution använts vid mätandet av 

romsk identitet. Metoden innebär att en individ själv får beskriva någon annans beteende (Herriot, 

1997). En annan metod som använts är själv-attribution, vilket är den vanligaste metoden, där 

individen beskriver sitt eget beteende och självuppfattning med termer som romer, gypsys och 

zigenare. Studier har visat att vissa romer tenderar att undvika att bekräfta sin romska tillhörighet 

samt att det är svårt att mäta romers etnicitet och identitet (Rughiniş 2010). Respondenterna, som 

alla tillhör samma släkt, gav relativt jämförbara svar under intervjuerna och en gemensam faktor 

var tvetydigheten om deras identitetstillhörighet. Respondenterna identifieras som romer av 

omgivningen, dock var det viktigt för dem att poängtera de att de inte ”beter sig som romer”, utan 

att de tillhör folkgruppen rudari, ett folkslag som enligt dem ”arbetar hårt”. Det framgick även att 
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respondenterna identifierar sig som rumäner och att de etniska rumänerna inte samtycker. 

McGarry (2014) poängterar vikten av att belysa heterogeniteten bland romer eftersom den romska 

identiteten i vissa sammanhang kommit att beskrivas med termer som parasiter, tiggare, 

bakåtsträvare, underklass, fattiga, nomader, offer, farliga etcetera. Respondenternas svar tyder på 

att de önskar avskärma sig från denna typ av termer och istället framhäva ingruppens positiva 

sidor. 

 

Avgörande för känslan av identitetstillhörighet var språket och ingen av respondenterna talar något 

annat språk än rumänska. Detta var också en av de faktorer som främst särskiljer dem från 

utgruppen romer som befann sig i Jönköping samtidigt som ingruppen. Utgruppen talar, utöver 

rumänska, även sitt eget romska språk, romani. Utöver språket var även klädsel och beteende 

exempel på faktorer som enligt respondenterna själva skiljde de båda grupperna åt. 

Respondenterna normaliserar ingruppen med att de har ”vanliga” kläder medan kvinnorna i 

utgruppen klär sig traditionellt med långa kjolar. Den syn som respondenterna har på skillnaden 

mellan ingruppen och utgruppen stämmer överens med Thelen, Dorondel, Szöke och Vetters 

(2011) beskrivning av de båda grupperna som lyder:  

 

The rudari differentiate themselves from the Roma population through their 

profession as wood workers, whereas the Roma population is seen as consisting 

primarily of musicians. The Rudari also do not speak Romani and do not wear what 

is perceived as traditional Roma clothes. 

 

Samtliga av dessa faktorer ligger till grund för individerna i ingruppens självkategorisering. I 

jämförelse med utgruppen identifierar sig som sagt respondenterna främst som rudari och lyfter 

fram de positiva egenskaperna hos denna grupp. Respondenterna poängterar flertalet gånger att 

utgruppen ”stjäl” och har ett allmänt ”sämre” beteende än ingruppen.  

 

Enligt Helkama et al. (2009) kan minoritetsgrupper utsättas för fördomar från utgrupper. I denna 

studie visar det sig dels att ingruppen i vissa fall utsätts för fördomar och trakasserier från 

allmänheten, särskilt i hemlandet Rumänien, och dels har ingruppen själva fördomar om 

utgruppen. Detta är ett vanligt förekommande beteende enligt social identitetsteori då människor 

tenderar att ha en mer positiv bild av sin ingrupp samt anser sig som bättre än utgrupperna. Enligt 

den sociala identitetsteorin finns med detta även en risk för att det etnocentriska tänkandet kan 

öka och därmed även det konkurrensinriktade tänkandet samt känslan av vi och de (Nilsson, 2015). 
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Kommentarer från respondenterna visar på tendenser av etnocentrism då de anser att ingruppen 

tillhör ett bättre slags folk än utgruppen. Brown (2000) förklarar detta ytterligare med att känslan 

av att ingruppen är bättre än utgruppen kan leda till diskriminering dem emellan. Vid 

diskriminering av utgruppen ökar också självkänslan hos ingruppens medlemmar och de känner 

sig mer nöjda med sin tillhörighet. Detta lär vara fallet bland respondenterna och kan exemplifieras 

med en av respondenternas syn på att hon är ”nöjd med den hon är” eftersom inte identifierar sig 

med utgruppen.  

 

Utöver vikten av respondenternas etniska identitet visar studien att intervjupersonernas identitet 

som kvinna, mor och maka har en betydande roll för deras identitetstillhörighet. Ansvaret vilar på 

deras axlar att ta hand om barnen och hemmet och det är främst detta som är det bakomliggande 

skälet till deras migration. Samtliga respondenter valde att åka till Sverige för att kunna försörja 

sina barn. Deras roll som kvinna och fru tenderar att vara underordnad mannen, vilket betyder att 

männen, om än med vissa undantag, oftare har mer att säga till om i familjen. Detta fenomen är 

något som kan kopplas till social identitetsteori som utgår från hierarkiska strukturer mellan sociala 

grupper, exempelvis mellan kvinnor och män (Hogg & Vaughan, 1995).  

 

Respondenternas identitet som migranter är egentligen inte något som betonas av dem själva, det 

är istället allmänheten som i första hand använder benämningen EU-migranter för att kategorisera 

dem. De poängterar dock att de fått ett positivt bemötande från majoriteten svenskar under sin 

vistelse i landet, med enstaka negativa incidenter. Som Levinson och Sparkes (2004) betonar är det 

viktigt att poängtera att kulturer och identiteter är en process under ständig förändring, vilket 

innebär att människor kan kategoriseras inom flera olika identiteter och att dessa kan förändras 

med tiden. Något som är värt att analysera är det faktum att människor har för vana att kategorisera 

andra människor. Respondenterna kategoriserar sig själva som rudari och rumäner, frågan är vem 

som egentligen har mest inflytande över deras identitetstillhörighet? Är det omgivningen eller de 

själva? Resultatet från studien visar också på komplexitet då respondenterna just identifierar sig 

som både rumäner, rudari och ibland som romer beroende på sammanhang. En fråga att ställa sig 

är vem som egentligen tillhör en viss social grupp eller ej? Vem avgör det egentligen? Är det andra 

människor eller individen själv?  
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Sammanfattande slutsatser 

 

Som framgår av denna studie är frågan om respondenternas identitetstillhörighet mycket komplex. 

Av omgivningen kallas de EU-migranter eller romer och respondenterna visar på en medvetenhet 

om hur allmänheten identifierar dem, samtidigt som de själva främst ser sig som rumäner och 

rudari. Det som enligt denna studie är tydligt för ingruppen angående vad som skiljer dem från 

utgruppen lär inte vara lika klart för omgivningen, som tenderar att se dem båda som en enhetlig 

grupp. Studiens resultat pekar dock på att EU-migranter inte är en enhetlig etnisk grupp, eller som 

en av respondenterna själv uttryckte det: ”Romerna är romer och vi är rudari”.  

Framtida forskning 

 

En intressant uppföljning på denna studie skulle vara att även undersöka synen på identitet bland 

fler grupper EU-migranter, exempelvis den utgrupp som tidigare nämnts i studien. En sådan 

kompletterande studie skulle ge ett ännu bredare perspektiv på identitetsuppfattningen bland EU-

migranter. En annan synvinkel som också skulle kunna bredda studien är att även ge männens 

perspektiv för att jämföra om det skiljer sig från kvinnornas syn. Vidare skulle det vara intressant 

att fortsätta studien genom att intervjua fler respondenter som anser sig tillhöra gruppen rudari 

eftersom det i nuläget finns en kunskapslucka på detta område.   
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