
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Bilden av romer i uppslagsverk    
En kritisk diskursanalys av romers framställning i svenska 

uppslagsverk under perioden 1922–2019 

 

 

The image of the romani people 

in encyclopedias 
A critical discourse analysis about how swedish encyclopedias 

portray the romani people during the time period 1922–2019  

 

 

 

  KURS: Historia för ämneslärare, 91-120 hp 

  PROGRAM: Ämneslärarprogrammet  

  FÖRFATTARE: Joel Persson 

  EXAMINATOR: Laila Nielsen 

  TERMIN: VT19 



Abstract 

This is a critical discourse analysis about how encyclopedias portray romani people during the 

time period between 1922 to present day. The study applies a social constructionist theoretical 

approach combined with a critical discourse analysis. The aim is to understand how language 

plays a vital role in legitimizing oppression and constructing people as “the others”.  The 

purpose of this essay is to study how the image of romani people has changed during a time 

period when the group went from being viewed as a threat and excluded by the Swedish 

government to being integrated and becoming an official national minority with specific rights. 

This study shows that the encyclopedias between 1922-1954 was heavily influenced by racial 

biology thoughts.  The encyclopedias portray the romani people with bad characteristics and 

different from most of the population therefore constructing an image of the romani people as 

“the other”. The romani culture is described as primitive compared to western culture. The 

encyclopedias gradually stopped to describe the romani people’s appearance and associate them 

with bad characteristics as the romani people’s rights increased. Modern encyclopedias choose 

to illuminate the same type of culture as the early encyclopedias which creates a perception of 

the romani culture as static. This study also shows that the modern dictionaries focuses on the 

history of discrimination towards the romani people by the Swedish government as a way to 

apologise and reconcile with its history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

2. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 2 

2.1 Diskursanalys som teoretisk utgångspunkt ....................................................................... 2 

2.2 Diskursanalys kopplat till ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt ............................... 3 

2.3 Postkolonial teori och Andrafiering ................................................................................. 4 

3. Metod .................................................................................................................................. 5 

3.1 Material ............................................................................................................................. 6 

4.Tidigare forskning ................................................................................................................... 8 

5. Bakgrund .............................................................................................................................. 12 

5.1 Svensk rasforskning ................................................................................................... 12 

5.2 Romer som målgrupp för myndighetspolitik under 1900- och 2000-talet ................ 13 

6. Resultat och analys ............................................................................................................... 15 

6.1 Romers utseende, 1922–1954 .................................................................................... 15 

6.2 Romers karaktärsdrag, 1922–1954 ............................................................................ 17 

6.3 Romers kultur och levnadsätt, 1922–1954 ................................................................ 18 

6.4 Romers utseende och karaktärsdrag, 1955–2019 ...................................................... 22 

6.5 Romers kultur och levnadssätt, 1955–2019 ............................................................... 24 

7 Slutdiskussion ................................................................................................................... 27 

8 Sammanfattning ................................................................................................................ 32 

9 Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................... 33 

9.1 Litteratur .................................................................................................................... 33 

9.2 Uppslagsverk i tryckt form ........................................................................................ 33 

9.3 Digitaliserade uppslagsverk och källor ...................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. Inledning 

Idag är det välkänt att romer har blivit exkluderade och diskriminerade av svenska myndigheter 

under stora delar av 1900-talet. Romernas situation var kanske svårast mellan 1850–1950 då 

rasbiologin fick stort inflytande över myndighetspolitiken och allmänhetens tankegångar. Vid 

denna tid betraktades romer som ett hot mot den svenska befolkningen vilket resulterade i ett 

invandringsförbud.1 Romers situation i Sverige förbättrades successivt under andra halvan av 

1900-talet och gruppen blev officiellt en nationell minoritet i Sverige år 2000.2 Romer har gått 

från att betraktas som ett hot mot den svenska befolkningen och förbjudna att vistas i landet till 

att bli en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Men har kunskapsförmedlingen om 

romer följt samma mönster? 

I dagens samhälle lever i vi i ett överflöd av information genom medier, sökmotorer på internet 

och expertuttalanden. I sökandet av information på internet är det vanligt att vända sig till 

digitaliserade uppslagsverk som exempelvis Wikipedia eller Nationalencyklopedin.  Förr i tiden 

var information inte lika lättillgänglig, därför utgjorde uppslagsverk en viktig del i 

kunskapssökandet hos allmänheten. Ämnesexperterna som skriver uppslagsverken förmedlar 

en bild som i sin tur är påverkad av deras förhållningsätt till ämnet och de tankegångar som var 

utmärkande för sin tid. Eftersom uppslagsverk är en informationskälla som människor vänder 

sig till har uppslagsverken medvetet eller omedvetet producerat och reproducerat 

föreställningar om romer. Denna uppsats behandlar framställningen av romer i svenska 

uppslagsverk från 1920-talet fram till idag. Uppsatsens tidsavgränsning motiveras mot 

bakgrund av den förändringsprocess myndighetspoltiken gentemot romer genomgick under 

1900-talet fram till idag. En kritisk diskursanalys ligger till grund för uppsatsens teori och 

metod för att analysera olika sidor av hur romer har framställts i uppslagsverk. Genom att 

använda diskursanalys som metod går det att komma förbi språkets beskrivande roll och öka 

förståelsen av människors upplevelse av världen. Med koppling till diskursanalysen ämnar jag 

anlägga andrafiering som ett en teoretisk utgångpunkt för att undersöka hur uppslagsverken 

skapar en känsla av olikhet mellan ”självet” och ”den Andre” genom språkbruk.  

                                                 
1 Ericsson, Martin, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige: en analyserande 

kunskapsöversikt, Forum för levande historia, Stockholm, 2016. S.164  
2 SÖ 2000:2. Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 
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Tidigare forskning har framförallt centrerats kring hur medier, myndighetspolitik och 

utbildningsmaterial förhållit sig till romer vid olika tidsperioder. Min förhoppning är att genom 

att undersöka uppslagsverkens framställning av romer kan min uppsats bidra med ytterligare 

kunskap och förståelse om hur bilden av romer har sett ut från 1920-talet fram tills idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen ska undersöka framställningen av romer i svenska uppslagsverk mellan 

1922–2019. Uppslagsverken spelar en viktig roll för att definiera och förmedla kunskap och 

syftet med uppsatsen är att visa hur bilden av romer har förändrats och bibehållits under en 

period då Sveriges politik mot romerna förändrades från att ha exkluderat gruppen till att ge 

den särskilda rättigheter. Mitt fokus kommer att ligga på hur utseende, karaktärsdrag, kultur 

och levnadssätt beskrivs i uppslagsverken. 

Med detta som utgångspunkt ställs följande frågor för att analysera olika sidor av hur romer 

framställts: 

• Vika utseendefaktorer och karaktärsdrag tillskrivs romer i uppslagsverken? 

• Hur framställs romers kultur och levnadssätt i uppslagsverken? 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Diskursanalys som teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats bygger på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som både varit 

betydelsefull som teoretisk utgångspunkt och som ett slags analytisk ingång för att studera 

materialet. Diskursanalysen är kritisk i den bemärkelse att den syftar till att belysa språkets roll 

i skapandet och återskapandet av orättvisor och ojämlikheter i samhället. En central uppgift 

inom den kritiska diskursanalysen är att identifiera och analysera misstänksamma exempel på 

orättfärdiga begränsningar av människors autonomi eller förtryck.  Enligt Fairclough bör 

begreppet ”diskurs” förstås utifrån två sätt. Utifrån det första sättet är diskurs en produktiv 

social praktik vilket innebär att språkbruk producerar kunskap- och föreställningssystem, 

relationer och identiteter. Den kritiska diskursanalysen strävar efter att bidra med reflektion 

genom att studera hur samhällets konstruerar dessa delar genom språkbruk.  Utifrån det andra 

sättet menar Fairclough att ”diskurs” bör förstås som ett avgränsat sätt att förstå och tala om ett 

specifikt fenomen.  Enligt denna definition består ”diskurs” av uppsättningar av exempelvis 

begrepp och kategorier som har fått stort genomslag som sedan resulterat i politiska effekter för 



3 

 

individer och grupper.3 En tydligare redogörelse för hur diskursanalysen har använts i 

förhållande till min uppsats framgår under avsnittet ”Metod”.  

 

2.2 Diskursanalys kopplat till ett socialkonstruktionistiskt 
angreppssätt  

Diskursanalys som metod är kopplat till ett teoretiskt angreppssätt, och denna uppsats är 

inspirerad av ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt.  Socialkonstruktionism är en gemensam 

beteckning på teorier om kultur och samhälle som används i samband med diskursanalys. Det 

finns flera olika socialkonstruktionistiska angreppssätt och det är svårt att skapa en definition 

som täcker alla. Vivien Burr har gjort ett försök där hon tagit fram fyra premisser och binder 

samman fältet och som är en slags utgångspunkt för hela min uppsats eftersom det har varit 

styrande för hur jag betraktar mitt källmaterial och min användning av Faircloughs 

diskursanalys.  Den första premissen är en kritisk inställning till självklar kunskap.  Det innebär 

att vår kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten blir 

tillgänglig för oss genom våra kategorier, det innebär att vår kunskap och världsbild inte är 

spegelbilder av verkligheten utan snarare en produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Detta 

är en central premiss för min uppsats eftersom jag undersöker hur romer på olika sätt framställts 

i svenska uppslagsverk och att beskrivningarna är en produkt av hur vetenskapsmän på olika 

sätt under olika perioder har definierat gruppen. Det hänger också samman med den andra 

premissen ”historisk och kulturell specificitet”.  Denna premiss handlar om att vi är historiska 

och kulturella varelser som resulterar i att vår kunskap om världen alltid har en historisk och 

kulturell prägel. Våra representationer, världsbilder och identiteter är historiskt specifika och 

innebär att de kunde ha varit annorlunda och förändras över tid. Burrs tredje premiss, samband 

mellan kunskap och sociala processer, handlar om att vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls genom sociala processer.  Kunskap är därmed sammankopplat med social 

interaktion där vi skapar gemensamma sanningar om vad som är sant eller falskt. Burrs sista 

princip handlar om att i en bestämd världsbild är vissa handlingar naturliga och andra otänkbara. 

Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning leder till konkreta sociala konsekvenser.4  

                                                 
3
 Svensson, Peter, Diskursanalys, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2019. S. 54–56 

4
 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000. S. 11–12 
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2.3 Postkolonial teori och Andrafiering 

En annan viktig teoretisk utgångspunkt som mer direkt relaterar till min analys är andrafiering. 

Konstruktionen av ”den Andre” är ofta kopplat till postkolonial teori som kännetecknas av att 

kritiskt analysera västvärldens skildring av koloniserade länder och folk. Även om Sverige inte 

kan räknas som någon kolonialmakt så har Sverige formats av kolonialismens historia där 

Europa uppträder som ett globalt centrum där kunskap och makt utgår från. Globaliseringen har 

sedan givit upphov till frågor som ”Vilka är svenskar?”, ”vilka är européer?” och ”vilka är de 

Andra?”.5  Det resulterade i att Europas självbilder producerades i förhållande till den övriga 

världen. Föreställningar om den andre har funnits tidigare än kolonialismen men föreställningar 

både konstruerades och cementerades i större utsträckning i samband med kolonialismen. 

Föreställningar om ”de andras” (icke-européers) underlägsenhet användes för att legitimera 

kolonialländernas maktutövande. Stereotyper skapades för att befästa en artificiell känsla av 

olikhet mellan ”självet” och ”den Andre”.6 

Amartya Sen skriver i sin bok, Identitet och våld, om hur våldsamheter och konflikter i världen 

är präglade av förvirring och uppdelningar. Grunden för det tänkandet är att världens folk kan 

inordnas i ett singulärt och övergripande klassificeringssystem. Vidare förklarar Sen att denna 

syn innebär att man accepterar en solitär syn på mänsklig identitet där människor ses som 

medlemmar i en enda grupp.  Sen belyser problematiken att simplifiera den mänskliga 

identiteten till att den endast definieras utifrån civilisation eller religion.  Ytterligare beskriver 

Sen att tillskriva människor påstådda unika identiteter leder till missförstånd och konflikt 

eftersom den mänskliga identiteten är komplex och kan inte definieras utifrån ett fåtal grupper.7 

Det är konstruktionen av ”den Andre” som förklarats ovan jag kommer att undersöka i 

uppslagsverken. Hur uppsatsförfattarna har kategoriserat romer och hur de genom språkbruket 

skapar en känsla av olikhet mellan ”självet” och ”den Andre”.  Uppsatsens koppling till 

postkolonial teori bygger på att den kännetecknas av att lyfta fram kritik mot kunskap som 

västerlandet producerat om människor som skapats för att rättfärdiga ojämna maktförhållanden.  

                                                 
5 McEachrane, Michael & Faye, Louis (red.), Sverige och de Andra: postkoloniala perspektiv, Natur och kultur, 

Stockholm, 2001. S.7 
6
 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Upplaga 2, Tankekraft, 

Stockholm, 2008, S. 66–67 
7 Sen, Amartya, Identitet och våld: illusionen om ödet, Daidalos, Göteborg, 2006, S. 7–10 
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3. Metod 

Den kritiska diskursanalysen som beskrivits ovan ligger också till grund för hur jag studerar 

uppslagsverken. Diskurs är ett komplicerat begrepp och kan användas inom många områden, 

men kortfattat kan diskursanalys beskrivas som ett sätt att förstå och studera språkanvändning 

och vilka konsekvenser det får för människor och deras relationer. Genom att använda 

diskursanalys som metod går det komma förbi språkets beskrivande roll och öka förståelsen för 

dess betydelse för människors upplevelse av världen.8 Winther Jørgensen och Philips 

understryker i sin bok vikten av att inte använda diskursanalys som en analysmetod frånkopplat 

från den teoretiska och metodologiska grunden. Användandet av diskursanalys som metod är 

sammankopplat till ett teoretiskt angreppsätt. Uppsatsens teoretiska anknytning är inspirerad av 

ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt som diskuterats i uppsatsens teoridel.9  

Uppsatsens analys är inspirerad av Faircloughs modell som bygger på dimensioner eller nivåer 

av språkbruk som redogörs nedanför: 

• Den första nivån jag utgår från benämns som ”text” där texter och språkets uppbyggnad 

analyseras där mitt fokus blir att analysera uppslagsverkens vokabulär. Det jag kommer 

studera är vilket vokabulär uppslagsförfattarna väljer att använda i sina framställningar 

av romer. Exempelvis hur de tillskriver romer utseendefaktorer samt karaktärsdrag och 

om de är utmärkande eller negativa.   

• Den andra nivån jag utgår ifrån heter ”sociokulturell praktik” som innebär att analysera 

texterna och de diskursiva praktikerna i ett större sammanhang, exempelvis att ställa 

texterna mot övergripande ideologiska strömningar i samhället. I mitt fall ställs texterna 

mot rasbiologin som framförallt var framträdande under första delen av 1900-talet. 

Texterna analyseras också i relation till den successiva demokratiseringen av romernas 

rättigheter under efterkrigstiden som innebar att man succesivt gick över till en 

integrationspolitik.10 

Jag har även valt i enighet med diskursanalysen att göra en tematisering. Att tematisera innebär 

att skapa teman som bäst sammanfattar det empiriska materialet. Kortfattat handlar tematisering 

om att kategorisera och etikettera det empiriska materialet på ett sätt som besvarar de ställda 

forskningsfrågorna.11 Min tematisering utgår direkt från uppsatsens frågeställningar och utgör 

                                                 
8 Svensson 2019, S. 16 
9 Jørgensen och Phillips 2000, S. 10 
10  Svensson 2019, S. 54–56 
11 Ibid S. 142 
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även resultatdelens rubricering. Uppsatsens tematisering utgår ifrån kategorierna utseende, 

karaktärsdrag och kultur. Utifrån tidigare forskning framgår det att rasbiologiska och 

antiziganistiska tankar var utbrett under 1900-talet.12 Därför har ett särskilt fokus riktats mot 

utseendefaktorer och karaktärsdrag eftersom dessa aspekter var centrala utgångspunkter inom 

rasbiologin och antziganismen. Kulturkategorin motiveras av att kultur har varit en 

framträdande del inom myndighetspolitiken riktat mot romer under 1900- och 2000-talet.13 

• Till utseende räknar jag yttranden om romers kroppsliga utseendefaktorer och 

egenskaper samt beskrivningar om rastillhörighet  

• Till karaktärsdrag räknar jag yttranden om romers personliga egenskaper i sättet att vara 

och moraliska egenskaper, det vill säga handlande och beteende.  

• Till kultur räknar jag yttranden om romers traditioner, trosuppfattning, försörjning, 

musik, kläder, sociala strukturer och levnadsätt i allmänhet.   

 Utöver den första tematiseringen har jag delat in källmaterialet i två tidsperioder. Den första 

tidsperioden sträcker sig mellan 1922 till 1954, och den andra från 1955 till 2019. Motiveringen 

till varför jag valt att dela upp källmaterialet i två tidsperioder baseras på de stora skillnaderna 

i myndighetspolitiken som berör romer. Från början av 1900-talet till 1954 präglades politiken 

av rasbiologiska tankar som föranledde till en utvisningslag. Enligt en paragraf i 

utvisningslagen berövades romer rätten att sätta sin fot på svensk jord. Det innebar att romer 

som försökte invandra till Sverige utvisades direkt vid gränsen.14  År 1954 togs utvisningslagen 

bort och därefter försökte man genom myndighetspolitiken assimilera och senare integrera 

romerna in i det svenska samhället.  I resultatets olika teman redogör jag för vad samtliga 

uppslagsverk tar upp kopplat till uppsatsens frågeställning och Faircloughs modell. 

3.1 Material 

Källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är uppslagsverk som sträcker sig från 

1922 till 2019. Tidsavgränsningen motiveras av förändringen i svensk politik mot romer. 

Gruppen har gått från att betraktas som ett hot baserat på rasbiologiska tankar vilket först 

resulterade i exkludering till att sedan integreras och bli en nationell minoritet med egna 

rättigheter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur bilden av romer har förändrats över tid. Därför 

har jag valt att utgå från en lång tidperiod för att belysa denna förändring. Uppsatsens 

                                                 
12 Ericsson 2016 
13 Indzic Dujso, Aleksandra. Nationella minoriteter i historieundervisningen: bilder av romer i 

Utbildningsradions program under perioden 1975–2013. Lic.-avh., Umeå universitet, 2015. 
14 Ericsson 2016, S. 165–166 
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källmaterial är indelat i två tidperioder (1922–1954 och 1955–2019) med syfte att tydligare 

belysa kontinuitet och förändring. Ordet ”rom” etablerades inte i uppslagsverk förens sent 

1900-tal, gruppen benämndes istället som ”zigenare”. Undersökningen av uppslagsverken från 

1900-talet har därför utgått från ordet ”zigenare” medan uppslagsverken från 2000-talet har 

undersökts utifrån ordet ”romer”.  Analysen av källmaterialet styrs av uppsatsens 

frågeställningar. Uppsatsens avsikt är inte att göra en generalisering av svenska uppslagsverks 

framställning av romer. Syftet är att belysa hur bilden av romer har förändrats över tid utifrån 

ett antal uppslagsverk. Urvalet av uppslagsverk har motiverats genom att skapa en spridning 

utifrån uppsatsens undersökningsområde.  Syftet med uppsatsens är att undersöka bilden av 

romer, därför har jag valt att utgå från olika uppslagsverk för att se likheter och skillnader och 

därigenom öka förståelsen om bilden av romer. I några uppslagsverk har samma person 

medverkat i flera, det kan påverka utfallet av resultatet men det är viktigt att poängtera att det 

inte är en person som ansvarar för slutprodukten. Genom att göra detta urval av olika 

uppslagsverk går det argumentera för en större bredd av källmaterialet än om jag hade utgått 

från ett uppslagsverk utifrån flera upplagor.  Urvalet av uppslagsverk har även motiverats av 

huruvida de kan anses som etablerade i samhället samt innehåll. Uppslagsverken som valts ut 

har utgetts i flera upplagor och går därmed argumentera för att de haft en betydande andel läsare 

och kan därmed anses vara etablerade hos allmänheten. Uppslagsverk som inte haft ett 

substantiellt innehåll för att göra en analys ut av har fallit bort, exempelvis Norstedts 

uppslagsbok. I granskningen av uppslagsverk förekom det upplagor vars innehåll var identiska 

med varandra, exempelvis upplaga 3 och 4 av Nordisk familjebok. Att innehållet är identiskt är 

ett resultat i sig men jag har valt att välja bort de upplagorna eftersom de inte faller in i den 

bredd jag eftersträvar med mitt källmaterial.  

Följande uppslagsverk utgör den första tidsperioden, 1922–1954: 

• Nordisk familjebok- 1922 

• Bonniers konversationslexikon-1928 

• Nordisk familjebok 1937 

• Svensk uppslagsbok-1937 

• Kunskapens bok- 1940 

• Bonniers konversationslexikon-1950 

Följande uppslagsverk utgör den andra tidsperioden, 1955–2019: 

• Svensk uppslagsbok-1955 
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• Bra böckers lexikon-1981 

• Nationalencyklopedin-2019 

• Wikipedia-2019 

Wikipedia och Nationalencyklopedin är hämtade från respektive hemsidor. Den andra upplagan 

av Nordisk familjebok, även känd som Uggleupplagan, är hämtad digitalt från Projekt 

Runeberg. Resterande uppslagsverk är hämtade i tryckt format. 

Av de uppslagsverk som utgör uppsatsens källmaterial utmärker sig Wikipedia i förhållande till 

de övriga. Det som skrivs i Wikipedia behöver nödvändigtvis inte vara skriven av en expert 

inom det författade området. Wikipedia är dock ett välanvänt uppslagsverk bland allmänheten 

och likt väl framställer Wikipedia en bild av romer som gör uppslagsverket intressant i 

förhållande till uppsatsens syfte.  

4.Tidigare forskning 

Det finns några centrala studier som belyser bilden av romer under min undersökningsperiod 

utifrån andra perspektiv och andra typer av källmaterial.  De flesta studierna fokuserar på 

myndighetspolitik mot romerna eller framställningen av romer i utbildningsmaterial och 

medier.  

När det gäller myndighetspolitik så analyserar Norma Montesino Parra i avhandlingen 

Zigenarfrågan: intervention och romantik svensk ”zigenarpolitik” under perioden 1880–1970. 

Med ”zigenarpolitik" menar Montesino de statliga beslut och åtgärder som berörde de individer 

som identifierade sig som zigenare. En del av avhandlingens syfte är att belysa vilken syn på 

zigenare politiken speglar. Montesino understryker att för att undersöka zigenarpolitiken måste 

den kopplas samman med det sammanhang den uppstod inom.  Det innebär att besluten som 

gällde för zigenare samt de föreställningar som skapats om zigenare sätts i ett större 

sammanhang kopplat till det rådande samhället. Ytterligare studerar Montesino kontinuitet och 

brytning i föreställningar om zigenare.15 Avhandlingens empiriska källmaterial bygger på 

offentliga dokument. Källmaterialet för perioden 1880–1970 omfattas av statliga utredningar 

och undersökningar med tillhörande underlagsmaterial samt riksdagsprotokoll.16 I sin analys 

kommer Montesino fram till att specifika egenskaper tillskrevs zigenare som utgör delar av en 

”berättelse” konstruerad för att legitimera statens inventioner. Vidare förklarar Montesino att 

                                                 
15  Montesino Parra, Norma, Zigenarfrågan: intervention och romantik, Socialhögsk., Univ., Diss. Lund: Univ., 

2002, Lund, 2002. S. 13 
16 Ibid S.14 
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staten hade en strävan att organisera, kontrollera och styra de som befann sig inom det egna 

territoriet. I denna process fick en del vara med men andra lämnades utanför. De som lämnades 

utanför var särskilt de som inte hade någon fast bostad eller möjlighet att klara den egna 

försörjningen. 

I studien kommer Montesino också in på bilden av romer genom att diskutera hur ”berättelsen” 

skapats om zigenare var att de tillhörde en del av mänsklighetens gemensamma historia men de 

placerades längst ner i utvecklingskedjan.17 Vidare förklarar Montesino att genom 

kategorisering av fattiga och fattigvårdslagar definierades zigenare som främlingar under 1900-

talets första del. När zigenare skulle utvisas identifierades de som främlingar och beskrevs med 

egenskaper som underströk avståndet mellan dem och övriga befolkningen genom att framställa 

dem som annorlunda. När zigenare skulle inkluderas definierades de utifrån sin närhet genom 

egenskaper som visade på likhet med den övriga befolkningen.18 Det som gör Montesino 

avhandling intressant i relation till min uppsats är att hon studerar hur romer har framställts 

genom stora delar av 1900-talet i relation till det rådande samhället. Ytterligare en intressant 

aspekt att betrakta utifrån mitt källmaterial är huruvida romer tillskrivs egenskaper utifrån ett 

främlingsperspektiv eller ett närhetsperspektiv. 

Medan Montesinos studie framför allt handlar om hur myndighetspersoner hanterat romer så 

finns det också ett par studier som mer direkt handlar om föreställningar om romer och vad som 

skulle kunna betecknas som diskurser utifrån liknande material som jag använder. Aleksandra 

Indzic Dujso undersöker i sin avhandling, Nationella minoriteter i historieundervisningen, 

Utbildningsradions program i historia och samhällskunskap om romer. Hennes syfte är att 

utifrån en postkolonial teoriansats undersöka hur bilden av romer har förändrats mellan 1975–

2013.19 Dujso ämnar undersöka hur romer har framställts i utbildningsradions program samt 

hur bilden av romer har förändrats över tid. För att tydligare uppmärksamma kontinuitet och 

förändringar i källmaterialet delar hon in det i tre tidsperioder (1970–1990, 1990–2000 och 

2000–2013).20 Den romska familje- och släktsammanhållningen, jämställdheten mellan könen 

samt förväntningar och krav den romska kulturen ställer på könen får stort utrymme enligt 

Dujso. I resultatet framgår det att den romska etniciteten och kulturen framställs som statisk, 

traditionsbunden och oföränderlig jämfört mot den moderna och jämställda svenska kulturen.  

Den första tidsperioden framställer en kollektivistisk romsk kulturell identitet som är 

                                                 
17 Montesino Parra 2002, S. 74 
18 Ibid S. 191 
19 Indzic Dujso 2015, S. 9 
20 Indzic Dujso 2015, S. 107–108 
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annorlunda och skiljer sig från majoritetssamhällets individualistiska gemenskap. Dikotomin 

mellan ”oss” och ”de andra” framgår också i den andra tidperioden, dock införs inslag av 

konstruktivistiska och kontextberoende drag i programmens representation hävdar Dujso.  Sista 

perioden präglas av en mer ifrågasättande och diskuterande framställning som luckrar upp 

bilden av oföränderlighet i den romska kulturen.21. Dujso hävdar att genom samtliga 

tidsperioder återkommer dikotomin mellan det moderna västerländska och det traditionella och 

oföränderliga romska. I den tredje tidsperioden kan Dujso utläsa en förändring i och med att 

den romska kulturens yttre attribut får ett minskat utrymme. Dujso gör tolkningen att den typen 

av kunskap har ”spelat ut” sin roll och anses inte vara lika intressant.22  

Förändringen i bilden av romer sker under den avslutande tidsperioden där nya diskursiva 

kategorier tillkommer. Den första kategorin är att diskrimineringsdiskursen görs till en del av 

den gemensamma svensk-romska berättelsen. Den andra kategorin är att den romska kulturen 

som representeras främst genom språk och musik framställs som en del av det svenska 

kulturella arvet.  Fortsättningsvis hävdar Dujso att kontinuiteten framträder genom att den 

romska kulturella och etniska identiteten knyts till det traditionella. Dujso poängterar att den 

homogena och entydiga bilden av den romska identiteten bryts i samband med nya diskursiva 

kategorier om tillkommer.  Förändringen förklarar hon vara en följd av det empiriska 

materialets kontextuella sammanhang där det sker en förändring i invandrar- och 

minoritetspolitiska diskursen.23  Dujsos avhandling är intressant eftersom hon tittar vad som är 

framträdande i framställningen av romer samt hur bilden av romer har förändrats över tid samt 

att tidsperioden Dujso undersöker i sin avhandling är en del av den tidsperiod jag undersöker i 

min uppsats. Det som skiljer våra undersökningar åt är att jag arbetar med ett annat källmaterial 

vilket gör det intressant att dra jämförelser om bilden och framställningen av romer har 

förändrats på likartade sätt utifrån mitt källmaterial.  

I boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar av Jan 

Selling undersöks den svenska antiziganismen i ett långt tidsperspektiv. Selling definierar 

antiziganism utifrån begreppet ”zigenare” som återkopplar till fantasier och fördomar som ofta 

resulterar i exkluderande praktik. Selling använder sig av en diskursanalys där han analyserar 

enskilda texter i relation till övergripande diskursformationer. Det görs i syfte att kunna 

                                                 
21 Indzic Dujso 2015, S. 110–111 
22 Ibid S. 112 
23 Indzic Dujso 2015, S. 115–116 
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identifiera mönster i texter och göra jämförelser i ett stort material för att slutligen kunna 

formulera kategorier och hypoteser.24  

Sellings studie visar att antiziganismen konstruerades i samspelet mellan exkluderande och 

essentialistiska diskursformationer kring kollektivsymbolen ”zigenare”.  Enligt Selling hålls 

antiziganismen ihop av uppfattning om att zigenare inte kan accepteras i samhället. Studien 

redogör för olika typer av antiziganism som skiljer sig i vad zigenarens essens är vilket har 

resulterat i olika strategier för exkludering.  Antiziganismen som var grundad på sociala 

kriterier har utmynnat i olika former av repression eller assimileringsstrategier. Den 

kulturistiska antziganismen har eftersträvat kulturell avprogrammering.25 Antiziganismen som 

Selling undersöker är påtaglig under den tidsperiod jag undersöker i min uppsats. Därför är det 

av intresse se om och i så fall hur antiziganismen återspeglar sig i uppsatsens källmaterial.  

I tidskriften ”Såsom det brukas med tattare” undersöker Martin Ericsson 17 fall av kollektivt 

våld mot familjer utpekade som tattare eller zigenare.  Syftet med artikeln är att belysa den 

lokala exkluderingen i form av våldsaktioner mot familjer utpekade som tattare och zigenare 

under tidperioden 1872–1955. Ericsson undersöker våldsaktionerna med lokalbefolkningen 

som initiativtagare och deltagare samt hur samhällsaktörer som lokalpolitiker och 

lokaltidningar förhöll sig till dessa händelser. De frågor Ericsson eftersträvar att besvara är 

bland annat vilka faktorer som möjliggjorde våldsaktionerna och deras påverkan på förloppet, 

vilka lokala aktörer som var drivande samt hur olika samhällsaktörer förhöll sig till aktionerna. 

Ericsson eftersträvar även att besvara huruvida våldsaktionerna präglades av kontinuitet eller 

förändring.26  Källmaterialet som ligger till grund för undersökningen är samtida källmaterial i 

relation till våldsaktionerna i form av tidningsartiklar, rättegångshandlingar och journalistiska 

intervjuer med ögonvittnen.27 I slutsatsen kommer Ericsson fram till att våldsaktioner förekom 

mot både tattare och zigenare och verkar främst vara ett landsbygdsfenomen.  Det kollektiva 

våldet mot zigenare och tattare förklaras vara en del av Sveriges moderna 1900-tals historia 

eftersom flera våldsaktioner skedde efter andra världskriget. Ericssons undersökning visar att 

konfliktrepertoaren mot zigenare präglades av kontinuitet. Våldspraktiken kännetecknades av 

en systematisk förstörelse av romers bostäder. Enligt Ericsson mobiliserades våldsaktionerna 

                                                 
24 Selling, Jan, Svensk antiziganism: fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar, Sekel, Limhamn, 

2013. S. 12–15 
25 Ibid S. 181–182 
26 Ericsson, Martin, ”Såsom det brukas med tattare”, kollektivt våld mot familjerutpekade som tattare eller 

zigenare 1872–1955. Historisk tidskrift. Vol. 137, Nr. 1, 2017, S. 39 
27 Ibid S. 45–46 
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mot zigenare genom rykten om romska individers påstådda brottslighet. Ericsson hävdar att den 

viktigaste slutstaten från undersökningen är att samhällsaktörer som press, polis och 

lokalpolitiker spelade en stor roll för möjligheten att utföra våldsaktioner samt att de 

legitimerade dem.28  Det som gör Ericssons undersökning intressant i relation till denna uppsats 

är att han belyser exkluderingen mot romer och hur samhället drar upp gränser mellan ett 

föreställt vi och ett föreställt dem under en tidsperiod som går i enighet med denna uppsats.   

Den tidigare forskningen har framför allt centrerats kring myndighetspolitik, 

utbildningsmaterial eller medier. Genom att belysa framställningen av romer i uppslagsverk 

kan denna uppsats bidra med ökad kunskap och förståelse om hur föreställningar och 

stereotyper av romer har etablerats i det svenska samhället. Uppsatsen kan på så vis bidra med 

ökad kunskap och förståelse om hur bilden av romer har förändrats över tid.  

5. Bakgrund  

Uppsatsens användande av kritisk diskursanalys som metod innebär att källmaterialet 

analyseras i förhållande till de ideologiska strömningarna i samhället. I detta avsnitt kommer 

jag redogöra för den historiska kontexten som utgör den tidperiod uppslagsverken är skrivna i. 

Först kommer jag redogöra för den svenska rasforskningen som influerade svensk politik och 

allmänhetens världsuppfattning under stora delar av 1900-talet. Sedan belyses 

myndighetspolitiken som direkt riktade sig mot romer under 1900- och 2000-talet. 

5.1 Svensk rasforskning  

Den svenska rasforskningstraditionen har sin framväxt under 1700-talet med ansatser till en 

vetenskaplig indelning av mänskligheten baserat på bland annat hudfärg. Men det var 

framförallt på 1800-talets mitt rasforskningen etablerade sig i Sverige i samband med att man 

började studera kranier. Forskningen användes för att bevisa att den ”nordiska rasen” som 

påstods leva i Sverige har funnits i Sverige sedan årtusenden tillbaka och att denna ”ras” var fri 

från ”rasblandning” och världsunikt ”ren”. Vid början av 1900-talet gjorde rasforskare och 

rasbiologer anspråk på att man kunde förklara människors sociala beteenden och psykiska 

egenskaper. De ansåg att genom rashygien kunde man minska förekomsten av sjuka, kriminella 

och ”sinnesslöa” i befolkningen. Dessa tankar växte i samband med en kraftig utbyggnad av 

socialpolitiken vilket resulterade i att rasforskningen kom att institutionaliseras i högre grad. 

                                                 
28 Ericsson 2017, S. 59–62 
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Forskarna som drev denna process beskrevs som ett ”rasbiologiskt nätverk” där Herman 

Lundborg var en ledande aktör.29  

Idéerna som var bärande för det rasbiologiska nätverket och Lundborgs forskning var inslag av 

nationell idealism där folket och kulturen spelade en lika stor roll som generna eller 

arvsanlagen. Ytterligare en bärande idé var att andelen arvsanlag som ledde till kriminalitet, 

sjukdomar, ”asocialitet” och allmän svaghet ökade i den svenska befolkningen. Anledning till 

denna ökning ansågs till största del bero på att den ”rena” nordiska rasen korsade sig med andra 

raser, dvs. rasblandning.30  Vid 1930-talet utsattes institutionen för tung kritik vilket senare 

resulterade i att verksamheten inriktade sig på folkhälsofrågor, mediciniska och genetiska 

frågor samt bytte namn på 1950-talet till Institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala 

Universitet.31  

Forskningen om svensk rasforskning har fokuserats på tidigt 1900-tal då framförallt Lundborg 

var chef för det rasbiologiska institutet vilket har resulterat i att kunskapen om institutet efter 

1935 är torftigt. Även om institutet ändrar riktning efter Lundborg betyder det inte att 

rasforskningstraditionen försvann. På 1960-talet genomförde institutet undersökningar av 

svenska romer som involverade blodgruppsundersökningar och andra äldre mätmetoder. Fram 

till 1970-talet kunde man ta del av undervisning om ”människoraser” vid Uppsala universitet. 

Den rasforskningstradition som etablerades i mitten på 1800-talet levde kvar i någon mening 

genom sent 1900-tal.32   

5.2 Romer som målgrupp för myndighetspolitik under 1900- och 
2000-talet 

År 1907 antogs en utredning om skärpt migrationspolitisk med anledning av att politiker var 

rädda för att svenskt arvsanlag skulle försvinna ur landet. Vid denna tid emigrerade svenskar 

västerut samtidigt som det pågick en invandring av ”lågt stående individer” som enligt politiker 

medförde ett politiskt, ekonomiskt och rasligt hot mot Sverige. Utredningen ledde till 1914 års 

utvisningslag.33 I denna lag fanns en paragraf som innebar att romer inte fick sätta en fot på 

svensk jord. Romer betraktades med stark fientlighet av svenska myndigheter vid början av 

1900-talet. Gruppen ansågs vara lösdrivare och deras kringresande levnadssätt uppfattades som 

                                                 
29 Ericsson 2016, S. 264 
30 Ibid S. 200 
31 Ibid S. 264–265  
32 Ibid S. 228, 265 
33 Ericsson 2016, S. 164 
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ett problem. Invandringsförbudet mot romer togs bort år 1954, ungefär vid samma tid som 

”svenska zigenare” fick sin status som svenska medborgare.34 

År 1954 gjorde staten en zigenarutredning som handlade om hur dessa nya medborgare skulle 

inordnas i det svenska samhället.  Det kom att kallas ”zigenarfrågan” och utredningen var att 

finna strategier för hur frågan kunde lösas. ”Zigenarfrågan” kom att forma myndigheternas 

politik och praktik gentemot romerna i Sverige. Centrala tankegångar var att romernas olikhet 

i jämförelse med majoritetsbefolkningen resulterade i deras utanförskap. Enligt den svenska 

myndigheten utgjorde romernas utanförskap ett problem för deras omgivning och dem själva 

vilket inte kunde accepteras. Romer skulle därför förvandlas till nyttiga medborgare genom 

assimilering. 35 

På 1960-talet började också krav på romers rättigheter uppmärksammas, bland annat av 

företrädare inom gruppen själv, exempelvis Katarina Taikon.36  På 1970- och 1980-talet fick 

Sverige en ny invandrarpolitik som bröt mot den tidigare assimileringspolitiken. Politiken 

präglades av begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan med förhoppningen att kunna 

integrera invandrare och minoritetsgrupper i majoritetssamhället. En central tanke var att 

invandrare och minoritetsgrupper skulle kunna behålla sin ursprungliga identitet trots 

integrering. Invandrargrupper och majoritetsbefolkningen skulle samarbete med syfte att öka 

förståelse och skapa respekt för skilda kulturer.37 Politiken från 90-talet och början av 2000-

talet handlade om att främja kulturarvet. Det innebar den svenska såväl som minoriteternas 

kulturer som skulle främjas och bevaras. År 2000 blev romer officiellt en nationell minoritet i 

Sverige vilket innebar ökade rättigheter genom ett statligt ansvar att skydda romer från 

diskriminering samt skydda och främja den romska kulturen och språket.38 På 2000-talet söker 

man uppgörelse och ber om ursäkt för diskrimineringen av minoriteter, exempelvis romer. Man 

börjar arbeta för att förbättra romernas situation i Sverige samtidigt som det framkommer i 

utredningar att romer fortfarande lever i allvarligt utanförskap. Man skapar en vitbok som 

belyser övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.39  

 

                                                 
34 Ericsson 2016, S. 165–166 
35 Norma, Montesino, Ida Ohlsson, Al Fakir, Romer i Sverige, ett socialhistoriskt perspektiv. Socialmedicinsk 

tidskrift. Vol. 92, nr. 3, 2015: 309–310 

36 Taikon, Katarina, Zigenerska, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1963 
37 Indzic Dujso 2015, S.  46–47 
38 SÖ 2000:2. Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 
39 Indzic Dujso 2015, S. 61-62,76-77 
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6. Resultat och analys 

I denna del kommer jag att redogöra för uppslagsverkens framställning av romer. Mitt fokus 

ligger på hur utseende, karaktärsdrag, kultur och levnadssätt beskrivs i uppslagsverken. 

Uppslagsverken kommer att analyseras i förhållande till sin historiska kontext som framgår i 

uppsatsens bakgrundsdel samt utifrån konstruktionen av ”den Andre” som redogjorts för i 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppslagsverken är indelade i två tidsperioder. I den 

första delen redogör jag för uppslagsverken mellan åren 1922–1954 och den andra delen utgörs 

av uppslagsverken från tidsperioden 1955–2019. 

6.1 Romers utseende, 1922–1954 

Tidsperioden mellan 1922–1954 går det att se en tydlig prägel av rasbiologiska tankegångar. 

Utseendefaktorer och karaktärsdrag tillskrivs romer i samtliga uppslagsverk under denna 

tidsperiod. Romers kroppsbyggnad beskrivs i uppslagsverken som välvuxna, medellånga, 

smärta, smidig och i allmänhet betraktas som bildskön och harmonisk.40 Det uppslagsverk som 

ger den mest detaljerade beskrivningen av romers utseende är den andra upplagan av Nordisk 

familjebok. I uppslagsverket beskrivs romer ha små händer och fötter, hög panna, ofta rakt och 

långt svart hår, böjd näsa och sneda ögon.41 Romers hår och ögon är något som beskrivs i 

samtliga uppslagsverk. Hårfärgen beskrivs alltid som svart och ofta strävt eller rakt men 

uppslagsverkens beskrivning av ögonen varierar. Ögonfärgen beskrivs i de flesta uppslagsverk 

som mörkbruna och i några fall som glänsande.42 Den andra upplagan av Nordisk familjebok 

utmärker sig genom att beskriva romers ögon som sneda och svarta.43 En tolkning till varför 

uppslagsverket väljer att beskriva ögonfärgen som svart snarare än mörkbrun (vilket rimligtvis 

borde vara den färg de syftar på) kan vara för att förstärka bilden av romer som ”främlingar” 

och annorlunda.  

Uppslagsverkens beskrivningar av romers hudfärg varierar från mörk grönbrun och brungul till 

olivfärgad och olivgul. Även i denna bemärkelse skiljer sig den andra upplagan av Nordisk 

familjebok i deras beskrivning gentemot de övriga uppslagsverken. Romer beskrivs ha en 

                                                 
40 Lorents, Yngve, Johansson, Gotthard. ”Zigenare”. Bonniers konversationslexikon. Upplaga 1, Albert 

Bonniers, Stockholm, 1928. S. 1371–1375 
41 Westrin, Theodor. ”Zigenare”. Nordisk familjebok. Upplaga 2. 1922. http://runeberg.org/nfcm/ (Hämtad 

2019-04-20) S. 771–772 
42 Lorents, Yngve, Söderberg, Verner. ”Zigenare”. Nordisk familjebok. Upplaga 3, Nordisk familjebok, 

Stockholm, 1937. S. 1173-1174 
43 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
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oförmåga att rodna på grund av sin mörka och grönbruna hudton.44 Det går att göra flera 

tolkningar varför uppslagsverket väljer att skriva denna formulering. De kan syfta på att det är 

svårare att upptäcka den rödaktiga färgnyansen i ansiktet på grund av romers hudton. Att rodna 

är dock förknippat med känslor som blyghet, skam eller kärlek. Att uppslagsverket väljer ordet 

”oförmåga” går att tolka som uppslagsverket gör en framställning av romer som annorlunda i 

den bemärkelse att de inte visar känslor på ett vanligt sätt.   

Romers skönhet är något som ofta uppmärksammas i uppslagsverken. Det beskrivs att det är 

välkänt att romer har vackra drag och är kända för sin skönhet. Några av uppslagsverken skriver 

att romers välkända skönhet har starkt överdrivits och är egentligen av ”flyktig art”.45 I 

uppslagsverken skiljer man också på skönheten mellan könen. Männen beskrivs vara vackrare 

än kvinnorna men att kvinnorna är bländande sköna fram tills efter deras första barn och att 

kvinnor åldras hastigt.46 Det uppslagsverk som skiljer sig mest ifrån de övriga är Kunskapens 

bok. Likt rubriken ”Europas romantiska vandringsfolk” antyder återger uppslagsverket en 

romantiserande bild av romers utseende. Håret beskrivs som kolsvart, hyn är olivgul, tänderna 

är glimmande vita och ögonen är blixtrande bruna.47  

I uppslagsverken framgår tankarna om raser i samband med att romer definieras som en ras. I 

Bonniers konversationslexikon skrivs det att romer länge har bevarat en stark rasrenhet och 

inbördes sammanhållning på grund av att man förkastar förbindelser med främmande element 

och bestraffar det.48 Den andra upplagan av samma uppslagsverk delar sin föregångares 

uppfattning och skriver att romer har kunnat hålla sig kvar i små grupper trots förföljelse tack 

vare sin förmåga att spårlöst försvinna vid hotande fara. Fortsättningsvis skriver uppslagsverket 

att romer har på 1800-talet beblandats med landets befolkning som gett upphov till den 

särpräglade blandrasen ”tattare”.49 I Bonniers konversationslexikon framgår det en konstruktion 

av romer som ”de andra” eftersom deras formulering hävdar att det finns en rasskillnad mellan 

den svenska befolkningen och romer samt att romer inte tillhör den svenska befolkningen.  

 

                                                 
44 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
45 Elvin, Axel. ”Zigenare”. Bonniers konversationslexikon. Upplaga 2, Bonnier, Stockholm, 1950. S. 1355–1356 
46 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
47 Bolin, Iwan. ”Zigenare”. Kunskapens bok. Upplaga 1, Natur och kultur, Stockholm, 1940. S. 3810 
48  Bonniers konversationslexikon, Upplaga 1, 1928.  S. 1375–1376 
49 Bonniers konversationslexikon, Upplaga 2, 1950. S. 1357–1358 
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I Svensk uppslagsbok förmedlas en beskrivning av romer med en tydlig prägel av rasbiologiska 

tankar: 

Den renaste z.-typen finnes i våra dagar på Balkan, där z. äro av medellängd 

el. något därunder, till o. 70 % långskalliga, oftast lockhåriga och med en 

hudfärg växlande från normal sydeuropeiska till negerbrun.50 

De rasbiologiska tankarna är tydliga i samband med att uppslagsverket pratar om rasrenhet som 

var en central tanke i rasbiologin där ”rasblandning” ansågs leda till ”orenare” raser. Att 

uppslagsverket väljer att beskriva romers utseende utifrån storleken på kranier är också något 

som var utmärkande för den svenska rasbiologin från 1800-talets mitt och framåt.51 Det går 

även att se en tydlig andrafiering i exemplet där sydeuropeisk hudfärg definieras som normal 

medan ”negerbrun” definieras som onormalt.  

6.2 Romers karaktärsdrag, 1922–1954 

De karaktärsdrag som tillskrivs romer är negativa i samtliga uppslagsverk. Karaktärsdragen 

som oftast tillskrivs romer är lögnaktig, hämndgirig, lat, slug, opålitlig och tjuvaktig. Att romer 

framställs som lata är direkt kopplat till att de anses besitta en naturlig obenägenhet till att utföra 

hårt eller regelbundet arbete. Framställningen av romer som tjuvar, lögnare och bedragare 

återger de flesta uppslagsverken och kopplas till romernas historia. Den andra upplagan av 

Bonniers konversationslexikon skriver om hur romer vid sin första tid i Europa uppgav sig för 

att vara kristna pilgrimer och på så vis lyckades etablera sig i Europa. Därefter förklaras det att 

romer blev förföljda på grund av sitt tjuveri och bedragarkonster.52 Den tredje upplagan av 

Nordisk familjebok beskriver också hur länder snabbt kom i underfund med romers 

parasiterande och asociala natur vilket resulterade i hätska förföljelser och understryker att 

ingen lyckats befria sig från dem.53 Enligt den andra upplagan av Nordisk familjebok anses 

romer överallt definieras utifrån de negativa karaktärsdragen och vara ett föremål för förakt och 

avsky på grund av deras kringresande liv.54 

Som nämnts tidigare framgår det tydligt att uppslagsverken från denna tidsperiod är influerade 

av det rasbiologiska tänkandet. Romer betraktas som ett folk som kännetecknas av specifika 

karaktärsdrag. Det rasbiologiska tänkandet blir tydligare i uppslagsverkens formuleringar när 

                                                 
50 Carlquist, Gunnar. ”Zigenare”. Svensk uppslagsbok. Upplaga 1, Baltiska förlaget, Malmö, 1937. S. 500 
51 Ericsson 2016, S. 264 
52 Bonniers konversationslexikon, Upplaga 2, 1950. S. 1355–1356 
53 Nordisk familjebok, Upplaga 3, 1937. S. 1171–1172 
54 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
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de påstår att romers obenägenhet till hårt eller regelbundet arbete, asocialitet och parasiterande 

karaktär är kopplat till deras ”natur”.55 Romernas negativa ”natur” förklaras också i samband 

med deras historia. En tolkning till varför uppslagsverken gör dessa kopplingar är att de 

försöker påvisa att romer alltid har förknippats med något negativt och att romer är det än idag 

för att befästa en känsla av olikhet mellan romer och majoritetsbefolkningen samt legitimera 

olika myndigheters maktutövande mot romer.  I uppslagsverken går det även att utläsa tanken 

om att andra ”raser” utgör ett hot mot den svenska befolkningen och att arvsanlag från ”lägre 

stående individer” leder till asocialitet och kriminalitet som framgår i Ericssons forskning.56  

Utifrån uppslagsverken definieras romer som kriminella, asociala och parasiterande.57 Att de 

använder ordet parasiterande innebär att romer likställs med parasiter som lever vid, tar näring 

av och skadar sitt värddjur som i detta fall är majoritetsbefolkningen. Romer definieras med 

andra ord som en objuden gäst.  

6.3 Romers kultur och levnadsätt, 1922–1954 

Samtliga uppslagsverk redogör för romernas kringresande liv där de beskrivs leva i små flockar, 

stammar eller klaner som består av närbesläktade familjer.58  Andra upplagan av Svensk 

uppslagsbok skriver att den romska kulturen är nästan densamma sedan romerna kom till 

Västeuropa på 1400-talet.59  De beskrivs leva i utkanter av städer i tält och vagnar där de vistas 

högst ett antal veckor och försörjer sig genom sina färdigheter. 60 Romers arbeten beskrivs vara 

uppdelat mellan män och kvinnor där männen framförallt försörjer sig som musikanter, 

hästhandlare och smeder.61Kvinnornas försörjning beskrivs framförallt bestå av tiggeri eller 

bedriva spådom. Enligt svensk uppslagsbok är spådomen endast en täckmantel för att kunna 

bestjäla medborgare.62  Nordisk familjebok hävdar att kvinnor och barn begår snatteri.  I 

uppslagsverken förklaras det också att romer lever i länder som har höjts sig till en viss kultur 

samt att de är socialt beroende av värdfolket.63 Framställningen av romernas beroende av 

värdfolket och sätt att försörja sig genom tiggeri, snatteri och bedrägeri går att koppla till tanken 

om romer som parasiterande där de livnär sig och skadar den övriga befolkningen.   

                                                 
55 Nordisk familjebok, Upplaga 3, 1937. S. 1173–1174 
56 Ericsson 2016, S. 165–166 
57 Nordisk familjebok, Upplaga 3, 1937. S. 1173–1174 
58 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
59 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 497–498 
60 Nordisk familjebok, Upplaga 3, 1937. S. 1173–1174 
61 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
62 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 497–498 
63 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 
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En observation är att i de flesta uppslagsverken framgår det inte någon tydlig förklaring till 

varför romer lever ett kringresande liv, de beskrivs oftast som att de helt enkelt inte är kapabla 

till att leva ett bofast liv. Kunskapens bok är det enda uppslagsverket som försöker ge en 

förklaring. Kunskapens bok hävdar att det inte går med säkerhet att säga varför romer lever ett 

kringresande liv och därför har man förklarat det som att det ligger i deras ”blod”.  Istället för 

att peka på att de ligger i romernas blod hävdar uppslagsverket att vandringsdriften är ett resultat 

av deras historia. Uppslagsverket förklarar att de har sedan långt tillbaka i tiden drivits till 

vandrande fot vilket resulterat att romer saknar religiösa och sociala föreställningar samt att de 

inte varit inställda på samhällsorganisation vilket har lett till att de inte kan uppgå i andra folk 

med en högre kultur. Romer har sedan bemötts med misstro, förakt och förvisning vilket har 

lett till att landsvägen har blivit deras hem.64 Kunskapens bok för ett resonemang som skiljer 

sig från de övriga uppslagsverken då de andra uppslagsverken pekar på att romernas 

utanförskap är självförvållat på grund av deras negativa karaktärsdrag och att romer själva anser 

att främmande element är förkastliga.65 Kunskapens bok antyder att det är på grund av 

majoritetsbefolkningens negativa associationer som har lett till romers kringresande liv.  

Enligt uppslagsverken leds varje stam eller klan av en hövding som väljs ut av de övriga 

medlemmarna. De flesta uppslagsverken redogör inte för hövdingens uppgifter mer än att det 

alltid är en man och att han står högst i hierarkin. Svensk uppslagsbok är det enda uppslagsverket 

som beskriver hövdingens roll i förhållande till andra medlemmar i stammen. Mannen som 

utses till hövding har på ett eller annat sätt utmärkt sig genom sitt inflytande eller sin duglighet.  

Hövdingen beskrivs vara ledare, präst, domare och för talan för stammen i offentliga 

sammanhang. Han är även den högsta instansen vid rättsutövning och beskrivs som sträng och 

obönhörlig och kan utesluta medlemmar ur stammen.66 I Svensk uppslagsbok och Nordisk 

familjebok skriver man också att varje stam har en stammoder.  Hennes uppgift är att vårda 

stammens seder och traditioner samt att ge råd. Stammoderns auktoritet och makt beskrivs vara 

större än hövdingen kring stammens inre angelägenheter.67 

I de flesta uppslagsverken framstår det som att romer är vidskepliga men saknar religiösa 

föreställningar. När romers nämns i samband med religion är det oftast i relation till deras 

negativa karaktärsdrag. Nordisk familjebok skriver att romer helt saknar religiösa 

                                                 
64 Kunskapens bok, Upplaga 1, 1940. S. 3811 
65 Bonniers konversationslexikon, Upplaga 1, 1928. S. 1375–1376 
66 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 501–502 
67 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 501–502 & Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 771–772 



20 

 

föreställningar och låtsas tillhöra den religionen i det land de vistas i.68  Bonniers 

konversationslexikon delar denna uppfattning då de skriver att romer uppgav sig för att vara 

goda kristna pilgrimer för att få inträde i Europa.69 Nordisk familjebok skriver att romer alltid 

har önskat få sina barn döpta trots att de är ointresserade av religionen. Anledningen till att 

romer ville döpa sina barn beskrivs vara för att kunna bevisa genom dopsedeln att barnen är 

kristna och födda i landet.70  Svensk uppslagsbok är det enda uppslagsverket som hävdar att 

romer har en världsåskådning och förklarar den på följande sätt: 

Z:s egen religiösa tradition har en överflödande rikedom av primitiva 

föreställningar men blott torftiga drag av en högre mytologi. Urprincipen är 

phu, jorden, allts urkälla och det förblivande i alltings föränderlighet. Ur 

massan av primitiva föreställningar framträder en tendens till dualism.71 

 

Fortsättningsvis beskriver uppslagsverket att romer har ett ord för Gud (Devel) och att de 

förklaras som ett högsta väsen som skapat världen. Motsatsens till det goda är Beng som 

beskrivs som djävulen och är folkets förförare och bedragare. Romers folktro beskrivs också i 

uppslagsverket där de lyfter fram romers tro på ett oundvikligt öde genom ödesgudinnorna. De 

belyser också romers tro på trolldomskonster på följande vis: ”Z. känna ett stort antal 

trollformler och läsningar, vilka används mot sjukdom, eldsvåda, förgöring genom trolldom 

o.s.v.”72 I Svensk uppslagsboks redogörelse för den romska tron framgår det tydligt att stora 

delar betraktas som primitiva. Det kan kopplas till den övergripande tanken som framgått i 

exempelvis Kunskapens bok och Nordisk familjebok där romers kultur betraktas som låg och 

att de lever bland folk som höjt sig till en viss kultur.73 I uppslagsverket redogörelse går det 

göra en tolkning att ”högre mytologi” kopplas till kristendomen eftersom de skriver att det finns 

en tendens till dualism som går att härleda till Gud och djävulen som urskiljer sig från de 

primitiva föreställningarna. Även om uppslagsverket inte skriver uttryckligen att kristendomen 

är normen framgår det genom uppslagsverkets beskrivning av dualism, Gud och djävulen som 

normalt medan det andra anses som primitivt.  Uppslagsverkets redogörelse skapar en 

framställning av olikhet eftersom romers tro till stor del anses vara primitiv. Genom 

fördelningen av normalt och primitivt beskrivs romer utanför normen och därmed konstrueras 

en tanke av ”vi” och ”dem” samtidigt som den romska kulturen framstår som outvecklad och 

                                                 
68 Nordisk familjebok, Upplaga 3, 1937. S. 1173–1174 
69 Bonniers konversationslexikon, Upplaga 2, 1950. S. 1357 
70 Nordisk familjebok, Upplaga 2, 1922.  S. 773–774 
71 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 504 
72 Ibid S. 504 
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underlägsen vilket är en övergripande tanke utifrån Loombas teorier om konstruktionen av ”de 

andra”.74  

Romers klädstil uppmärksammas i både Svensk uppslagsbok och Kunskapens bok men utifrån 

olika synsätt. Svensk uppslagsbok beskriver hur männen anpassar sin klädstil till värdfolkets 

seder. Kvinnornas klädstil anses vara konservativ och präglas av stammens traditioner. 

Fortsättningsvis beskriver de att kvinnorna har ett stort behov av smycken och att flickor går 

barhuvade medan gifta kvinnor bär en hårduk.  Att framställa klädstilen som konservativ går i 

enighet med uppslagsverkets övergripande uppfattning om den romska kulturen. I den 

inledande redogörelsen för den romska kulturen skriver uppslagsverket att den karakteriseras 

av en ytterlig konservatism och hänvisar till romers historia genom att skriva ”Likt övriga från 

Asien till Europa invandrande folk voro z. hästnomader, och vagnen var deras viktigaste 

redskap. Hästen är fortfarande z:s älskling […].”75 Utifrån Svensk uppslagsboks redogörelse av 

den romska kulturen uppfattas den som statisk och outvecklad.  

Klädstilen och romer beskrivs på följande sätt under rubriken ”Europas romantiska 

vandringsfolk” i Kunskapens bok: 

[…] Ibland se vi en skara av dem plötsligt uppenbara sig på en stadsgata, ett 

främmande, exotiskt inslag, som alltid fångar uppmärksamheten och 

nyfikenheten. Det kolsvarta håret, den olivgula hyn, de glimmande vita 

tänderna, de blixtrande bruna ögonen, de patriarkaliskt långa skäggen, de 

granna, färgglada kvinnodräkterna och klirrande smyckena av silvermynt eller 

enklare metall- allt gör zigenarna till högst intressanta uppenbarelser i vår 

oromantiska tid.76 

 

Likt rubriken antyder förmedlar Kunskapens bok en romantiserad och exotisk bild av romer. 

Uppslagsverket skriver också att romer utgör ett pittoreskt inslag vid sidan om vardagen. 

Framställningen Kunskapens bok skildrar av romer skiljer sig från de övriga uppslagsverken då 

romer inte anses utgöra ett hot eller vara något negativt.  Även om bilden inte är negativ så 

skapar uppslagsverket en konstruktion av ”vi” och ”dem” genom sin romantisering och exotiska 

beskrivning. Ordet ”vi” i exemplet går att tolka som majoritetsbefolkningen och ”dem” är de 

”främmande” och ”exotiska” romerna som betraktas därmed inte vara en del av ”vi”.  

Uppslagsverket tillskriver romer egenskaper av att vara spännande och intressanta på grund av 
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75 Svensk uppslagsbok, Upplaga 1, 1937. S. 502–503 
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sin etnicitet och kultur. Därmed hamnar individen i det dolda och blir istället en representant 

för sin kultur eller etnicitet vilket resulterar i ett fokus på ”de andra” och på så vis skapar en 

klyfta mellan majoritetsbefolkningen och romer.  Det är svårt att dra en konkret slutsats till 

varför Kunskapens bok skiljer sig från de övriga uppslagsverken med sin positiva inställning 

till romer. Denna upplaga av Kunskapens bok är skriven på 40-talet och därmed går det göra en 

tolkning att uppslagsverket kan vara influerat av de tankar som började växa fram som sedan 

kom att prägla 50-talet åsikt om att romers utanförskap ansågs vara ett problem och de skulle 

assimileras till det svenska samhället.77 Därför är det möjligt att uppslagsverket försökte belysa 

romerna i ett positivare ljus för att på så vis skapa en positiv syn för allmänheten med syfte att 

underlätta assimileringen av romer in i det svenska samhället. 

I uppslagsverken framgår det att musiken är en stor del av den romska kulturen och Svensk 

uppslagsbok hävdar att romernas största kulturella insats är på musikens område.78 Musiken 

beskrivs i uppslagsverken vara influerad från olika länder med drag från den arabisk-turkiska 

musiken förenat med europeiska folkmusik. Den beskrivs präglas av ett snabbt tempo och 

taktväxling med fiolen och cymbalen som huvudinstrument.79  I uppslagsverkens beskrivning 

av romers musik går det se rasbiologiska tankar. Det skrivs att romer har en medfödd musikalisk 

och rytmisk begåvning och att romska musiker utmärker sig med ett livligt temperament och 

en utomordentlig spelglädje.80 Det framgår också i samtliga uppslagsverk att romer har ett eget 

språk, romani.  Språket förklaras vara uppdelat i flera grenar och dialekter som är influerade av 

de länder där romer lever.81  

6.4 Romers utseende och karaktärsdrag, 1955–2019  

Under den andra tidsperioden minskar uppslagsverkens beskrivningar av romers utseende och 

karaktärsdrag, därför har jag valt att skriva ihop dessa rubriker.  

Andra upplagan av Svensk uppslagsbok återger en detaljerad beskrivning av romernas utseende 

och hävdar att romer har ett särpräglat utseende som lockat skildrare. Uppslagsverket beskriver 

i stort sett alla kroppsdelar från storleken på händer och armar till ansiktsdrag. Likt tidigare 

uppslagsverk kommenterar uppslagsverket uppfattningen om romers skönhet. De hävdar att 

romers skönhet som ofta är en allmän uppfattning har överdrivits och att romer istället har 

skarpt markerade drag som kan uppfattas kantiga. Fortsättningsvis förklarar uppslagsverket att 
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den skönhet som finns bland romer är snabbt övergående på grund av att romer, trots sin långa 

livslängd, åldras tidigt och i synnerhet kvinnorna.82  

Uppslagsverket fortsätter att förklara romers utseende och egenskaper på följande vis: 

Deras orientaliska härkomst visar sig i deras tidiga pubertet. Z:s gång och 

rörelse äro livliga och smidiga. Alla z.-kännare ha särskilt uppmärksammat z: 

blick med dess egendomliga, stirrande uttryck och nästan skärande glans. Z. 

visa stor härdighet vid klimatförändringar och stor förmåga att uthärda 

umbäranden, strapatser och kroppsliga skador.83 

Likt uppslagsverken i den första tidsperioden är den andra upplagan av Svensk uppslagsbok 

influerad av rasbiologiska tankar. Att uppslagsverket väljer att ge en detaljerad beskrivning av 

romers utseende indikerar att yttre attribut anses vara viktigt för att beskriva grupper vilket är 

en central tanke inom rasbiologin. Uppslagsverket kopplar även människors härkomst till 

mänskliga egenskaper vilket framgår när uppslagsverket förklarar att rörlighet och smidighet 

har en direkt koppling till ett orientaliskt ursprung. Det framgår också i och med att 

uppslagsverket hävdar att romer som etnisk folkgrupp har en förmåga att uthärda lidande och 

kroppsliga skador.84  Utifrån uppslagsverkets beskrivning av romers blick går det att urskilja en 

andrafiering likt andra upplagan av Nordisk familjeboks beskrivning av romers ögon.85  Svensk 

uppslagsboks beskrivning av romers blick framställer den som främmande och annorlunda 

samtidigt som den förmedlar artificiell känsla av olikhet mellan romer och läsaren och på vis 

skapar en konstruktion av ”de andra”.86  

De karaktärsdrag som Svensk uppslagsbok uttryckligen tillskriver romer är de som nämnts ovan 

om att romer som folkslag är smidiga och att de kan uthärda lidande, klimatförändringar och 

kroppsliga skador. När uppslagsverket redogör för romers försörjning och kultur går det att 

utläsa de karaktärsdrag som framgått i tidigare uppslagsverk.  I beskrivningen av romers 

försörjning framstår det som att romer är lögnaktiga, tjuvaktiga, bedragare och lata.87  

Skillnaden mellan andra upplagan av Svensk uppslagsbok och uppslagsverken från uppsatsens 

första tidperiod är att de negativa karaktärsdragen skrivs inte uttryckligen, de framgår istället 

implicit i uppslagsverkets övergripande beskrivning av romer. 
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I Bra böckers lexikon, förekommer det ingen beskrivning av romers utseende eller 

karaktärsdrag.88 Det kan kopplas till att rasbiologin fick ett minskat inflytande och utseende 

anses inte längre vara något viktigt för att beskriva en etnisk grupp. Specifika karaktärsdrag 

kopplat till etnicitet är en central tanke inom rasbiologin. Att uppslagsverket inte tillskriver 

romer karaktärsdrag kan därmed härledas till rasbiologins minskade inflytande i samhället.  Det 

går även att koppla till politiken som kom på 70-och 80-talet som präglades av jämlikhet och 

samverkan med en förhoppning att integrera invandrargrupper och minoritetsgrupper till 

majoritetssamhället. Det går att göra en tolkning att uppslagsverken valde att inte beskriva 

romers utseende för att på så vis minska känslan av olikhet mellan romer och 

majoritetsbefolkningen. Varken Wikipedia eller Nationalencyklopedin tillskriver romer 

karaktärsdrag eller beskriver gruppens utseende.  

6.5 Romers kultur och levnadssätt, 1955–2019 

I Svensk uppslagsbok förekommer det en redogörelse av romers kringresande liv. 

Uppslagsverket förklarar att den ojämna fördelningen av romer i Europa beror på romernas 

vandringshistoria och att de stannar i de länder där de känner sig mest hemma vilket är i östra 

Europa.  Vidare förklarar uppslagsverket att länder i Östeuropa har visat sig vara toleranta mot 

romer och att ryssar alltid haft en svaghet för romer vilket har lett till att de börjar betraktas som 

en minoritet i Sovjetunionen. Med anknytning till Östeuropas välvilja mot romer hävdar 

uppslagsverket att i de västeuropeiska staterna har ”zigenarproblemet” först och främst alltid 

varit en polisfråga.  Antalet romer beskrivs vara omöjligt att fastställa på grund av romers 

svårkontrollerade levnadssätt.89  I Svensk uppslagsboks redogörelse framgår det att romer 

betraktas som ett problem eftersom den väljer att använda ordet ”tolerera” vilket antyder att 

romer är förknippat med något bekymmersamt eller problematiskt för länder. Det framgår även 

när uppslagsverket kopplar samman romer som en polisfråga och att välvilja mot romer 

betraktas som en svaghet. Formuleringen om att romers levnadssätt är svårkontrollerat 

förstärker tanken om att romer anses som ett problem och en polisfråga. Uppslagsverkets 

redogörelse går att koppla till myndighetspolitiken mot romer på 50-talet.  Uppfattningen vid 

denna tid var att romers olikhet gentemot majoritetsbefolkningen ledde till deras utanförskap 

vilket ansågs vara ett problem. Romer skulle därför assimileras och förvandlas till nyttiga 

                                                 
88 Bra böckers lexikon. Upplaga 1, 1981 
89 Svensk uppslagsbok, Upplaga 2, 1955. S. 276–277 
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samhällsmedborgare genom assimilering.90 Uppfattningen om att romers kringresande liv utgör 

ett problem återspeglas således i uppslagsverkets redogörelse. 

Romers levnadssätt nämns kortfattat i Bra böckers lexikon. Det kringresande livet nämns när 

uppslagsverket redogör för romernas ursprung. Uppslagsverket nämner också att andelen icke-

bofasta romer har minskat från 95 % till 5 % mellan åren 1943–1963 samt att staten har infört 

ett ambitiöst program sedan 1964 för att anpassa och undervisa den vuxna zigenarbefolkningen. 

Avslutningsvis skriver uppslagsverket att röster har höjts i samhället för att romer ska kunna 

bibehålla mera av sin traditionella kultur och levnadssätt.91 Det Bra böckers lexikon belyser är 

de tankar som växte fram på 70- och 80-talet då Sverige bröt mot den tidigare 

assimilationspolitiken.  Med den nya invandringspolitiken eftersträvade man att integrera romer 

samtidigt som man ville värna om gruppers ursprungliga identitet och kultur.92  Utifrån 

Wikipedia framgår det att romer har traditionellt varit ett resandefolk och att det är många romer 

idag som är nomader men utifrån ett svenskt perspektiv uppfattas det som att den 

nomadiserande kulturen tillhör det förflutna.93 Nationalencyklopedin delar denna uppfattning 

och hävdar att det numera inte förkommer nomadisering i Sverige.94  

Romers försörjningssätt beskrivs i samtliga uppslagsverk. Svensk uppslagsbok betonar att en 

del av romers försörjning har alltid varit snatteri, bedrägeri, stöld spådoms- och 

trolldomskonster. Uppslagsverkets redogörelse för romers försörjning förknippas ofta med de 

negativa karaktärsdragen som tillskrivs dem. Enligt uppslagsverket hatar romer hårt och 

regelbundet arbete som förklaras bero på deras kringresande liv. Dock framgår det att romer är 

beryktade för sina skickligheter inom hantverk och slöjder. Den huvudsakliga försörjningen 

beskrivs ligga hos kvinnorna och att männens insatser kan ses som obetydliga i jämförelse. 

Kvinnornas försörjning genom spådoms- och trolldomskonster beskrivs i samband med hur de 

lurar befolkningen på pengar.95 I Bra böckers lexikon beskrivs det att romers ekonomi har 

grundats på småhantverk, hästhandel, underhållning, spådomskonst och tivoliarbeten som blev 

olönsamt under 1900-talet och satte många familjer i misär.96  Både Wikipedia och 

Nationalencyklopedin väljer att lyfta fram att det traditionella hantverket har utgjort en väsentlig 

                                                 
90 Norma, Montesino, Ida Ohlsson Al Fakir, Romer i Sverige, ett socialhistoriskt perspektiv. S.309–310 
91 Swahn, Jan-Öjvind. ”Zigenare”. Bra böckers lexikon. Upplaga 1, Bra böcker, Höganäs, 1981. S. 207 
92 Indzic Dujso 2015, S.  46–47 
93 Romer. Wikipedia. 2019. https://sv.wikipedia.org/wiki/Romer (Hämtad: 2019-04-26) 
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 Cederberg, Irka, Boye-Møller, Monica och Ronström, Owe. Romer. Nationalencyklopedin. 2019. 

https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/romer (Hämtad: 2019-04-27) 
95 Svensk uppslagsbok, Upplaga 2, 1955. S. 280–281 
96 Bra böckers lexikon. Upplaga 1, 1981. S. 207 
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del av romers försörjning.97  Skillnaden mellan uppslagsverkens redogörelse för romers 

försörjning är att Svensk uppslagsbok väljer att anknyta försörjningen till romers karaktärsdrag 

medan Bonniers konversationslexikon framhäver romers svåra livssituation. Denna övergång 

är utmärkande för de senare uppslagsverken i och med att de slutar tillskriva romer negativa 

karaktärsdrag och istället väljer att belysa romers besvärliga och utsatta situation i det svenska 

samhället.   

Wikipedia är det enda uppslagsverket som beskriver den romska trosuppfattningen. Romers 

hantverk (smycken) förklaras ofta vara influerade av religiösa och vidspeliga element. 

Uppslagsverket lyfter fram solsymbolen som representerar fruktbarhet, silverknappar och det 

”onda ögat”-symbolen som användes för att avvärja sig mot det onda. Dock poängterar 

uppslagsverket att innebörden av symbolerna har försvunnit med tiden och har idag ett 

dekorativt syfte.98 Fortsättningsvis hävdar Wikipedia att synen på renhet genomsyrar hela den 

romska kulturen och ger exempel på olika regler gällande renhet som bör följas. Romernas 

språk belyses och förklaras vara ett officiellt minoritetsspråk i Sverige, dessutom redogör 

uppslagsverket för några dialekter inom språket.99 Språket lyfts också fram i 

Nationalencyklopedin. Uppslagsverket förklarar att särskilda undervisningsinsatser har 

anordnats för romer med syfte att romer ska kunna utveckla sin språkliga och kulturella identitet 

i Sverige.  Utöver språket lyfts musiken fram som en del av den romska kulturen.100  

Utifrån Wikipedia och Nationalencyklopedin framgår det att den romska kulturen får relativt 

lite utrymme. Det som får störst utrymme är redogörelsen för romers ursprung samt romers 

historia kopplat till svenska myndigheters diskrimineringar och kränkningar gentemot gruppen. 

Anledningen till att romers ursprung och historia får större utrymme i uppslagsverken går att 

koppla till de ökade rättigheterna romer fick i samband med att de blev en officiell minoritet i 

Sverige. Rättigheterna innebar att den svenska staten hade ett särskilt ansvar att motverka 

diskrimineringen mot romer samt att främja och skydda den romska kulturen och 

identitetsskapandet.101 Att uppslagsverken fokuserar på romernas ursprung och språk 

återspeglar tanken om att värna om det romska kulturarvet och identitetsskapandet.  Den tydliga 

diskrimineringsdiskursen som framgår överensstämmer med tanken om att svenska samhället 

måste förlika sig med sin diskriminerande historia.  

                                                 
97 Nationalencyklopedin, Romer  
98 Romer. Wikipedia. 2019. https://sv.wikipedia.org/wiki/Romer (Hämtad: 2019-04-26) 
99 Ibid 
100 Nationalencyklopedin, Romer 
101 SÖ 2000:2. Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 
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7 Slutdiskussion  

Denna uppsats har undersökt framställningen av romer i uppslagsverk mellan 1922–2019. 

Motiveringen för att utgå från uppslagsverk grundar sig i att uppslagsverk spelar en viktig roll 

för kunskapsförmedlingen till allmänheten. Uppsatsen är inspirerad av ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt som varit styrande för hur jag har betraktat mitt 

källmaterial. Angreppssättet kännetecknas av att vår kunskap och världsbild anses vara en 

produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Enligt detta synsätt har vår kunskap om världen 

alltid en historisk och kulturell prägel.  Utifrån uppsatsens teoretiska angreppssätt betraktades 

uppslagsverkens kunskapsförmedling vara präglade av sin historiska och kulturella samtid. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bilden av romer har förändrats under en period då 

Sveriges politik mot romerna förändrades från att ha exkluderat gruppen till att ge den särskilda 

rättigheter. För att besvara uppsatsens syfte användes en kritisk diskursanalys som metod för 

att belysa språkets roll i att legitimera förtryck och konstruera bilden av ”den Andre”. Med syfte 

att belysa kontinuitet och eventuella förändringar fördelades källmaterialet in i två tidsperioder 

där den första sträcker sig mellan 1922–1954 och den andra från 1955 tills idag. Med dessa 

utgångspunkter skulle följande forskningsfrågor besvaras: 

• Vika utseendefaktorer och karaktärsdrag tillskrivs romer i uppslagsverken? 

• Hur framställs romers kultur och levnadssätt i uppslagsverken? 

I uppslagsverken från den första tidsperioden samt den andra upplagan av Svensk Uppslagsbok 

gick det att utläsa en tydlig prägel av rasbiologiska tankar.  Romer definierades ofta som ett 

folk, en ras och framförallt som en homogen grupp.  Tanken om raser framgick i samband med 

när uppslagveken redogjorde för rashygien där det skrevs att romer hade en stark rasrenhet eller 

att den ”renaste” typen av romer fanns på Balkan. Det framgick även att romer tillhörde en 

annan ras än den övriga befolkningen i uppslagsverkens förklaringar av ”tattares” uppkomst 

som definierades som en blandras mellan romer och den svenska befolkningen.  

Fortsättningsvis gav uppslagsverken detaljerade beskrivningar av romers utseende, från 

storleken på olika kroppsdelar till specifika ansiktsdrag. Färgen på håret, ögonen och hyn var 

något som samtliga uppslagsverk redogjorde för. Det faktum att uppslagsverkens beskrivningar 

fokuserade så mycket på yttre karaktärsdrag indikerar rasbiologins inflytande där yttre attribut 

var centralt för att beskriva grupper. Det framgick även att uppslagsverken värderade de yttre 

karaktärsdragen. Tydligast framgick det i andra upplagan av Svensk uppslagsbok där romers 

blick beskrevs som egendomlig med en skärande glans. Genom uppslagsverkens beskrivningar 
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framstod romer ofta som annorlunda eller främmande och därmed skapas en artificiell känsla 

av olikhet mellan ”självet” och ”den andre”. Framställningen av romer som annorlunda 

förenades med de rasbiologiska tankarna vilket resulterade i att romer blev betraktade som ett 

hot mot majoritetsbefolkningen som sedan kulminerade med en utvisningslag.102   

Romer tillskrevs negativa karaktärsdrag ända in på 50-talet. De karaktärsdragen som oftast 

tillskrevs romer var att de var lata, hämndgiriga, bedragare, lögnaktiga, opålitliga och 

tjuvaktiga. Att uppslagsverken uttryckligen tillskrev romer dessa karaktärsdrag går förenat med 

den homogena uppfattningen av romer och rasbiologiska tanken om att man kunde förklara 

socialt beteende och psykiska egenskaper utifrån raser.  I flera av uppslagsverken förklarades 

romer också vara asociala och parasiterande. Redogörelserna för romers utseende och 

karaktärsdrag överensstämmer med Jan Sellings forskning om antiziganism i Sverige.103 

Uppslagsverkens kriminalitetsdiskurs skapade ett föreställningssystem som misstänkliggjorde 

romer.  Eftersom uppslagsverken producerade och reproducerade stereotyper och 

föreställningar av romer som brottslingar skapade de genom sin kunskapsförmedling en 

världsbild som skänkte validitet till de rådande fördomarna.  Det fick i sin tur direkta 

konsekvenser som visar sig i Ericssons resultat där våldsaktioner mot romer mobiliserades 

utifrån rykten om romska individers påstådda brottslighet.104  En slutsats blir därmed att 

uppslagsverken medverkade till förtryck mot romer genom sitt språkbruk.  

Uppfattningen om att romer inte kunde accepteras i samhället framgick när uppslagsverken 

redogjorde för staters förföljelser av romer. I redogörelserna framgick det att förföljelserna 

inträffade på grund av romernas parasiterande natur men att ingen hade lyckats befria sig från 

romer. Därmed gav uppslagsverken legitimitet till förföljelser av romer. Att legitimera 

förföljelser av romer uppmärksammade även Ericsson i sin undersökning. Utifrån Ericssons 

resultat framgick det att olika samhällsaktörer legitimerade våldsaktioner mot romer.105 Det går 

att dra slutstatens att uppslagsverkens legitimitetsdiskurs skapar likt Ericssons resultat en 

världsbild där förtryck mot romer var rättfärdigat och därmed skapade uppslagsverken genom 

sitt språkbruk orättvisor i samhället. 

Norma Montesino Parra kom fram till samma slutsats i sin avhandling om myndighetspolitik 

gentemot romer där hon förklarade att romer tillskrevs specifika egenskaper som utgjorde delar 
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av en ”berättelse” konstruerad för att legitimera statens inventioner.106 I uppslagsverken 

tillskrevs karaktärsdrag som förstärkte bilden av romer som något negativt, annorlunda och 

främmande.  Genom uppslagsverkens andrafiering och stereotypiserande framställning 

legitimerades deras utanförskap i samhället. Denna slutsats framgick också i Montesinos 

resultat där hon redogjorde för hur romer beskrevs med egenskaper som underströk avståndet 

mellan romer och majoritetsbefolkningen under 1900-talets första hälft.107  

Det enda uppslagsverket från den första tidperioden som inte framställde romer som något 

negativt är Kunskapens bok. Dock tillskrevs romer egenskaper av att vara spännande och 

intressanta på grund av sin etnicitet och kultur. Likt de andra uppslagsverken framgick den 

homogena uppfattningen och romer betraktades här som en representant för sin kultur och 

etnicitet snarare än som individer. Kunskapens boks exotiska framställning går att tolka som en 

sorts andrafiering där romer definierades utifrån det som avskiljer dem från 

majoritetsbefolkningen och därmed anlades ett fokus på ”de andra”. På ett mer övergripande 

plan överensstämmde uppslagsverkens redogörelse av romer med Amartya Sens definition av 

andrafiering som präglas av en solitär syn på mänsklig identitet där människor ses som 

medlemmar i en enda grupp.108  

Uppslagsverken i den andra tidperioden, bortsett från Svensk Uppslagsbok, tillskrev inte några 

karaktärsdrag eller beskrev romers utseende. Det går att förklaras i samband med att rasbiologin 

fick minskat inflytande i samhället under 1900-talets andra hälft. Fokus hamnade istället på att 

skapa förståelse och framförallt belysa den diskriminering och kränkande behandling romer har 

utsatts för av svenska myndigheter. Att uppslagsverken slutade beskriva romer utifrån 

karaktärsdrag och utseende är förenligt med att den homogena bilden av romer försvann. Denna 

trend gick att se i de två senaste uppslagsverken där man slutade definiera romer som en enhetlig 

grupp och bytte ut ordet ”alla” mot ”många” eller ”de flesta”. Denna trend återspeglade sig även 

i Aleksandra Indzic Dujsos avhandling där hon hävdade att nya diskursiva kategorier tillkom 

som bröt mot den homogena bilden. En av de kategorier som tillkom i Dujsos källmaterial var 

framför allt diskrimineringsdiskursen som även framgick tydligt i mitt källmaterial i den andra 

tidsperioden.109  
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Något som skiljde mitt resultat från den tidigare forskningen var att utifrån Montesinos 

källmaterial framgick det att när romer skulle inkluderas och integreras definierades de utifrån 

goda egenskaper för att skapa en närhet till lokalbefolkningen.110 Framställningen av romer 

med goda egenskaper framgick inte i uppslagsverken. I uppslagsverken definierades romer efter 

negativa egenskaper för att sedan inte bli förknippade med några särskilda egenskaper. 

Anledningen kan bero på att uppslagsverken försökte avlägsna sig från den homogena tanken 

och snarare fokusera romernas utsatthet och skapa förståelse. 

Romernas nomadiserande kultur redogjordes för i samtliga uppslagsverk från den första 

tidperioden. Det kringresande livet beskrevs som något negativt och anknöts till uppfattningen 

om romer som lata och inkapabla till att utföra hårt och regelbundet arbete. Uppfattningen går 

att förena med tanken om att romerna utgjorde ett problem genom deras utanförskap som inte 

borde accepteras.  Romers försörjning beskrevs bestå av hantverk, musicerande, tiggeri, 

snatteri, bedrägeri och spådom. Försörjningen kopplades till de tillskrivna karaktärsdragen 

vilket förstärkte den stereotypiserande bilden av romer som kriminella, lögnaktiga och 

opålitliga. Den antziganistiska uppfattningen av romer som parasiter förstärktes i 

uppslagsverken då det beskrevs ta de livnärde sig på lokalbefolkningen utan att tillföra något.   

Uppslagsverken från den första tidsperioden samt den andra upplagan av Svensk uppslagsbok 

fokuserade på att beskriva den romska kulturen utifrån hövding traditionen, spådom- och 

trolldomskonster samt romers vidskeplighet. Det gjordes i samband med att benämna det som 

primitivt vilket skapade en uppfattning om den romska kulturen som underlägsen och 

outvecklad. Romers klädstil fick inte särskilt stort utrymme i uppslagsverken och i de 

uppslagsverk som belyste det var det antingen för att framhålla den romska kulturen som 

traditionsbunden och konservativ eller som exotisk. Det enda positiva som lyftes fram ur den 

romska kulturen var musiken.  

Uppslagsverken utifrån den andra tidperioden, bortsett från Svensk uppslagsbok, värderade inte 

eller kopplade romers levnadssätt till karaktärsdrag. Det framgick inte någon andrafiering av 

romer som utifrån den första tidsperioden. Innehållet i uppslagsverken var till stor del kopplade 

till romernas historia för att belysa svenska myndigheters diskriminerande och kränkande 

maktutövningar. I den tidigare forskningen framgick det utifrån Dujsos avhandling att den 

romska kulturen uppfattades som oföränderlig och traditionsbunden i jämförelse till den 
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moderna västerländska kulturen.111 I denna uppsats framgick inte denna jämförelse men den 

romska kulturen upplevdes likt väl som statisk och traditionsbunden. Enligt min uppfattning 

beror det på att de kulturella aspekter uppslagsverken lyfte fram var framförallt musik, romernas 

traditionella hantverk, klädstil och en enkel redogörelse för deras trosuppfattning.  Dessa 

aspekter har alltid lyfts i uppslagsverken men de moderna uppslagsverken ger ingen beskrivning 

av den romska kulturen utifrån samtiden. Kulturen är alltid kopplad till något traditionsenligt 

eller historiskt vilket resulterar i att den upplevs som statisk. Jag upplever en problematik med 

att uppslagsverken väljer att fokusera i stor utsträckning på romernas historia kopplat till 

diskriminerande och kränkande myndighetsutövande utan att belysa den romska kulturen ur ett 

nutida perspektiv.  Genom att inte anlägga ett nutida perspektiv blir det svårare att bryta de 

stereotyper och föreställningar som har producerats och reproducerats över flera decennier 

under 1900-talet. 

Denna uppsats har bidragit med att tillföra ny kunskap till den tidigare forskningen om bilden 

av romer genom att utgå från ett annat källmaterial. Min förhoppning är att uppsatsen kan bidra 

med kunskap och skapa förståelse om kontinuitet och förändring av bilden av romer från 1920-

talet fram tills idag.  Intressant vidare forskning hade varit att undersöka uppslagsverk från 

grannländer för att undersöka likheter och skillnader av bilden av romer. I läroplanen står det 

att elever ska lära sig om Sveriges minoriteter. Därför tillför denna uppsats viktig kunskap om 

hur bilden av romer har sett ut i Sverige under 1900-talet fram till idag. Uppsatsens kan också 

öka elevers förståelse för hur stereotyper och föreställningar produceras och reproduceras. 

Uppsatsens resultat kan också användes i syfte för att belysa varför källkritik är viktigt när vi 

tar till oss information. Utifrån resultatet framgår det att vår kunskap och världsbild alltid har 

en historisk och kulturell prägel. Uppsatsen kan således skapa en utgångspunkt för intressanta 

reflektioner om på vilket sätt kunskapsförmedlingen i dagens samhälle är historiskt och 

kulturell präglad.  
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8 Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt framställningen av romer i uppslagsverk mellan 1922–2019. 

Motivering att utgå från uppslagsverk grundar sig i att uppslagsverk spelar en viktig roll för 

kunskapsförmedlingen till allmänheten.  Uppsatsen är inspirerad av ett socialkonstruktionistiskt 

angreppssätt som varit styrande för hur jag betraktar mitt källmaterial. Angreppssättet 

kännetecknas av vår kunskap och världsbild anses vara en produkt av vårt sätt att kategorisera 

världen. Enligt följande synsätt har vår kunskap om världen alltid en historisk och kulturell 

prägel.  Utifrån uppsatsens teoretiska angreppssätt betraktas uppslagsverkens 

kunskapsförmedling vara präglade av sin historiska och kulturella samtid. Syftet med uppsatsen 

var att undersöka hur bilden av romer har förändrats under en period då Sveriges politik mot 

romerna förändrades från att ha exkluderat gruppen till att ge den särskilda rättigheter. För att 

besvara uppsatsens syfte användes en kritisk diskursanalys som metod för att belysa språkets 

roll i att legitimera förtryck och konstruera bilden av ”den Andre”. Med syfte att belysa 

kontinuitet och eventuella förändringar har källmaterialet fördelats in i två tidsperioder där den 

första sträcker sig mellan 1922–1954 och den andra från 1955 tills idag. Med dessa 

utgångspunkter skulle följande forskningsfrågor besvaras: 

• Vika utseendefaktorer och karaktärsdrag tillskrivs romer i uppslagsverken? 

• Hur framställs romers kultur och levnadssätt i uppslagsverken? 

Uppsatsens resultat kommer fram till att uppslagsverken från den första tidperioden var starkt 

influerade av rasbiologiska tankar och tillskrev romer negativa karaktärsdrag. Romers utseende 

framställdes ofta som annorlunda och främmande och skapade på så vis en konstruktion mellan 

”vi” och ”de andra”. Beskrivning av romers utseende och karaktärsdrag försvann successivt 

under den andra tidsperioden i samband med att rasbiologin fick minskat inflytande samtidigt 

som romers rättigheter ökade. Utifrån den första tidsperioden framställdes romers kultur ofta 

som primitiv samt att romers levnadssätt kopplades till de tillskrivna karaktärsdragen.  Utifrån 

den andra tidsperioden fick diskrimineringsdiskursen i förhållande till romers historia störst 

utrymme i uppslagsverken. De aspekter av romsk kultur som lyftas fram i uppslagsverken är 

ofta kopplade till något traditionsenligt eller historiskt vilket resulterar i att den upplevs som 

statisk. 
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