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Abstract 

Essay in Political Science, C-level, by Sofia Zisimopoulou, autumn 2014 

Tutor: Inga Narbutaite Aflaki 

“The situation of Roma in Sweden” 

- A study about integration strategies that is reflected in Swedish politics 

 

The focus in this study is on the situation of Roma in Sweden. The purpose is to see the 

integration strategies that are reflected in Swedish politics, considering the inclusion of Roma. 

Idea analysis has been used as method, and I have analysed the text to find expressions of four 

different ideal types that represent four different types of integrations processes. The material 

consists of the government’s strategy plan for the Roma’s inclusion in Sweden between 2012-

2032. Depending on what is being said in the government’s strategy plan about the inclusion 

of Roma, I will be able to categorize different parts of the text and place it under a certain 

ideal type, and consequently see the integration strategies that are reflected in Swedish 

politics. 

The essay’s results shows that the strategy for the Roma’s inclusion consist of two different 

ideas of integration processes. It also shows that the other two ideal types for integration 

processes do not occur in the strategy plan. The four ideal types are: ethnic assimilation, 

ethnic segregation, civic integration and multiculturalism. The results show that expressions 

of the last two ideal types are consistent throughout the government’s strategy plan for the 

Roma’s inclusion. Which one of the two integrations strategies that is the most dominant in 

the strategy plan has been hard to identify. 
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1. Inledning 

Det finns fem erkända nationella minoriteter i Sverige och dessa är romer, samer, judar, 

sverigefinnar och tornedalingar (SFS 2009:724 2§). ”Gemensamt för minoritetsgrupperna är 

att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad 

samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att 

behålla sin identitet” (Länsstyrelsen Stockholm, Sveriges nationella minoriteter). Med etniska 

minoriteter menas etniska grupper som utgör en minoritet i ett område, såsom i en 

nationalstat, region eller stad (Nationalencyklopedin). Intresset hos mig ligger i att i denna 

uppsats undersöka hur romernas inkludering/integration framställs i svensk politik. Statens 

offentliga utredning, SOU:2010:55- Romers rätt, en strategi för romer i Sverige, belyser bl.a. 

romernas exkludering i samhället och diskrimineringen som än idag är förekommande 

gentemot romerna i Sverige. Ursprungligen kom romerna från Indien men har spridit sig över 

hela världen, och på 1500-talet tros de första romerna ha kommit till Sverige (Minoritet.se). 

Dock får varje individ som tillhör en nationell minoritet själv välja om man vill behandlas 

som sådan eller inte. ”Var och en som tillhör en nationell minoritet skall ha rätt att fritt välja 

att behandlas eller inte behandlas som sådan och ingen nackdel skall följa av detta val eller av 

utövandet av de rättigheter som är förbundna med detta val” (Ramkonventionens artikel 3). 

1.1 Problembild 

Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga 

genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten 

politik- en nationell strategi för romer baserad på romers rätt (SOU:2010:55, sid:17). 

Det är ingen nyhet att romerna varit en utsatt grupp sedan långt tillbaka i tiden, inte minst vad 

gäller diskriminering, utanförskap och bristande mänskliga rättigheter.  År 2006 bestämde 

regeringen att inrätta en delegation för romska frågor för att främja och skydda de mänskliga 

rättigheterna. Vidare skulle delegationen arbeta för att förbättra romernas situation i Sverige 

med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden (SOU 2010:55, sid:18). De tre 

övergripande målen som arbetats fram för att säkerställa romernas mänskliga rättigheter i 

Sverige är följande: 

1. Att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, 

2. Att häva romers maktunderläge, 

3. Att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan, 
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Bedömningen i delegationen är att dessa mål skall uppfyllas inom en period på 20 år. 

Regeringens skrivelse 2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032 arbetades fram till följd av SOU 2010:55 – Romers rätt, och har en 

utarbetad strategi för romernas inkludering i Sverige. I skrivelsen står det att strategin tar 

utgångspunkt i både de sociala- och civila rättigheterna som: rätten till utbildning, arbete, 

bostad, bästa möjliga hälsa, social omsorg och trygghet, språk, kultur samt föreningsfrihet 

(Skr 2011/12:56 sid 1). Arbetet för att stärka romernas rättigheter i samhället är påtagande och 

kan inte ske under en kort period, därav tidsomfånget på 20 år. Till följd av detta har 

Regeringen bl.a. utsett fem pilotkommuner i Sverige som skall arbeta för romsk inkludering i 

Sverige och dessa är: Malmö kommun, Luleå kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad 

och Linköpings kommun. Syftet med detta är att dessa fem pilotkommuner under perioden 

2012-2015 skall arbeta med att förbättra romers inkludering i Sverige, och där arbetet skall ha 

fokus på områden som utbildning, hälsa och social omsorg och arbete. Tanken är att dessa 

fem pilotkommuner skall ta fram exempel på hur arbetet med att förbättra romers situation 

kan gå till, för att sedan kunna sprida detta i resten av Sverige (Regeringens hemsida, 

Pressmeddelande 2012, Arbetsmarknadsdepartementet). 

Arbetet för att stärka romers situation i Sverige är något som har pågått länge och som 

fortfarande pågår, vilket tyder på att det finns ett klart och tydligt problem i dagsläget och inte 

minst vad gäller romers inkludering i samhället. Det blir ganska tydligt att romerna (inte alla) 

i Sverige inte är lika inkluderade och integrerade i det svenska samhället som 

majoritetsbefolkningen är. I SOU 2010:55- Romers rätt står det att romerna i Sverige lever 

sämre än genomsnittet endast för att de är romer, att romer nekas fullständiga sociala och 

ekonomiska rättigheter, samt att romer inte har fullständig tillgång till sina 

politiska/medborgerliga rättigheter (SOU 2010:55, sid:19). 

Eftersom det finns utredningar och rapporter om romernas situation (t.ex. SOU om romers 

rätt, regeringens skrivelse om strategier för romsk inkludering, rapporter från 

pilotkommunerna kring romernas situation), samt det faktum att romerna har bristande 

möjligheter till att utnyttja sina medborgerliga rättigheter, anser jag att det finns en 

inomvetenskaplig relevans för ämnet i och med att romernas situation och forskning kring 

detta kan relateras till statsvetenskapligt ämne. Att en erkänd nationell minoritet, som romerna 

är i Sverige, inte i samma grad har tillgång till sina rättigheter som majoritetsbefolkningen, 

visar på att detta är ett stort problem i Sverige. Det visar också hur politiken vad gäller 

integration/inkludering inte är tillräcklig för att säkerställa alla människors lika 
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rättigheter/skyldigheter i dagsläget. Därför anser jag att det finns en stark inomvetenskaplig 

relevans för ämnet i fråga. Bl.a. har en student vid Lunds universitet tidigare skrivit om 

romernas integration i Sverige. Syftet var att utifrån Will Kymlickas teori om mångkulturell 

integration av etniska minoriteter se varför integrationen av romer har misslyckats i Sverige 

(Johansson, 2010:1). Det finns en hel del forskning kring romernas situation, och jag kommer 

att skriva mer om det i kapitel 1.4. Vidare anser jag också att det finns en relevans för 

samhällsdebatten då problemet med romernas situation i Sverige är övergripande, inte bara i 

Sverige utan i stora delar av världen. Exempel på detta är alla bl.a. de strategier och 

verksamheter som arbetats fram i Sverige på både nationell och lokal nivå för att förbättra 

situationen för romerna. Men även på internationell nivå som t.ex. FN:s deklaration från år 

1992 om mänskliga rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa eller 

språkliga minoriteter (A/RES/47/135). Dock så lyfter specifikt inte denna deklaration frågan 

om just romernas situation, utan riktar sig allmänt till alla minoriteter, och visar därför att 

minoriteters problematik är global. Även EU har en ram för nationella strategier vad gäller 

romsk inkludering i EU och dess medlemsstater, EU:s Europa 2020- Strategi.   

Kärnan i min uppsats är att undersöka hur just synen på romsk inkludering avspeglas i svensk 

politik på nationell nivå. Den nationella nivån utgörs av att jag kommer studera regeringens 

skrivelse 2011/12:56 – En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-

2032, för att kunna tydliggöra hur inkluderingen för romerna ser ut.  

Varför jag anser att det är betydelsefullt att studera hur just synen på romers inkludering 

återspeglas i svensk politik är för att beroende på hur problemet läggs fram (i detta fall romers 

situation) så säger det något om hur problemet bör hanteras på politisk nivå i form av policys. 

Detta innebär att de problematiseringar och de tillvägagångssätt politiken använder sig av när 

det gäller att få romer mer inkluderade i samhället kommer att styra vilka effekter detta 

medför, dels på politisk nivå men även bland de människor som blir påverkade. Låt oss säga 

att det visar sig att synen på romers inkludering i svensk politik visar sig bygga på en 

assimileringsstrategi (människor överger sin kultur och anpassar sig till den homogena 

kulturen). Detta skulle medföra annorlunda effekter än om det skulle visa sig att synen på 

romers inkludering i svensk politik istället bygger på en mångkulturell strategi, där staten 

istället är aktivt främjande gentemot etniska tillhörigheter. 



4 
 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn på romers inkludering som återspeglas i 

svensk politik. Syftet är att med hjälp av Karin Borevis text Dimensions of Citizenship: 

European Integration Policies from a Scandinavian Perspective, och hennes analysram (se 

kapitel 2.2.1) som visar på olika vägar till integrering, kunna urskilja vilka 

inkluderingsstrategier som framkommer när det gäller arbetet med att få romer mer 

inkluderade i det svenska samhället.  

1.3 Frågeställningar 

I mitt arbete har jag valt att ha en övergripande forskningsfråga som syftar till att ge mig ett 

samlat svar på det jag vill få svar på. Sedan har jag valt att ha ett antal mer preciserade frågor 

som tillsammans skall hjälpa mig att svara på den övergripande frågeställningen. 

Den övergripande forskningsfrågan är: 

 Vilken är den huvudsakliga synen gällande romers inkludering som återspeglas i 

svensk politik? 

De två preciserade frågorna är: 

 Lutar strategin mer åt ett mångkulturellt synsätt? 

 Lutar strategin åt ett rättighetsbaserat synsätt? 

 Lutar strategin åt synen om assimilering? 

 Lutar strategin åt synen om segregering? 

Den nationella nivån syftar till att jag skall analysera Regeringens skrivelse 2011/12:56 – En 

samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032. Varför jag valt just dessa 

frågor är för att jag vill se hur romers inkludering återspeglas i svensk politik. Jag har sedan 

valt att fokusera på nationell nivå.  

1.4 Tidigare forskning 

Sociologen Irka Cederberg har skrivit en bok angående romernas situation som heter Född 

fördömd, Romerna- ett Europeiskt dilemma. I boken upplyser Cederberg om romernas 

situation, både från ett historiskt perspektiv samt utifrån situationen idag. Cederberg beskriver 

utförligt hur romernas situation aldrig har varit ”bra”, och ger en klar och tydlig problembild 

över varför ämnet är relevant än idag. På uppdrag av anledning till delegationen om romers 

rätt har även fem kommuner fått i uppgift att arbeta med romernas inkludering i respektive 
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kommun. SOU 2010:55 om romers rätt beskriver en tydlig problembild i frågan om romers 

inkludering, och skrivelsen 2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032 har en tydlig strategi för ett långsiktigt arbete för romers inkludering i 

Sverige. 

I Föreningsliv, makt och integration, skriver bl.a. Bo Bengtsson att begreppet integration är 

ett av de mest svårfångade begreppet inom statsvetenskapen. Bengtsson skriver även att han 

skiljer på politisk integration och på kulturell, social, och ekonomisk integration. Bengtsson 

menar att politisk integration kan kopplas ihop med T.H Marshalls syn på medborgarskapet 

(läs mer i 2.1) och skriver att ”ett politiskt integrerat samhälle kännetecknas då av att alla har 

del av de politiska rättigheter och resurser som anses tillkomma fullvärdiga medlemmar i 

samhällsgemenskapen” (Ds 2004:49, Bengtsson sid:8). Bengtsson skriver också att 

integration och makt hör ihop och menar att ”Om vissa grupper av befolkningen, med 

inhemsk eller utländsk bakgrund, inte betraktar sig som fullvärdiga samhällsmedborgare och 

inte engagerar sig i politiska frågor som berör dem kan det bara betyda en sak: De ser det inte 

som meningsfullt att vara med. Den som – med rätt eller orätt – inte tror sig kunna påverka 

blir inte en aktiv medborgare” (Ds 2004:49, Bengtsson sid:10). 

 

Inte minst bland studenter anses detta val av ämne intressant. Helena Johansson från Lunds 

universitet skrev uppsatsen Integrationen av romer i Sverige, En studie i mångkulturell 

integration av etniska minoriteter år 2010 och ville svara på frågan om varför integrationen av 

romer hittills har misslyckats i Sverige. Johanssons val av forskningsmetod var att göra en 

fallstudie. Utifrån Kymlickas teori om mångkulturellt medborgarskap och integration har 

Johansson ställt upp tre analyspunkter som hon sedan har använt för att se hur det 

integrationsarbetet i Sverige stämmer överens med dessa. I stora drag så visar Johanssons 

resultat att integrationsarbetet i Sverige stämmer överens med Kymlickas analyspunkter till 

viss del, och Johannson påpekar att hon hade förväntat sig en större överensstämmelse mellan 

dessa. 

En student vid Malmö högskola som heter Johanna Wennberg Suarez har skrivit sin uppsats 

Romer och integration i det svenska samhället, En undersökning om hur Sverige arbetar med 

integration i statlig, kommunal och ideell verksamhet, år 2010 med syftet att undersöka hur 

arbetet med romers integration i arbetslivet sker i Sverige på statlig, kommunal och privat 

nivå. Den metod som författaren har använt sig av är att göra intervjuer med personer som 
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ligger nära ämnet för att ta reda på hur arbetet med romers integrering går till. Det material 

som därmed legat till grund i uppsatsen har varit de intervjusvar hon fått fram. 

Till skillnad från Cederberg som främst beskriver romernas perspektiv så kommer jag i min 

uppsats att skriva utifrån statens perspektiv då jag valt att analysera Regeringens skrivelse om 

romsk inkludering för att undersöka vilken/vilka integreringsstrategier den bygger på. Jämfört 

med SOU 2010:55 om romers rätt är tanken inte att jag ska forma politikens inriktning i 

frågan, utan jag skall snarare beskriva- och bedöma politikens inriktning utifrån en analytisk 

ram. Det går att påstå att jag angriper problemet från ”det andra hållet” jämfört med vad 

Cederberg gör. Jag använder mig även av andra teoretiska utgångspunkter och analysramar 

(se teorikapitel). Jag tyckte även att det var intressant att ta med Bengtsson och hans koppling 

mellan makt och integration då det är olika typer av integrationsstrategier jag är ute efter att 

finna i regeringens skrivelse. Bengtssons koppling mellan politisk integration och T.H 

Marshalls tankar om medborgarskapet känns också relevant att nämna i och med att jag i 

senare kapitel kommer att skriva om just Marshalls teori.  

1.5 Disposition 

Kapitel två utgör mitt teorikapitel där jag utförligt kommer att förklara och beskriva den teori 

som jag avser att använda mig av. Inledningsvis kommer jag att vidröra vid T.H. Marshalls 

teori om medborgarskap, jag anser att det är viktigt då Marshall var en av de första att 

utveckla teori om integration av demos. Teorianknytningen i arbetet utgår främst från Karin 

Borevis text Dimensions of Citizenship: Integration Polices from a Scandinavian perspective. 

Borevi har även arbetat fram en analysram som visar på olika vägar till integrering, denna 

kommer att vara mitt analysverktyg.  

Kapitel 3 utgör uppsatsens metodkapitel där jag kommer att beskriva mitt val av metod, 

material, avgränsning, tolkning och intersubjektivitet. I kapitel 4 beskrivs romernas bakgrund 

som syftar till att läsaren skall få en djupare förståelse för romernas situation. Dels genom att 

berätta hur romernas historia ser ut, dels genom att berätta hur situationen ser ut än idag. 

Kapitel 5 utgör själva empirin och analysen i min uppsats där jag går igenom det valda 

materialet utifrån den valda teorin, varpå själva analysen av materialet följer. Sedan följer 

kapitel 6 som består av en sammanfattning av det jag fått fram utifrån materialet och 

analysen, samt de resultat jag kommit fram till. Avslutningsvis kommer kapitel 7 som är det 

sista kapitlet i min uppsats. Detta kapitel består av en avslutande diskussion om arbetet jag 

gjort och uppslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

Följande kapitel kommer att beskriva den teori som jag har valt att använda mig av i min 

uppsats. 

2.1 Marshall- Medborgaren 

T.H. Marshalls var sociolog och var bl.a. känd för sin essä Citizenship and Social Class, som 

kom ut år 1950 och handlade om medborgarskap. Jag valt att ta med T.H. Marshalls teori om 

medborgare för att jag anser att det är viktigt att förstå att begreppet ”medborgarskap” som 

syftar till ett fullt medlemskap i ett samhälle inte är helt simpelt och kan variera i tid. Vidare 

anser jag att det är av vikt eftersom att Marshall var en av de första som utvecklade teori om 

medborgarskap av demos.  

Marshalls teori om medborgarskapet är indelat i tre olika rättigheter- civila, politiska och 

sociala. De medborgerliga rättigheterna som uppstod på 1700-talet menade Marshall utgör de 

rättigheter som ligger till grund för individens frihet, såsom yttrandefrihet, religionsfrihet, 

tankefrihet, rätt till egendom, rätt att ingå i avtal samt rätt till rättslig prövning. De politiska 

rättigheterna som uppstod på 1800-talet syftar till rätten till politiskt deltagande. De sociala 

rättigheterna som uppstod på 1900-talet menade Marshall var rätten till ekonomiskt och 

socialt välstånd, samt rätt till säkerhet (T.H. Marshall 1950:10–11). De tre olika typerna av 

rättigheter som Marshall nämner kan vidare kopplas till Borevis idealtyp samhällsintegrering 

(se kap 2.2.1), som fokuserar på människors lika rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. 

Marshall menade att begreppet medborgarskap är en status som tilldelades de som var 

fullständiga medlemmar av ett samhälle, och att alla de som ingick under denna status var 

likvärdiga de rättigheter och skyldigheter som statusen medförde (T.H. Marshall, 1950:28–

29). Det som kan vara intressant att tänka på är huruvida Marshalls teori om medborgarskap 

är tillräcklig när det handlar om ett mångkulturellt samhälle, och i detta fall med tanke på 

romernas situation. Även fast romer är ”fullständiga medlemmar” av samhället så har det 

konstaterats att deras politiska, ekonomiska och sociala rättigheter/situation är mycket svagare 

än majoritetsbefolkningens.  

2.2 Karin Borevi-”Dimensions of Citizenship: Integration Polices from a 

Scandinavian perspective”. 

Karin Borevi talar om en förändring i integrationsprocessen i europeiska länder som pågått 

under de senaste årtiondena, och menar att processen tar allt mer avstånd från den tidigare 

idén om multikulturalism och närmar sig istället tanken om assimilering. Borevi talar om två 
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aspekter där den första har att göra med statens inställning till etniska minoriteter, och där det 

finns en kritik mot de tidigare mångkulturella målsättningarna som har syfte till att bejaka och 

stödja de etniska tillhörigheterna. Sverige är enligt Borevi ett exempel på ett land som redan 

på 1980-talet övergav de tidigare målen om att stötta immigranter som om de vore 

minoriteter, och att Sverige istället har inriktat sig på integrationsprocesser som fokuserar på 

de individuella rättigheterna som bygger på allas lika rättigheter och skyldigheter (Borevi, 

2010:19). Den andra aspekten har att göra med policyförändringar som syftar till att stärka 

den nationella identiteten i värdlandet. Vissa länder har infört vissa obligatoriska moment för 

immigranter, såsom obligatoriska kurser och kunskapskontroller som ska se till så att 

immigranter t.ex. skall ha viss färdighet i språk, och att de tar till sig normer och värderingar 

som anses vara av vikt för den nationella identiteten. Borevi menar att Sverige är ett undantag 

gällande detta då Sverige varken har infört krav på språk eller andra krav och 

kunskapskontroller (Borevi, 2010:19–21).  

Min uppsats har dock fokus på de infödda romerna i Sverige. Med detta menar jag att det är 

finns skillnad på immigranter och infödda minoriteter och att mitt fokus inte ligger på de 

romer som är nyanlända, utan fokus ligger främst på de romer som är födda/uppväxta i 

Sverige och som fortfarande är exkluderade i samhället. Det är dock fortfarande aktuellt att 

tillämpa de fyra strategierna som inkluderas i Borevis analytiska ram som beskriver vägar till 

fullständigt medlemskap i ett samhälle, i detta fall romers inkludering i samhället i Sverige 

idag. 

2.2.1  Karin Borevis fyra idealtyper för inkludering 

Borevi skiljer ut två olika dimensioner av integration, den första handlar om huruvida staten 

har en passiv eller aktiv inställning till erkännandet av etnisk mångfald. Den andra har att göra 

med huruvida staten tolererar eller icke-tolererar etnisk mångfald. Den senare dimensionen 

relaterar till föreställningar om medborgarskap i etniska eller medborgerliga termer. (Borevi, 

2010:22).  

Utifrån dessa dimensioner har Borevi arbetat fram en fyrfältstabell (se figur 1) som visar på 

olika vägar till inkludering genom exempelvis offentliga policys. Den vertikala axeln 

representerar föreställningar om det nationella samhället där Borevi skiljer mellan två 

kontrasterande positioner inom identitetsdimension: etnos och demos. Demos kan förstås som 

att man betraktar människor som ”medborgare av samhället”. Borevi menar att stater som ser 

medborgare som demos har en liberal och neutral syn på medborgare av respekt för olika 
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identiteter bland folket, och att i sådana fall så varken stöttar- eller motsätter sig staten olika 

identiteter eller kulturer. Enkelt beskrivet betraktas ett land som en nationell sammanhållning 

som består av ”medborgare av samhället” oavsett ursprung, kultur, språk o.s.v. (Borevi, 

2010:24). Etnos kan däremot, enligt Borevi, förstås som en illiberal syn av medborgarskap, 

till skillnad från ett samhälle av -demos där kultur, ursprung, språk, religion o.s.v. inte spelar 

någon roll så talar det istället för betydelsen av en viss etnicitet- etnos (Borevi 2010:25). 

Istället för att se på människor som ”medborgare av samhället”, så delas individer upp i olika 

kategorier beroende på var man kommer ifrån. Tanken om en nationell sammanhållning är 

inte densamma. 

Den horisontella axeln visar istället variationer mellan aktiva och passiva statliga strategier 

för etnokulturell mångfald (Borevi, 2010:23). 

Även fast Borevi främst analyserar integrationen av immigranter i europeiska länder så har 

jag valt att använda mig av hennes teori och fyrfältstabell på Sveriges romer.  Anledningen till 

detta är att jag finner hennes teori om olika vägar för integrering relevant för studiet av 

romernas situation i Sverige. Jag anser vidare att skillnaden mellan immigranter och 

”infödda” inte har någon betydelse för fyrfältstabellens användbarhet. Eftersom att tabellen 

visar på olika vägar av integrering i ett samhälle så anser jag att den är användbar i båda 

fallen. Skillnaden får däremot större betydelse i min forskning då arbetet främst fokuserar på 

de infödda romerna i Sverige snarare än på immigranter i allmänhet.  

Figur 1. Figur som visar fyra olika idealtyper för integrering 

1
 

                                                           
1
 Borevi, K. Dimensions of Citizenship: European Integration Policies from a Scandinavian Perspective, sid 23 

(Översatt till svenska). 
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Idealtyp 1 i figur 1 tar utgångspunkt i tanken om att motverka mångfald bland medborgarna, 

och syftet är att få människor att anpassa sig till vad som anses vara den homogena nationella 

kulturen. Idealtyp 2 är istället tanken om att bibehålla etniska minoriteters identitet och kultur 

och istället utestänga dessa människor från resten av samhället i vissa punkter. Gemensamt 

för dessa två är att de hamnar under identitetsdimensionen etnos (Borevi, 2010:24). 

Vad Borevi menar med idealtyp 3 (samhällsintegrering) och idealtyp 4 (mångkulturalism) är 

att dessa två inte skiljer sig från tanken om en nationell sammanhållning. I princip så tar båda 

idealtyper utgångspunkt i föreställningen om ett samhälle av medborgare- demos. Vad som 

skiljer dessa två åt är hur ett sådant samhälle skall uppnås. Utifrån idealtyp 3 

(samhällsintegrering) så uppnås detta genom en passiv tolerans gentemot etnisk tillhörighet 

bland medborgarna. Syftet är istället att fokusera på att garantera människors lika 

rättigheter/skyldigheter. Utifrån idealtyp 4 (mångkulturalism) så uppnås detta istället genom 

att staten är aktivt främjande gentemot etniska tillhörigheter (Borevi, 2010:24). 

Borevi menar att strategier för integrering som utgår från idealtyp 1 (etnisk assimilation) och 

idealtyp 2 (etnisk segregation) inte kan rättfärdigas utifrån en liberaldemokratisk synvinkel. 

Borevi påstår att ett samhälle av etnos går mot de liberala demokratiska principerna som, 

individuell integritet, tankefrihet/yttrandefrihet och religionsfrihet (Borevi, 2010:24). 

Romerna är, som jag tidigare nämnt, en utsatt grupp i Sverige vad gäller exkludering, brist på 

sociala och ekonomiska rättigheter och diskriminering. Utifrån regeringens skrivelse 

2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, är 

Borevis idéer om integrering högst aktuell, då jag med hjälp av dessa kan analysera skrivelsen 

för att på så vis kunna urskilja hur inkluderingen av romer framställs och återspeglas i svensk 

politik. Jag kan alltså typa vilken integrationsstrategi man antar från ett politiskt håll.  

2.3 Definitioner 

De begrepp som jag kommer att definiera i detta kapitel är assimilering, etnisk segregering, 

samhällsintegration, inkludering/integrering, samt mångkulturalism. Varför jag valt att 

definiera dessa begrepp är för att de är centrala och återkommande begrepp i uppsatsen, 

främst vad gäller valet av teori. Karin Borevis teori om olika vägar för integrering och hennes 

fyrfältstabell tar aktivt upp dessa begrepp eftersom att de bygger på dessa. Därför anser jag att 

det är viktigt att jag har med dessa begrepp och definierar dessa i min uppsats, så att jag dels 

får en tydlig uppbyggnad och struktur av min analys men även för att läsaren skall vara 

införstådd med vad dessa olika begrepp har för betydelse i min uppsats. 
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Assimilering: När en grupp av människor, t.ex. etniska minoriteter överger sin kultur och 

istället anpassar sig till vad som anses vara den homogena nationella kulturen, detta för att 

undvika mångfald bland befolkningen (Borevi, 2010:23). 

Etnisk segregering: T.ex. samernas fall i Sverige. Under vissa perioder insåg den svenska 

staten att samerna och svenskarna var annorlunda från varandra och såg därför assimilering 

som en omöjlighet. En segregeringsstrategi blev därför mer aktuellt och syftade till att hålla 

samernas identitet intakt och istället marginalisera (utestänga) de från resten av samhället 

genom att bl.a. undanta de samiska barnen deras möjlighet till utbildning i det svenska språket 

(Borevi, 2010:24). 

Samhällsintegration: Kan placeras under identitetsdimensionen demos- som kännetecknar 

ett samhälle av medborgare. Enligt Borevi så syftar policys gjorda utifrån tanken om 

samhällsintegration till att staten har en passiv tolerans gentemot etniska tillhörigheter i 

samhället. Till skillnad från mångkulturalism (se nedan) som är aktivt främjande gentemot 

etniska tillhörigheter (Borevi, 2010). Det som främjas är istället inkludering i samhället 

utifrån allas lika rättigheter och skyldigheter.  

Mångkulturalism: Enligt Borevis idéer om olika vägar till integration så förespråkar en 

mångkulturalistisk strategi grupprättigheter för kulturella minoriteter. Staten är även aktivt 

främjande gentemot etniska tillhörigheter (Borevi, 2010).  

Inkludering/Integrering: Tillhörande av en grupp eller ett samhälle. I Regeringens skrivelse 

2011/12:56 – En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 så 

används ordet inkludering. När jag använder orden inkludering och integrering så använder 

jag dessa synonymt. 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer jag att beskriva, och på bästa sätt förklara den metod som jag anser 

vara bäst lämpad för min forskning. 

3.1 Kvalitativ textanalys 

För att på bästa sätt kunna utföra syftet och få svar på mina frågeställningar så anser jag att en 

kvalitativ metod är bäst lämpad för min forskning. Varför jag anser att en kvalitativ textanalys 

är bäst lämpad är för att med de material jag använder mig av så måste jag analysera texterna 

för att kunna – utifrån Karin Borevis idealtyper - klargöra hur synen på romsk inkludering 

återspeglas i svensk politik.  

Vid en kvalitativ textanalys är det viktigt att noggrant läsa det valda materialet för att kunna få 

fram de viktigaste delarna. Vidare är det viktigt att man vid en kvalitativ textanalys 

systematiskt arbetar med texterna som valts, för att på så vis kunna få fram det mest 

väsentliga. Detta innebär att texterna oftast måste läsas flera gånger, både långsamt och 

översiktligt (Esaiasson m.fl. 2007:237). I Metodpraktikan urskiljer Esaiasson m.fl. två 

huvudtyper av textanalytiska frågeställningar, den ena handlar om att man skall systematisera 

innehållet i texterna medan den andra handlar om att kritisk granska innehållet i texterna 

(Esaiasson m.fl. 2007:238). De systematiserande undersökningarna går att dela upp i tre olika 

tillvägagångssätt, det första handlar om att klargöra tankestrukturer hos aktörer, det andra 

handlar om att logiskt ordna innehållet i texterna, det tredje sättet handlar om att klassificera 

innehållet i texterna (Esaiasson m.fl. 2007:238). De kritiskt granskande undersökningarna ser 

lite annorlunda ut, man kan tala om idékritiska analyser och ideologikritiska analyser. Den 

första syftar till att se hur t.ex. en argumentation lever upp till vissa normer, om de är 

moraliska eller rationella. Den senare syftar istället till att upptäcka vilka samhälleliga 

konflikter som kan urskiljas i en text (Esaiasson m.fl. 2007:239). Eftersom att jag har i avsikt 

att undersöka hur synen på romsk inkludering återspeglas i svensk politik med hjälp av 

Borevis idealtyper för integrering, så kommer angreppssättet i denna studie att bygga på 

systematisering och klassificering. Vid klassificering av material är det vanligt att använda sig 

av idealtyper vilket jag kommer att göra (Esaiasson m.fl. 2007:239). Tanken är att jag skall 

kunna placera in regeringens skrivelse gällande strategi för romsk inkludering under de olika 

idealtyperna för integrering, därför är det inte aktuellt att jag kritiskt skall granska innehållet i 

texterna då detta skulle innebära att jag skulle gå ett steg längre och undersöka idéerna i fråga.  
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3.2 Idéanalys 

I boken Textens mening och makt beskrivs en idé som en tankekonstruktion och kan vara ”en 

föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man 

bör handla” (Bergström & Boreus, 2012:140). Begreppet ideologi är däremot lite annorlunda 

och det brukar talas om två olika typer av ideologidefinitioner. Den ena definitionen beskriver 

ideologi som ett idésystem och kan förstås som en neutral definition då det inte är bestämt 

vilka typer av idéer som ingår i ett sådant idésystem. Den andra definitionen av ”ideologi” 

beskrivs som följande, ”I det andra huvudstråket ryms en syn på ideologi enligt vilken 

ideologiers funktion byggs in i begreppet. Man kan t.ex. se ideologier som sådana 

åskådningar som bidrar till samhällets sammanhållning eller som legitimerar specifika 

klassintressen” (Bergström & Boreus, 2012:141). 

I min uppsats så har jag valt att göra en idéanalys. Och eftersom att syftet i min uppsats är att 

utifrån Karin Borevis teori och fyrfältstabell om olika vägar till integrering undersöka hur 

romers inkludering framställs i svensk politik, så anser jag att en idéanalys är högst 

genomförbar. Eftersom att jag med hjälp av Borevis fyra idealtyper av integrering skall 

undersöka regeringens skrivelse om romsk inkludering för att söka svar på hur synen på 

romers inkludering framställs i svensk politik, så anser jag att min uppsats ligger närmare ett 

idealanalytiskt angreppssätt än ett ideologianalytiskt angreppssätt. Den inriktning jag valt 

inom idéanalysen är att göra en beskrivande idéanalys. Den beskrivande idéanalysen beskrivs 

som följande, ”I en första typ av idéanalys, som har ett beskrivande syfte, är utgångspunkten 

att analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller inom sak- eller politikområden” 

(Bergström & Boreus, 2012:146). Varför jag valt att göra en beskrivande idéanalys är just för 

att jag vill undersöka förekomsten av idéer i mitt valda material för att kunna säga något om 

hur synen på romers inkludering återspeglas i svensk politik.   

En annan teoretisk ansats som hade varit relevant att använda sig av i denna uppsats hade 

varit att använda sig av Carl Dahlströms tre olika dimensioner och åtta typer av 

invandringspolitik som framställs i hans avhandling Nästan välkomna. I avhandlingen 

fokuserar Dahlström på den svenska invandrarpolitiken. Dahlström utgår utifrån tre olika 

invandrarpolitiska dimensioner vilka är kulturell och juridisk politik, inkluderande och 

exkluderande politik, samt selektiv och generell politik. Dahlström menar att dessa tre 

dimensioner ger åtta olika typer av invandringspolitik och som han ställt upp i en tabell 

(Dahlström, 2004:40). Jag har dock valt att använda mig av Borevis fyra idealtyper för 

integrering för att jag finner den intressant och högst användbar för uppsatsen syfte. 



14 
 

En alternativ metod som jag tror hade fungerat bra att använda sig av på regeringens skrivelse 

2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, skulle 

vara att göra en diskursanalys. En idé är att använda sig av Carol Lee Bacchis sex 

diskursanalytiska frågor. Genom att analysera skrivelsen utifrån Bacchis frågor tror jag att det 

skulle gå att urskilja vissa intressanta aspekter som kanske inte blir tydliga för mig då jag gör 

en idéanalys. Jag har dock valt att göra en idéanalys i min uppsats då jag vill fokusera på att 

fina uttryck av idéer i regeringens skrivelse för att kunna klargöra vilken syn på romers 

inkludering som återspeglas i svensk politik. 

3.3 Analysverktyg- Idealtyper 

En grundläggande positionsbestämning är att idealtyperna inte finns i verkligheten utan är 

tänkbara extrembilder av fenomenet i fråga. Idealtyperna syftar till att förtydliga viktiga 

egenskaper hos det aktuella fenomenet. De utgör en renodling av vissa bestämda element av 

verkligheten; en förenklad beskrivning som dock inte är en förfalskning. Vad är typiskt för det 

fenomen som undersöks? (Esaiasson m.fl. 2007:158). 

I analysen om hur synen på romers inkludering framställs i regeringens skrivelse så kommer 

jag att använda mig av Borevis olika idealtyper för att kunna urskilja under vilken/vilka 

idealtyper arbetet med romers inkludering hamnar under. Jag kommer att använda mig av de 

fyra idealtyperna och Borevis analytiska ram när jag genomför min analys. Genom att 

analysera det valda materialet och jämföra det med de olika idealtyperna så kan jag 

förhoppningsvis kunna urskilja vissa kännetecknande drag i materialet som följer samma spår 

som en specifik idealtyp (Esaiasson m.fl 2007:159). Bergström och Boréus beskriver i boken 

”Textens mening och makt” att idealtyper är som ”ett raster som sorterar olika formuleringar i 

texten…” (Bergström & Boréus, 2012:150), vidare skriver de att det med hjälp av idealtyper 

även går att avgöra vilka delar i det material som analyseras som inte går att klassificera 

utifrån idealtyperna (Bergström & Boréus, 2012:150).  Nedan visas den tabell jag utgår ifrån, 

och som är översatt utifrån Karin Borevis tabell. I tabellen visas även de kategoriseringar jag 

gjort för vardera idealtyperna, och som kommer att vara de kännetecknande drag jag utgår 

ifrån när jag analyserar mitt material. 
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Figur 2. Figuren visar fyra idealtyper för integrering, samt de kategoriseringar som gjorts. 
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Varför jag har valt att ha med alla fyra idealtyper är för att jag anser att det finns en relevans 

för dessa vad gäller synen på romsk inkludering i svensk politik. Det kanske går att utgå från 

att regeringens skrivelse 2011/12:56 - En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032, bör återspegla idealtyp 3 (samhällsintegration) eller idealtyp 4 

(mångkulturalism). Enligt Borevi (se kap 2.2) har Sverige på 1980-talet fokuserat på 

integrationsprocesser som fokuserar på de individuella rättigheterna, alltså idealtyp 3- 

samhällsintegration. Borevi påstår också att en förändring skett i Europa vad gäller 

integrationsprocesser och menar att allt fler europeiska länder tar allt med avstånd från 

tidigare idéer om mångkulturalism och närmar sig allt mer tanken om assimilering (Borevi 

2010, sid:19). Romernas tidigare historia (se kap 4) beskriver år av utanförskap, 

diskriminering och fördomar, och det var inte förrän år 2000 som romerna blev en erkända 

som en etnisk minoritet i Sverige (Cederberg, 2010:47). På grund av att Europeiska länder 

påstås närma sig idén om assimilering, och på grund av romernas tidigare historia så anser jag 

att det kan vara av intresse att ha med alla fyra idealtyper som en del av min analytiska ram 

för att eventuellt kunna finna vissa nyanser av samtliga. 

1. Etnisk assimilering 

Strategi för att motverka mångfald bland 

medborgarna. Syfte att få människor att 

anpassa sig till den homogena nationella 

kulturen. 

2. Etnisk segregering 

Strategi för att bibehålla etniska 

minoriteters identitet/kultur till viss del, och 

istället utestänga dessa från resten av 

samhället i vissa punkter. 

3. Samhällsintegration 

Staten har en passiv tolerans gentemot 

etnisk tillhörighet bland medborgarna. 

Fokus på alla människors lika 

rättigheter/skyldigheter, allas lika värde. 

4. Mångkulturalism 

Staten är aktivt främjande gentemot etniska 

tillhörigheter. Exempel på detta är att 

staten är aktivt främjande gentemot annan 

kultur/historia/språk, samt t.ex. positiv 

särbehandling av vissa grupper. 
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3.3.1 Typcitat 

För att läsaren skall hänga med i analysen och förstå hur jag gjort mina tolkningar och vad jag 

har dragit mina slutsatser på, så kommer jag att ta ut typcitat ur analysmaterialet. Nedan visas 

ett exempel på hur ett typcitat kan se ut. 

”Målgruppen är framförallt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och 

är utsatta för diskriminering. Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk delaktighet 

och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av 

romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Det 

övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som 

den som är icke-rom” (Skr 2011/12:56 sid:1). 

Exempel: Utifrån detta citat tolkar jag som att detta handlar om samhällsintegrering (idealtyp 

3) då det syftar till att garantera romers lika rättigheter sett till resten av befolkningen. Inte för 

att de är just romer, utan för att det finns en problematik med hur situationen ser ut för många 

romer idag och därför bör åtgärdas.  

För idealtyp 1- Etnisk assimilering som syftar till att motverka mångfald bland medborgarna, 

och få människor att anpassa sig till vad som anses vara den homogena nationella kulturen, så 

letar jag efter uttryck i texten som visar på att staten har denna inställning till romerna. Det 

bör i så fall i skrivelsen framgå att staten har denna syn att romerna bör anpassa sig efter den 

svenska homogena kulturen, för att det skulle visa på nyanser av denna idealtyp. Vad gäller 

idealtyp 2- Etnisk segregering som syftar till att bibehålla etniska minoriteters identitet/kultur 

och istället utestänga de från vissa delar av samhället så kommer jag att i skrivelsen leta efter 

uttryck som på något vis pekar mot att staten skulle ha denna inställning till romerna. Idealtyp 

3- Samhällsintegrering syftar till att staten har en passiv tolerans gentemot etniska 

tillhörigheter och fokuserar på människors lika rättigheter/skyldigheter. För att jag skall göra 

tolkningen att skrivelsen bygger på denna idé så måste jag finna uttryck i texten som påvisar 

att arbetet med romsk inkluderingen handlar om att garantera romers lika 

rättigheter/skyldigheter i samhället, inte för att de är just romer utan för att det finns 

problematiseringar kring deras rättigheter. Idealtyp 4- Mångkulturalism står för att staten är 

aktivt främjande av etniska minoriteter. För att jag skall klassificera något i regeringens 

skrivelse som en ”mångkulturell” idé, så skall det finnas uttryck som visar att regeringen 

aktivt visar att de är främjande av romer som nationell minoritet. Det kan handla om att det 

finns positiv särbehandlingar för romerna, att de är främjande av vissa åtgärder just för att det 

handlar om romer och att det aktivt främjar t.ex. romsk kultur och identitet. 
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3.4 Avgränsning 

Med tanke på den tidsmässiga bristen som tillkommer en C-uppsats så har jag valt att 

avgränsa min forskning till att studera hur synen på romsk inkludering framställs i svensk 

politik, och därmed analysera Regeringens skrivelse 2011/12:56- En samordnad och 

långsiktig strategi för roms inkludering 2012-2032, utifrån Karin Borevis text Dimensions of 

Citizenship: Integration Polices from a Scandinavian perspective. Det finns dock fler sätt att 

analysera vägar till inkludering. Jag har även gjort en avgränsning vad gäller tidsperiod. 

Eftersom att jag valt att analysera regeringens skrivelse om romsk inkludering så innebär det 

att jag inte kommer att analysera material som beskriver bakåt i tiden- alltså det som varit, och 

jag kommer inte heller att analysera dagsläget vad gäller romsk inkludering. Jag är alltså inte 

ute efter att se förändringar i arbetet med romsk inkludering i Sverige, utan syftet är att 

tydliggöra vilken syn som idag återspeglas i svensk politik gällande romers inkludering. 

3.5 Material 

Min uppsats kommer att bestå av både statliga skrivelser och rapporter, litteratur samt 

internetkällor. Min huvudsakliga källa är dock främst regeringens skrivelse 2011/12:56- En 

samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032. Detta dokument är det 

jag kommer att bygga empirin på och därmed göra min analys på. Jag anser detta vara 

intressant för min undersökning eftersom det ger mig möjligheter att undersöka hur man 

arbetar med romsk inkludering i svensk politik, samt vilken syn på inkludering som 

återspeglas. I och med att jag vill se hur synen på romers inkludering framställs i svensk 

politik, så syftar jag till politik på nationell nivå. Jag anser att regeringens skrivelse är en bra 

text att analysera för att få svar på mina frågeställningar och för att uppfylla mitt syfte. Varför 

jag har valt just en strategi är för att jag anser att det är relevant då strategin beskriver vilka 

mål och åtgärder som bör sättas in i Sverige för att förbättra romernas situation och öka 

inkluderingen. 

Det material jag utgår från i min teoretiska ansats är Karin Borevis text Dimensions of 

Citizenship: European Integration Policies from a Scandinavian Perspective. 

Metodpraktikan- Konsten att studera samhälle, individ och marknad av Esaiasson m.fl., och 

Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, av 

Bergström och Boreus är de två metodböcker som jag utgått från i metodkapitlet. 
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3.6 Tolkning och intersubjektivitet 

Eftersom att min uppsats bygger på en kvalitativ textanalys och mer specifikt en idéanalys så 

innebär detta att jag måste tolka den text jag avser analysera, och i detta fall regeringens 

skrivelse 2011/12:56 - En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-

2032. Eftersom det jag söker få svar på när jag gör min analys är att finna nyanser av de fyra 

olika idealtyperna för integrering så är det idéer jag avser att tolka ur texten. Bergström och 

Boreus skriver i boken Textens mening och makt att tolkningsproblemet kan bli svårare att 

hantera när det handlar om att just finna uttryck för vissa bestämda idéer och argument 

(Bergström & Boreus, 2012:30). På grund av att det är just idéer jag hoppas finna i texten så 

innebär detta att jag måste tolka texten. Med det sagt så är jag införstådd med den problematik 

som kan uppstå när man skall tolka texter, och jag kan därmed inte garantera att någon annan 

skulle få fram exakt samma resultat om den gjorde samma analys. Jag kan alltså inte 

fullständigt garantera intersubjektiviteten. Jag har därför valt att vara noga med 

genomskinligheten i uppsatsen och har valt att ha med typcitat ur materialet för att visa 

läsaren hur jag underbyggt mina tolkningar, och på vilken grund jag gjort dessa, så att det 

lättare går att följa med i mina tankegångar kring detta.  
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4. Bakgrund 

Följande kapitel utgör en historisk överblick för att få en tydligare uppfattning om hur 

romernas situation har sett ut bakåt i tiden, men även för att se hur situationen ser ut än idag. 

Syftet med bakgrundskapitlet är främst att läsaren av denna uppsats skall få en liten 

förförståelse till varför romernas situation är som den är idag och varför det finns en 

problembild än idag. Vad som kan vara intressant att veta är att romernas situation redan var 

problematisk på 1000-talet, och att det inte var förrän år 2000 som romerna blev erkända som 

en etnisk minoritet i Sverige.  

4.1 Historisk överblick om romernas situation 

Det går inte att påstå att romernas situation någonsin har varit bra utifrån ett 

inkluderingsperspektiv då de saknar en egen stat och utgör minoriteter i flera stater. 

Situationen har heller inte varit bra för romer på grund av andra faktorer som diskriminering 

och fördomar. Uppskattningsvis tros det finnas mellan 15-20 miljoner romer i världen, och 

dessa är utspridda över hela världen. Ca 12 miljoner romer tros leva och bo i Europa vilket 

gör de till Europas största minoritet som inte har ett eget territorium (Cederberg, 2010:14). 

Forskare tror att romerna ursprungligen kom från Indien och att utvandringen till Europa 

skedde någon gång i början på 1000- talet. På 1300-talet anlände många romer till områden 

som idag ligger i Rumänien och det ex-sovjetiska Moldavien, och det var här romernas 

kanske mest plågsamma period startade (ibid, 2010:25). Förslavningen av romer började här 

och det var främst feodalherrarna, kyrkorna och klostren som ansåg att romerna inte var lika 

värdiga andra människor och förslavningen inledde. Romerna tillhörde då staten och var 

slavar vilket innebar att deras friheter togs ifrån dem (ibid, 2010:25–26). Det var inte förrän år 

1856 som slaveriet upphörde, och inte förrän år 1864 som 600 000 romer blev fria i praktiken 

(ibid, 2010:31).  

4.2 Romernas svenska historia 

Någon gång under början på 1500-talet anlände de första romerna till Sverige. I Sverige var 

främlingsfientligheten under denna tid stor mot romerna. År 1637 utfärdades 

zigenarförordningen som bestämde att alla zigenare som de då kallades skulle förvisas ut ur 

landet inom ett år, och alla de män som fortfarande var kvar efter detta skulle dödas, och 

kvinnor och barn skulle jagas över gränsen (ibid, 2010:28). Redan år 1686 så infördes det en 

kyrkolag i Sverige som kallades för ”tattarparagraf”, denna bestämde att det var tillåtet för 

kristna församlingar att acceptera ”zigenarna” och ”tattarna” (ibid, 2010:38). Inställningen till 



20 
 

romerna var mycket fientlig, och detta fortsatte under en lång period, det var t.ex. svårt för 

romer att utöva sina traditioner. Så sent som år 1914 så ansågs romerna vara oönskade i 

landet, och all invandring för romer förbjöds vilket gjorde det svårt för romer att på något vis 

ha kontakt med sina släktingar i resterande Europa. Detta följdes väldigt effektivt ända fram 

till år 1954 (ibid, 2010:39). Romerna var en extremt utsatt grupp av människor som inte 

ansågs vara värdiga de svenska samhället, trakasserier och diskriminering var förekommande 

över hela landet. År 1921 inrättade Sverige ett rasbiologiskt institut, och en lag om 

tvångssterilisering uppstod. Romerna ansågs vara samhällets bottenskikt tillsammans med 

handikappade, homosexuella m.m., och avsikten var att förhindra fortplantning (ibid, 

2010:40).  

4.2.1 Romerna i Sverige idag 

År 1999 beslutade regeringen att Sverige skulle ta del av Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriteter (länsstyrelsen, Stockholm), och det var inte förrän år 2000 

som romerna blev erkända som en etnisk minoritet i Sverige. Idag så accepteras romerna och 

deras kultur och traditioner som en del av den svenska mångfalden (Cederberg, 2010:47). Att 

romerna idag accepteras är inte ett allmängiltigt påstående, då skulle det ju inte finnas någon 

problembild i dagsläget. Vad som menas med detta är istället att sett ur ett 

politiskt/rättighetsperspektiv så är romerna en accepterad etnisk minoritet i Sverige. Sedan har 

jag ju påvisat att romers rättigheter är svaga och att deras situation fortfarande är ”dålig”. 

En rad beslut och propositioner från regeringen har inrättats för att stärka skyddet och 

rättigheterna för minoriteter i Sverige. Som jag nämnde tidigare i kapitel 1 så har SOU 

2010:55 om romers rätt en klar och tydlig problembild som beskriver romernas situation och 

vad som därefter bör göras för att förbättra den. Regeringens skrivelse 2011/12:56 har en 

strategi för romsk inkludering mellan 2012-2032. Romernas situation i Sverige är ett aktivt 

ämne i samhällsdebatten och visar på att det fortfarande råder skillnader mellan romer och 

majoritetsbefolkningen. Trots att det finns en minoritetspolitik som syftar till att stärka 

rättigheterna för minoriteter, och som skall se till så att minoriteter har samma villkor som 

majoritetsbefolkningen så finns det många romer som fortfarande blir trakasserade och 

diskriminerade i dagens samhälle (SOU 2010:55, sid 498-499). 
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4.2.2 Antiziganismen  

”Antiziganism är fientlighet, fördomar, föreställningar eller rasism riktat mot romer och en 

distinkt form av rasism. Den är både likartad, sammanflätad med många andra former av 

rasism” (SOU 2010:55, sid 82). 

Begreppet antiziganism uppstod efter förintelsetiden, och går att jämföra med de hat, 

diskriminering och fientlighet som fanns mot judarna (Cederberg, 2010:69). Under förintelsen 

1933-1945 uppskattas det att mellan en halv/en miljon romer förintades (SOU 2010:55, sid 

82). Antiziganismen lever fortfarande kvar och århundrade av fientlighet, hat och 

diskriminering gentemot romerna har satt sina spår, och det blir ganska tydligt att förstå varför 

det finns en brist på tillit till majoritetssamhället hos många romer än idag.  
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5. Empiri och analys 

Följande kapitel består av empirin och analysen. Jag har valt att ha empiri och analys i samma 

kapitel då jag tror att jag kommer få bättre struktur på arbetet om jag lägger upp det på detta 

vis. Jag tror även att läsaren får det lättare att hänga med i mina tolkningar av materialet och 

därmed kan hänga med lättare i själva analysen.  

Följande kapitel kommer att utgöra empiri och analys av de sex områden som behandlas i 

Regeringens skrivelse 2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032, och dessa områden är följande: Utbildning, arbete, kultur och språk, 

organisering, bostad, samt hälsa och social omsorg och trygghet. Varje område får en egen 

rubrik och jag kommer först att utifrån skrivelsen visa på problemet inom varje område och 

hur regeringen har bedömt. Sedan skriver jag om de åtgärder som skrivelsen lyfter fram, och 

slutligen följer analysen. 

5.1 Regeringens skrivelse 2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för 

romsk inkludering 2012-2032 

Skrivelsen presenterar en strategi för romsk inkludering mellan år 2012-2032. Skrivelsen 

syftar främst till romer som befinner sig i ett utanförskap, både socialt och ekonomiskt, och 

som är utsatta för diskriminering. Målet med denna strategi är att romer som är fyllda 20 år 

2032 skall ha lika möjligheter som den som är icke-rom. Skrivelsen tar utgångspunkt i 

rättigheter som, rätten till utbildning, rätt till arbete, rätt till bostad, rätt till bästa möjliga 

hälsa, rätt till socialomsorg, rätt till trygghet, språk, kultur och föreningsfrihet. (Skr 

2011/12:56, sid:1). Detta kan vidare kopplas till T.H Marshalls teori om medborgerliga 

rättigheter som är uppdelat i tre olika typer av rättigheter: civila-, politiska-, och sociala 

rättigheter (Se kapitel 2.1). 

Skrivelsen beskriver den utsatta situation som romerna i Sverige länge levt i, bland annat 

förekom övergrepp som tvångsförflyttning, tvångssterilisering, tvångsassimilering, 

invandringsförbud, näringsförbud och förvridning. Detta kan beskrivas som brist på 

inkludering då romerna inte hade några medborgerliga rättigheter. Regeringen menar att detta 

har lett till att det finns en brist på tillit gentemot myndigheterna hos många romer. Vidare står 

det att man sedan 1960-talet har satt in statliga och kommunala insatser för att förbättra 

situationen för romerna, och att situationen delvis har förbättrats på grund av dessa, men att 

det fortfarande finns romer som lever i utanförskap och blir diskriminerade (Skr 2011/12:56, 

sid:5). 
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5.2 Regeringens skrivelse 2011/12:56 - Utbildning 

Enligt regeringens bedömning är utbildning en av de viktigaste faktorerna vad gäller 

förbättrandet av romers levnadsvillkor. Bedömningen är att det behöver ske en rad åtgärder 

inom området. Alla barn skall ges samma förutsättningar att uppnå de nationella målen, detta 

gäller hela befolkningen och innefattar då alltså även romer (Skr 2011/12:56, sid:29).  

Delegationen föreslog följande mål: 

alla romska barn skall ha grundskolekompetens, lika många romska ungdomar som genomsnittet i 

riket ska slutföra gymnasiestudier, lika många romska ungdomar som genomsnittet i riket ska 

studera på högskolenivå och få högskoleexamina, alla vuxna romer som inte har 

grundskolekompetens ska kunna skaffa sig det utan ekonomiska eller andra hinder och alla romer 

ska kunna läsa och skriva (Skr 2011/12:56, sid:30). 

Skälen till regeringens bedömning inom detta område är delvis att romska barns resultat i 

skolan ofta inte är tillfredsställande jämfört med andra barns, närvaron i grundskolan är sämre 

bland romska barn. Ett mycket litet antal av romska elever går vidare till gymnasiet, 

diskriminering inom utbildningsväsendet har förekommit flertal gånger vilket kan göra så att 

man känner sig otrygg i skolan. Bristen på kunskap om romsk kultur och historia, och bristen 

på modersmålsundervisning anges också vara bidragande faktorer till de romska barnens 

sämre resultat i skolan (Skr 2011/12:56, sid:30). Andra skäl är att utbildning är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller att komma ifrån fattigdom och för att lättare komma ut i 

samhällslivet. Vidare så ökar utbildning chanserna till arbete och ger då större möjligheter att 

vara delaktig i det politiska, ekonomiska och sociala livet (Skr 2011/12:56, sid:31). 

5.2.1 Åtgärder- Utbildning 

De åtgärder som framställs i skrivelsen för att förbättra romernas situation inom 

utbildningsväsendet är att det måste finnas ett delat ansvar, dels måste myndigheter och 

kommuner ta ett aktivt ansvar i frågan, dels måste föräldrar ta ansvar. Inom detta område så 

har regeringen valt att de statliga insatserna skall koncentreras till de fem pilotkommunerna, 

som skall utveckla arbetet i respektive kommun mellan 2012-2015 (Skr 2011/12:56, sid:32). 

Insatser i förskolan 

Forskning visar att tidig pedagogisk stimulans ökar barns förmåga och intresse för att lära och att 

det särskilt uppmuntrar barns språkliga och matematiska utveckling. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskoleklassen ska stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning (Skr 2011/12:56, sid:33). 
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Regeringens bedömning: Skolverket bör medverka till att bättre beskriva situationen för romska 

barn i förskola och förskoleklass i de kommuner som ingår i den pilotverksamhet som kommer att 

pågå under 2012-2015. Detta bör ske i samråd med romer. (Skr 2011/12:56, sid:33). 

Följande citat ur regeringens skrivelse visar på att inom området utbildning är det viktigt att 

arbetet med att förbereda människor inför framtiden- i detta fall framtida utbildning- redan tar 

form i ett tidigt stadie i människors liv. Detta visar på att arbetet med romsk inkludering är 

omfattande och att det krävs ett successivt arbete för att stärka romsk inkludering. I detta fall 

stod det inte så mycket skrivet om just på vilka sätt regeringen anser att arbetet skall gå 

tillväga för att förbättra situationen för romska barn i förskolan, men det visar på att det är av 

vikt att arbetet sker på ett tidigt stadium i livet. Vidare kan det uteslutas att detta skulle hamna 

under idealtyp 1 och 2 (etnisk assimilering och etnisk segregering) då det varken handlar om 

att romerna skall anpassa sig till den svenska kulturen, eller att romska barn skall utestängas. 

Snarare tvärtom. 

Insatser i grundskolan 

Regeringens bedömning: Skolverket bör medverka till att bättre beskriva romska elevers situation 

i pilotkommunerna när det gäller att slutföra grundskolan med godkända betyg så att de är 

behöriga att söka till gymnasieskolan och genomföra gymnasiestudier. Vidare bör 

Skolinspektionen få i uppdrag att granska hur skolorna i pilotkommunerna för romska elever 

uppfyller skollagens krav när det gäller skolplikt, undervisning och rätten till särskilt stöd för den 

elev som är i behov av det. I sitt arbete bör myndigheterna samråda med romer. (Skr 2011/12:56, 

sid:34). 

 

Skälen till bedömningen är delvis för att det krävs en bättre bild av situationen för romska 

elever i skolan för att kunna se vilka åtgärder som krävs. Vidare står det att skolorna skall 

anpassa undervisningen och olika typer av stöd till romska elever, och att skolorna måste se 

till att tillgodose varje individs behov i skolan, men även att det är viktigt att insatser för 

romska elever sätts in tidigt (Skr 2011/12:56, sid:35). 

 

Regeringen anser vidare att det är viktigt att det sätts in s.k. brobyggare som t.ex. kan vara 

”kommunalt anställd personal med romsk språk- och kulturkompetens” (Skr 2011/12:56, 

sid:36). Det har enligt regeringens skrivelse visat att effekterna gällande närvaron och 

resultaten för romska barn i skolan varit positiva i andra länder där brobyggare har införts. 

Anledningen till detta beskrivs som att vetskapen om att det finns personal i skolan som 
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besitter den språkliga och kulturella kompetensen bidrar till att människor känner en viss 

trygghet i skolan. Samtidigt så gör dessa brobyggare att redan befintlig skolpersonal blir mer 

införstådd i det romska språket och kulturen och får därmed en ökad förståelse för de romska 

barnen (Skr 2011/12:56, sid:36). 

 

Rätten för romska elever till en likvärdig utbildning är inte något nytt åliggande för kommunerna. 

Utbildningen ska inte heller, som princip, finansieras med några särskilda medel. Regeringen anser 

dock att det är angeläget att snabba på ett utvecklingsarbete avseende romska barns 

utbildningssituation. Regeringen väljer därför att i detta läge kombinera delegationens förslag till 

en samlad satsning på brobyggare. Skolverket bör därför upphandla utbildning för att utbilda 

brobyggare inom förskola, förskoleklass och grundskola i pilotkommunerna i syfte att förbättra 

den romska minoritetens utbildningssituation. Brobyggare kan t.ex. vara redan kommunalt anställd 

personal med romsk språk- och kultur-kompetens. (Skr 2011/12:56, sid:37) 

 

En ytterligare faktor som anses vara av vikt att arbeta med för att få romska barn mer 

inkluderade i skolan är att öka kunskapen om romer hos majoritetsbefolkningen. Regeringens 

skäl till detta är att se till så att romer får ökad respekt/förståelse och att de lättare skall kunna 

bevara sin kultur och sitt språk, och detta uppnås genom att ge ökad kunskap om romerna i 

skolan (Skr 2011/12:56, sid:38). 

 

I linje med de tydligare kraven i läroplanen finns det dock anledning att också mer konkret stödja 

lärarna i deras undervisning om nationella minoriteter. Ett utbildningsmaterial för grundskolenivå 

om de nationella minoriteterna bör därför utarbetas, där ett material först tas fram för att beskriva 

och belysa romers historia, kultur, språk m.m. (Skr 2011/12:56. Sid 39) 

 

Insatser i gymnasieskolan 

I artikel 29 i barnkonventionen anges att utbildningen bl.a. ska utveckla barnets egna kulturella 

identitet och eget språk. Romani chib är ett nationellt minoritetsspråk och elever med 

grundläggande kunskaper i ett nationellt minoritetsspråk har utökade rättigheter till 

modersmålsundervisning. Det innebär att romani chib inte behöver vara det dagliga 

umgängesspråket i hemmet och att det inte heller måste finnas minst fem elever som önskar läsa 

språket hos huvudmannen för att elevens rätt till modersmålsundervisning ska kunna tas i anspråk. 

(Skr 2011/12:56, sid:39-40) 

 

Undervisning i modersmålet är ett stöd för individen att stärka sitt modersmål och stimulans att gå 

vidare med både fördjupning och breddning av olika språk till nya kompetenser. 
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Modersmålsundervisning har också en främjande effekt för ett minoritetsspråks överlevnad. (Skr 

2011/12:56, sid:40). 

 

Modersmålsundervisningen syftar till att stärka individens modersmål och bidrar till stimulans 

och fortsatt utbildning av språk men syftar även till att minoritetsspråk skall överleva. Staten 

uppmuntrar alltså minoriteter (och i detta fall romer) att fördjupa sig i sitt modersmål. 

 

Vidare skriver regeringen att ett av problemen när det gäller undervisningen i modersmål är 

att det finns brist på läromedel som är avsatta för detta. År 2008 fick skolverket i uppgift att 

undersöka behovet av läromedel för att främja undervisningen. 10 miljoner kronor delades ut 

för uppdraget och resulterade i bl.a. läroböcker avsedda för undervisning i romani chib. Enligt 

regeringen krävs dock mer arbete för att få fram mer läromedel på romani chib (Skr 

2011/12:56, sid:40-41). Staten är återigen främjande av etniska tillhörigheter och anser att det 

är så pass viktigt med modersmålsundervisning i minoritetsspråk att det krävs resurser och ett 

arbete för att få fram bra läromedel för att främja detta. 

 

5.2.2 Analys- Utbildning  

När jag läser regeringens skrivelse och den strategi som läggs fram inom området utbildning 

så tolkar jag detta som att arbetet med att förbättra inkludering av romer inom området 

utbildning följer dels en tanke om mångkulturalism och dels en tanke om samhällsintegrering. 

Idén om mångkulturalism står för att staten är aktivt främjande av etniska tillhörigheter i 

samhället, vilket är särskilt aktuellt i fall av formellt erkända s.k. nationella minoriteter. Idén 

om samhällsintegrering står för en passiv tolerans gentemot etniska minoriteter hos statens 

representanter. Det har visats att regeringen anser att det är av vikt att främjandet av romska 

barns språkkunskaper är en central del i skolan. Dels för att uppmuntra fortsatt utbildning av 

språk och dels för att säkra det romska språkets överlevnad. Vidare anser regeringen att man 

bör utarbeta utbildningsmaterial som behandlar romsk kultur, språk och historia och sprida 

detta bland bl.a. lärare och allmänheten. Detta för att ge majoritetsbefolkningen ökad kunskap 

och förståelse över romernas situation. Regeringen anser även att brobyggare (personal som 

besitter den språkliga- och kulturella kompetensen) skulle vara positivt då detta bör öka 

känslan av trygghet i skolan på grund av vetskapen att det finns personal som har romsk 

språk- och kulturkompetens. Det faktum att romer är en erkänd nationell minoritet innebär att 

de besitter en viss status. Exempel på positiv särbehandling som framkommer i skrivelsen är 

vad gäller romers rätt till modersmålsundervisning. 
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Romani chib är ett nationellt minoritetsspråk och elever med grundläggande kunskaper i ett 

nationellt minoritetsspråk har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Det innebär att 

romani chib inte behöver vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det inte heller 

måste finnas minst fem elever som önskar läsa språket hos huvudmannen för att elevens rätt till 

modersmålsundervisning ska kunna tas i anspråk. (Skr 2011/12:56, sid:39-40) 

 

Det generella och viktigaste arbetet inom utbildningen är dock att se till så att romska barn har 

samma möjligheter i livet som den som är icke-rom, och att betyg och resultat på lång sikt 

skall vara likvärdig genomsnittet av resten av befolkningen. Visst kan det påstås att staten är 

aktivt främjande av nationella minoriteter när de anser att det skall införas undervisning 

gällande romsk kultur och historia, och att det bör finnas brobyggare, att romska barn har 

utökade rättigheter vad gäller modersmålsundervisning o.s.v. Som jag tolkar det så följer 

regeringens mål angående romska barns utbildning idén om samhällsintegrering, då de mål 

som fastställts visar på romers lika rättigheter som den som är icke-rom, och där det ger 

uttryck för att målet är att romska barn skall vara lika inkluderade som någon annan. De 

åtgärder som regeringen lyfter fram anser jag dock prägla idén om mångkulturalism på grund 

av att många av de åtgärder som lyfts fram i skrivelsen visar på att staten är aktivt främjande 

av nationella etniska minoriteter, bl.a på grund av de positiva särbehandlingar som uttrycks. 

Detta är åtgärder för att integrera och inkludera romska barnen i samhället, men även för att se 

till så att majoritetsbefolkningen får ökad kunskap och förståelse för romerna som därmed 

ökar respekten, och detta bidrar på sikt att romerna blir mer inkluderade i det svenska 

samhället och får samma möjligheter som den som är icke-rom. Jag tolkar det som att det 

handlar om att romerna ska vara lika inkluderade i samhället som vilken annan som helst, och 

därmed vara en individ i samhället.  

 

Sammanfattningsvis går det att uttyda att regeringens skrivelse inom området utbildning 

bygger på både idén om samhällsintegrering, samt på idén om mångkulturalism. Det går att 

urskilja att målen som regeringen beskriver följer idén om samhällsintegrering, och att de 

åtgärder som framförs bygger på idén om mångkulturalism. 

 

5.3 Regeringens skrivelse 2011/12:56- Arbete 

Regeringens bedömning: Arbete är ett centralt åtgärdsområde för att bryta romers utanförskap. 

Romers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden måste därför förbättras och särskilt unga 

romers möjligheter. Regeringens viktigaste mål är full sysselsättning. Detta gäller för befolkningen 
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i stort och innefattar därigenom också romer. Kommunerna har en central roll när det gäller romers 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att följa upp sysselsättningsgraden bland 

romer. (Skr 2011/12:56, sid:43) 

 

Delegationens förslag: Delegationen har föreslagit följande mål: fler romer ska kunna försörja sig 

själva, diskriminering av romer på arbetsmarknaden ska upphöra, fler romer ska starta och driva 

företag, fler romer ska vara anställda inom stat och kommun, romska kvinnor ska ha bättre 

förankring på arbetsmarknaden, arbetslösheten bland romer ska inte avvika från arbetslösheten i 

genomsnitt och romska ungdomar ska vara lika etablerade på arbetsmarknaden som ungdomar i 

genomsnitt. (Skr 2011/12:56, sid 43) 

 

Skälen till regeringens bedömning är att det enligt uppgifter från delegationen visar på att 

sysselsättningsgraden ofta är låg bland romer och att det ofta är svårt för speciellt romska 

kvinnor att få arbete. Dock finns det endast ett fåtal studier gällande romers situation på 

arbetsmarknaden, vilka studier som regeringen syftar på framgår dock ej. De studier som 

finns visar dock enligt skrivelsen att romer har svårigheter gällande detta. Vidare står det att 

romer löper större risker än någon annan minoritet i Europa att hamna utanför 

arbetsmarknaden. Skäl till detta påstås främst vara pga. fördomar/diskriminering, men även på 

grund av låg utbildningsnivå. (Skr 2011/12:56, sid:44). Andra skäl är att varje människa har 

rätt till arbete utifrån sina förutsättningar. Arbete är en viktig faktor vad gäller dels ekonomisk 

trygghet men även vad gäller ökad inkludering i samhället. Regeringen skriver att Sverige har 

fått kritik från Europarådet och FN gällande diskriminering av romer på arbetsmarknaden 

(Skr 2011/12:56, sid:44-45). Vidare menar regeringen att arbetet med att öka 

sysselsättningsgraden bland romerna i Sverige är av hög prioritet för att bryta romers 

utanförskap i samhället, därav är regeringens främsta mål att sträva efter full sysselsättning 

(Skr 2011/12:56, sid:45). 

Regeringens mål om full sysselsättning gäller för befolkningen i stort och innefattar därigenom 

också romer. Kommunerna har en central roll när det gäller romers möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden och att följa upp sysselsättningsgraden bland romer. Kommunerna i pilot-

verksamheten bör medverka till att bättre beskriva situationen för romer i dag vad avser 

arbetslöshet och sysselsättning. Beskrivningen bör göras i samråd med romer. Denna beskrivning 

bör också ligga till grund för hur en regelbunden uppföljning av utvecklingen på nationell nivå 

fram till 2032 kan se ut. (Skr 2011/12:56, sid:45). 

 

Den vertikala axeln i Borevis tabell representerar föreställningar om det nationella samhället 

där man skiljer mellan två kontrasterande positioner inom identitetsdimension: etnos och 
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demos. Vad gäller synen på romsk inkludering i den svenska politiken så kan jag tolka att 

regeringens skrivelse genomsyrar en syn på medborgare av demos. Första meningen i citatet 

ovan lyder ”Regeringens mål om full sysselsättning gäller för befolkningen i stort och 

innefattar därigenom också romer”, regeringen förtydligar här att även om det i detta fall talas 

om just romers situation, så görs ingen aktiv skillnad mellan romer och icke-romer vad gäller 

synen på medborgare i samhället. Man utgår från hela befolkningen- alla i samhället. 

 

5.3.1 Åtgärder- Arbete 

De åtgärder som regeringen anses vara nödvändiga för att förbättra romers situation på 

arbetsmarknaden är att kommuner och myndigheter i allt större utsträckning måste 

uppmärksamma situationen och de behov som finns med inriktning på främst romer men inte 

exkluderande. De kommuner som avses är de pilotkommuner som fått i uppdrag att arbeta 

med romsk inkludering. Arbetsförmedlingen har också en viktig roll gällande detta och deras 

uppgift är att arbeta fram och genomföra långsiktiga arbetsprogram som främst syftar till unga 

romers etablering på arbetsmarknaden (Skr 2011/12:56, sid:46). 

 

I utformandet av åtgärdsprogrammen bör möjligheten att inrätta särskilda mentorer eller 

brobyggare beaktas där dessa fungerar som extra stöd och brygga mellan de romska ungdomarna 

och samhällets stödfunktioner. I utformandet av åtgärdsprogrammen bör det också beaktas att 

praktikplatser ofta är en ingång till anställning. (Skr 2011/12:56, sid:46) 

 

Återigen talas det om individer i särskilda roller som brobyggare, med uppgift att hjälpa till 

att minska klyftan mellan romer och resten av samhället. I övrigt så skriver regeringen att 

arbetets fokus skall ligga på ungdomar då de anser att övergångsfasen mellan utbildning och 

arbete är känslig och att det därmed behövs uppmärksammas mer. Arbetsförmedlingen skall 

även prioritera de som ligger längst från arbetsmarknaden och på lång sikt öka 

sysselsättningsgraden bland romer. Arbetsförmedlingen har även fått resurser för att motverka 

långtidsarbetslöshet, och de bör också se till att information gällande de råd och stöd som 

erbjuds romer sprids. (Skr 2011/12:56, sid:47-48). 

Andra åtgärder för att häva romers utanförskap i frågan är att regeringen anser att man bör 

förbättra användandet av EU-medel och se till så att medlen blir mer flexibla och tillgängliga 

för olika organisationer som arbetar med att häva romers utanförskap (Skr 2011/12:56, 

sid:48). 
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5.3.2 Analys- Arbete 

Det som går att tolka utifrån regeringens skrivelse vad gäller romers situation på 

arbetsmarknaden är att det krävs ett långsiktigt och prioriterat arbete bland myndigheter och 

kommuner. Skrivelsen förtydligar vikten av arbete utifrån både sociala- och ekonomiska 

perspektiv. Det ekonomiska perspektivet påvisar att arbete är en viktig faktor när det gäller att 

häva fattigdom, vilket är ganska givet. Ur ett socialt perspektiv så menar man att genom 

arbete förbättrar människors sociala situation. Bara det faktum att människor har ett arbete att 

gå till varje dag där man träffar andra människor bidrar till att man blir en större del av 

samhällslivet. Att arbetets fokus främst ligger på att se till så att romska ungdomar får det 

lättare att få in en fot i arbetslivet visar på vikten av att sätta in insatser i ett relativt tidigt 

stadium för att bryta mönster. Vidare anser jag att arbetet med romers situation på 

arbetsmarknaden främst genomsyrar en strategi som bygger på idén om samhällsintegrering - 

idealtyp 3. Utifrån tabellen går det att utläsa att de kännetecknande drag som idealtyp 3 tar 

stånd i är att staten har en syn på en nationell sammanhållning och att staten har en passiv 

tolerans gentemot etniska minoriteter, och där fokus främst ligger på att garantera människors 

lika rättigheter och skyldigheter. Arbetet bygger på en samhällsintegrering där syftet är att 

inkludera romerna på arbetsmarknaden. Vad jag menar med detta är att strategin om 

inkluderingen för romerna inom området arbete inte främst syftar till att främja romerna som 

en nationell etnisk grupp, utan det syftar mer till att stärka romernas position på 

arbetsmarknaden för att dels förbättra romers livssituation och dels för att inkludera de i 

samhället. Syftet är ju att romerna i lika hög grad som den som är icke-rom skall vara en del 

av arbetslivet, och på lika villkor. De åtgärder som regeringen beskriver tar utgångspunkt i att 

förbättra situationen utifrån de behov som anses finnas bland romerna. Dock anser jag att det 

finns vissa åtgärder i skrivelsen som ger uttryck för mångkulturalism T.ex. att införa 

brobyggare som ett extra stöd för romers inkludering, samt för att lättare häva klyftan mellan 

romer och resterande samhället, detta kan ses som en positiv särbehandling av romerna i 

likhet med det tidigare området- utbildning. Återigen tolkar jag utifrån regeringens skrivelse 

att målet med att stärka romers situation på arbetsmarknaden präglas av idén om 

samhällsintegrering där fokus ligger på att stärka romers rättigheter. Vissa av de åtgärder som 

läggs fram i skrivelsen ger dock uttryck för idén om mångkulturalism där staten är aktivt 

främjande av romerna som en nationell minoritet. 
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Sammanfattningsvis går det att påstå att strategin för romsk inkludering inom området arbete 

främst genomsyrar idén om samhällsintegration. Dock finns det vissa åtgärder som regeringen 

lagt fram som delvis bygger på idén om mångkulturalism. 

5.4 Regeringens skrivelse 2011/12:56 – Kultur och språk 

Regeringens bedömning: Kultur och språk utgör en viktig del av en människas identitet och är en 

viktig förutsättning för samhällets utveckling och sammanhållning. Det är därför angeläget att 

romers kultur och språk synliggörs, bevaras och utvecklas i enlighet med det av riksdagen 

fastställda målet för den nationella minoritetspolitiken. (Skr 2011/12:56, sid:67) 

 

Delegationens förslag: Delegationen har föreslagit följande mål: alla romska barn ska erbjudas 

modersmålsundervisning, romani chib ska ha lika starkt skydd som minoritetsspråk som de tre 

regionala minoritetsspråken, utbildning och forskning i romani chib på högskolenivå ska 

permanentas, institutionaliseras och ges tryggad finansiering, romer ska ha kontroll och inflytande 

över sitt eget kulturarv, romsk kultur ska bevaras, utvecklas och göras tillgänglig, det ska finnas 

romska kulturinstitutioner och medier med garanterat statligt stöd och tryggad ekonomi, romer och 

romsk kultur och historia ska vara synliga i det svenska landskapet och på offentliga platser och 

det ska finnas fler permanenta romska kulturinstitutioner. (Skr 2011/12:56, sid:67) 

 

Utifrån ovanstående citat som är hämtad ur regeringens skrivelse så kan man helt och hållet 

utesluta att den svenska politiken inom den här frågan präglas av varken idealtyp 1 eller 2 

(etnisk assimilering, etnisk segregering). Regeringen visar här att de är aktivt främjande av 

romsk kultur och språk. Vidare menar regeringen att ”den romska kulturen är således av 

högsta grad en del av det svenska kulturarvet” (Skr 2011/12:56, sid:67).  

 

De nationella minoritetsspråken och kulturerna är en värdefull del av det svenska kulturarvet […] 

Även för den enskilda individen kan språket utgöra en viktig del av identiteten och självkänslan. 

För många individer är minoritetsspråket även modersmålet. (Skr 2011/12:56, sid:67) 

 

Trots att staten har denna syn på den romska kulturen så står det i regeringens skrivelse att 

romernas närvaro ändå inte är tillräckligt synliga i det offentliga, och anser därför att den 

romska kulturen och språket bör synliggöras i samhället som en del av det gemensamma 

svenska kulturarvet. Genom detta anser regeringen att majoritetsbefolkningen får en ökad 

förståelse för minoritetsgrupper och att det därmed blir lättare att bibehålla minoriteters 

kultur, tradition, språk o.s.v. ”Det skulle även stärka de nationella minoriteternas identitet, 

vilket gynnar minoritetsspråkens fortlevnad”. (Skr 2011/12:56, sid:68-69).  
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5.4.1 Åtgärder- Kultur och språk 

De förslag för åtgärder som regeringen bedömer vara viktiga för att stärka romernas språk och 

kultur är bland annat förslaget från delegationen som anser att man skall inrätta en nämnd för 

romsk kultur, där minst hälften av alla ledamöter bör vara romer. Dock anger skrivelsen att 

några av remissinstanserna är tveksamma till förslaget. De övergripande åsikterna för att 

stärka romers språk och kultur är att det krävs stora åtgärder inom kulturpolitiken (Skr 

2011/12:56, sid:70).  

 

Regeringens bedömning gällande språket romani chib, är att i pilotkommunerna bör frågan 

om bevarandet av språket vara relevant. Delegationen har föreslagit att man skall revidera 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka romani chib och ge språket 

samma ställning som andra minoritetsspråk som t.ex. finska och samiska (Skr 2011/12:56, 

sid:71). 

 

Förslaget innebär att romani chib skulle ges den högre skyddsnivån enligt den europeiska stadgan 

om landsdels- eller minoritetsspråk. Delegationen ansåg att rätten till romani chib i 

förskoleverksamhet och äldreomsorgen är särskilt viktig. Däremot ansåg man att rätten att använda 

romani chib vid skriftliga kontakter med myndigheter är problematisk att genomföra och att rätten 

sannolikt inte skulle utnyttjas av enskilda. Det skulle också vara svårt att peka ut ett visst 

geografiskt område för ett förvaltningsområde och därför borde, enligt delegationen, en möjlighet 

införas för kommuner att ansöka om frivillig anslutning till ett romskt förvaltningsområde enligt 7 

§ minoritetslagen. (Skr 2011/12:56, sid:71) 

 

Regeringen anser att ett inskaffande av romskt förvaltningsområde inte löser de viktigaste 

frågorna som handlar om romsk inkludering. Regeringen anser att fokus bör ligga på andra 

områden som utbildning och arbete. Dock anser regeringen att det är positivt att inrätta lokala 

insatser för att främja och stärka romani chib (Skr 2011/12:56, sid:72). 

 

Åtgärder för språkvård och revitalisering bedömer regeringen vara viktiga för att utveckla 

romani chib i Sverige.  

 

Under 2010 och 2011 har medel beviljats för ett antal romska revitaliseringsinsatser från Institutet 

för språk och folkminnen. Mot bakgrund av detta har regeringen gett Institutet för språk och 

folkminnen i uppdrag att under 2012 sprida kunskap och goda exempel på språkvårdande insatser 

och revitaliseringsinsatser för romani chib bland romer. (Skr 2011/12:56, sid:73)  
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5.4.2 Analys- Kultur och språk 

Jag anser att området språk och kultur präglas av idén om mångkulturalism (idealtyp 4). 

Vidare så går det helt att utesluta att idealtyp 1 och 2 (etnisk assimilering och etnisk 

segregering) skulle passa in i detta område utifrån regeringens skrivelse. Etnisk assimilering 

syftar ju till att motverka mångfald bland invånare och syftar till att man vill att människor 

skall överge sina egna kulturer och språk och istället anpassa sig till den homogena nationella 

kulturen. Etnisk segregering handlar delvis om att bibehålla människors identitet och kultur, 

och istället marginalisera de från vissa aspekter i samhället. Regeringens inställning till 

romers språk, kultur och identitet motsätter sig helt dessa idéer och är istället aktivt främjande 

gentemot romernas kultur och språk och anser att det är en mycket viktig del av det svenska 

kulturarvet. Vidare anser regeringen att majoritetsbefolkning i större utsträckning bör ha 

kunskap om romernas kultur och språk för att få en ökad förståelse och respekt för romerna, 

som därmed bidrar till att det blir lättare att bibehålla och stärka romernas kultur och språk. 

Regeringen anser även att bevarandet av minoriteters kultur och språk är en viktig del för 

individers identitet, men även för att öka individers självkänsla. Strategier som regeringen 

anser viktiga som t.ex. att göra romer och dess kultur mer synliga i det offentliga rummet 

syftar ju till att för det första stärka romernas kulturarv, och för det andra göra det mer synligt 

för resten av befolkningen. Att ens kultur och språk är samhälleligt accepterat och en del av 

den gemensamma svenska kulturen tror jag är en viktig del när det handlar om att öka romers 

inkludering i samhället. Att inte acceptera detta skulle (enligt min åsikt) förmodligen öka 

utanförskapet snarare än att häva det då kultur, språk och traditioner är en del av individers 

identitet. Inom just området kultur och språk blir det ganska tydligt att svensk politik (i detta 

fall regeringens skrivelse 2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032) är aktivt främjande av nationella etniska minoriteter. Hela detta 

område i skrivelsen har genomsyrat idén om mångkulturalism och har därmed påvisat att 

mångkulturalism är en del av svensk politik, iallafall vad gäller arbetet med romers 

inkludering.  

 

5.5 Regeringens skrivelse 2011/12:56 – Organisering 

Vad gäller det politiska området ”organisering” så anser regeringen att det är viktigt med 

romskt inflytande och deltagande för att förändra romers livsvillkor. På grund av detta har 

regeringen valt att ta med inflytande och delaktighet som en av de centrala delarna i den 20-

åriga strategin (Skr 2011/12:56, sid:73).  
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Regeringens bedömning: Det civila samhällets organisationer har en central roll i att bidra till att 

stärka romers egenmakt och att ge romer en röst i det offentliga samtalet och skapa delaktighet. 

Det av riksdagen fastställda målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för det 

civila samhällets organisationer som en central del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske 

genom att i dialog med det civila samhällets organisationer utveckla det civila samhällets 

möjligheter att göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att bidra till 

samhällsutvecklingen och välfärden samt fördjupa och sprida kunskap om det civila samhället. 

Detta gäller det civila samhället i stort och innefattar därigenom också romer. Utvecklingen inom 

området i förhållande till målet bör regelbundet följas upp och analyseras. (Skr 2011/12:56, sid:74) 

 

Delegationens förslag: Delegationen har föreslagit följande mål när det gäller det civila 

samhällets organisationer: en ny generation romska aktivister ska kunna etablera sig, romska 

föreningar ska ha fler medlemmar och bättre organisatorisk förmåga och i högre grad kunna utgöra 

mötesplatser för romer och bidra till att romer deltar mer i samhället. (Skr 2011/12:56, sid:74) 

 

Regeringens argument som framgår i frågan om varför det är viktigt med deltagande i det 

civila samhället är att det civila samhället har en viktig roll i ett lands demokrati. När icke-

statliga aktörer kan mötas och diskutera och möta varandras åsikter så ”skapas dynamisk och 

nödvändig polemik” (Skr 2011/12:56, sid:75.) Vidare så anser regeringen att de civila 

samhällets aktörer kan förändra och förbättra saker i samhället genom att ta egna initiativ att 

driva en viss fråga. Vidare så står det i skrivelsen att socialt kapital bidrar till en ökad tillväxt, 

att människor som är aktivt deltagande i det civila samhället mår bättre och är friskare. Civilt 

deltagande ökar även egenmakten- förmågan att påverka situationer som skulle vara svåra för 

en enskild person att förändra (Skr 2011/12:56, sid:75). Vidare påpekar regeringen att de 

romska organisationer som finns idag bidrar med viktiga kunskaper till samhället och vill 

därför se till att tillvarata dessa engagemang bland romer för att på sikt kunna förbättra romers 

levnadsvillkor.  

 

Regeringen finner att det är viktigt att på olika sätt stödja romers möjligheter att synliggöra 

gruppens behov i samhället, men också att bidra till att öka kontakter mellan romer och icke-

romer. Regeringen ser vikten av att stötta ett romskt engagemang i det civila samhällets 

organisationer när det handlar om att skapa och delta i egna organisationer baserade på etnisk 

grund och att delta i andra typer av organisationer, t.ex. kultur- eller idrottsföreningar. 

Ungdomsstyrelsen påpekar i sitt remissvar vikten av att romer ges möjlighet att föra sin egen talan, 

där ett sätt är att organisera sig för att verka för sin grupps kultur, språk, identitet och rättigheter. 

Regeringen väljer dock att inte formulera särskilda mål avseende det civila samhällets 

organisationer och romer. (Skr 2011/12:56, sid:75).  
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5.5.1 Åtgärder- Organisering 

 

Regeringens bedömning: Romska och icke-romska organisationer bör bjudas in till ett 

gemensamt möte för att diskutera möjligheter att utveckla romers engagemang i det civila 

samhällets organisationer. (Skr 2011/12:56, sid:76) 

 

För att främja de nationella minoriteternas organisationer och stödja dess verksamhet så finns 

det olika typer av ekonomiskt stöd. Sedan 2005 finns ett statligt bidrag som har i syfte att 

stödja detta. Sedan 1 januari 2010 så delas detta stöd ut utav Länsstyrelsen i Stockholm. År 

2011 har 4,6 miljoner kr delats ut. 2010 höjdes stödet för de nationella minoriteterna för att 

skapa bättre möjligheter till deltagande i olika frågor som berör dem (Skr 2011/12:56, sid:77). 

Stödet skall även göra det lättare att få fler unga människor att engagera sig.  

 

Delegationen har föreslagit att Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att dels etablera 

engagemangsguider för unga romer, dels får i uppdrag att etablera en romsk ungdomsledarakademi 

för ungdomar som är eller planerar att bli föreningsaktiva. Ungdomsledarakademin föreslås ha ett 

program som sträcker sig över minst ett par år per ungdomsgrupp och syftar till att utbilda romska 

ungdomar som vill engagera sig i samhällsfrågor, både rörande den romska minoriteten och 

samhällsfrågor i allmänhet. Flera remissinstanser, däribland Ungdomsstyrelsen, instämmer med 

delegationen om behovet av att särskilt stödja romska ungdomar. (Skr 2011/12:56, sid:78) 

 

Regeringen påstår att människor med lägre utbildningsnivå, låginkomsttagare och arbetslösa 

inte är lika engagerade i det civila samhället i lika hög grad som människor med hög 

utbildning och högre inkomst. Därför gjordes bedömningen att fler människor skulle engagera 

sig inom ideell sektor om det fanns organisationer som i större utsträckning än tidigare arbetar 

för att söka upp människor i olika delar av befolkningen och inom olika områden (Skr 

2011/12:56, sid:78). Ungdomsstyrelsen fick därför i uppgift år 2010 att ge stöd till 

organisationer som arbetar för att engagera människor, detta arbete fortsatte även under 2011 

och hade i uppdrag att fortsätta arbetet mellan 2012-2013 (Skr 2011/12:56, sid:78-79).  

 

Arbetsmarknadsdepartementet avser att bjuda in romska och icke-romska organisationer till ett 

gemensamt möte för att diskutera möjligheter att utveckla romers engagemang i det civila 

samhällets organisationer. Ungdomsstyrelsen ska också till regeringen i slutet av 2012 redovisa 

vilka som har nåtts av arbetet med engagemangsguider för boende i bostadsområden med lägre 

organisationsgrad. Det kommer då också att framgå om romer som bor i dessa bostadsområden 

och tillhör målgruppen nåtts av insatsen. Det är dock inte aktuellt med ytterligare medel för de 

nationella minoriteternas organisering. (Skr 2011/12:56, sid:79) 
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Arbetet mot diskriminering och för jämställdhet faller inom detta område. Regeringen gav 

ungdomsstyrelsen i uppdrag mellan 2010-2012 att dela ut medel till organisationer som vill 

utveckla sitt arbete mot diskriminering och för jämställdhet.  Projektet har haft fokus på 

könsdiskriminering, inkluderingspolicys samt strategier för antidiskriminering och 

jämställdhetsarbeten (Skr 2011/12:56, sid:79). Vidare har ungdomsstyrelsen även fått i 

uppgift att mellan 2011-2014 dela ut bidrag till olika verksamheter inom de nationella 

minoriteternas organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män, och mot 

diskriminering (Skr 2011/12:56, sid:79). Enligt regeringen kan dessa bidrag användas för att 

stärka kvinnornas ställning inom olika typer av organisationer.  

 

Andra frågor som rör detta område är frågan om mångfald av utförare. Regeringen, idéburna 

organisationer, Sveriges kommuner och landsting har tillsammans kommit överens om frågor 

inom det sociala området och integrationsområdet.  

  

Ett av målen för överenskommelsen inom det sociala området är att idéburna aktörer som utförare 

av tjänster ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma inom 

området. Regeringen uppmuntrar till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala 

området, och för att å ena sidan ta tillvara människors engagemang och förmåga, och å andra sidan 

kunna tillgodose behoven av valfrihet och kvalitet inom välfärden. (Skr 2011/12:56, sid:80) 

 

På sikt bör romska organisationer som utförare i högre grad kunna bli en realitet för att ta till vara 

på viktig kompetens och initiativkraft. Det kan bidra till att stärka romers egenmakt respektive öka 

mångfalden av utförare. (Skr 2011/12:56, sid:80) 

 

5.5.2 Analys- Organisering 

De tolkningar jag har gjort av regeringens skrivelse i frågan om romsk organisering, så anser 

jag att strategin dels bygger på idén om mångkulturalism och dels på idén om 

samhällsintegrering (idealtyp 3 och 4). Idén om mångkulturalism återspeglas i skrivelsen då 

regeringen aktivt främjar den romska minoriteten vad gäller åsikten om att romer lättare bör 

kunna skapa och delta i egna organisationer: 

Regeringen ser vikten av att stötta ett romskt engagemang i det civila samhällets organisationer när 

det handlar om att skapa och delta i egna organisationer baserade på etnisk grund och att delta i 

andra typer av organisationer, t.ex. kultur- eller idrottsföreningar. Ungdomsstyrelsen påpekar i sitt 

remissvar vikten av att romer ges möjlighet att föra sin egen talan, där ett sätt är att organisera sig 

för att verka för sin grupps kultur, språk, identitet och rättigheter…(Skr 2011/12:56, sid:75)  
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Regeringen visar att de är aktiv främjande av den romska minoriteten då de främjar 

deltagande och skapande av egna organisationer baserade på etnisk grund. Vidare så anser 

jag att regeringen även utgår från idén om samhällsintegrering då strategin även syftar till att 

få romer inkluderade i alla typer av organisationer i det civila samhällslivet för att öka 

delaktigheten bland romerna. Regeringen anser också att det är viktigt med deltagande i 

samhällets organisationer sett ut ett demokratiskt perspektiv då det bidrar till 

samhällsutvecklingen när olika aktörer tillsammans kan ta egna initiativ och driva vissa frågor 

som rör dem. Socialt kapital ökar enligt regeringen även tillväxten och får människor att må 

bättre.  

 

Utifrån skrivelsen går det därför att urskilja både idén om mångkulturalism då strategin aktivt 

främjar organisering bland romer som grupp, att de ska få driva sina frågor som rör romer 

samt att unga romer skall bli mer delaktiga i organisationer som rör dem. 

 

Delegationen har föreslagit att Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att dels etablera 

engagemangsguider för unga romer, dels får i uppdrag att etablera en romsk ungdomsledarakademi 

för ungdomar som är eller planerar att bli föreningsaktiva. Ungdomsledarakademin föreslås ha ett 

program som sträcker sig över minst ett par år per ungdomsgrupp och syftar till att utbilda romska 

ungdomar som vill engagera sig i samhällsfrågor, både rörande den romska minoriteten och 

samhällsfrågor i allmänhet. (Skr 2011/12:56, sid:78) 

 

Idén om samhällsintegrering lyfts fram i det stora hela då strategin syftar till att få romer mer 

inkluderade i samhället. Deltagande och inflytande förbättrar människor livssituation och gör 

dem mer synliga i det civila samhället, vilket minskar utanförskapet. Till skillnad från de 

tidigare områden som framställs i empirin så tolkar jag att regeringens skrivelse i frågan om 

organisering återspeglar idén om mångkulturalism i både målen, och i åtgärderna. Målen ger 

uttryck för att det bör finnas fler romska aktivister och romska organisationer i samhället, och 

åtgärderna ger uttryck för att statens representanter aktivt främjar romer som en nationell 

minoritet i aspekter som rör romska organisationsfrågor. Staten främjar aktivt att fler romska 

organisationer bör finnas och att deltagandet bland dessa bör öka. De ser även aktivt på att 

romska ungdomar som vill bli mer aktiva i samhällsfrågor som både rör samhället i helhet och 

frågor som rör den romska minoriteten bör utbildas för att lättare engagera sig. 
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Sammanfattningsvis går det att urskilja att regeringens skrivelse inom området organisering 

bygger på både idén om samhällsintegrering och idén om mångkulturalism. Övergripligt så 

ger regeringen uttryck för idén om samhällsintegrering, men det går att urskilja idén om 

mångkulturalism i både målen och i åtgärderna som beskrivs i skrivelsen. 

 

5.6 Regeringens skrivelse 2011/12:56 – Bostad 

Regeringens bedömning: Bostadsfrågan är en kärnfråga när det gäller romers inkludering i den 

meningen att den får betydande effekter för den enskildes levnadsvillkor i stort, bl.a. i fråga om 

möjligheter till arbete och utbildning, liksom för barnens rätt och möjligheter till en stabil 

skolgång. Åtgärder behöver vidtas för att framför allt motverka diskriminering av romer på 

bostadsmarknaden.  

Målet bör vara att romer ska ha en likvärdig tillgång till bostad som övriga befolkningen. Boverket 

har en central roll när det gäller att ge en beskrivning av situationen för romer i förhållande till 

målet. (Skr 2011/12:56, sid:49) 

 
Delegationens förslag: Delegationen föreslog följande mål: att romer ska ha en bostadsstandard 

som överensstämmer med genomsnittlig standard i riket, att vräkning av romska barnfamiljer ska 

upphöra och att diskriminering av romer hos allmännyttiga och privata bostadsföretag ska 

upphöra, liksom diskriminering av romer vid köp av lägenheter. (Skr 2011/12:56, sid:49) 

  
Rapporter från diskrimineringsombudsmannen och den tidigare myndigheten ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering har under åren 2004, 2008 och 2011 i tre rapporter tagit upp frågan 

om diskriminering av romer på arbetsmarknaden. I rapporterna framgår det att många romer 

anser att de på grund av sin etniska tillhörighet nekas att köpa eller hyra bostäder, många 

romer upplever även att de blir förolämpade och trakasserade av grannar. Vidare så påverkar 

diskrimineringen på arbetsmarknaden möjligheterna till bostad då hyresvärdar har krav på en 

viss årsinkomst för den som avser hyra lägenhet. På grund av detta så är det många romer som 

tvingas vända sig till socialtjänsten för att kunna få ett boende (Skr 2011/12:56, sid:50). 

Romers (och människor i allmänhet) livsvillkor kan påverkas negativt om man har en låg 

bostadsstandard, och inte minst om man blir vräkt och kanske hemlös. Vidare så menar 

delegationen för romska frågor att bostadsfrågan är av stor betydelse vad gäller ett bra och 

fungerande medborgarskap (Skr 2011/12:56, sid:50). 

Så länge romer möter svårigheter på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt, kommer de även att 

ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det är därför nödvändigt att, som argumenteras för i 

denna skrivelse, ta ett helhetsgrepp på romers livssituation, bl.a. från kommunernas sida, för att 

romer långsiktigt ska kunna få tillgång till bra bostäder. Sammantaget anser regeringen att det 
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långsiktiga målet bör vara att romer ska ha en likvärdig tillgång till bostad som övriga 

befolkningen. (Skr 2011/12:56, sid:52) 

 

5.6.1 Åtgärder- Bostad 

De åtgärder som regeringen anser vara aktuella för att förbättra romers situation på 

bostadsmarknaden är främst att säkerställa fungerande bostadsmarknader med långsiktigt 

stabila regelverk och med bra villkor för ägande, byggande, och förvaltning av bostäder. 

Vidare eftersträvas bostäder som håller god kvalitet, samt att det skall råda konkurrens på 

marknaderna. Andra viktiga åtgärder är att i allt större utsträckning arbeta mot diskriminering 

av romer på bostadsmarknaden (Skr 2011/12:56, sid:52). 

De åtgärder som satts in för att arbeta mot diskrimineringen på arbetsmarknaden är bl.a. att 

diskrimineringsombudsmannen skall ha dialog med hyresvärdar samt med 

bostadsrättsorganisationer, regeringen anser också att andra aktörer skall bjudas in till 

dialogen bl.a. romska företrädare. Regeringen belyser den onda cirkel som många romer 

hamnar i då diskriminering och exkludering på arbetsmarknaden påverkar människors 

ekonomi och att det därmed blir svårare att hitta bra boende, avsaknad av boende påverkar 

därmed möjligheter till utbildning och arbete (Skr 2011/12:56, sid:53). Vidare har 

kommunerna i Sverige ett bostadsförsörjningsansvar som syftar till att ge stöd till de som 

behöver hjälp med att t.ex. finna en bostad. Socialnämnden har även ett ansvar att främja 

människors rätt till bostad (Skr 2011/12:56, sid:53).  

Åtgärder för att motverka hemlöshet bland romer faller inom det generella arbetet mot 

hemlöshet. Regeringen har mellan 2012-2013 avsatt 8 miljoner kronor för arbetet mot 

hemlöshet. Fr.o.m. 2014 skall 10 miljoner kr årligen avsättas (Skr 2011/12:56, sid:54). Vidare 

avser regeringen tillsätta en samordnare på nationell nivå som skall hjälpa huvudmännen med 

att skapa nationellt anpassade strategier. Länsstyrelserna kommer ha i uppdrag av regeringen 

att ge stöd till kommunerna för att de skall kunna planera bostadsförsörjningen och därmed 

motverka hemlösheten. ”I detta arbete kommer det att vara viktigt att också säkerställa att 

romers behov beaktas” (Skr 2011/12:56, sid:54). 

5.6.2 Analys- Bostad 

Min tolkning av regeringens skrivelse i bostadsfrågan är att den följer idén om 

samhällsintegrering (idealtyp 3) som utgår från tanken om nationell sammanhållning, samt att 

staten har en passiv tolerans gentemot etniska tillhörigheter i samhället och där fokus ligger 

på att garantera lika rättigheter/skyldigheter bland människor. Arbetet med att förbättra 
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romernas situation på bostadsmarknaden syftar till att se till så romerna på lång sikt har lika 

möjlighet till att få ett bra boende som den som är icke-rom. Många av de åtgärder regeringen 

skriver om syftar till att motverka diskriminering och fördomar av romer på marknaden då 

detta är ett problem som gör att romer inte har samma möjligheter som den som är icke-rom. 

Varför jag inte anser att bostadsfrågan gällande romer inte följer idén om mångkulturalism är 

för att strategin för att förbättra romernas situation i frågan inte handlar om att främja romerna 

som en nationell etnisk minoritet, det handlar snarare om att bryta gamla mönster av 

diskriminering och fördomar som gör så att romer hamnar i utanförskap. Strategin handlar om 

att lösa de kvarstående problem som finns vad gäller romernas situation som utanförskap, 

diskriminering och fördomar för att på lång sikt garantera romers lika värde och lika 

möjligheter som den som är icke-rom. Som står skrivet i kapitel 1 så är det upp till varje 

individ som tillhör en minoritet att själv bestämma om man vill behandlas som en minoritet 

eller inte (Ramkonventionens artikel 3).  

Sammanfattningsvis så anser jag att regeringens skrivelse inom området bostad bygger på 

idén om samhällsintegrering. Jag har inte kunnat hitta något i texten som jag har tolkat bygger 

på idén om mångkulturalism. 

5.7 Regeringens skrivelse 2011/12:56- Hälsa och social omsorg och trygghet 

Regeringens bedömning: Det krävs ett långsiktigt arbete inom många områden för att romer ska 

få bättre hälsa och den sociala delaktigheten ska öka. Ett särskilt fokus vad avser romers hälsa bör 

läggas på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det av riksdagen fastställda målet 

för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. Detta gäller befolkningen i stort och innefattar därigenom också romer. Det av 

riksdagen fastställda målet för individ- och familjeomsorgen är att stärka förmågan och 

möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer, samt 

att stärka skyddet för utsatta barn. Detta gäller befolkningen i stort och innefattar därigenom också 

romer. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har centrala roller när det gäller att beskriva och 

följa upp situationen för romer i förhållande till målen. (Skr 2011/12:56, sid:55) 

 

Delegationens förslag: Delegationen har föreslagit följande mål: ohälsotalen bland romer ska inte 

vara högre än genomsnittet, romers medellivslängd ska öka och motsvara genomsnittet i riket, 

romers tillit till offentlig sjukvård ska öka och bemötandet av romer inom sjukvården ska vara 

klanderfritt. (Skr 2011/12:56, sid:55) 

 

Enligt folkhälsoinstitutets intervjustudie från 2010 om hur Sveriges nationella minoriteter mår 

har det påvisats att många romer riskerar ohälsa. Anledningen till detta är att arbetslöshet, 
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utanförskap, diskriminering samt maktlöshet påverkar människors livssituation negativt och 

därmed också hälsan (Skr 2011/12:56, sid:55). Vidare skriver regeringen att enligt 

delegationen för romska frågor så har det visat att många romer känner att de finns oklarheter 

mellan romer och socialtjänsten när de söker stöd av olika slag, samt att många romer 

upplever att de blir diskriminerade när de söker kontakt med socialtjänsten (Skr 2011/12:56, 

sid:56).  

Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter betonas regeringens 

skyldighet till att garantera människors bästa möjliga hälsa.  

I kommentaren betonar kommittén att statens åtaganden avseende rätten till bästa möjliga hälsa 

omfattar skyldigheten att aktivt underlätta och stödja både enskilda och delar av befolkningen att 

komma i åtnjutande av sin rättighet. Det innebär bl.a. att personal inom hälsovården ska vara 

utbildad för att känna igen och svara mot de särskilda behov som marginaliserade grupper kan ha. 

(Skr 2011/12:56, sid:57). 

 

5.7.1 Åtgärder- Hälsa och social omsorg och trygghet 

De generella åtgärderna för att förbättra vård och omsorg i Sverige är olika satsningar som 

regeringen har gjort för att utveckla mer kunskapsbaserad vård. Socialtjänstens mål är att 

kunna garantera lagstiftningens olika krav. Regeringen har även mellan 2011-2012 gjort 

satsningar för att kunna garantera jämlik vård oavsett kön, ålder, ekonomiska förutsättningar 

etc. (Skr 2011/12:56, sid:58).  

Inom det generella arbetet som riktar sig till alla, handlar det framför allt framöver om att 

säkerställa att också romers problem och behov beaktas på samma sätt som alla andras. (Skr 

2011/12:56, sid:58). 

 

Vidare skriver regeringen att kommuner, myndigheter och landsting har en viktig roll 

gällande denna fråga då det är av stor vikt att dessa lever upp till de ansvar och uppdrag som 

faller inom deras arbetsområden. Regeringen anser också att såväl romer har ett ansvar då det 

är viktigt att de ser till att ha en aktiv del i frågan (Skr 2011/12:56, sid:59). 

 

Ett mer specificerat område inom denna fråga är att öka kunskapen om romska kvinnors 

livssituation och hälsa. Regeringens bedömning i frågan är att det behövs göra fördjupade 

studier gällande romska kvinnors livssituation och hälsa, i studien skall det framgå vad för typ 

av befintligt stöd kvinnorna har idag och vilken kännedom de har gällande de stöd som finns 

att få i samhället. Skälen till bedömningen är att det är viktigt eftersom att romerna redan är 
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en utsatt grupp i samhället så krävs det mer insatser för att förebygga stigmatiserade 

beskrivningar av romerna som ökar romers utsatthet (Skr 2011/12:56, sid:59). 

 

För att få en bättre bild av romska kvinnors livssituation och hälsa, anser regeringen att en 

fördjupad studie bör göras. Uppdraget bör genomföras i samråd med romer. Regeringen delar 

Luleå kommuns bedömning om i sitt remissvar påpekar att en studie av den romska kvinnans 

hälsosituation måste ske med kvinnornas delaktighet och medverkan och att den inte under några 

omständigheter får ske med oklara motiv. I studien bör ingå att identifiera vilket stöd romska 

flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd från samhället. 

Därutöver bör möjligheten att ge telefonrådgivning till romska flickor och kvinnor i frågor om 

sexuell och reproduktiv hälsa inom redan existerande verksamheter undersökas. (Skr 2011/12:56, 

sid:60) 

 

En annan fråga som regeringen anser är viktig att satsa på är frågan om jämställdhet. 

Regeringen anser att det behövs mer kunskap om jämställdheten mellan romska män och 

kvinnor för att kunna stödja romska kvinnor, män och barn. Regeringen anser även att det 

behövs mer kunskap om den romska gruppen vad gäller synen på barnäktenskap, bortgifte, 

homosexualitet, prostitution och människohandel för att kunna sätta in eventuella 

stödåtgärder. Enligt regeringens skrivelse så visar forskning från olika europeiska länder med 

stor romsk befolkning att romska kvinnor och barn ofta är utsatta för människohandel i större 

utsträckning än resten av befolkningen. Svårigheter som visats med detta är att många romer 

ofta undviker att vända sig till myndigheter angående detta då polisen ofta inte identifierar 

romerna som offer. Regeringen anser på grund av detta att man måste få bättre kunskap om 

människohandel i Sverige (Skr 2011/12:56, sid:60). 

 

Andra åtgärder som krävs enligt regeringen är att socialtjänsten måste få ökad kunskap om 

romerna genom att utbilda personal i frågor som rör romerna, men även utveckla arbetssätt 

som skall syfta till att öka tilliten mellan socialtjänsten och romerna (Skr 2011/12:56, sid:61).  

Även personal inom vård och omsorg bör utbildas inom frågor som rör romerna, samt 

utveckla arbetssätt för att stärka tilliten mellan personal och romer (Skr 2011/12:56, sid:62). 

 

Regeringen anser att man bör pröva användningen av hälsokommunikatörer i 

pilotkommunerna. Hälsokommunikatörerna skall ha romsk språk- och kulturkompetens och 

har i syfte att bidra med hälsoupplysningar, samt att de skall fungera som brobyggare mellan 

majoritetssamhället och nationella minoriteter. Arbetet med hälsokommunikationer bör 
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utvecklas bland alla nationella minoriteter i Sverige (Skr 2011/12:56, sid:63). 

Hälsokommunikatörerna skall också ha i uppgift att rikta sig till romska ungdomar. 

 

Levnadsmönster och vanor grundläggs i tidig ålder och följer ofta med och påverkar resten av 

livet. Det är därför angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser sätts in tidigt 

för både romska flickor och pojkar. Det kan handla om att underlätta tillgång till friskvård och 

kostupplysning och att säkerställa att arbetet med att förebygga alkohol- och drogmissbruk bland 

unga också når romska flickor och pojkar. Frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt åtgärder 

som stärker den psykiska hälsan bör också ingå. Även möjligheten att hälsokommunikatörerna 

utbildar kvinnor och män som i sin tur utbildar fler i grundläggande förebyggande arbete bör 

undersökas. (Skr 2011/12:56, sid:64) 

 

Regeringen lägger mycket fokus på att kommuner och landsting skall fortsätta arbetet med att 

finna lösningar vad gäller problem som kan uppstå vid möten mellan romer och hälso- och 

sjukvård. Frågor som rör bostad, arbete, socialtjänst och kvinnofrid bör utvecklas för att man 

skall kunna finna lösningar på problemen (Skr 2011/12:56, sid:64). Eftersom att det är 

kommunernas och landstingens ansvar att ge befolkningen sjukvård och social omsorg så 

skall de arbeta och utveckla problemlösande åtgärder. Pilotkommunerna har fått i uppdrag att 

arbeta fram goda exempel vad gäller arbetssätt inom socialtjänsten för att sedan kunna vara 

exempel för andra kommuner. Slutligen anser regeringen att det är viktigt att redan befintliga 

myndigheter och verksamheter inom vård, hälsa och social omsorg arbetar för att de når ut till 

alla i befolkningen (Skr 2011/12:56, sid:65).  

 

Det är viktigt att säkerställa att dessa verksamheter också når ut till romer och att romer får ett 

sådant förtroende för verksamheterna att de känner att de kan vända sig dit. Detta bör följas upp i 

de utvärderingar som görs av verksamheterna. (Skr 2011/12:56, sid:65) 

 

5.7.2 Analys- Hälsa och social omsorg och trygghet 

Arbetet som regeringens skrivelse beskriver för att förbättra romernas situation vad gäller 

området hälsa och social omsorg och trygghet handlar främst om att säkerställa och garantera 

att romerna har samma möjligheter som resten av befolkningen har. Arbetet syftar till att i 

helhet förbättra de myndigheter och verksamheter som arbetar inom dessa områden: 

 

Inom det generella arbetet som riktar sig till alla, handlar det framför allt framöver om att 

säkerställa att också romers problem och behov beaktas på samma sätt som alla andras. (Skr 

2011/12:56, sid:58). 
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De tolkningar jag gjort utifrån skrivelsen är att regeringen beskriver en strategi som följer 

idén om samhällsintegrering (idealtyp 3) samt idén om mångkulturalism (idealtyp 4). Då det 

är kommunernas och landstingens ansvar att se till så att befolkningen har tillgång till den 

hjälp och vård de behöver så skall de arbeta för att förbättra situationen i helhet. Vad gäller 

just romerna så belyser regeringen vikten av att motverka förekomsten av diskriminering 

gentemot romer hos olika myndigheter, socialtjänsten bl.a. De uttryck i skrivelsen som jag 

tolkat präglas av idén om mångkulturalism är åtgärder som att pröva att införa 

hälsokommunikatörer i pilotkommunerna som skall ha romsk språk- och kulturkompetens, 

och som därmed skall arbeta som brobyggare. Samt de åtgärder som syftar till att personal 

inom verksamheter inom detta område bör ha ökad kunskap om romer för att motverka 

diskriminering och fördomar, och även öka tilliten hos romerna gentemot myndigheter. Hela 

strategin inom området hälsa och social omsorg och vård genomsyrar idén om 

samhällsintegrering samt idén om mångkulturalism, då skrivelsen påvisar att strategin dels 

fokuserar på att främja romer som nationell minoritet och dels om att säkerställa romers lika 

rättigheter, och tillgång till vård och omsorg. Samt att förbättra hela systemet och lösa de 

problem som uppstår i mötet mellan romer och myndigheter. Det handlar också om att stödja 

romska kvinnor och få ökad kunskap om deras situation samt öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män. De slutsatser jag dragit utifrån skrivelsen vad gäller området hälsa och 

social omsorg och trygghet, är att de övergripande målen som regeringen lägger fram präglas 

av idén om samhällsintegrering då fokus ligger på att förbättra hela systemet inom detta 

område för att på sikt kunna garantera att romers situation är likvärdig majoritetssamhället. 

De åtgärder som framställs i skrivelsen bär dock delvis på idén om mångkulturalism. Då alla 

människor skall ha lika rätt till bästa möjliga hälsa så blir ju detta ett samhällsproblem när en 

minoritet till viss grad står utanför detta. Då är det givet att det krävs förändringar för att 

förbättra arbetssätten för att förbättra situationen i sin helhet. För att förbättra situationen för 

romerna så anser regeringen att det krävs kunskapsbaserad vård. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att regeringens skrivelse inom området hälsa och social 

trygghet och omsorg främst bygger på idén om samhällsintegrering då strategin syftar till att 

förbättra verksamheter inom detta område i helhet. Några av de åtgärder som regeringen 

beskriver bygger dock på idén om mångkulturalism. 
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6. Sammanfattning och resultat 

Följande kapitel består av en sammanfattning av analysen. I sammanfattningen kommer jag 

att förtydliga vad jag har kommit fram till i de områden som regeringens skrivelse 

2011/12:56- En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 har 

påvisat. Jag kommer även att förtydliga de resultat jag kommit fram till och återkoppla till 

mina forskningsfrågor. Vidare kommer jag att ha med en sammanfattande tabell som visar var 

jag har placerat de olika områdena utifrån Borevis fyra idealtyper.  

6.1 Sammanfattning- Utbildning 

Vad gäller området utbildning så har jag utifrån regeringen skrivelse, och utifrån analysen jag 

gjort tolkat strategin med arbetet för att förbättra romers situation vad gäller utbildning som 

att strategin dels präglas av idén om samhällsintegrering, och dels idén om mångkulturalism. 

Mångkulturalism står för att staten är aktivt främjande gentemot etniska tillhörigheter, och 

detta har påvisats genom åtgärder som syftar på att just främja romerna. Exempel på dessa är 

införandet av brobyggare i skolan som skall besitta romsk språk- och kulturkompetens, med 

syfte att öka tryggheten i skolan för romska barn. Andra åtgärder som enligt min tolkning 

följer idén om mångkulturalism är t.ex. romska barns utökade rättigheter till 

modersmålsundervisning (positiv särbehandling), samt införandet av material som behandlar 

romsk kultur, språk och historia för att öka majoritetsbefolkningens kunskap om romerna. 

Idén om samhällsintegrering uttrycks främst i regeringens mål då målen syftar till att 

garantera romers lika inkludering och rättigheter i skolan, exempelvis vill regeringen att lika 

många romska ungdomar skall slutföra gymnasiestudier och studera på högskolenivå som 

genomsnittet i Sverige. 

6.2 Sammanfattning- Arbete 

Strategin för att förbättra romers situation på arbetsmarknaden genomsyrar främst idén om 

samhällsintegrering då strategin främst bygger på att stärka och garantera romers 

rättigheter/skyldigheter sett till resten av samhället. Syftet är göra de åtgärder som krävs för 

att på lång sikt inkludera romerna i arbetslivet. En av de åtgärder som regeringen lägger fram 

är införandet av brobyggare på arbetsmarknaden som skall besitta romsk språk- och 

kulturkompetens för att lättare kunna inkludera romerna, denna åtgärd tolkar jag ge uttryck 

för idén om mångkulturalism.  
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6.3 Sammanfattning- Kultur och språk 

Strategin som framställs i skrivelsen vad gäller romers kultur och språk genomsyras av idén 

om mångkulturalism. Detta framgår tydligt då regeringen visar att de är aktivt främjande av 

romers språk och kultur. Detta framkommer i både de mål som regeringen har fastställt, samt i 

de åtgärder som regeringen anser vara av vikt för detta område. Exempelvis har regeringen i 

skrivelsen uttryckt att den romska kulturen är en viktig del av det svenska kulturarvet, att det 

är av vikt att romsk kultur och språk stärks och bibehålls, att majoritetsbefolkningen bör ha 

ökad kunskap om romsk kultur och språk, samt att regeringen anser att romer och deras kultur 

bör göras mer synliga i det offentliga rummet.  

6.4 Sammanfattning- Organisering 

Strategin för att öka romers delaktighet i samhället och i organisationer bygger dels på idén 

om samhällsintegrering och dels på idén om mångkulturalism. Regeringen visar att de är aktiv 

främjande av den romska minoriteten då de främjar deltagande och skapande av egna 

organisationer baserade på etnisk grund, regeringen är också aktivt främjande av romer då de 

anser att fler romska ungdomar bör utbildas för att öka deltagande i samhällsfrågor som både 

rör den romska minoriteten samt frågor som rör samhället i helhet. Idén om 

samhällsintegrering kommer till uttryck då strategin syftar till att öka romers delaktighet i 

samhällslivet och i organisationer som rör samhället i helhet som därmed syftar till att få 

romer mer inkluderade i samhället och för att förbättra romers livssituation.  

6.5 Sammanfattning- Bostad 

Strategin som beskrivs för att förbättra romers bostadssituation präglas av idén om 

samhällsintegrering. Arbetet med att förbättra romers situation på bostadsmarknaden syftar 

främst till att säkerställa att romer har samma villkor vad gäller möjligheterna till en bra 

bostad. Strategin visar också att arbete mot diskriminering och fördomar gentemot romer är 

påtagliga och därför bör motverkas för att säkerställa romers lika rättigheter på 

bostadsmarknaden. 

6.6 Sammanfattning- Hälsa och social omsorg och trygghet 

Strategin för att förbättra romers situation i områdena hälsa och social omsorg och trygghet 

har utifrån regeringens skrivelse visat att både idén om samhällsintegrering och idén om 

mångkulturalism är förekommande. Mycket av det som står skrivet i skrivelsen syftar till att 

förbättra verksamheter inom detta område i helhet eftersom att det är kommunernas och 

landstingens ansvar att se till så att befolkningen har tillgång till den hjälp och vård de 
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behöver. Uttryck som präglas för idén om mångkulturalism är t.ex. de hälsokommunikatörer 

som skall testas i pilotkommunerna som skall fungera som s.k. brobyggare och som därmed 

skall besitta romsk språk- och kulturkompetens. Andra åtgärder är regeringens åsikt om att 

personal som arbetar inom detta område bör få ökad kunskap om romerna för att motverka 

diskriminering och fördomar. De mål som regeringen lägger fram präglas främst av idén om 

samhällsintegrering, och de åtgärder som står skrivna bär delvis på idén om mångkulturalism. 

6.7 Sammanfattande tabell  

Nedan visas den sammanfattande tabell som jag arbetat fram, och som kommer visa under 

vilka idealtyper jag placerat de olika områdena som regeringens skrivelse behandlat. Tanken 

är att få en överblick på vilka idéer som genomsyrar strategin för romsk inkludering. Jag har 

valt att ta med vissa exempel i tabellen inom varje område som jag anser tyder på att strategin 

bygger på den ena, eller den andra idealtypen för integrering.  
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Kännetecknande 
drag 

 
Politikområde: 
Utbildning 

 
Politikområde: 
Arbete 

Politikområde: 
Språk och  
kultur 

 
Politikområde: 
Organisering 

 
Politikområde: 
Bostad 

Politikområde: 
Hälsa och 
omsorg och 
social trygghet 

 
 
 
 
1. Etnisk 
assimilering 

Strategi för att 
motverka 
mångfald bland 
medborgarna. 
Syfte att få 
människor att 
anpassa sig till 
den homogena 
nationella 
kulturen 

      

 
 
 
 
2. Etnisk 
segregering 
 
 
 
 

Strategi för att 
bibehålla 
etniska 
minoriteters 
identitet/kultur, 
och istället 
utestänga de 
från resten av 
samhället i 
vissa punkter 

      

 
 
 
 
3. 
Samhälls-
integration 

Staten har en 
passiv tolerans 
gentemot etnisk 
tillhörighet 
bland 
medborgarna. 
Fokus på allas 
lika rättigheter 
och skyldigheter 

X 
- Garantera romers 
lika rättigheter i 
skolan.  
- Lika många romer 
som genomsnittet 
skall ha 
gymnasieutbildning 
och studera på 
högskolenivå 
- Generellt arbete 
för att förbättra 
skolresultat. 

 

X 
- Stärka 
romers 
situation på 
arbets-
marknaden 
- Göra romer 
mer 
inkluderade i 
arbetslivet  

 X 
- Ökad 
delaktighet i 
samhällslivet 
- Inkludering i 
samhället 
bidrar till 
bättre 
livssituation 

X 
- Motverka 
diskriminering 
och fördomar 
på arbets-
marknaden 
- Säkerställa 
romers lika 
möjligheter 
till en bra 
bostad som 
resten av 
befolkningen 

X 
- Förbättra 
vården i helhet 
- Allas lika rätt 
till hjälp och 
vård 

 
 
 
 
4. Mång-
kulturalism 

Staten är aktivt 
främjande 
gentemot 
etniska 
minoriteter 
bland 
medborgarna. 
T.ex främjande 
av annan 
kultur/historia, 
positiv 
särbehandling 
av vissa 
grupper etc. 

X 
- Införande av 
brobyggare 
- Utökade 
rättigheter för 
modersmål (positiv 
särbehandling) 
- Införande av 
material som 
behandlar romsk 
kultur och historia 

X 
- Införa 
brobyggare 
med romsk 
språk. Och 
kultur-
kompetens 

X 
- Göra romer 
och deras 
kultur mer 
synliga 
- Majoritets-
befolkningen 
bör ha ökad 
kunskap om 
romer 
- Viktig del av 
det svenska 
kulturarvet  

X 
- Främjande 
av deltagande 
och skapande 
av romska 
organisationer 
- Fler romska 
ungdomar bör 
vara delaktiga 
i frågor som 
rör romerna 
och samhället 

 X 
- Införande av 
Hälso-
kommunikatörer 
s.k. brobyggare 
- Personal bör 
ha ökad kunskap 
om romerna 
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Figur 3. Sammanfattande tabell över regeringens skrivelse kopplat till de fyra idealtyperna 

 

6.8 Resultat 

Den övergripande forskningsfrågan i min uppsats är: 

 Vilken är den huvudsakliga synen gällande romers inkludering som återspeglas i 

svensk politik? 

De preciserade frågorna är: 

 Lutar strategin mer åt ett mångkulturellt synsätt? 

 Lutar strategin åt ett rättighetsbaserat synsätt? 

 Lutar strategin åt synen om assimilering? 

 Lutar strategin åt synen om segregering? 

Utifrån regeringens skrivelse 2011/12:56 – En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032, och den analys jag gjort av materialet så kan jag konstatera att 

strategin för romsk inkludering varken lutar åt en syn om assimilering eller en syn om 

segregering. Det jag däremot kan konstatera är att strategin gör uttryck för både idén om 

samhällsintegrering - och därmed lutar åt ett rättighetsbaserat synsätt -, samt en syn som lutar 

mot idén om mångkulturalism. Frågan om vilken som är den huvudsakliga synen finner jag 

dock svår att svara på. Det har framgått i skrivelsen att strategin bygger på både idén om 

samhällsintegration och idén om mångkulturalism i nästan samtliga områden som tas upp i 

skrivelsen. I många fall har det varit så att de mål som regeringen har fastställt har visat på 

idén om samhällsintegration, medan många av de åtgärderna som lagt fram bygger på idén om 

mångkulturalism. Jag finner det därför svårt att svara på vilket av de två olika synsätten är 

dominerande i regeringens strategi. Svaret på den övergripande forskningsfrågan blir således 

att den huvudsakliga synen på romsk inkludering i svensk politik delvis bygger på idén om 

samhällsintegrering och delvis på idén om mångkulturalism. 
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7. Avslutande diskussion 

Syftet i denna uppsats har varit undersöka vilken syn på romsk inkludering som återspeglas i 

svensk politik. Vad jag har syftat till med ”svensk politik” är att jag valt att analysera 

regeringens skrivelse 2011/12:56 – En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032. Det jag ville få fram med detta arbete var att kunna urskilja vilka 

typer av inkluderingsstrategier för romsk inkludering som förekommer i denna skrivelse.  

Metoden som ligger till grund för arbetet är en kvalitativ textanalys och vidare en idéanalys 

för att försöka finna uttryck som pekar på vissa idéer. Den teoretiska ansatsen har byggt på 

Karin Borevis text Dimensions of Citizenship: European Integration Policies from a 

Scandinavian Perspective. Mitt analytiska verktyg har varit Borevis fyrfältstabell som visar 

på fyra olika vägar till integrering. Dessa är: etnisk assimilering. etnisk segregering, 

samhällsintegration, samt mångkulturalism. 

De resultat som studien har fått fram har visat att den syn som återspeglas i svensk politik vad 

gäller romsk inkludering, delvis bygger på idén om samhällsintegration och delvis på idén om 

mångkulturalism. Vidare har jag inte funnit något i regeringens skrivelse som har visat på att 

strategin bygger på idén om etnisk assimilering eller etnisk segregering. Det kanske var väntat 

att utfallet i denna studie skulle visa på att dessa två typer av integrationsstrategier inte skulle 

förekomma i denna skrivelse. Jag ansåg dock att det var relevant att ha med dessa och testa de 

på materialet, dels på grund av romernas tidigare historia vad gäller brist på medborgerliga 

rättigheter, och dels på Borevis antydan om att det skett en förändring i integrationsprocesser i 

Europa, där europeiska länder tar allt mer avstånd från tanken om mångkulturalism och allt 

mer närmar sig tanken om assimilering. Ett annat sätt att utföra denna studie skulle vara att 

göra en diskursanalys istället för en idéanalys. Kanske skulle resultaten bli annorlunda om 

man t.ex. utgått från Carol Lee Bacchis sex diskursanalytiska frågor, det kanske hade varit 

lättare att iallafall fånga upp vissa nyanser av samtliga idealtyper.  

En annan intressant tanke som följer av studien och de resultat som kommit fram är vilka 

effekter dessa typer av strategier medför, dels på politisk nivå men även för romerna i detta 

fall. Som Borevi menade kan inte integrationsstrategier som bygger på idén om etnisk 

assimilering och etnisk segregering rättfärdigas utifrån en liberaldemokratisk synvinkel och 

att de inkräktar mot de liberala demokratiska principerna som, individuell integritet, 

tankefrihet/yttrandefrihet och religionsfrihet (Borevi, 2010:24). Detta säger något om att 

effekterna för romerna skulle vara helt annorlunda om dessa typer av idéer genomsyrade 
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strategin för romsk inkludering. Att det har visat sig att strategin bygger på idén om 

samhällsintegration och idén om mångkulturalism innebär ju dels att staten fokuserar på 

inkluderingsstrategier utifrån ett rättighetsbaserat synsätt, där fokus ligger på att garantera 

människors lika rättigheter och skyldigheter, dels att staten är aktivt främjande av etniska 

minoriteter. I detta fall romer som nationell minoritet. Frågan om vilka effekter som medföljer 

beroende på vilken typ av integrationsstrategi staten tillämpar har inte varit mitt syfte att få 

svar på, men det skulle vara intressant att ta reda på det. Återigen skulle en diskursanalys 

bestående av Bacchis diskursanalytiska frågor vara ett intressant sätt att analysera regeringens 

skrivelse. En av Bacchis frågor är just ”vilka effekter produceras av denna presentation”.  

Vad gäller T.H Marshalls teori om medborgare så skrev jag tidigare att de tre rättigheter som 

Marshall skrev om (civila, politiska, sociala) kan kopplas till Borevis tredje idealtyp- 

samhällsintegrering som fokuserar på allas lika rättigheter/skyldigheter. Det har dock visats, 

som jag skrivit i bland annat bakgrundskapitlet, och som blivit tydligt i regeringens skrivelse, 

att trots att dessa romer är ”fullvärdiga medlemmar” av det svenska samhället så är det inte 

tillräckligt för att säkerställa deras civila, politiska och sociala rättigheter.  

Tanken var från början att jag skulle undersöka hur synen på romsk inkludering framställs på 

både nationell- och lokal nivå. Den nationella nivån syftar till regeringens skrivelse, medan 

den lokala nivån skulle utgöras av rapporter från en av de fem pilotkommunerna som fått i 

uppdrag att arbeta med romsk inkludering mellan 2012-2015. Under uppsatsens gång insåg 

jag dock att regeringens skrivelse var omfattande och att det varken fanns tid eller utrymme 

att ha med ytterligare material från en av de fem pilotkommunerna, och jag fick därför 

avgränsa arbetet till att enbart fokusera på regeringens skrivelse. I skrivelsen står det dock på 

flertal ställen att pilotkommunerna fått uppgift att arbeta med romers situation inom de sex 

områdena och jag tror därför att det hade varit intressant att även analysera rapporter från 

pilotkommunerna. Dels för att se hur arbetet med romsk inkludering har fortlöpt, och dels för 

att kunna jämföra dessa rapporter med regeringens skrivelse och se om det skulle finnas 

skillnader där. Så tips till annan forskning inom detta ämne är dels att göra en diskursanalys 

utifrån Bacchis diskursanalytiska frågor för att kanske kunna fånga upp nyanser av samtliga 

idealtyper, samt kunna diskutera frågan om vilka effekter strategin för romsk inkludering 

skulle medföra. Dels skulle det vara intressant att analysera pilotkommunernas rapporter och 

se hur dessa arbetat med romsk inkludering, och kanske jämföra deras arbete med vad 

regeringens skrivelse säger. 
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