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För att man ska kunna bedriva en 
effektiv politik och vidta åtgärder 
behövs det information.

Forskningsinformation bidrar till att 
förbättra tillgodoseendet av romernas 
rättigheter.

Detta infoblad baserar sig på ett run-
dabordssamtal som justitieministeriet 
ordnade i april 2022. Under samtalet 
diskuterades datainsamlingen och forsk-
ningen om romer och de kunskapsluckor 
som identifierats i fråga om dem samt 
utvecklingsförslag. Åsikter som presen-
teras i publikationen är ståndpunkter 
eller uppfattningar av dem som deltagit i 
diskussionen. 

De nuvarande forskningsmetoderna ger 
inte tillräckligt aktuell och täckande infor-
mation om den romska befolkningen. Det 
behövs tydliga förbättringar i insamlingen 
av data och forskningen om romer. 

Det finns utrymme för utveckling bland 
annat när det gäller att göra romer 
delaktiga i forskningsprocesserna och i 
förmedlandet av forskningsresultaten till 
det romska samfundet. Forskningsresul-
taten bör förmedlas till undersöknings-
deltagarna och till det romska samfundet 
på allmänspråk. Dessutom bör det skapas 
utrymme för forskare med romsk bak-
grund. 

Utmaningarna med nuläget:

• De nuvarande forskningsmetoderna ger inte tillräckligt med 
information om den romska befolkningen. Detta gäller för 
arkiv- och befolkningsforskning, etnografisk forskning samt de 
intervju- och enkätmetoder som använts. 

• I nuläget finns det etiska, metodologiska och kvalitativa utve-
cklingsbehov i fråga om att göra romerna delaktiga i forsknings-
processerna. Inom forskningen måste man först definiera vad 
som exakt avses med att göra romerna delaktiga.

• Forskarna kommunicerar inte alltid tillräckligt tydligt hur 
forskningsresultaten kommer att användas.

• De forskningsdata som samlats in förmedlas i nuläget inte 
till samfundet i tillräcklig utsträckning. Dessutom kan den 
akademiska terminologin, det formella myndighetsspråket och 
engelskan upplevas som svåra att ta till sig.

• Det är svårt att hitta tillräckligt många respondenter för un-
dersökningar om romer. En liten grupp respondenter ger inte 
en sanningsenlig bild av romernas situation som helhet. Detta 
försvårar beaktandet av särskilda behov i de romska individernas 
och gruppernas livssituationer.

• Det finns utmaningar när det gäller identifieringen och er-
kännandet av ställningen för forskare med romsk bakgrund, 
eftersom det i den akademiska världen finns fördomar och 
uteslutning, till och med öppen rasism. 

• Forskare som hör till majoritetsbefolkningen kan ha en rasifie-
rande och essentialiserande uppfattning om romer.

• Romernas egen romspecifika datainsamling saknas och dess 
betydelse värdesätts inte  tillräckligt inom forskarsamfundet.

• En ytterligare utmaning är hur man ska förmedla forskningsre-
sultaten till fältet och till de beslutande organen.  



De viktigaste rekommendationerna:

• Romerna bör inkluderas i forskningen från planeringss-
kedet till genomförandet och analyseringen av resul-
taten. Detta skapar en genuin möjlighet att påverka i 
framtagandet av information.

• De romska samfunden bör mer aktivt få delta i fram-
tagandet av information tillsammans med forskare. 
Inkluderande metoder ska beaktas i planeringen och 
finansieringen av forskningen.

• Alla forskningsfaser ska vara respektfulla. Frågestäl-
lningarna, tillvägagångssättet och perspektivet bör 
övervägas.

• Den romska befolkningens ägandeskap i genomfö-
randet av undersökningarna och användningen 
av resultaten kan stärkas genom utbildning och 
kommunikation.

• Informationen ska förmedlas till samfundet på 
allmänspråk och i en så begriplig form som 
möjligt.

• Romerna ska inte undersökas som isolera-
de forskningsobjekt utan som en del av 
samhället. I samarbetet med romerna 
ska romerna ses som medforskare och 
kollegor.

• Det viktiga är att de romer och det 
romska samfundet som deltar i un-
dersökningarna upplever forsknin-
gen som nyttig och väsentlig och att 
forskningsupplägget eller resultaten inte 
tolkas på ett sätt som stämplar romerna 
på ett negativt sätt.

• Forskare med romsk bakgrund bör ges 
utrymme i forskarsamfundet.

• Rasistiska forskningstraditioner bör 
utmanas och man bör fokusera på att 
skapa nya sätt att närma sig den romska 
befolkningen inom forskningen.

• Kritiska romska studier är att föredra, 
eftersom de utmanar traditionella synsätt. 
På detta sätt får romerna sin röst hörd som 
forskare och deltagare. Även ett intersektio-
nellt perspektiv behövs för att beakta olika 
diskrimineringsgrunder.

• Det är viktigt att romernas olika röster, 
erfarenheter och behov blir hörda. Även 
minoriteter inom minoriteterna bör inklude-
ras i forskningen. 

• För att forskningen om romer ska utve-
cklas bör det också samlas in information 

om hur de romer som deltagit i undersök-
ningarna upplever situationen och vad de 

upplever att de får ut av undersöknin-
garna.

• Det behövs mer forskningsdata 
om romernas socioekonomiska 

ställning: Hur påverkar rasism och 
diskriminering konflikter mellan 

romer, tillgången till tjänster, 
utbildnings- och arbetsmöjlig-

heter samt välbefinnandet. 
●   Inom romska studier  

   är det värt att fundera 
på om det behöver 
skapas forskningsetiska 
principer i fråga om          

  romer, på samma sätt     
           som inom samisk  
           forskning.




