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Abstract 

The right of political participation and influence for romas in Sweden 

- a discourse oriented policy analyses of article 15 in the Framework Convention    

 

Author: Sofia Eriksson 

 

The aim of this essay is to study the decision making process and implementation of the 

principle of political participation and influence for Roma minority in Sweden. The results 

regarding the decision making process is structured through a discourse influenced policy 

analyses. Problem picture and recommended measures in the political documents representing 

the decision making process are analysed through theories of minority rights and equality. 

The implementation is seen through, by the author given minority discourse and the work in 

the roma council and analysed by the same theories already mentioned.  

 

The results show that regarding the decision process the aim of art.15 in the framework 

convention is based on the idea of equality while the Swedish documents relates more to an 

idea of the right to speak for the group. Regarding recommended measures, the framework 

convention gives several recommendations on specific measures for political participation 

while the Swedish documents focuses on the general politics of the state. The results of the 

analyses of the implementation shows that those actors in the discourse, comparing the 

political participation for romas before and after the implementation of the minority policy 

creates a positive view of the principle, while those relating the principle to real influence in 

the political decision gives a more negative view of the implementation. The work in the 

Roma council shows that the majority of the issues are in information and discussion form 

and mostly information given by government staff. There has been critical voices from Roma 

representatives, while an another think time will give more space for Romas to have more 

influence. The Roma representatives still have a position outside the positions of real power 

influence in the consultative body. 

 

Keywords: Roma rights, policy process, minority rights, discourse, political participation, 
power. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Demokrati och medborgerliga rättigheter 

 

Det demokratiska samhället bygger på allas likhet inför lagen och att alla medborgare har lika 

rättigheter gentemot staten. De mänskliga fri- och rättigheterna gör ingen skillnad mellan 

människor på grund av etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, språklig tillhörighet etc. Alla 

har samma rätt till yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, religionsfrihet, rättvis rättegång t.ex. 

De mänskliga rättigheterna är universella och ska gälla för alla utan diskriminering. 

 

1.1.2  Minoriteters rättigheter 

 

 Efter andra världskriget visade det sig dock inte vara tillräckligt med endast förbud mot 

diskriminering mot vissa etniska grupper i samhället. Minoriteter och ursprungsfolk höjde 

kraven på någon form av erkännande och rättigheter gentemot stater och det internationella 

samfundet. I den svenska grundlagen tydliggjordes detta i RF 1: 2 ”Etniska, språkliga och 

religiösa minoriteter möjligheter att bevara och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör 

främjas”. Både inom FN och Europarådet antogs i början av 90-talet en rad internationella 

överenskommelser om minoriteters rättigheter.1 En av dessa överenskommelser är 

Europarådets ramkonvention om skydd för av nationella minoriteter (hädanefter 

ramkonventionen) från 1995. Ramkonventionens principer uttrycks i ett antal artiklar som ska 

efterlevas av medlemsstaterna. Sverige ratificerade denna konvention tillsammans med 

europeiska stadgan för landsdels- eller minoritets språk (minoritetsspråksstadgan). Sedan juni 

2000 då konventionen trädde i kraft är samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer 

erkända som nationella minoriteter i Sverige och ska skyddas av de rättigheterna som uttrycks 

i konventionerna. Sverige fick i och med detta en samlad svensk minoritetspolitik.2  

 

1.1.2 Inflytande och delaktighet 

 

Artikel 15 i ramkonventionen uttrycker minoriteternas rätt till inflytande och delaktighet i 

samhället: 

                                                
1 Johansson, Christina. 2005. Ursprungfolks och kulturella minoriteters rättigheter i red: Gunner, Göran och 
Namli, Elena: Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. S. 217. 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/56/44/000a4153.pdf 
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”Parterna3 skall skapa nödvändiga förutsättningar för att den som tillhör nationella 

minoriteter effektivt skall kunna delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i 

offentliga angelägenheter, särskilt sådana som berör dem.”4 
 

Artikeln ger de nationella minoriteterna rätt att delta i offentliga angelägenheter, särskilt 

sådana som berör dem, och ger därmed dessa grupper särskilda politiska rättigheter. Inom 

ramen för den representativa demokratin ska Sverige efterleva denna artikel som kan tolkas 

som ett uttryck för ett slags direkt inflytande i den politiska processen för de nationella 

minoriteterna. Hur Sverige har kommit att tolka artikeln, och hur den har kommit att 

implementeras är fokus för denna uppsats.  

 

1.2 Problemformulering 

 

1.2.1 Jämlikhet och rättvisa i den mångkulturella demokratin 

 

Det demokratiska samhället strävar efter jämlikhet mellan dess medborgare. Sedan 90-talet 

har den teoretiska debatten kring minoriteters rättigheter fått en framträdande roll inom den 

politiska filosofin. Utifrån diskussioner kring rättvisa och hur den uppnås i det mångkulturella 

samhället har man resonerat kring hur jämlikhet bäst uppnås. Förenklat kan man urskilja två 

poler. Den ena menar att jämlikhet uppnås genom likriktad politik till alla, där alla får samma 

rättigheter, eller en särskiljande politik där vissa grupper får rättigheter utifrån särskilda 

behov. Då den svenska minoritetspolitiken riktar sig till en del av befolkningen utifrån 

kriterier för en nationell etnisk minoritet, är den särskiljande i urvalet. Frågan är hur Sverige 

har kommit att tillämpa denna urskiljande politik i praktiken. 

 

1.2.2 Romers rätt till politisk delaktighet och inflytande 

 

Jag har valt att avgränsa uppsatsens problemområde till politisk delaktighet och inflytande för 

romer i Sverige. Romerna är en statslös minoritet och utgör ca 40 000-65 000 av den svenska 

befolkningen. Romerna består av olika grupper med olika bakgrund, dokumenterat har romer 

funnits i Sverige sedan 1500-talet. Romerna lyfts ofta fram som en grupp som har ett förflutet 

av omfattande diskriminering från majoritetssamhällen, och där det fortfarande finns stora 
                                                
3 Syftar på de stater som ratificerat konventionen. 
4 Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Strasbourg. 1995. Artikel 15.  
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problem. 5 Utifrån romernas ofta särskilt utsatta position i samhället, kan en diskussion kring 

just deras förhållanden fungera som en kritisk prövning av de rådande minoritetspolitiska 

riktlinjerna och de antaganden som gjorts om minoritetsbegreppets innebörd.6  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Eftersom minoritetspolitiken endast funnits fem år i Sverige finns inte någon utbredd nationell 

forskning om minoritetspolitiken. Vid centrum för forskning om offentlig sektor (CEFO) 

vid Göteborgs universitet fanns ett projekt under lokalt medborgarskap som hette etniska 

minoriteter och välfärdsstaten. Under ledning av Henry Bäck studerade man den 

finskspråkiga invandrargruppens politiska kamp för välfärdsservice på det egna språket. 

Utgångspunkten var demokratiteorier om politiskt deltagande och social representation och 

empiriskt studerade man beslutsprocessen (eller icke-beslutsprocessen i fyra kommuner) 

genom offentliga dokument som behandlar den finska skolfrågan i kommunerna. När det 

gäller demokratifrågor som belyser inflytande för minoritetsgrupper och integration finns 

mycket forskning i Sverige på området. Bl.a. kan nämnas SNS (Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle) integrationspolitiska maktutredningen som tillsattes av regeringen 2000 och 

som syftar till att beskriva och analysera fördelningen av makt och inflytande inom olika delar 

av det svenska samhället ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Projektet har dock ingen 

minoritetspolitisk infallsvinkel. Vid multietniskt centrum bedrevs under åren 1991-1997 ett 

projekt om kulturell pluralism som tar upp problematiken kring multikultur. Detta genom att 

jämföra Sverige med andra immigrantländer. Sedan 2000 finns ett forum för nationella 

minoriteter vid multietniskt centrum i Uppsala (NAMIS) vars målsättning är att förbättra 

möjligheterna för forskningssamarbete inom området nationella minoriteter, minoritetsspråk 

och minoritetskulturer. NAMIS verksamhet inleddes 2001 med en kartläggning av 

organisationer, forskare och forskningsprojekt på området. Den forskning som bedrivits vid 

multietniskt centrum har dock främst varit fokuserat på språkpolitik. Det har uppmanats till 

forskning till uppföljning för hur minoritetskonventionerna förverkligas på nationell och lokal 

nivå i Sverige och hur minoritetsgrupperna själva och samhället i stort påverkas av den nya 

minoritetspolitiken.7 

                                                
5 Se tex. Do:s rapport Diskriminering av romer i Sverige. 2004.  
6 Roth Hans Ingvar. 2004. Romerna mer utstötta än andra minoriteter. S. 4.  
7 Huss Spiliopoulou.2001. Minoritetsspråkens ställning i Sverige. I Gunner Göran, Spilioupoulo, Åkermark, Sia 
(red). Mänskliga rättigheter: aktuella forskningsfrågor.  S246. 
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 Vid Åbo akademi bedriver statsvetaren Kristian Myntti forskning angående minoriteters och 

ursprungsfolks politiska rättigheter. Till Mynttis forskning hör: Minoriteters och urfolks 

politiska rättigheter: en studie av rätten för små minoriteter och urfolk till politiskt 

deltagande och självbestämmande från 1998. I Mynntis avhandling behandlas ålänningarnas, 

samernas i Norge, Sverige och Finland, finlandssvenskarna, färingarna, grönlänningarna, 

sverigefinnarna, den tyska minoriteten i Danmark, kvänerna i Nordnorge och den 

ryskspråkiga befolkningsgruppen i Finland. Myntti påpekar i sin avhandling att studier av 

minoritetsrättigheter fokuserar ofta på rätten för personer tillhörande minoriteter, att få 

utbildning i och på sitt eget språk, massmedier, teatrar och museer på minoritetsspråket, men 

mer sällan specifikt på politiska rättigheter.8Mynnti menar att romerna inte har organiserat sig 

politiskt i någon större utsträckning och har därför tillsammans med judarna (som ses som en 

religiös minoritet) utelämnats från studien. Mynnti påpekar dock att andra nordiska 

minoriteter skulle kunna ha studerats, men även utrymmesskäl har medfört att romer och 

judar utelämnats studien. Mynttis resultat visar att Sverige har haft en jämförelsevis 

reserverad attityd till såväl samiska rättigheter som gentemot den finlandssvenska 

befolkningen. Sverigefinnarna har, trots sin historiska bakgrund länge behandlats som en 

invandrargrupp bland många andra i Sverige.(Myntti har även lämnat kommentar till 

Lundrekommendationerna9 angående artikel 15 i ramkonventionen, från 2001).  

 

Lauri Hannikainen, professor i folkrätt har forskat om romer och deras rättigheter och han 

har tillsammans med Päivi Hernesniemi gjort en nordisk och baltisk jämförelse i hur 

romernas rättigheter tillgodoses av respektive stat: Roma minorities in the Nordic and Baltic 

countries: are their rights realised?  Studien är utgiven av “The Northern institute for 

environmental and minority law”, Univ. of Lapland, Rovaniemi 2000. I denna skrift görs en 

översiktlig jämförelse mellan de nordiska och baltiska ländernas policy när det gäller skydd 

mot diskriminering, utbildningsmöjligheter för romer, och slutligen vilka möjligheter som ges 

för romer att delta i beslutsprocessen i frågor som berör dem. Den senare frågan undersöks 

genom att titta på vilka organ som är ansvariga för romska frågor och vilken roll romerna 

spelar i dessa organ. Då denna studie gjordes fanns inget sådant organ i Sverige. Det som 

fanns var en romsk arbetsgrupp på kulturdepartementet. Arbetsgruppen låg sedan till grund 

                                                
8 Mynnti. S. 4.  
9 Rekommendationer från oberoende experter angående minoriteters rättigheter för inflytande. 
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för det romska rådet som idag verkar på justitiedepartementet, vars uttryck för politisk 

delaktighet och inflytande delvis kommer undersökas i denna uppsats. 

 

Forskning om romer är överhuvudtaget begränsad i Sverige. Enligt etnologen Norma 

Montesino har tidigare forskning om romer i Sverige till stor del dominerats av ett teoretiskt 

perspektiv där romernas sociala utanförskap har förväxlats med analysen av deras situation. 

Ofta har man kopplat samman romernas kultur med dess utanförskap och försökt lösa detta 

problem (se t.ex.: Thesleff 1900, Etzler 1944, Tillhagen 1965, Arnstberg 1998)10. De svenska 

studierna har under stor del av 1900-talet beskrivit romerna som ett primitivt folk som bör 

assimileras till det moderna samhället. De studier som försökt beskriva romernas historia i 

Sverige har dessutom, enligt Montesino, antingen påpekat hur illa myndigheterna burit sig åt 

mot romerna och romernas motstånd mot myndigheternas kontroll eller påpekat romernas 

självvalda utanförskap. Romerna har enligt dessa studier alltid setts som en enhetlig grupp 

från statens sida. Montesinos egna forskning intar ett kritiskt förhållningssätt till tidigare 

forskning, innefattandes de etablerade teserna om romer, hur tidigare forskningsresultat har 

använts och vilken roll forskaren har i reproduktionen och upprepningen av föreställningar 

om romer.11 Montesinos avhandling studerar den svenska zigenarpolitiken som en del av den 

statliga fattigvårdspolitiken, speciellt fattiga invandrare. En särskild zigenarpolitik sägs 

etableras under perioden 1880- 1970. Denna politik bestämde vilka som skulle ses som en del 

av samhället och vilka som inte skulle göra det. De avhandlingar etc. som låg bakom dessa 

beslut var en del i berättelsen om zigenaren som man ville få bekräftad, och forskarna blev 

således en del av detta berättande.  

 

När det gäller statsvetare som undersökt svenska statens förhållande till minoriteter är Ulf 

Mörkenstam  den mest framträdande på området. Mörkenstam har i sin avhandling: Om 

”lappernes privilegier”. Föreställningar om svensk samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997 

undersökt svenska statens politik gentemot samerna. I teoriavsnittet redogörs Mörkenstams 

resultat och metod lite närmre. Den här uppsatsen följer Mynntis forskning i spåren då det 

gäller fokuseringen kring en minoritetsgrupps politiska rättigheter och kommer till viss del 

använda sig av den diskursanalytiska metod som Mörkenstam använder sig av. Mörkenstams 

arbete syftade till att visa hur samernas identitet skapades av den svenska politiken, medan 

denna uppsats kommer att fokusera på den politiska delaktigheten i sig, hur man ser på 

                                                
10 Montesino. S. 21.  
11 A.a. S. 29 
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delaktigheten och inflytande för romer, och vilket utrymme frågan får i den 

minoritetspolitiska diskursen. Från romskt håll påpekas ofta bristen på forskning om romer 

överlag, och det bör påpekas att hösten 2004 var första gången det gavs en kurs som berörde 

romsk kultur på högskolenivå i Sverige. Denna kurs gavs vid Multietniskt centrum i Uppsala 

och var på 5 högskolepoäng. Det finns uppenbarligen många hål att fylla då det gäller 

forskning om romers historia etc. 

 

Anledningen till att jag valt just att fokusera på principen om delaktighet och inflytande för 

romer, är dels att det är ett relativt outforskat område, men när det gäller de 

minoritetspolitiska frågorna anser jag just delaktighet och inflytande innebär en dimension 

som berör allt som har med minoritetspolitiken att göra. Oavsett om diskuterar 

minoritetsgruppers utbildningsfrågor, språkpolitik, kulturfrågor etc. kan man diskutera dessa 

utifrån delaktighet och inflytande. Delaktighet och inflytande är ett centralt inslag i det 

demokratiska systemet och berör även frågor om makt, vilka är centrala frågor i 

statsvetenskapen. Att jag har valt att studera den romska minoriteten är framförallt pga. deras 

historia av utsatthet och fortsatta marginalisering i dagens samhälle, vilket jag tycker är 

viktigt att belysa. Medvetandegörande är början till förändring. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att dels undersöka hur man i den svenska beslutsprocessen av 

ramkonventionens artikel 15, har hanterat frågan om politisk delaktighet i offentliga ärenden 

som berör den nationella minoritetsgruppen, i denna uppsats med fokus för romer. Utöver 

detta syftar uppsatsen även till att till viss del studera implementeringen av principen om 

politisk delaktighet och inflytande för romer. Det senare med fokus på vilket sätt olika aktörer 

i den minoritetspolitiska diskursen ser på förverkligandet av politisk delaktighet och 

inflytandet för romer. Ett tredje syfte är att studera själva arbetet i romska rådet i sig och hur 

romska ledamöter upplevt arbetet i detta forum. De två första syftena ses genom en 

diskursorienterad teori om policyprocessen och teorier om jämlikhet i det mångkulturella 

samhället (som presenteras senare).  Det tredje ses till viss del utifrån ett maktperspektiv. De 

frågeställningar som ämnar besvara syftet är: 
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1) Hur formuleras problembilden av romers rätt till politisk delaktighet i den svenska 

beslutsprocessen? 

2) Vilka åtgärder för politiskt delaktighet för romer rekommenderas i den svenska 

beslutsprocessen? 

3) Hur ser man i den minoritetspolitiska diskursen (som senare definieras och avgränsas) 

på hur principen om delaktighet uppfylls genom det romska rådet? 

4) Visar romska rådets arbete på reellt inflytande för romer i frågor som berör dem? (sett 

utifrån ett maktperspektiv) 

 

1.5 Definitioner och avgränsningar 

 

1.5.1 Policyprocessen och dess faser 
 
Ordet policy kan användas som utryck för en programförklaring, en uppsättning uttryckligen 

deklarerade riktlinjer för en verksamhet. Inom statsvetenskapen handlar det nästan alltid om 

en offentlig policy, och så även i denna uppsats. Policyn utgörs av ramkonventionens artikel 

15, med avgränsning till inflytande och delaktigheten i offentliga angelägenheter. Ofta får 

termen policy även inbegripa skilda åtgärder, som vidtas för att förverkliga offentliga 

riktlinjer eller program. Man ser gärna policy som kedjor av beslut; kedjan kan ses som en 

policy, inte en enskild länk.12  

 

Policyprocessen är den process som visar hur ett beslut kommer till och sedan genomförs. Till 

skillnad mot en konventionell utredning innebär policyanalysen en viss teoretisk 

utgångspunkt i beslutsprocesser som en sammanhängande kedja.  Analys av policyprocessen 

kan förenklat sägas fokusera på politiska besluts orsaker, innehåll och konsekvenser. 

Policyanalysen kan vidare beskrivas i termer av analys av eller analys för policy. Analys av 

policy syftar till att öka förståelsen för hur de olika stegen i policyprocessen har genomförts 

och strävar efter att besvara frågan: varför blev det som det blev? Syftet med analys för policy 

är däremot att söka identifiera lösningar till samhälleliga problem. Policyanalys kan alltså 

vara både deskriptiv (beskriva kunskap om policyprocessen) och preskriptiv (söka förbättra 

policyprocessen genom att tillföra systematisk kunskap). I den här uppsatsen handlar det om 

att öka förståelsen för varför det blev som det blev och är deskriptiv i karaktären.  

 

                                                
12 Premfors. 1989. S. 9.  
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Det finns ett stort antal modeller när det gäller policyprocessens faser. Vissa innehåller fem 

faser, andra upp till tio faser. De framställs ofta genom olika figurer såsom cykler, snurror, 

spiraler etc. Fördelen med att dela upp policyprocessen i faser är att det är enklare att 

analysera en fas i taget. Men faserna är inte är isolerade från varandra och det kan ske en viss 

återkoppling mellan dem, eftersom de ofta är samma aktörer som är delaktiga i de olika 

skeendena. Vissa av faserna kan även pågå parallellt. Lennart Lundquist använder sig av en så 

enkel fasmodell som möjligt, som innehåller fem faser; initiering, beredning, beslutsfattande, 

implementering och efterkontroll. Rune Premfors har sju faser i sin fasmodell: problem, 

alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring. Den här 

uppsatsen kommer att fokusera på beslutsfasen och implementeringsfasen.  

 

1.5.2 Beslutsprocessen av minoritetspolitiken 

 

Uppsatsen är i första hand begränsad till att undersöka politisk delaktighet och inflytande för 

romer utifrån policyprocessens beslutandefas och implementering.13 Detta fokus har jag valt 

främst pga. beslutsfasen lägger grunden för en politik. För att kunna säga något om 

genomförande måste man veta hur beslutet om förändring ser ut.14 Genom att Sverige har 

ratificerat en internationell konvention; Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter har Sverige beslutat att implementera den politik som utrycks genom detta 

dokument. När Sverige ratificerar internationella dokument kan detta rättsligen ske på två sätt. 

Internationella dokument blir inte automatiskt en del av det svenska rättssystemet utan det 

sker antingen genom inkorporering eller genom transformering. Inkorporering innebär en 

direkt överföring av konventionen i svensk rätt. Transformering sker å andra sidan antingen 

genom att texten till en överenskommelse översätts till svenska eller omarbetas till svensk 

författningstext. I det här fallet handlar det om en transformering vilket är den vanligast 

förekommande förfaringssättet för Sverige. Sverige har således utvecklat en egen 

minoritetspolitik med utgångspunkt i ramkonventionens principer. Undersökningen av 

beslutsprocessen är avgränsad till att gälla den formella delen. Den kommer endast att 

behandla de politiska dokument som representerar den svenska beslutsprocessen och med 

utgångspunkt i ramkonventionens artikel 15 med kommentar. När det gäller den svenska 

                                                
13 Beslutandefas eller implementering- beroende på hur man ser processen och när det gäller ratifikationen av 
internationellt dokument. Se diskussion i teorikapitlet. 
14 Municio Ingegerd. Genomförande, vem tolkar beslut och vem ser till att reformer blir mer än ord?. S. 45.  
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beslutsprocessen behandlas inte remissvaren utan endast de huvuddokument som redovisas i 

materialkapitlet.  

 

1.5.3 Former för politiskt inflytande och delaktighet i Sverige 

 

Individen i ett demokratiskt styrelseskick har flera sätt att utöva inflytande på. Enligt Torbjörn 

Larsson kan man urskilja några olika riktningar som man kan ta. Om man vill påverka den 

offentliga maktutövningen kan man både agera på den konstitutionella arenan, dvs. regering, 

riksdag och förvaltning på nationell nivå, likaså på regional/ kommunal nivå. Man kan även 

välja att agera inom det informella politiska systemet, inom partier, organisationer och 

massmedier. 15  

 

Regeringen beslutade 3 oktober 2002 att tillsätta ett råd för romska frågor inom 

regeringskansliet. Rådet föregicks av en arbetsgrupp på Inrikesdepartementet som 1997 hade 

arbetat fram departementsprememorian: Romer i Sverige tillsammans i förändring. Denna i 

sin tur var tillsatt utifrån den problembild som Invandrarverket gav i sin rapport 1996. Det är 

således möjligheten till politiskt inflytande och delaktighet genom det romska rådet som är i 

fokus för uppsatsens undersökning av implementeringen. Implementeringen synas genom att 

undersöka synen på politisk delaktighet och inflytande för romer i den minoritetspolitiska 

diskursen. Diskursen har avgränsats genom att studera dels Europarådets uppföljningsarbete, 

uttalanden och rapport från regeringen, konstitutionsutskottets uppföljningsarbete med 

kommentarer från forskare, diskrimineringsombudsmannen och representanter från romska 

organisationer.  Dels genom synen på delaktighet och inflytande i den minoritetspolitiska 

diskursen, och dels genom en mindre undersökning av arbetet i rådet. All annan slags 

påverkan som berör de traditionella påverkansformerna lämnas utanför uppsatsens 

undersökningsområde.  

 

1.5.4 Diskurs 

 
”Med diskurs avser vi en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de 
mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ”kan” och ”inte kan” sägas eller skrivas i sammanhanget.” 
 
 ” Enskilda texter uppkommer i en diskurs, de mottas i en diskurs och kan ha effekt på denna.”16  

                                                
15 Larsson. S. 363-364. 
16 Bergström. Boréus.2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. S. 17. 
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Så definierar Bergström och Boréus diskurs vilket allmänt sammanfattar begreppet. I den här 

uppsatsen är det den minoritetspolitiska diskursen som står i fokus. Vad som tillhör diskursen 

har till stor del kommit att bestämmas av de som deltagit på de seminarier som utgör en del av 

materialet. Förutom Europrådets dokumenterade övervakning och den svenska uppföljningen, 

består detta främst av uttalanden från regeringsrepresentanter och företrädare från romska 

grupper. Dessutom har uttalanden från DO (diskrimineringsombudsmannen) kommit att 

beaktas till materialet. Detta för att DO har en stor roll i den romska minoritetsdiskursen, då 

romers position i samhället varit präglat av utanförskap och marginalisering från 

majoritetssamhället. Diskursanalys är en omfattande teoretisk och metodologisk inriktning. 

Jag har valt att främst fokusera uppsatsen vid policyprocessen (beslutsprocess och 

implementering) och se den genom den teoretiska modell som redogörs för i teorikapitlet. 

Denna modell är diskursinriktad och metoden jag använt mig av likaså. Jag kommer dock inte 

sätta diskursanalysen i ett vidare vetenskapsteoretiskt sammanhang eller uttalat använda mig 

av renodlad diskursanalys.  

 

1.5.5 Makt 

 

”Makt är förmågan att åstadkomma avsedda effekter. I politik kan makt välvilligt betraktas som ett samhälles 
förmåga att forma sitt eget öde. Makt kan också ses som en individs eller grupps förmåga att få sin vilja fram 
mot opposition. Ur detta perspektiv kan vi säga att A utövar makt över B när A förändrar det som B gör – eller, 
skulle till och med vissa hävda, när A påverkar vad B tänker eller önskar.”17 
 
 
När det gäller studiet av den minoritetspolitiska diskursen är uppsatsen påverkad av ett 

maktperspektiv som är inspirerat av Steven Lukes och Foucaults syn på makten över tanken 

(dvs. sist angivet i ovanstående maktdefinition). Detta ger sig uttryck genom att diskursen 

analyseras utifrån vem som säger vad, och utifrån vilken position. Diskursiv makt är en vid 

definition av makt, som hos Foucault, som menar att makt finns i alla sociala relationer. 

Diskursiv makt har vissa likheter med vad som kallas maktens tredje dimension eller 

ansikte.18 

 

1.5.6 Minoritet 

 

Lika svårt som att definiera majoritet är det svårt att definiera vad en minoritet är, menar 

Christina Johnsson, juris doktor, lektor i mänskliga rättigheter vid Rauol Wallenberginstitutet 
                                                
17 Hague. Harrop. Breslin. Styrelseskick och politik. 2000. S. 41. 
18 Bergström. Boréus. Textens mening och makt. S. 236.  



 15 

för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.19 Eftersom uppsatsen utgår från ett 

rättighetsdokument för minoriteter har jag valt att visa de juridiska definitionerna av en 

minoritet, i Johnssons mening. Minoritetsbegreppet kan utifrån folkrätten definieras utifrån 

två grupper av krititerier: objektiva och subjektiva. De objektiva innebär att en betraktare kan 

iaktta vissa särdrag eller karakteristiska hos gruppen, de kan delas in i tre undergrupper: 

statsrelaterade, numerära, och identitetsrelaterade.  De statrelaterade är idag främst baserade 

på: 

1) medborgarskap i staten 

2) krav på tidsperiod som gruppen levt på statens territorium 

 

De numerära består av: 

 

1) numerärt eller politiskt underläge 

2) icke-dominant position eller politisk minoritet 

 

De identitetsrelaterade kriterierna är: 

 

1) karaktäristiska såsom nationell, etnisk, språklig, religiös, kulturell, ras etc.  

2) skiljer sig från majoriteten av befolkningen.  

 

De subjektiva tar istället tillvara på självidentifikation istället för någon definition utifrån. 

Följande subjektiva kriterier kan förekomma:  

 

1. En känsla hos en grupp människor att de delar en viss kulturell, etnisk, språklig, 

nationell eller religiös identitet.  

2. En gemensam vilja hos gruppen att bevara, upprätthålla, och utveckla sin identitet. 

3. En vilja och ett erkännande hos varje individ att hon eller han tillhör gruppen. 20 

 

Det kan betonas att minoritet i denna bemärkelse således inte innefattar andra etniska 

minoritetsgrupper som är nyinvandrade. Den romska minoriteten är transnationell och 

                                                
19 Johannson. Ursprungfolk och kulturella minoriteters rättigheter i : Allas värde och lika rätt. Perspektiv på 
mänskliga rättigheter. 2005. S. 212. 
20 Johnsson. 2005. S. 212-217. 
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statslös vilket innebär att även till Sverige nyinvandrade romer innefattas av statusen som 

nationell minoritet och minoritetspolitiken.  

 

1.5.7 Rom- Zigenare 

 

Under en internationell Romakonferens 1973 lade man fram en rekommendation om att inte 

längre använda sig av begreppet zigenare (gypsies på engelska osv.). Zigenare har ofta 

använts i nedvärderande bemärkelse och uppsatsen kommer därför använda benämningen 

rom. Under denna benämning går de olika romska grupper som identifierats av den svenska 

minoritetspolitiken, vilket kommer att redogöras för i avsnittet om romska grupper i Sverige. 

Det bör påpekas att detta är den ”officiella minoritetsindelningen”, vilket kanske inte alltid 

överensstämmer med de romska gruppernas egna indelning. 21 Romer i Sverige har historiskt 

sett fått olika benämningar av majoritetsbefolkning och staten. ”Tattarbegreppet” är en del av 

detta vilket nämns i bakgrunden. De slutsatser som dras av materialet är bundet till den metod 

som använts och de teorier som använts som förklaringsmodeller.  

 

Tidsmässigt är bakgrunden av hur minoritetspolitiken vuxit fram som en internationell fråga, 

avgränsad till att behandla 1900-talet. Avsnittet om statens tidigare förhållande till romer 

sträcker sig översiktligt från 1512 då de första dokumenten på romsk närvaro i Sverige har 

funnits till 1997. Uppsatsens undersökning gällande beslutsprocessen är avgränsad från 1997 

då regeringen tillsatte en kommitté för att undersöka möjligheterna till ratificering av 

minoritesspråksstadgan, och senare även ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter (härefter kallad ramkonventionen) till år 2000 då konventionen trädde i kraft.  

 

1.6. Disposition 

 

En bakgrund kommer att redovisa för den internationella kontexten när det gäller minoriteters 

rättigheter och hur denna vuxit fram samt en beskrivning av de romska grupper som finns i 

Sverige och svenska statens tidigare förhållningssätt till romer. Efter detta kommer avsnitten 

om hur uppsatsen ämnar besvara de frågeställningar som ställs upp och vilket material som 

ligger till grund för detta, genom metod- och materialkapitlet. Detta följs av ett teorikapitel 

som redogör för de teorier som används som förklaringsmodeller till uppsatsens syfte. 
                                                
21 Medimytiska romer. Mediekonstruktionen av romer i nyhetstidningar 1962- 2002. C-uppsats. Nilsson Tobias. 
2002. S. 7.  
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Härefter följer empirin, som börjar med att undersöka materialet angående beslutsprocessen 

och hur det uttrycker romsk delaktighet i problemformulering och åtgärder. Efter detta följer 

materialet om implementeringen/ den minoritetspolitiska diskursen. Slutligen följer 

redovisning av resultatet om arbetet i romska rådet och de romska ledamöternas syn på 

delaktighet i rådet. Empirin analyseras i analyskapitlet, utifrån de redskap som givits i 

teorikapitlet och på det sätt som redovisas i metodavsnittet. Uppsatsen avslutas med 

redogörelse för uppsatsens slutsatser och med en diskussion kring vidare forskning. Sist 

redovisas det material arbetet är byggt på.  

 

1.7 Minoriteters rättigheter 

 

1.7.1 Internationella regelverk 

 

Under de senaste decennierna har minoritetspolitik fått stort internationellt genomslag. 

Särskilt Europa har kommit att påverkas efter Berlinmurens fall och de etniska strömningar 

som då väckts till liv. Om man ser längre tillbaks var det efter första världskriget, genom 

Nationernas förbund som man började ta tillvara på minoritetsintressen. Under 20-talet 

fungerade detta hjälpligt. FN:s uppbyggnad efter andra världskriget kom främst att fokusera 

på individuella rättigheter men som resultat av europeisk säkerhetspolitik inom Nordiska 

rådet, Europarådet, ESK:s med fleras ramverk har intresset ökat för att även inbegripa 

kollektiva minoritetsrättigheter. 22 

 

Grundläggande för mänskliga rättigheter är principen om alla människors lika värde och 

förbud mot diskriminering. Det är grundläggande rättigheter som gäller för alla människor, 

även minoritetsgrupper.  Minoriteters rättigheter har dock särskilt kommit att 

uppmärksammas inom FN och regionala organisationer för att tydliggöra skyddet, liksom 

staters ansvar till skydd av nationella eller etniska, religiösa, och språkliga minoriteter.23 

Skyddet tillkommer personer som tillhör minoritetsgrupper, inte gruppen som sådan. 

Folkrätten erkänner dock att vissa av rättigheterna utövas tillsammans med andra personer ur 

gruppen, som språk, religion eller kultur.24 FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter art. 27 (från 1966) har ett grundläggande skydd för personer tillhörande 

                                                
22 Roth. Runblom. 1996. Stater, minoriteter och invandrade grupper, ur Vägar in i Sverige. SOU 1996:55.S. 35.  
23 Hedlund Thulin. 2004. S. 206. 
24 A.a. S.207. 
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minoriteter, vidare har FN:s medlemstater antagit en särskild deklaration om rättigheter för 

personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, vilket idag 

innehåller de viktigaste globala reglerna till skydd för minoriteter. Denna antogs av FN:s 

generalförsamling i december 1992. Deklarationen hänvisar till artikel 27 i konventionen om 

medborgliga och politiska rättigheter. Minoritetsdeklarationen visar ett av de främsta 

problemen som minoritetsgrupper möter idag, nämligen risken att hållas utanför politiska och 

ekonomiska beslut som rör dem och de områden där de lever. Enligt artikel 2.3 har personer 

som tillhör etniska minoriteter rätt att på ett effektivt sätt delta i nationella och, där det är 

lämpligt, regionala beslut i frågor som berör den minoritet de tillhör eller de regioner där de 

lever.25 USA har varit det land som gått i bräschen för att utveckla former för positiv 

särbehandling (affirmative action) vilket har gällt för diskriminerade grupper överlag. Dock 

bör det i detta sammanhang även nämnas att USA fortfarande har många sociala problem för 

bl.a. den svarta befolkningen.26 

 

I Europa har framförallt två regionala organisationer: Europarådet och OSSE (organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa) varit drivande i frågan. OSSE har tillsatt en 

högkommisarie för skydd av nationella minoriteter och Europarådet utvecklat två 

konventioner om skydd för nationella minoriteter och deras språk. Minoritetsrättigheter 

innefattar inte bara förbud mot diskriminering av personer som tillhör minoriteter utan 

innefattar även skyldigheter för staterna att skydda dessa personer mot övergrepp och 

diskriminering av andra, liksom att verka för dessa personers möjligheter att bibehålla sin 

distinkta identitet och delta på samma sätt som andra personer i nationella och politiska och 

ekonomiska beslut, och särskilt beslut som berör dem. Staten har, på samma sätt som enligt 

övriga mänskliga rättigheter ett tredelat ansvar för att upprätthålla rättigheterna även för 

minoriteter.  

 

1.7.2 Ramkonventionen 

 

Europarådet bildades efter andra världskriget och skyddet för de mänskliga rättigheterna är 

det viktigaste och mest kända arbetsområdet. I artikel 14 i den europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna (från 1950) anges förbud mot diskriminering bl.a. mot 

nationella minoriteter. Förbudet är dock begränsat till de i konventionen och dess 

                                                
25 a.a. s. 209 
26 Roth. Runblom. 1996. S. 35 
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tilläggsprotokoll garanterade fri- och rättigheterna.27 Ramkonventionen antogs av 

ministerkommittén den 10 november 1994. 1995 öppnades den för undertecknande och trädde 

i kraft 1998. Sverige ratificerade den 1 juni 2000.28 Ramkonventionen är uppbyggd som en 

principdeklaration och i konventionen anges att de principer som kommit till uttryck i 

konventionen ska förverkligas genom nationell lag och lämplig regeringspolitik. 

Konventionens regelverk består av 32 artiklar och är indelat i fem delar varav de första tre är 

de viktigaste.29 Del I (artiklarna 1-3) innehåller grundläggande principer till vägledning för 

andra bestämmelser i konventionen. I dessa nämns t.ex. att varje individ bestämmer själv om 

han eller hon vill bli behandlad som tillhörande en nationell minoritet och ingen nackdel skall 

följa av detta val. Del II (artiklarna 4-19) består av en katalog av specificerade regler. I denna 

del behandlas förbud mot diskriminering och främjande av likställdhet, upprätthållande och 

utveckling av minoritetskultur, tillgång till massmedia, undervisning i minoritetsspråk, 

inflytande och delaktighet, bilateralt och multilateralt samarbete och andra kontakter över 

gränserna som rätten att delta i aktiviteter inom enskilda organisationer. Del III innehåller 

tolknings- och tillämpnings- bestämmelser. Del IV innehåller övervakningsmekanismen 

slutligen innehåller del V bestämmelser om undertecknande och ratificering.30  

 

1.8 Romska grupper i världen och Sverige  

 

Romerna är en statslös minoritet som till antalet utgör ca 40 miljoner av världens befolkning. 

I Europa finns ca 12 miljoner romer. Det finns många olika romska grupper men vad som 

brukar sägas ena de skilda grupperna är språket (med olika varietéer) romani chib, liknande 

traditioner och en historia kantad av diskriminering och utstötthet från majoritetssamhällena. I 

de Östeuropeiska staterna är romernas levnadsförhållanden överlag under rimlig 

levnadsstandard och det förekommer en uttalad diskriminering inom flera grundläggande 

områden såsom bostad och utbildning.  

 

De romska grupper som innefattas av den svenska minoritetspolitiken är resande, svenska 

romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Tillsammans utgör dessa 

grupper mellan 45 000-60 000 av Sveriges befolkning. De resandes ursprung har tidigare 

                                                
27 Prop. 1998/99:143. S. 12 
28 http://www.coe.int/T/e/human%5Frights/Minorities. 2005-01-01. 
29 Prop. 1998/99:143. S. 17. 
30 Prop 1998/99:143. S. 18 
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varit en tvistefråga, och särskilt eftersom man från forskningshåll inte erkände de resande, 

eller tattare som de kallades fram till 60-talet, som en etnisk minoritet, utan framställdes som 

ett socialt problem. Först på 90-talet framställdes de resande som en etnisk grupp som har sina 

rötter i de romska grupper som kom till Sverige på 1500-talet. De resande utgör ca 25 000. På 

slutet av 1800-talet kom ett antal romska familjer till Sverige, ursprungligen från Valakiet ( i 

nuvarande Rumänien). Dessa romer kallas för svenska romer och är ca 1500. De svenska 

romerna hade bl.a. en stark taleskvinna i Katarina Taikon som på 60-talet kämpade för 

romernas sociala rättigheter. Hon påpekade bl.a. att det var en missuppfattning att romerna 

ville bli assimilerade. ” Vi vill inte bli som er. Vi vill bara slippa era fördomar och 

restriktioner..”. 31Under 60-talet kom romer från Östeuropeiska länder och dessa grupper går 

under benämningen utomnordiska romer. De finska romerna kom med den finska 

arbetskraftsinvandringen på 60-talet, och sägs utgöra c:a 3000. Slutligen kom under 90-talet 

romer från Balkan som kallas nyanlända romer. Gemensamt för dessa grupper är olika 

varietéer av språket Romani chib (det finns dock ingen standardisering av språket), och ibland 

liknande traditioner. Varje romsk grupp har sin unika historia och kulturella särart beroende 

på vilka samhällsmiljöer som man främst har levt i, vilket förklarar att det är svårt att göra 

entydiga generaliseringar om vad som är romskt inom t.ex. kulturlivet.32De romska grupperna 

delar dessvärre i stor del en historia kantad av diskriminering av majoritetssamhälle och 

fientlig politik från statligt håll. Romerna har under de senaste decennierna mer kommit att 

organisera sig, såväl internationellt som nationellt. I Sverige bildades 1973 Nordiska 

Zigenarrådet som kom att bli en paraplyorganisation för ett femtontal olika romska föreningar 

i Sverige och Norden. År 1999 bytte organisationen namn till Romernas riksförbund (RR). 33 

Det finns idag fem rikstäckande organisation för romer och resande. De är Romernas 

Riksförbund, Riksförbundet Roma International, Resandefolkets Romanoa Riksförbundet, 

Resandefolkets riksorganisation och Resande romers riksförening.34 Då romernas historia har 

en historia kantad av negativa fördomar och diskriminering är en viktig del av arbetet för 

många romska organisationer att stärka romernas självkänsla genom att tex. lyfta fram 

framstående gestalter i historien som har romskt ursprung.  

 

 

 

                                                
31 Svanberg och Tydén. 1998. S. 363.  
32 Roth. 2004. S. 10.  
33 Prop. 1998/99:143. 
34 Romer- en nationell minoritet. Handlingsplan för vänsterpartiets riksdagsgrupp 2005. S. 11. 
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1.9 Romsk historia i Sverige och svenska statens förhållningssätt  

 

Den finns antecknat i Stockholms tankeböcker från St. Mikaels dag den 29 september år 1512 

att ett romskt följe kom till staden. Tre år senare kan man läsa att zigenare inte fick stanna 

inom stadens gränser på grund av ”tjyveri”. 1550 befallde Gustav Vasa att alla zigenare skulle 

ge sig av från Sverige. Även kyrkan var fientligt inställd till romerna. Ärkebiskopen 

Laurentius Petri stadsfäste 1560 ett beslut som förbjöd prästerna att befatta sig med sk. tattare. 

1686 gjorde kyrkan en helomvändning i ”zigenarfrågan” och de kristna församlingarna skulle 

fortsättningsvis acceptera zigenare och tattare, och döpa dem som ville. Enligt Hans Ingvar 

Roth har romernas svenska historia kantats av mer eller mindre dramatiska attitydsvängningar 

från majoritetssamhällets sida. Från positiv trevande nyfikenhet till en tydlig distans och 

misstänksamhet – och i extremfallet en aggressiv förföljelse. 35 Till den aggressiva 

diskrimineringen hör bl.a. de dekret som påbjöds 1637 om att romer skulle fördrivas från 

Sverige. En zigenarlagstiftning från 1748 syftade till att förhindra ytterligare invandring av 

romer och ville ge de närvarande grupperna anpassning och mer stadigvarande bosättning. 

Under slutet av 1800-talet började en aggressiv assimilationspolitik växa fram. I en 

riksdagsskrivelse från 1897  finner man att barn till resande borde skiljas från föräldrarna och 

överlämnas till anstalter eller enskilda personer på en ort som inte föräldrarna brukade besöka. 

Detta i syfte att få romerna bofasta och inordnade som ”ordentliga medborgare”. 361914 

infördes en förordning om förbud mot all ”zigensk invandring”. Denna förordning fanns ända 

fram till 1954, och endast ett fåtal romer kunde invandra till Sverige under perioden. Under 

20- och 30-talet hade rasbiologin starkt fäste i Europa och detta kom att drabba romska 

grupper hårt. Omkring 600 000 romer dödades av nazisterna i parrajamos (den romska 

förintelsen). Detta beräknas utgöra en tredjedel av de romer som levde i Europa.37 Sverige var 

det första landet som hade ett rasbiologiskt institut och man menade att tattarna utgjorde en 

bastardbefolkning vars ursprung lett till ostadighet och en lång rad negativa karaktärsdrag. 

Man ansåg att det svenska ”tattarproblemet” skulle lösas genom rashygieniska åtgärder. 38 

Åtgärder som många resande blev utsatta för var tvångssteriliseringar, tvångslobotomier, och 

andra tvångsmässiga ingripanden. 39 Teorier om de så kallade tattarna som ett genetiskt isolat, 

                                                
35 Roth. 2004. S. 9.  
36 Svanberg och Tydèn. 1998. S. 353.  
37 Svanberg och Tydén. 1998. S. 355.  
38 Cederberg. 1999. S. 10.  
39 Hazell. 2002. S.99.  
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var dominerande i varje fall fram till mitten på 1940-talet i Sverige.40 Retoriken och attityder 

hos majoritetssamhället skulle dock komma att följa med flera decennier till. Roth menar att 

den statliga hårda assimilationspolitiken under denna period snarare ökade känslan av 

utanförskap hos de romska grupperna. Romerna definierades alltså främst utifrån en socio- 

ekonomisk synvinkel, inte utifrån sin kultur. Från 60-talet kom dock kultur- och 

identitetsfrågor mer i centrum. Norma Montesino menar att romerna såg som en del av den 

svenska fattigvårdspolitiken fram till 60-talet. Under 70-talet växte en politik fram där 

romerna till viss del gavs en egen roll. Under 80-talet togs dock de riktade statliga 

satsningarna på romer bort och romerna skulle innefattas av den generella 

integrationspolitiken. Roth menar att romerna i dagens svenska minoritetspolitik ändå ”faller 

mellan de olika minoritetspolitiska stolarna”. Enligt Roth präglas dagens minoritetspolitik av 

den svenska statsmaktens ”korporativistiska” minoritetspolitik där minoritetsgrupperna 

betraktas som ett slags intresseorganisationer i samhället liknande hyresrättsföreningar och 

idrottsrörelser.41  

 

Nu följer ett kapitel där det kommer att redogöras för vilket material som ligger till grund för 

undersökningen, och vilken metod som använts, tänkbara brister och källkritik. Därefter följer 

en teoretisk diskussion kring policyprocessen och idéer om delaktighet och inflytande som 

kommer fungera som analysverktyg. Teorikapitlet sammanfattas med en konkret 

genomförandemodell där metod och teori sammansvetsas.  

 

2. MATERIAL 

 

2.1 Beslutandefasen av minoritetspolitiken 

 

Analysmaterialet för undersökningen av hur frågan om politisk delaktighet och inflytande för 

romer uttrycks i den svenska beslutandefasen, består av de politiska dokument som 

representerar den svenska beslutsproceduren. Eftersom uppsatsen är avgränsad till den 

formella beslutsprocessen har inte annat material, såsom intervjuer med inblandade etc. tagits 

med. Materialet är således följande: Ramkonventionen med kommentar, SOU 1997: 193. Steg 

mot en minoritetspolitik, en beredning som låg under Jordbruksdepartementet. Prop. 1999: 

                                                
40 Svanberg och Tydén. 1998. S. 357.  
41 Roth. 2004. S. 11.  
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143. Nationella minoriteter i Sverige, och konstitutionsutskottets betänkande: 1999/ 2000: 

KU6. Nationella minoriteter i Sverige. 

 

2.2 Synen på politisk delaktighet i diskursen 

 

När det gäller undersökningen av implementeringen av minoritetspolitiken, har material 

använts utifrån den minoritetspolitiska diskursen. Denna diskurs har formulerats utifrån 

dokument och uttalanden på seminarier från centrala aktörer, dvs. Europarådet, representanter 

av regering, romska representanter och till viss del forskare och myndighetsföreträdare. 

Europarådets syn på frågan undersöks främst genom dokument från deras övervakning av 

Sverige när det gäller just artikel 15 och särskilt för romer. Detta dels i skriftlig form genom 

rekommendationer lämnade av Europarådets expertkommitté för ramkonventionen och 

ministerkommitténs resolution. Utöver detta har uttalanden från expertkommitténs 

representanter använts från det ”follow-up”-seminarium som ägde rum 2005-04-21, med 

representanter från expertkommittén, regeringsrepresentanter och minoritetsrepresentanter.  

Utöver detta har även en rapport angående Europarådets tolkning av artikel 15 använts från:  

Rapporten från European Centre for Minorities Issues . Denna rapport lades fram i samband 

med att ramkonventionen hade ett fem-års jubileum och det fortsatta arbetet diskuterades. 

Rapporten är med som material för att det specifikt berör artikel 15 och diskuterar just hur 

Europarådet tolkat delaktighet och inflytande i sitt uppföljningsarbete. Detta material har 

tagits med för att förtydliga Europarådets syn på formerna för hur principen om politisk 

delaktighet och därmed kan säga något mer generellt om deras syn på implementeringen av 

principen om delaktighet och inflytande.   

 

Material från de svenska aktörerna har hämtats från uttalanden från representanter för romska 

organisationer, ledamöter av romska rådet och regeringsföreträdare. Detta har inhämtats från 

främst tre seminarier. Dels det ovanstående ”follow-up” seminariet, dels det seminarium som 

ordnades av konstitutionsutskottet 26/5 2005: "nationella minoriteter och minoritetsspråk" 

.Bakgrunden för seminariet är beställningar från konstitutionsutskottet för att under hösten 

2005 underlätta för att behandla frågorna i ett betänkande som planeras då. Vid seminariet 

behandlades bla. rapporten: Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Uppföljning av 

Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner på nationell nivå: ett 

minoritetsspråksperspektiv, av Kenneth Hyltenstam och Tommaso M. Milani, Centrum för 
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tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.  Dessutom utgörs materialet av ett 

seminarium i samband med att vänsterpartiet lanserade sin rapport: Romer – en nationell 

minoritet. Handlingsplan för vänsterpartiets riksdagsgrupp 2005. På seminariet fanns romska 

företrädare med och diskuterade romernas situation och uttalanden från en romsk ledamot har 

använts då det berörde formerna för arbetet i romska rådet . Program för seminarierna med 

deltagare och korrespondensen finns med som bilaga till uppsatsen. DO fick i uppdrag av 

regeringen 2001 att särskilt arbeta med frågan om diskriminering av romer. Detta arbete 

redovisas i rapporten: Diskiminering av romer i Sverige – rapport från DO:s projekt åren 

2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering av Romer. Detta 

material har tagits med då det till viss del har lagt fram förslag till åtgärder rörandes politisk 

delaktighet. 

 

2.3 Arbetet i Romska rådet 

 

Utöver detta har de fem mötesprotokollen som utgör romska rådets möten 2002-2004 använts 

som material. Dessa möten har ägt rum 19/2 2003, 3/6 2003, 17/2 2004, 26/4 2004 och 8/11 

2004. Utöver detta har frågor ställts till en av ledamöterna i romska rådet (sittandes 2002-

2004), via mejl. Materialet består även av korrespondens mellan Föreningen Resande Folkets 

Riksorganisation och regeringskansliet.  

 

2.4 Urval 

 

Urvalet av material har dels skett systematiskt att söka upp de politiska dokumenten som 

berör beslutsprocessen. När det gäller materialet om implementeringen har insamlingen skett 

mer osystematiskt. Det har samlats in genom fortlöpande medverkan under hösten 2004 våren 

2005 på olika seminarier som berört frågan om minoritetspolitiken och romers situation och 

genom den kontakt som därmed knutits med somliga representanter från romska 

organisationer. Särskilt sammanhang som haft koppling till Europarådet har sökts. Den 

minoritetspolitiska diskursen är således i uppsatsen begränsad till de sammanhang som 

redovisats. Materialet för arbetet i romska rådet har inhämtats genom justitiedepartementet. 

En mer omfattande studie av vilka resultat arbetet i rådet har lett till, skulle kunna ha gjorts 

genom fler intervjuer med ledamöter, men har dessvärre prioriterats bort, av tidsmässiga skäl. 

Detta pga. att uppsatsen även belyser beslutsprocessen och förhoppningen om att i detta val 



 25 

kunna en mer omfattande bild av diskursen än endast själva arbetet i rådet i sig. 

 

2.5 Källkritik 

 

När det gäller uttalanden som använts är materialet om implementeringen sett ur den 

minoritetspolitiska diskursen till största del taget från offentliga sammanhang och det bör 

beaktas att de utsagor som görs kan därmed vara anpassade för att passa in i de sammanhang. 

Kanske man inte uttalar sig lika kritiskt på ett seminarium som i en enskild intervju? Detta bör 

beaktas. Jag har dock även tagit med material som är direkt kommunikation mellan en romsk 

organisation, representerad i romska rådet, och justitiedepartementet.  

 

3. METOD 

 

Metoden har en konstruktivistisk utgångspunkt när det gäller synen på skapandet av en politik 

och den minoritetspolitiska diskursen. Det finns därför en risk att hamna i en idealistisk 

position där verkligheten reduceras till begrepp eller idéer om verkligheten. Om allt ses som 

diskurs har vi också försvårat varje tanke på att se historien i termer av kausalitet påpekar 

Bergström och Boréus. Man kan dessutom kritisera diskursanalys för att vara relativistisk. 

Om allt ses som präglat av språket finns inga yttre kriterier att relatera en diskurs till.  

 

3.1 Bearbetning av materialet 

 

Materialet har dels samlats in genom anteckningar som skrivits rent i nära samband med 

tillfället då det samlats in. Detta gäller för alla seminarier förutom konstitutionsutskottets 

seminarium där seminariet studerats genom riksdagens web-tv. Jag har valt att endast ta ut det 

faktaunderlag i materialet som är relevanta för frågeställningarna. Detta har skett genom 

noggrann läsning av materialet från beslutsprocessen och genomgång av anteckningar, 

intervjuer, korrespondens och mötesprotokoll för implementeringsdelen. Jag har alltså inte 

tagit med uttalande från aktörer som berört andra delar av minoritetspolitiken, utan har 

specifikt inriktat mig på de dokument och uttalanden som just berört denna fråga. 

Bearbetningen av materialet i beslutsprocessen har strukturerats kring hur problemet beskrivs, 

och vilka åtgärder som ansetts eftersträvansvärda. När det gäller implementeringen har jag 

mer utifrån en öppen frågeställning bearbetat frågan om delaktighet och inflytande. Främst har 
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det kommit att fokuseras kring resonemang om delaktighet och inflytandets form genom det 

romska rådet och överlag hur man ser på frågan om delaktighet och inflytande i diskursen. 

Utöver detta har mötesprotokollen för romska rådet har sammanställts i en tabell för 

redovisning av vilka frågor rådet behandlat, på vilket sätt och av vem. Detta med syfte att se 

på vilket sätt man arbetat i rådet. Materialet rörandes beslutsprocessen har sammanställts i 

beslutsprocessens ordning: först genom ramkonventionen, svenskt betänkande, proposition 

och slutligen riksdagens utskottsbetänkande. När det gäller implementeringsdelen/ 

minoritetspolitiska diskursen redovisas materialet utifrån de aktörer som belyses i diskursen: 

Europarådet, svenska regeringen, konstitutionsutskottets uppföljning, 

diskrimineringsombudsmannen och företrädare för romska organisationer.  

 

Resultatet av detta har sedan analyserats utifrån den teoretiska diskussionen som redogörs i 

nästa kapitel där jag utarbetat en konkreta analysverktyg.  

 

3.2 Diskursanalytiskt präglad analys 

 

Politik handlar i hög grad om att formulera mål, vilket ofta innebär att man pekar ut vad som 

är problem, vad som är problemets orsaker och vad som är deras lösningar. Genom att läsa 

texter noga menar Bergström och Boréus, kan man strukturera dem efter nedstående schema. 

Texten själv pekar ut vad som är vad. 

 

1 problem 

2 orsaker till problem 

3 lösningar till problem 

 

Utöver att belysa problemformulering och åtgärder i beslutandefasen undersöks 

implementeringen av minoritetspolitiken genom att undersöka den minoritetspolitiska 

diskursen. Detta genom att titta på hur olika aktörer i diskursen anser att politisk 

delaktighet för romer har kommit att appliceras i Sverige. Diskursanalysen söker ofta efter 

”synen på” eller ”föreställningar om” ett fenomen.  Undersökningen av hur frågan om 

delaktighet och inflytande behandlats görs dock inte med syfte med att undersöka 

föreställningen om romer, utan tittar enbart på själva begreppen delaktighet och inflytande 

i sig. När det gäller implementeringen har materialet synats genom att redovisa 
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delaktighetens former, och i analysdelen granskas detta ur ett maktperspektiv, vem får 

uttala sig, och utifrån vilken position och vilken syn på delaktighet kan utläsas bland 

aktörerna i diskursen? 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

 

Man kan diskutera reliabiliteten utifrån vad som tillhör diskursen och vad som inte gör det. 

Uppsatsens resultat är begränsade till den diskurs som jag formulerat genom den möjlighet jag 

har haft i insamlandet av material. En djupare genomgång skulle kunna ha gjorts genom tex. 

djupintervjuer med fler företrädare av diskursen, men pga. uppsatsens begränsningar i tid och 

utrymme har detta ej genomförts. I jämförelse med idéanalysens strikta idealtyper kan 

diskursanalysen ha fördelen av en öppnare syn på hur analysverktygen ska se ut, något som 

dock kan gå ut över intersubjektiviteten. Bergström och Boréus poängterar att genom att vara 

noga med att förklara hur man kommit till ett bestämt resultat ökar man intersubjektiviteten.42 

När det gäller beslutsprocessen har jag använt mig av en tidigare använd modell vilket ökar 

graden av intersubjektivitet (problemformulering och rekommenderade åtgärder) men medan 

implementeringsdelen är öppnare och därmed svagare. Materialet har försökts redovisas 

genom en del citat för att öka på genomskinligheten av studien. Validiteten när det gäller 

beslutsprocessen är god på det sättet att undersökningen inte utger sig att undersöka något 

annat än just problemformulering och rekommenderade åtgärder utan att relatera detta till 

föreställning om romer. Det kopplas till idéerna om rättvisa och jämlikhet och resultaten blir 

därför begränsade till detta, och kan inte säga något om hur det påverkar föreställningen om 

romer. Detta kan ju dock ses som en begränsning i resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Bergström, Boréus. 2000. S. 261. 
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4. TEORI 
 
4.1 Vilket fokus för policyprocessen? 

 

Inledningsvis skrev jag om minoriteters rättigheter som ett intressant studieobjekt då det 

gäller rättvisa och politisk delaktighet i det demokratiska samhället. Jag ska strax gå in på 

detta resonemang men först redogörs för vilken ansats uppsatsen intar när det gäller hur man 

rent vetenskapsteoretiskt kan se på hur politik presenteras, och vad som kan vara intressant att 

studera i formulerandet av en politik utifrån policyprocessen.  

 

4.1.1 Framing 

 

Hur förstår vi världen? Hur gör vi svårgripbara problem till hanterbara situationer? Olika 

vetenskapliga inriktningar har uppmärksammat denna problematik. Sociologen Karl 

Mannheim introducerade redan på 30-talet idén om hur olika sociala och historiska kontexter 

kan skapa olika mentala konstruktioner om hur vi uppfattar världen. Filosofen Nelson 

Goodman introducerade termen worldmaking syftandes på den process i vilken vi ramar in 

och skapar vår syn på världen/verkligheten.43  Martin Rein och Donald Schön har försökt 

fånga denna problematik i den politiska världen genom deras begrepp framing. Framing 

syftar således till att försöka förklara hur man genom val av förklaringsmodell av världen kan 

komma fram till olika slutsatser om hur man ska lösa ett problem på bästa sätt.  

 

Policy frames och de underliggande värdesystem som bygger upp ”ramarna” kan synliggöras 

genom att undersöka hur en policy situation framställs, dvs. i det här fallet genom att 

undersöka hur politiken uttrycks i olika dokument, uttalanden, rekommendationer etc. Hur 

själva problemet beskrivs hänger sedan ihop med vilka åtgärder som rekommenderas. Thomas 

Kuhn har uppmärksammat att även den akademiska världen i sig självt är styrt av olika 

paradigm. En dominerande förklaringsmodell anses som den ”normala” tills en ny 

förklaringsmodell konkurrerar ut den gamla. En sann relativist skulle mena att alla paradigm 

eller verklighetsuppfattningar är likställda varandra, alla har samma värde, men Rein och 

Schön menar att alla synsätt inte har samma acceptans eller är lika tilltalande. De refererar till 

                                                
43 Rein. Schön. S. 147. 
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James March som menar att vi vägleds genom vårt dömande av kriterier som skönhet, sanning 

och rättvisa.44 

 

I den här uppsatsen handlar de bakomliggande värdena om hur man ser på rättvisa och 

jämlikhet i det demokratiska samhället. En diskussion kring de politiska idéerna kring dessa 

begrepp blir därför vägledande.  

 

4.2 Jämlikhet genom rättigheter? 

 

4.2.1 Individens rättigheter genom medborgarskapet 

 

Marshall delade upp medborgarskapet i tre olika rättigheter: de civila, sociala och de 

politiska. Den historiska utvecklingen i västerlandet från nationalstatens början, har enligt 

Marshall lett till ett mer integrerat medborgarskap. Marshall visar hur de sociala rättigheterna 

spelade en avgörande roll för att skapa rättvisa och jämlikhet för alla medborgare. Genom de 

sociala rättigheterna kan man mer effektivt utnyttja de andra medborgerliga rättigheterna. 

Dessutom hjälper de sociala rättigheterna till att skapa en gemenskap mellan medborgarna. 

Tillgången till ett ”civiliserat liv” medför att människor kan känna samhörighet med varandra. 

Detta leder till ökad integration. Exempel på sociala rättigheter är statens skyldighet att 

garantera medborgaren grundläggande utbildning, arbete och drägligt boende.45    

 

Marshalls teori är användbar på den liberala välfärdsstaten där man utgår från att jämlikhet 

mellan individer är en nödvändig förutsättning för integration. Marshall har dock blivit 

kritiserad för att bortse från att ett samhälle kan bestå av olika etniciteter och kulturer. Kritiker 

menar att medborgarskapet i sig inte har någon integrativ förmåga så länge man inte tar 

hänsyn till att det finns befolkningsgrupper som har en kultur som skiljer sig från det som 

kallas den nationella enhetskulturen.46 Kymlicka menar att det även behövs en fjärde kategori 

av rättigheter inom medborgarskapet, kulturella rättigheter. De som förespråkar kulturella 

rättigheter menar att man måste kompensera dem vars kulturella och etniska tillhörighet är en 

annan än vad som uttrycks via demoskulturen.47 Den mångkulturella politiken sägs vidare 

                                                
44 A.a. s.150. 
45 Marshall. 1950. S.24.  
46 se tex. Kymlicka: multicultural citizenship. 1995.  
47 Kymlicka. 1995. Multicultural citizenship. 
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räkna medborgarens möjlighet att upprätthålla sin kulturella identitet som en del av 

jämlikhetsmålet. Detta antagande uppmuntrar till en särskiljande politik som innebär att man 

anser att de medborgerliga rättigheterna är otillräckliga för integration i det mångkulturella 

samhället. Enligt denna syn måste även de kulturella ojämlikheterna bekämpas utöver de 

socioekonomiska för att kunna skapa jämlikhet i samhället. Denna debatt kan konkretiseras 

genom att ställa sig frågan huruvida staten ska främja eller inte främja minoritetskulturer. Det 

kan handla om minoriteters möjlighet att upprätthålla sin religiösa tro och livsstil. De sociala 

rättigheterna kan vidgas genom att stödja etniska minoriteters rätt till att bevara sin kultur. 

Detta kan yttra sig i stöd till litteratur, teater och film på minoritetsspråk och ge stöd till 

särskilda skolor eller ålderdomshem etc. Modersmålsundervisning eller 

hemspråksundervisning räknas även in här. I den här uppsatsen handlar det främst om en 

politisk rättighet då jag valt den del av artikel 15 som fokuserar på rätten för en minoritet att 

delta i offentliga angelägenheter som berör dem. Genom att ge minoriteter särskilda politiska 

rättigheter kan man lyfta fram marginaliserade grupper och ge dem offentlig bekräftelse på 

lika värde, det så kallade ”erkännandets politik”.  

 

4.2.2 Erkännandets politik 

 

I förmodern tid, menar Taylor, talade människor inte om identitet och erkännande. Inte pga. 

av att människor var identitetslösa eller för att människor tidigare inte var beroende av 

erkännande, utan snarare pga. att identiteterna då var alltför oproblematiska för att tematiseras 

som sådana.48 I modern tid och då särskilt i demokratiska system har allas lika rättigheter 

blivit ett grundläggande element. De som förvägras erkännande kan lida skada, enligt en 

allmän modern uppfattning; att man projicerar en mindervärdig eller förnedrande bild på 

någon kan faktiskt förvanska eller förtrycka i sådan grad att bilden internaliseras. Till grund 

inte bara för nutida feminism utan också för ”ras” relationer och diskussionen om 

mångkulturalism ligger föreställningen att ett förvägrande av erkännande kan vara en form av 

förtryck.49 Taylor målar upp erkännandets politik på två plan. Ett i intimsfären där identitets- 

och jagbildandet sker i en kontinuerlig dialog med och kamp mot ”betydelsefulla andra”. Det 

andra planet handlar om erkännandet i den offentliga sfären. Vissa feministiska teoretiker har 

försökt visa på kopplingar mellan de båda sfärerna men Taylor koncentrerar sig på det 

offentliga utrymmet. Som grund för den särartspolitik som Taylor förespråkar, ligger en idé 

                                                
48 Taylor. 1995. S. 44. 
49 Taylor. 1995. S.46. 
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om människans möjlighet till att forma och definiera sin egen identitet som individ och kultur. 

Taylor menar att den likriktade politiken tror sig vara ”särartsblind”, men att den egentligen 

skildrar en hegemonisk kultur. ” Det förment rättvisa och särartsblinda samhället är 

följaktligen inte bara omänskligt (eftersom det undertrycker identiteter) utan också, på ett 

subtilt och omedvetet sätt, högst diskriminerande.”50 Dessutom menar Taylor att denna 

likvärdighetsliberalism tycks förutsätta att det finns vissa universella ”särartsblinda” 

principer. Liberalismen varken kan eller bör göra anspråk på fullständig kulturell neutralitet.  

 

I begreppet erkännandets politik lägger Taylor inte endast ett erkännande om att olika kulturer 

ska låtas överleva utan också ett erkännande av deras värde. Taylor har blivit kritiserad från 

feministiskt håll då han inte belyser kvinnans ställning, varken i allmänhet eller i specifikt i 

minoritetsgruppen. 

 

4.2.3 Erkännande genom politisk delaktighet 

 

Kritiker till erkännandets politik menar att man genom att skilja ut en grupp på t.ex. etniska 

grunder kan motverka dess syfte. Dvs. genom att skilja ut gruppen från resten av befolkningen 

kan gruppen anses som mer avvikande och blir därmed än mer marginaliserad. Iris Marion 

Young menar dock att detta antagande bygger på att man ser jämlikhet kopplad till likhet och 

olikhet kopplat till avvikelse och nedvärderande.51 Rättvisa kan inte ha sin utgångspunkt i 

fördelning av förmåner och pålagor på samhällets medborgare, enligt Young. Istället bör 

utgångspunkten för social rättvisa vara begrepp som dominans och förtryck. Erkännandet, 

måste enligt Young, kopplas till en princip om politiskt beslutsfattande som uppmuntrar 

självstyrande organisationer inom det offentliga.52 Konsekvensen av detta blir således ett 

slags förespråkande för en deltagande demokrati. Young menar att det här är förenat med att 

rösterna för minoritetsgrupper hörs i det offentliga genom institutioner representerade av 

grupperna själva.53 Kristian Myntti menar att när det gäller hur de positiva åtgärderna ska se 

ut för det politiska deltagandet för minoriteter bör man skilja på representation och andra 

former av politiskt deltagande:54 

 

                                                
50 Taylor. 1995. S.51 
51 Young. 1990. S. 11. 
52 A.a. s. 12.  
53 A.a. .s 12. 
54 Mynntti. 1998. S. 49. 



 32 

”Som huvudregel bör minoriteter inte vara överrepresenterade i samhällets beslutsfattande organ. Däremot torde 
positiva åtgärder som förstärker minoriteternas möjligheter att påverka – i mening att trycka på – beslutsfattarna 
i beslut som berör minoriteterna som grupper vara godtagbara även om de medför att minoriteterna försätts i en 
viss särställning i förhållande till samhällets övriga grupper. Alternativt kan minoriteterna ges rätt att själva 
bestämma över ärenden som är särskilt viktiga för dem.”55 
 

Mynntis forskning har ju som tidigare nämnts visat på Sveriges tradition av restriktivitet i 

fråga om samernas och sverigefinnarnas rättigheter. Mynnti menar att när det gällt konkreta 

samiska rättigheter har principen om medborgarnas likställdhet betonats. Mynnti menar att 

Sverige ibland motiverat sin restriktiva samepolitik med att det i Sverige finns ett stort antal 

invandrar- och minoritetsgrupper. Enligt Mynnti är det i det här sammanhanget inte ett 

relevant argument. Samerna är det enda urfolket i Sverige och om deras särskilda behov och 

krav tillmötesgås innebär det, menar Mynnti inte att alla andra grupper i det svenska samhället 

måste ges motsvarande rättigheter.56  

 

4.2.4 Formerna för delaktigheten sett ur maktperspektiv (diskurs och makt) 

 

Diskursanalys är ofta inriktad på makt. Diskursen har vissa implikationer, den rekommenderar 

vissa handlingar och en viss praktik. Frågan om vem som har rätt att uttala sig är av central 

betydelse i ett maktperspektiv eftersom diskursen styr det tillåtna och tänkbara.  

Ulf Mörkenstam som i sin avhandling undersökt svensk samepolitik mellan 1883- 1997 och 

kommer, efter resonerande, till slutsatsen att: 

 

 ”Särlagstiftning framstår därmed fortfarande som enda möjliga alternativ för att tillförsäkra individer 
självrespekt och bryta den maktordning som är den dominerande i samhället.”57 
 

Mörkenstam som främst undersöker relationen mellan särlagstiftning och den offentliga 

politikens beroende av en föreställning av gruppen, kommer fram till att det är 

 

 ”..genom institutionella reformer som man kan skapa förutsättningar för en öppen och flyktig minoritetspolitik, 
men det förutsätter att den minoritetspolitiska diskursens strukturella betingelser förändras. Dels kan det ske 
genom att grupper som samer erhåller tillträde till diskursen och att de tillerkänns en betydelsefull 
subjektposition, dels genom att de tillerkänns maktmöjligheter för att bryta ” the assymetries in rights to make 
certain sort of contribution, such as initiating topics, and asking questions..””  
 

Mörkenstam nämner här minoritetsspråksskommiténs förslag som en sådan öppning, men 

påpekar att när det gäller institutionaliseringen av sametinget anses det vara tillräckligt för att 
                                                
55 Mynntti. 1998. S. 49 
56 a.a. s. 465-466. 
57 Mörkenstam. 1999. S. 248-249. 
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säkerställa samernas rätt till inflytande. Mörkenstam menar dock att då sametinget fortfarande 

inte tillerkänns faktiska maktmöjligheter saknas därmed institutionella möjligheter att också 

effektivt utöva detta inflytande. 

 
”Utan att tillerkänna samer ett faktiskt politiskt handlingsutrymme för att skydda och utveckla sin kultur kommer 
särlagstiftningen att fortsätta att reproducera en hierarkisk ordning, oavsett lagstiftningens syfte.”58 
 

 

4.3 Konkurrerande ramar 

 

Beroende på hur man ser på rättvisa och hur denna rättvisa ska uppnås ger således olika 

”frames”. Sverige är internationellt känd för sin generella välfärdspolitik. Statligt stöd är inte 

endast begränsat till de allra fattigaste i samhället. Den generella välfärdspolitiken är endast 

selektiv såtillvida att den vänder sig till medborgarnas faktiska behov; man har endast rätt till 

sjukvård om man är sjuk tex. Marshall kan sägas representera denna syn då han menade att en 

grundläggande social standard ska ses som en rättighet och inte som en allmosa. Problemet är 

att det ändå finns grupper i samhället som kan vara i behov av särskilda insatser. Det finns ett 

behov av att kunna rikta åtgärder till de som har det sämst ställt, för att kunna omfördela 

resurser och motverka socioekonomiska klyftor mellan olika grupper i befolkningen och 

därmed verka för integration. Karin Borevi har i sin doktorsavhandling visat på de spänningar 

som finns i välfärdsstatens förhållning till individuella och kollektiva mål, hur man ser på den 

nationella identiteten som baserad på etnos (en etnisk gemenskap) eller demos (en politisk 

gemenskap) och för det tredje mellan en generell politik kontra en riktad politik. I den här 

uppsatsen undersöks hur resonemanget om en etnisk minoritets rätt till delaktighet i offentliga 

frågor uttrycks, utifrån följande polemiserande tankar om hur jämlikhet uppnås i det 

demokratiska samhället.  

 

4.4 Svårigheter med att synliggöra frames 

 

För att knyta an till ovanstående resonemang och polarisering kring hur rättvisa uppnås till 

Rein och Schöns ”frames”, bör betonas några problem med att synliggöra frames. En och 

samma frame kan t.ex. leda till olika typer av åtgärder, samma åtgärd kan vara underbyggd av 

olika frames.  Detta problem bör beaktas till tillförlitligheten av resultaten av uppsatsen.  

                                                
58 Mörkenstam. 199. S. 255. 
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Genom att undersöka hur problemet formuleras och vilka åtgärder som rekommenderas 

ämnar uppsatsen utifrån detta analysera vilken frame som framträder utifrån 

problemformulering och rekommenderade åtgärder.  

 

4.5 Grad av abstraktionsnivå 

 

Enligt Rein och Schön är det ju högre grad av abstraktion desto troligare att olika aktörer är 

överens. Trots att de flesta är överens om att demokrati och jämlikhet mellan människor är 

önskvärt går åsikterna starkt isär så fort man börjar diskutera hur man konkret ska göra.  

 

4.6 Teori och metod- tillvägagångssätt 

 

Genom att undersöka hur själva problemformuleringen till hur romernas ställning som 

nationell minoritets i Sverige ser ut, och vilka åtgärder som anses önskvärda ämnar den här 

uppsatsen att synliggöra de frames som minoritetspolitiken uttrycker. På vilka grunder ställer 

man den syn som framkommer om politisk delaktighet i beslutsprocessen, är det för att uppnå 

jämlikhet eller annat? och vilka åtgärder rekommenderar man utifrån problembilden? Är det 

särskiljande eller likriktade?  

 

Den praktiska implementeringen av politiskt deltagande för romer undersöks genom att titta 

på delaktighetens former. Hur ser de konkreta formerna för den politiska delaktigheten ut-  på 

vilket sätt får man vara med och påverka i de frågor som rådet tar upp? Detta undersöks 

genom vilket sätt frågorna tas upp på. Och hur upplever några av de romska ledamöterna sina 

möjligheter till inflytande? Anser man att man har inflytande genom de arbetsformer rådet 

arbetar under?  

 

Utifrån ovanstående resonemang har jag valt ut följande fokus: 

 

1) Problembild: idéer om jämlikhet? 

2) Åtgärder: Allmän politik- riktad politik 

3) Delaktighetens former- maktperspektiv: Vilka resultat har arbetet i romska rådet 

lett till? Anser representanter från romska grupperna att de får delaktighet i beslut som 
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berör dem? Utifrån vilka maktpositioner talar romerna? Vilket reellt inflytande leder 

det till? 

 

Dessa tre analysverktyg kommer vara vägledande i analysen. 

 

I följande avsnitt kommer dels dokument som belyser olika delar ur den politiska 

beslutsprocessen när det gäller den svenska minoritetspolitiken att redovisas. Fokus sätts på 

hur dokumenten uttrycker politisk delaktighet för den romska minoriteteten. Materialet 

redovisas dels utifrån hur det formulerar den politiska delaktigheten som ett problem. Ett 

problem som definierar varför särskilda åtgärder krävs, och materialet redovisas dessutom 

utifrån vilka åtgärder som rekommenderas. Vidare följs policyprocessen genom att undersöka 

hur politiken implementerats, utifrån den diskurs som tidigare definierats. Detta sker således 

genom uttalanden från seminarier, genom uppföljning från Europarådet, 

konstitutionsutskottets utvärderingsarbete, romska rådets arbete (2002-2004) och 

korrespondens från Svenska Resandeförbundet med Justitiedepartementet. I kommande 

kapitlet analyseras sedan materialet utifrån det teoretiska ramverket. 
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5. EMPIRI 

 

5.1 Problemformulering i beslutsprocessen 

 

5.1.1 Europarådets artikel 15 med förklarande rapport 
 
Så här låter inledningen till artikel 15 i den tillhörande förklarande rapporten för RKNM: 

 

“This article requires Parties to create the conditions necessary for the effective participation of persons 
belonging to national minorities in cultural, social and economic life and in public affairs, in particular 
those affecting them. It aims above all to encourage real equality between persons belonging to national 
minorities and those forming part of the majority. “59 

 

Själva problemet, eller anledningen till att staten ska föra en särskild politik för att skapa 

förutsättningar för ett effektivt deltagande för nationella minoriteter i offentliga 

angelägenheter som berör dem, är för att uppmuntra till riktig jämlikhet mellan personer som 

tillhör nationella minoriteter och majoritetsbefolkningen. Om man vänder på detta påstående 

innebär det således att problemet ses som att samhället inte är jämlikt om man från statens 

sida inte ger minoritetsgruppen särskild rätt till delaktighet. Beskrivningen av problemet är 

alltså grundat på en tanke om hur jämlikhet bäst uppnås. 

 

5.1.2 SOU 1997: 193 
 
 
SOU: n går igenom alla artiklar i ramkonventionen var för sig. När man når fram till artikel 

15 står följande rubrik, och sammanfattas med det följande citat: 

 

”Deltagande i det kulturella, sociala och ekonomiska livet, artikel 15”60 

 

”Artikel 15 fastslår att personer som tillhör de inhemska minoriteterna skall ges nödvändiga förutsättningar för 
att effektivt kunna delta i det kulturella, sociala, och ekonomiska samhällslivet.”61 
 
I rubriken framgår inte den politiska delen av artikeln. Det framgår inte varför, alltså själva 

problemet till att åtgärder inom dessa områden bör vidtas. Under kapitlet om 

rekommenderade åtgärder framkommer dock den politiska delen av artikeln då man här 
                                                
59 Ramkonventionens förklarande rapport. 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28MONITORING%29/
1._Texts/H%281995%29010%20E%20FCNM%20and%20Explanatory%20Report.asp#TopOfPage. 
60 SOU 1997193. S. 68. 
61 A.a. 
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nämner att artikeln även gäller offentliga frågor som berör dem. Här redovisar man även för 

att det i konventionskommentaren (explanatory report) anges att syftet med bestämmelsen är 

att främja reell jämlikhet mellan personer som tillhör nationella minoriteter och dem som 

tillhör majoriteten.  

 
5.1.3 Prop. 1998/99:14362 
 
Själva rubriken till avsnittet som utgår från artikel 15 lyder: 
 
”Inflytande för de nationella minoriteterna”63 
 
Regeringen ger följande bedömning:  
 
”De nationella minoriteterna bör ges möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem. Formerna för 
detta bör övervägas särskilt.”64 
 
Vidare anges skälen för regeringens bedömning. Här nämns först att det framgår utifrån 

minoritetsspråkskonventionens artikel 7.4 att staterna vid fastläggande av sin politik i fråga 

om landsdels- eller minoritetsspråk ska ta hänsyn till de behov och önskemål som uttrycks av 

grupper som använder sådana språk.  

 

 I andra stycket tar man upp artikel 15 i ramkonventionen:  

 
” I ramkonventionens artikel 15 anges att staterna skall skapa nödvändiga förutsättningar för att personer som 
tillhör nationella minoriteter effektivt skall kunna delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i 
offentliga angelägenheter, särskilt de som berör dem.” 
 
Vidare anges följande motivering: 
 
”det är enligt regeringens mening viktigt att de som direkt berörs av de åtgärder som vidtas till följd av den nya 
minoritetspolitiken också skall få möjlighet att framföra sina synpunkter och önskemål innan beslut fattas.”65 
 
Här tar man med den politiska delen av artikeln och nämner ”offentliga angelägenheterna”. 

Lite längre fram i texten finner man skälen för, dvs. själva problematiseringen kring frågan 

om inflytande och delaktighet:  

 
” Det finns flera skäl till att de nationella minoriteterna bör ha möjlighet att påverka beslut som berör dem själva. 
Ett centralt skäl är att de nationella minoriteterna själva är bäst lämpade att se den egna gruppens behov och 
önskemål. Därför är det väsentligt att det förs en dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna då beslut fattas i frågor som berör de nationella minoriteterna.”66 
 
                                                
62  Se: prop. 1998/99:143 s. 72- 73 
63 Prop. 1998/9:143. S. 72.  
64 A.a. 
65 A.a. S. 73.  
66 A.a..S. 74.  
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I propositionen menar man alltså att det finns flera grunder för politiska delaktigheten bör 

främjas. Det skäl som nämns är inte ett syfte grundat på ett slags myndighetsförklarande för 

minoriteten som grupp; de vet själva vad som är bäst för dem själva, inte någon annan. I det 

första stycket uttrycks även till viss del vad delaktigheten ska bestå i: att man ska få möjlighet 

att framföra synpunkter och önskemål innan beslut fattas, men inget om att man ska få vara 

med och fatta själva beslutet.   

 
 
5.1.4 Konstitutionsutskottets betänkande 1999/ 2000: KU:6 
 
Det som berör inflytande finns i sammanfattningen i början av konstitutionsutskottets 

betänkande där det står följande: 

 

”Regeringen redovisar i propositionen också rikstäckande åtgärder som regeringen avser vidta för att stödja de 
nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Det gäller utbildningsfrågor, kulturverksamhet, massmedierna, 
arkivfrågor, äldreomsorg, översättning av vissa författningar, inflytande, och samarbete över 
nationsgränserna.”67 
 

Övriga områden som nämns tillsammans med inflytande, redovisas sedan som enskilda 

sakområden i egna kapitel, förutom inflytande och samarbete över nationsgränserna. 

Samarbete över nationsgränserna har dock ett avsnitt under framlagda lagförslag till 

konstitutionsutskottet. Inflytande nämns dock inte någonstans som särskilt område. Det finns 

därför ingen problematisering kring begreppet överhuvudtaget. 

 

5.2 Föreslagna åtgärder i beslutsprocessen 

 

Utifrån ett problem syftar politiken till att lägga fram förslag till åtgärder för att lösa 

problemet, vilket redovisas här:  

 

5.2.1 Ramkonventionen: 

“In order to create the necessary conditions for such participation by persons belonging to national minorities, 
Parties could promote – in the framework of their constitutional systems – inter alia the following measures: 

 
– consultation with these persons, by means of appropriate procedures and, in particular, through 

their representative institutions, when Parties are contemplating legislation or administrative 
measures likely to affect them directly; 

 
– involving these persons in the preparation, implementation and assessment of national and regional 

                                                
67 Konstitutionsutskottets betänkande 1999/ 2000. KU:6.i kapitlet sammanfattning (ej sidhänvisning finns att 
tillgå) http://www.riksdagen.se/debatt/9900/utskott/KU/KU6/htframe.htm 
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development plans and programmes likely to affect them directly; 
 

– undertaking studies, in conjunction with these persons, to assess the possible impact on them of 
projected development activities 

 
– effective participation of persons belonging to national minorities in the decision-making processes 

and elected bodies both at national and local levels; 
 

– decentralised or local forms of government.” 
 

Den förklarande rapporten menar alltså att parterna kan vidta vissa åtgärder för att förverkliga 

artikel 15. Åtgärderna bör vidtas inom det konstitutionella systemet. Till dessa hör således:  

 

1) Konsultation med minoritetsgruppen under lämpliga former, och särskilt genom den 

representativa institutionen när parterna planerar lagstiftning eller administrativa 

åtgärder som kan beröra minoriteten direkt. 

2)  Vidare anges att man kan innefatta dessa personer i förberedelse, implementering och 

i utvärderingar av nationell och regional utveckling, planer och program som kan 

beröra dem direkt.  

3) Åta sig studier, i samverkan med dessa personer, för att utvärdera effekten av de 

planerade utvecklingsaktiviteterna.  

4) Effektivt deltagande för personer som tillhör nationella minoriteter i beslutsprocessen 

och folkvalda organ både på nationella som lokal nivå.  

5) Decentraliserad eller lokal typ av styre.  

 

5.2.2 SOU 1997: 193 
 
 
Åtgärderna som anges i den förklarande rapporten anges (som redovisats ovan). Efter detta 

redogör man för det svenska kommittéväsendet:  

 

”Kommitté och remissväsendet utgör ett karakteristiskt och betydelsefullt inslag i svensk politisk beslutsprocess. 

De flesta mer omfattande regeringspropositioner grundas ofta på ett kommittébetänkande. Kommittéerna är ofta 

parlamentariskt tillsatta men även intresseorganisationer kan vara representerade. Genom detta system 

möjliggörs således att olika grupper och intresseorganisationer får insyn i och inflytande i den politiska 

processen. ”68 

 

Vidare anger man följande om det svenska remissväsendet: 

                                                
68 SOU  
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” Till detta kommer att kommittébetänkanden och regeringsärenden skall remissbehandlas, en princip som 

slagits fast i RF 7:2. Enligt denna grundlagsbestämmelse skall organisationer i den omfattning som behövs 

lämnas tillfälle att yttra sig. Detta innebär att minoritetsgrupper, såväl som andra grupper, skall ges tillfälle att 

yttra sig i ärenden som särskilt berör dem. Sverige har således redan i dagsläget ett system som möjliggör för 

minoritetsgrupper att ge synpunkter i ärenden som kan komma att påverka dem. En förutsättning för att detta 

inflytande skall fungera är naturligtvis att den som beslutar om remissinstanserna också har insikt i vem som kan 

bli berörd av förslagen. Av denna anledning är det naturligtvis viktigt att minoritetsgrupperna ”synliggörs” och 

att deras specifika frågeställningar lyfts fram.””69 

 

När det gäller romerna nämner man den arbetsgrupp inom inrikesdepartementet som arbetat 

fram departementspromemorian: Romer i Sverige, tillsammans i förändring. Gruppens arbete 

ses som ett första steg mot en form av samråd mellan myndigheter och representanter för 

romerna i ärenden som berör dem.  

 

”I rapporten föreslås att arbetsgruppen fortsätter att arbeta med romska frågor i avvaktan på en mer permanent 

lösning.”70 

 

”För att ramkonventionens intentioner om delaktighet helt ska kunna uppfyllas och samtliga nationella 
minoriteter skall få tillräckligt inflytande över åtgärder som berör dem anser vi dock att nya åtgärder måste 
vidtas för att skapa former för samråd och påverkan.71 
 

Inga förslag läggs fram på hur ”de nya åtgärderna” konkret ska komma se ut. De förslag som 

läggs fram är följande: 

 

” Hur dessa bör utformas bör noga övervägas tillsammans med de nationella minoriteterna själva. Det kan visa 
sig att olika former för samråd och påverkan passar olika väl för olika grupper. Frågan om hur samtliga personer 
som tillhör de nationella minoriteterna – och inte bara de som idag är representerade av olika organisationer – 
skall få en möjlighet att påverka sin situation bör också övervägas. Det finns också anledning att utvärdera de 
former för påverkan och samverkan som finns idag.”72 
 

Åtgärder som vidare föreslås nämner statligt stöd till de nationella minoriteternas 

organisationer.  

 

Formerna för stödet måste utredas vidare. Vi anser också att frågan om hur ett fortlöpande samråd mellan dem 
som tillhör nationella minoriteter och företrädare för myndigheter i frågor som berör nationella minoriteter bör 
utredas i detta sammanhang. Samtliga de frågor som ovan berörts bör inom ramen för en sådan utredning ses 

                                                
69 SOU 1997:192. S. 63-64. 
70 SOU 1997:192. S. 91 
71 SOU 1997: 192. S. 86 
72 a.a. S.91. 
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över, liksom ramkonventionens förslag på former för inflytande för dem som tillhör nationella minoriteter bör 
övervägas.”73 
 

Vidare ges för förslag till regionala samråd i Norrbotten län. Man menar att: 

 

”Om den regionala samverkansgruppen i Norrbottens län visar sig leda till goda resultat när det gäller att stödja 

minoritetskultur och minoritetsspråk kan det enligt vår uppfattning finnas anledning att överväga om fler 

regionala grupper av detta slag skall inrättas i andra delar av landet.”74 

 

5.2.3 Prop. 1998/99:143 

 

Utifrån minoritetsspråkskommitténs yttrande och remissinstansernas synpunkter har 

regeringen gjort följande bedömning i propositionen då det gäller inflytande för de nationella 

minoriteterna: 

 

”De nationella minoriteterna bör ges möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem. Formerna för 
detta bör övervägas särskilt.” 
 

De konkreta åtgärder som föreslås är: 

 

” För åtgärder som avser inflytande för de nationella minoriteterna samt uppföljningsinsatser har regeringen 
beräknat 2 miljoner kronor från och med år 2000. Sammantaget medför dessa åtgärder att Sverige kan uppfylla 
den nämnda artikeln i minoritetsspråkskonventionen del III för samtliga landsdels- eller minoritetsspråk. 
Dessutom uppfyller Sverige ramkonventionens bestämmelser inom detta område.”75 
 

5.2.4 Konstitutionsutskottets betänkande 1999/ 2000: KU:6 
 
Eftersom det inte rymmer något särskilt om inflytande finns inga föreslagna åtgärder nämnda.  

 

5.3 Europarådets syn på politisk delaktighet och inflytande 
 

5.3.1 Rådgivande kommitténs utlåtande och ministerrådets slutrapport 2003 
 
” As regards other minorities, the Advisory Committee notes that no general consultation structures have been 
created by the central authorities, but occasional meetings and ad hoc consultations between national minorities 
and relevant authorities are organised. Bearing in mind the reports suggesting that this method of consultation is 
not fully effective in all the relevant sectors, the Advisory Committee is of the opinion that the Government 
should consider creating a more consolidated structure for such consultation. In this connection, it welcomes the 
recent decision of the Government to set up a council on Roma in order to improve the participation of person 
belonging to this national minority in decision- making. The Advisory Committee considers that consultation of 

                                                
73 a.a. s.92. 
74 a.a. S. 93.  
75 Prop. 1998/99:143.  
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persons belonging to national minorities in relevant decision-making is of utmost importance also at the local 
level and that, while some commendable initiatives have been launched in selected municipalities, there is a need 
to ensure that such consultation take place in all municipalities concerned.”76 
 
En av de fem slutsatser som dras av ministerkommittén berör inflytande och delaktighet och 

lyder: 

 

” De svenska myndigheterna bör fortsätta att utveckla formerna för samråd för att göra personer från de 
nationella minoriteterna mer delaktiga när det fattas beslut som rör dem.”77 
 
 
 
5.3.2 Rapport från European Centre for Minorities Issues 

 

Rapporten från European Centre for Minorities Issues kommer fram till att det, utifrån 

Europarådets kommentarer, inte går att finna en lösning för att införliva principen i artikel 15 

som kan vara gällande i alla medlemsstater. Beroende på staternas konstruktion och politiska 

system är olika lösningar att föredra. Man påpekar dock att i slutändan är artikel 15 en 

bestämmelse för "hard law", med skyldighet att visa resultat.78 

 
 
5.3.3 Expertkommitténs förre ordförande och en nuvarande ledamot/forskare  
 
 
Rainer Hoffman (förre ordförande expertkommittén) menar att minoritetspolitiken överlag är 

ett nytt område för Sverige, och att förändring tar tid. Han betonar att man måste ha tålamod 

när det gäller denna förändring men samtidigt att det går för långsamt ibland. Det är viktigt att 

ta reda på vem som har ansvar för vad. Det måste finnas klara riktlinjer för vem som är 

ekonomiskt ansvarig. Det finns för mycket utredningar och för lite beslut.79 Sia Åkermark 

berättar att Europarådets expertkommitté just nu arbetar tematiskt med tre specifika områden 

som känns mest aktuella och brännande idag. Dessa är deltagande, där man tittar på var man 

har lyckats bra. Olika system kräver olika lösningar. Man tittar på mediafrågor och 

                                                
76 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28MONITORING%29/
2._Monitoring_mechanism/4._Opinions_of_the_Advisory_Committee/1._Country_specific_opinions/1._First_c
ycle/1st_OP_Sweden.asp#TopOfPage (punkt 64, ingen sidhänvisning) 
77 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28MONITORING%29/
2._Monitoring_mechanism/6._Resolutions_of_the_Committee_of_Ministers/1._Country-
specific_resolutions/1._First_cycle/PDF_Resolution_Sweden_Swedish.pdf 
78 Weller. Mark. 2003. Creating the conditions necesary for the Effective Participation of Persons belonging to 
National Minorities. S. 21 
79 Seminarium. Rosenbad. 2005-04-25. 
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utbildningsfrågor.  Åkermark menar att de flesta stater sätter just utbildningsfrågorna främst 

för att man ej kan delta om man inte har utbildning i gruppen. menar att det är viktigt att hitta 

former för hur erfarenheter, kunskap, rapporter och utredningar sammanförs. Kontinuitet är 

viktigt. Flera olika myndigheter och departement måste hitta en gemensam samarbetsform.80  

  

5.4 Regeringens syn på implementeringen 

 

5.4.1 Svenska statsrapporten: 

 

Statsrapporten angående artikel 15 pekar på att Sverige vidtagit särskilda åtgärder för stödja 

möjligheterna för minoriteter till att få inflytande: 

 

”special measures have been implemented to support the opportunities of minorities to have influence…” 

 

Vidare anger statsrapporten att en av de möjligheter som ges för inflytande för minoriteter i 

beslutandeprocessen är att vara en rådgivande organ. Sedan lyfter man fram det 

karaktäristiska beslutssystemet genom kommittéer och remittering. Man tar som exempel på 

romskt inflytande med den arbetsgrupp som då var tillsatt inom Inrikesdepartementet 

(föregångaren till romska rådet, egen anmärkning) för att tillsammans med romer jobba för att 

förbättra romernas situation i samhället. 81 

 

5.4.2  Statsekreteraren med ansvar över minoritetspolitiken 

 

Lise Bergh (statssekreterare med ansvar över minoritetspolitiken) redogör för regeringens 

arbete med minoritetspolitiken i sju olika punkter, varav en är inflytande. Lise Bergh nämner 

romska rådets utveckling och att det är viktigt att fortsätta utveckla arbetsformerna i rådet. 

Som det är ser ut nu ska rådet träffas fyra gånger per år, varav två av mötena ska vara så 

kallade temamöten, och två dialogmöten. Lise Bergh nämner även den arbetsgrupp för 

romska kvinnor som bildats, och att regeringen skapar möjligheter till ökat inflytande genom 

                                                
80 Seminarium. Rosenbad. 2005-04-25.  
81 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28MONITORING%29/
2._Monitoring_mechanism/3._State_Reports_and_UNMIK_Kosovo_Report/1._First_cycle/1st_SR_Sweden.asp
#P738_85263 
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föreningsbidrag.82 

 

5.5 DO:s syn på politisk delaktighet och inflytande för romer 

 

Bland de konkreta åtgärder som läggs fram i rapporten Diskriminering av Romer i Sverige 

berör man frågan om diskriminering anknutet till politisk delaktighet: 

 

Ett mer övergripande angreppssätt tydliggör att det inte enbart behövs en ömsesidig kunskapsutveckling och ett 
effektivt individskydd som når även särskilt utsatta grupper, utan också insatser för reell romsk delaktighet och 
möjligheter till positiv särbehandling.83 
 

Vidare utvecklar man resonemang kring delaktighet i ett särskilt kapitel i strategier för 

framtiden: 

 

”Att romers deltagande har varit av rådgivande karaktär är ett steg i demokratisk riktning. En reell delaktighet i 
den demokratiska processen förutsätter emellertid att romer deltar i direkta beslut om frågor som berör dem. 
Romer är inte en självklar del i beslutfattande församlingar och mycket få romer återfinns som anställda inom 
statliga och kommunala myndigheter.”84 
 

Följande konkreta förslag på åtgärder anges: 

 

”En arbetsgrupp tillsätts inom Justitiedepartementet med uppgift att utreda hur minoritetspolitiken ytterligare kan 
bidra till en utveckling av romers situation och hur stödet kan ges i en omfattning som är mer jämförbar med 
övriga minoriteters samt på vilka sätt romers behov av egna institutioner kan främjas.”85 
 

 
5.6 Romska representanters syn på politisk delaktighet och inflytande 

 

Såväl antidiskrimineringsbyrån för romer i Sundsvall: Roma International, och resande menar 

att romer är de enda experterna på romska frågor. ” De är outbildade men experter”.86 Genom 

att man sätter upp kriterier med akademisk examen plockar man bort många romer från 

uppdrag. Det är viktigt att ändra beslutsfattandet så att minoriteter kan få möjlighet att göra 

sin röst hörd. Har man som land förbundit sig att anta ramkonventionen måste man också 

betala vad det kostar att genomföra. Domino Kai (romskt kulturcentrum/ ledamot romska 

                                                
82 Seminarium Rosenbad. 2005-04-25.  
83 Diskriminering av Romer i Sverige. 2004. S. 40. 
84 Diskriminering av Romer i Sverige. 2004. S. 40 
85 Diskriminering av Romer i Sverige. 2004. S. 41. 
86 Seminarium Rosenbad. 2005-04-25.  
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rådet) menar att myndigheter ar gläntat lite på dörren att romerna får vara med, men inte 

direkt inflytande.87 

 

5.7 Konstitutionsutskottets uppföljningsarbete 

 

Resultaten från Hyltenstam och Milanis rapport visar att minoriteterna har fått ökat inflytande 

sedan konventionernas ikraftträdande men man pekar även på vissa problem. En del av de 

intervjuade minoritetsföreträdarna menar att det finns hinder för att känna en fullaktig 

delaktighet i beslut som berör dem. Man pekar i resultaten även på att regeringen påpekar att 

minoritetspolitiken är ett nytt område för Sverige och att det kan ses som en ”utfästelse från 

statens sida om framtida förbättringar i detta avseende.”88 

 

Christina Johnsson, (forskare Raul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt) vill komplettera Hyltenstams rapport utifrån rättighetsperspektiv och 

deltagandeperspektiv. När det gäller rättigheter vill Johnsson klargöra att de 

minoritetsrättigheter som finns idag är språklagarna i Norrbotten, vissa bestämmelser i 

skollagen och särskilda rättigheter för samer, och för sametinget. Mer än så är det inte, menar 

Johnsson. Johnsson menar att det finns ett behov av att förstärka rättighetstänkandet i 

analysen av genomförandet av konventionerna eftersom konventionerna just bygger på 

rättigheter. Rättigheterna ska inte bara vara utgångspunkt för fördelning av ekonomiska 

resurser eller statusförhöjning/ identitetsstärkande utan det handlar enligt Johnsson om 

mänsklig värdighet, frihet att kunna bestämma själva. Johnsson efterfrågar därför 

rättighetsaspekterna i utvärderingen av genomförandet av minoritetskonventionerna. När det 

gäller deltagandeperspektivet menar Johnsson att rättigheter faller ganska kort om man inte 

utvidgar deltagandet för minoriteterna. Johnsson påpekar att Sverige har fått kritik för att man 

inte helt genomfört formerna för deltagande; att det går att förbättra deltagandet och 

inflytandet. Johnsson menar att det främst är det formaliserade som bör förstärkas. 

Samrådsverkan är viktigt, och det finns, men det bör finnas i lag och även på lokal nivå. 

Rapporterna i det svenska uppföljningsarbetet nämner deltagande men det bör kopplas mer 

tydligt. När det gäller delaktighet krävs även en analys av den politiska situationen. Frågan 

om deltagande är en konstitutionell fråga som handlar om maktdelning.89 

                                                
87 Seminarium Rosenbad. 2005-04-25 
88 Hyltenstam. S. 13.  
89 Seminarium. Riksdagen. 2005-05-26. 
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5.8 Arbetet i Romska Rådet 2002-2004 
 
 
Rådet har inget kansli så det är Justitiedepartementet som förbereder inför möten, arbetar med 

att ta tillvara på det som kommit upp på mötena. 

 

5.8.1 Vilka ämnen som behandlats, på vilket sätt och av vem 
 
Ämne behandling Av och när 
 

DO:s uppdrag att motverka 
och förebygga 
diskriminering av romer  
Och 
diskrimineringslagstiftning(4
ggr) 

 

 
1) presentation av DO:s 
uppdrag 
2) information om ny 
lagstiftning 
3) presentation av DO:s 
rapport 
4) Information om hur 
regeringen kommer följa 
upp arbetet. Bla genom att 
ge DO fortsatt uppdrag 

 
1) Lars Lindgren, DO 
2) Justitiedepartementet 
3) Lars Lindgren, DO 
4) Justitiedepartementet 

 
Handlingsplan mänskliga 
rättigheter 

 
Information och 
besvarande av frågor 

Justitiedepartementet 

 
Europeiskt forum för romer 
inom Europarådet (2 ggr) 
 

 
1) Information 
2) Information 

 
1) romsk ledamot 
2) romsk ledamot 

 
Romskt kulturcentrum 
 

Information Ordförande ( Mona Sahlin) 
 

 
Museiverksamhet vid Malmö 
museer 
 

 
 
information 

 
Ordförande (Mona Sahlin) 

 
Forum för levande historia, 
särskilt satsning på romer 
 

 
Information om 
myndighetens verksamhet 

Myndighetsrepresentant 

 
Rådets funktion/ 
arbetsformer/arbetsplan och 
sammansättning (3 ggr) 
 

 
1) Muntlig presentation 
2) Beslutades att man ska 
ta upp ett frågeområde från 
arbetsplanen varje möte för 
mer konkret diskussion. 

 
1) Jusitiedepartementet 
2) gemensamt 

 
Äldre romers situation 

 
Presentation som 

Justitiedepartementet 
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 synpunkt/förslag 
 
Samnordiskt seminarium om 
romer 

Uteblev pga. tidsbrist  

 
Seminarium om romska 
kvinnors och flickors situation 
och behov 
 

 
Information 

 
Romsk ledamot (Soraya 
Post) 

 
Romernas situation i det 
utvidgade EU 

 
Information, följt av 
diskussion 

 
UD 

 
OSSE:s handlingsplan för att 
förbättra situationen för romer 
och sinter inom OSSE-området 
 

 
Information 

 
UD 

 
Regeringens medel för 
minoritetsorganisationer för ökat 
inflytande (2 ggr) 
 

 
Behandlas som övrig fråga. 
Förslag om översyn av 
samrådspengarna 

Romska ledamöter 

 
Regeringens minoritetspolitik 
 

 
Information 

 
Ordförande (Jens Orback) 
och justitiedepartementets 
tjänsteman (Charlotte 
Wickman) 

 
Romsk kvinna till konferensen 
Peking + 10 
 

Ramona Lindner- Taikon 
blev vald att representera 
Sverige i konferensen i 
New York 

 

 
Världsbankens konferens om 
romer i Budapest 30 juni- 1 juli 
2003 (2 ggr) 
 

 
Information om 
förberedelserna inför 
konferensen om romer i ett 
utvidgat Europa och beslut 
om att utse en romsk man 
och en romsk kvinna till 
svenska delegationen och 
av organistionerna utsedd 
yngre represenant. 

 
Ordförande (Mona Sahlin), 
Stefan Engström.  

 
Val av två vice ordföranden 

 
Sahlin föreslog Gunnar 
Hermansson som den ena 
och att den andra ska utses 
av de romska ledamöterna 

 
Ordförande (Mona Sahlin) 

 
 

 
5.8.2 Romska ledamöters syn på arbetet i romska rådet 
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I korrespondens från Föreningen Resande Folkets Riksorganisation (FRFO) uttrycks följande: 
 
”Vi hade förväntat oss att Vi tillsammans skulle arbeta med de problem som finns i landet, men här har ingenting 
hänt under ett helt år, Varför? Är romska rådet tillsatt för att det skall synas utåt sett eller är det ett spel för 
”galleriet”. 90 
 
”Därför är det viktigt att eftersom det ej har hänt någonting i Romska Rådet under drygt två år, att om ansvariga 
verkligen vill åstadkomma ett resultat för minoritetsgrupperna i Sverige skall det omgående tillsättas olika 
arbetsgrupper med klara arbetsuppgifter, och tidsramar, redovisning och utvärdering, samt efter detta fastställa 
klara handlingsprogram för de olika minoritetsgrupperna som leder till målinriktade åtgärder och goda resultat. 
”91 
 
”Min uppfattning är att det vore fel att i nuläget diskutera utbildningsfrågorna i romska rådet utan avvakta den 
utredning som pågår inom Skolverket och därefter diskutera förslag till åtgärder för att förbättra situationen för 
minoriteterna.”92 
 

Fred Taikon är kritisk till de arbetsformer som rådet arbetar under. Det sitter sexton personer i 

rådet och ingen får arvode för detta arbete. Taikon menar att de romska representanterna 

oavlönat får delge sina kunskaper till regeringen, gratis och ideellt. ”Det börjar bli ohållbart” 

menar Taikon.93 Fred Taikon och Domino Kai påpekar bristen på implementering av 

minoritetspolitiken på kommunal nivå. Domino Kai menar att det alltid tar tid när något nytt 

startas och byggs upp. Kai menar att det tar tid innan man känner sig bekväm i stolen man 

sitter i.  

” Det som har varit bra är att man fått föra fram sina åsikter direkt till ministern, att man ser att ministern tar sig 
tid och lyssnar på det vi har att säga. Det som har varit dåligt är det att mötena har varit så få, fler möten skulle 
ge ett ännu större resultat. Det tar för lång tid mellan mötena.” 
 

Kai tror rådet kommer få en större roll i framtiden: 

” Ledamöterna blir bekväma i sina stolar, detta gör att alla blir mer effektiva och mer blir uträttat, detta gör att 
rådet då får fler uppdrag från olika håll och från olika nivåer. Rådets betydelse stärks än mer.” 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Korrespondens FRFRO. 2003-12-03, till Statsråd Mona Sahlin, enheten för integration och mångfald. 
Justitiedepartementet. 
91 Korrespondens FRFRO. 2004-03-07 till Enheten för integration och mångfald. Justitiedepartementet. 
92 Korrespondens FRFO. 2005-03-29. Till statsrådet Jens Orback, enheten för demokrati och mänskliga 
rättigheter. Justitiedepartementet. 
93 Uttalande Fred Taikon, på seminarium 2005-05-12. Romer – en nationell minoritet. Vänsterpartiet. Riksdagen.  
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6. ANALYS 

 
6.1 Ideologisk problembild 
 
Ramkonventionen uttrycker delaktighet som ett uttryck för att uppnå jämlikhet i samhället. 

Bilden av varför det är viktigt att minoriteter har möjlighet till inflytande och delaktighet i 

politiska frågor, är därmed direkt knutet till att det är viktigt för jämlikheten. I den svenska 

beslutsprocessen knyts inte problembilden direkt till ett resonemang kring jämlikhet. I SOU:n 

redogör man att för att syftet med ramkonventionen är att uppnå jämlikhet men gör inget eget 

ställningstagande. Det bör ju dock påpekas att frågan om delaktighet i offentliga 

angelägenheter inte ens nämns i själva genomgången av artikeln vars orsak är oklar, men det 

kan visa på att frågan om delaktighet inte getts alltför stort utrymme överhuvudtaget. I 

propositionen argumenterar man kring en problembild präglad av ett resonemang om att det 

är viktigt för de personer som politiken berör, får vara med och yttra sig i frågor som berör 

dem. Här nämns inte något om jämställdhet. I konstitutionsutskottets betänkande behandlas 

inte frågan överhuvudtaget. I den svenska beslutsprocessen gör man således ingen egen 

koppling till jämlikhet utan det är främsta skälet är grundat i ett slags bemyndigande av 

gruppen. Om man applicerar den teroetiska modellen med frames kan man utifrån denna 

urskilja olika frames där Europarådet har en uttalad koppling mellan problematiseringen av 

frågan om politisk delaktighet och en idé om jämlikhet i samhället, medan Sverige inte har 

samma problembild, utan utgår mer från ett slags bemyndigande av romerna att själva kunna 

uttala sig om sina behov.  

 
6.2 Generella kontra särskilda åtgärder 
 
I ramkonventionens kommentar läggs ett antal förslag fram på vilka åtgärder som kan vidtas 

av en medlemsstat för att uppfylla principen om delaktighet och inflytande.  Den svenska 

tolkningen av artikel 15 och de förslag till rekommenderade åtgärder utgår framförallt från det 

allmänna svenska remissförfarandet och kommittéväsendet som möjligheter för delaktighet 

för olika intressen att påverka den politiska beslutsprocessen. Man utgår således framförallt 

från en allmän politik men nämner att nya former för inflytande bör undersökas. Genom 

romska rådet har man således öppnat upp för särskilda lösningar som inte tillhör det generella 

beslutsförfarandet. Trots att minoritetspolitiken alltså är urskiljande har den svenska 

beslutsprocessen behandlat frågan om politisk delaktighet för romer mer inom ramen för 

generella åtgärder.  
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6.3 Vilken syn på delaktigheten uttrycks i diskursen? 

 

Europarådet har riktat kritik mot att Sverige inte fullt ut utvecklat principen om delaktighet 

men påpekar samtidigt att Sverige inte har en tradition av minoritetspolitik. Den svenska 

uppföljningen genom Hyltenstams rapport visar att inflytandet har ökat men att det bland 

minoritetsföreträdare finns kritik om hinder för fullaktig delaktighet. Såväl Europarådet som 

Hylstenstams rapport ser delaktigheten utifrån en jämförelse av hur det var innan 

minoritetspolitiken trädde i kraft, inte utifrån en teoretisk bild av delaktighet som sådan. 

Europarådet har dock i sina kommentarer generellt påpekat vidden av att artikel 15 ska 

implementeras genom ”hard law” och detta har även påpekats från Christina Johnsson. Om 

man utgår från jämförelsepunkten hur det stod till med inflytande innan ramkonventionen 

ratificerades och nu, anser de som resonerar utifrån denna ståndpunkt att inflytandet således 

ökat, och bilden av implementeringen av principen om delaktighet för romer ses som 

tillfredställande,  men om man utgår från en mer teoretisk utgångspunkt, om reellt inflytande i 

beslutsprocessen finns stora brister av romska rådets arbetssätt. Detta leder således till olika 

frames även när det gäller hur man ser på förverkligandet av den politiska delaktigheten för 

romer, i den minoritetspolitiska diskursen. 

  

6.4 Deltagandets former – maktperspektiv 

 

Romska Rådet har under 20002- 2004 träffats fyra gånger och resultatet från 

mötesprotokollen visar att man främst behandlat frågor  i informationssyfte och genom 

regeringsrepresentanter. Delaktigheten i rådet har upplevts delvis som begränsad och av andra 

som att rådet är under utveckling och att man därför inte kan förvänta sig mer av rådets 

funktion just nu. Vilken syn på rådets arbete angående delaktighet blir även i denna del 

avhängigt om man jämför rådets arbtesformer med att det tidigare inte fanns något rådgivande 

organ alls, och att romer utifrån den synvinkeln har mer inflytande än vad de haft tidigare, 

eller om man utgår ifrån resonemang om reell delaktighet och då ser att rådet främst fungerat 

som ett diskussionsforum utan reell möjlighet för inflytande.  Utifrån ett maktperspektiv är 

det även intressant att uppmärksamma utifrån vilka positioner romer talar från. I 

redovisningen av det material som denna uppsats bygger på är det tydligt att regeringens 
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representanter och företrädare från romska organisationer är skilda från varandra. Fortfarande 

står de romska företrädarna utanför maktens korridorer och har ingen maktposition att tala 

utifrån.  

 

7. Slutsatser 
 
Delaktigheten/inflytande för romer har i den svenska beslutsprocessens problemformulering 

inte fokuserat på jämlikhet som Europarådet har gjort. Problembilden som formuleras utifrån 

artikel 15 i ramkonventionen är grundad på jämlikhet. För att samhället ska vara jämlikt krävs 

att nationella minoriteter ges särskilda åtgärder för att delta i offentliga angelägenheter som 

berör dem. I de svenska politiska dokument som delaktighet och inflytande behandlas nämns 

inte jämlikhet utan det är grundat på ett slags myndighetsförklarande av romerna som grupp, 

de vet själva bäst vad som är bäst för dem. Artikel 15 uttrycker olika förslag för särskilda 

åtgärder för att öka möjligheterna för delaktighet och inflytande för de nationella 

minoriteterna. Dessa behandlas i den svenska beslutsprocessen men i de svenska dokumenten 

faller man tillbaka på de allmänna lösningar som redan finns i det svenska beslutssystemet.  

Genom att åtgärderna har varit begränsade i mångt och mycket till det redan befintliga 

svenska remissförfarandet vid politiska beslut, och den svenska beslutsprocessen har man 

därmed främst förordat den allmänna politik, genom remissförfarandet och kommittéväsendet 

som finns i Sverige. Dock har man öppnat upp för andra samarbetsformer, och när det gäller 

romerna i form av det romska rådet. Formerna för detta har ej innefattats av lagstiftning.  

 

Förutom själva formen för romska rådet är det tydligt att i den minoritetspolitiska diskursen 

som undersökts att representanterna från romska grupper talar utanför maktens riktiga 

positioner. Representanterna är framförallt som talar utifrån, för att använda Roths syn på 

minoritetspolitiken, en intresseorganisations position, men med skillnad att de har ett 

diskussionsforum på regeringsnivå.  

 

Hur man ser på implementeringen av delaktigheten i minoritetspolitiska diskursen är 

avhängigt vilken utgångspunkt i delaktigheten man tar. Om man utgår från ett perspektiv där 

man jämför inflytande och delaktighet före och efter minoritetspolitiken, har delaktighetens 

former för romer utvecklats genom det romska rådet. Om man utgår från delaktighet och 

inflytande som begrepp i sig kan man ifrågasätta romska rådets arbetsformer som utryck för 

reell politisk delaktighet och inflytande. Diskursen har till stor del kommit att präglas av den 
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tidigare förklaringsmodellen framför den senare. 

 

Europarådets syn på delaktighetens inflytandes former sträcker sig således längre än hur 

romska rådets arbetsformer idag. Eftersom konventionen är en principdeklaration och 

Europarådet inte har laglig rätt till repressalier blir följderna inte mer än att kritik kan riktas 

mot Sverige som medlemsland, och uppmuntras till att vidareutveckla sin politik. Europarådet 

i sig utvecklar hela tiden med uppföljningsarbete och vidarutveckling av minoritetspolitiken. 

En av tre teman som belyses extra just nu är just delaktighet. Frågan är hur detta fokus kan 

appliceras i den svenska diskursen. 

 

7.1 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

 

 Det bör påpekas att den här uppsatsen varit begränsad till att undersöka hur man behandlat 

frågan om inflytande och delaktighet i den formella beslutsprocessen. Om man även skulle 

titta på den informella delen av beslutsprocessen skulle man kunna få en djupare förståelse för 

utslaget av beslutsprocessen. Resultaten från implementeringsdelen är likaså begränsade till 

uppsatsens avgränsning av den ”minoritetspolitiska diskursen” och romska rådets arbete. Den 

har inte kunnat säga något om andra möjligheter till delaktighet och inflytande. Resultatet av 

arbetet i romska rådet är begränsat till det material som främst utgjorts av mötesdokument. 

Resultatet visar således endast vilket arbete som gjorts på rådets möten och en bredare bild av 

rådets arbete skulle kunna göras genom att mer ingående undersöka hur ledamöterna i rådet 

följer upp arbetet utanför rådets möten. Eftersom det inte finns någon forskning på detta 

område valde jag dock från början att ha ett relativt brett angreppssätt för att belysa både 

beslutsprocess, diskurs och arbetet i romska rådet. Denna bredd kan dock som synes, ha skett 

på bekostnad av mer detaljerat studium av var del för sig. Jag tycker det är viktigt att lyfta 

fram bredden av minoritetspolitiken överlag, och att den är riktad till grupper med olika 

bakgrund och behov. Detta lyfts även fram i Hyltenstams rapport. Dessutom lyfter man i 

rapporten fram Sveriges förhållningssätt vid rapportering av minoritetspolitiken anger vilka 

förpliktelser som redan är uppfyllda, vilket uppfattas som ett passivt förhållningssätt från 

regeringens sida. Hyltenstam och Milani anser att ett mer aktivt sätt att förhålla sig till 

artiklarna skulle vara att istället redovisa för det praktiska genomförandet av relevant 

regelverk. Som synes är det inte enbart själva politiken i sig som bör utvecklas utan även 

själva policyprocessen när det gäller minoritetspolitiken isig, kan behövas mer ingående 

studium.  
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Den här uppsatsen har fokuserat på diskursen gällandes inflytande och delaktighet främst på 

statlig nivå. Det finns kritik mot kommunerna icke- implementering av minoritetspolitiken 

vilket jag kommer att belysa i en kommande uppsats. Vem ser till att kommunerna genomför 

minoritetspolitiken? Och vems ansvar är det att kommunerna genomför en statlig politik 

idag? En annan grundläggande problematik med minoritetspolitiken, som särskilt belyses 

genom den romska minoritetens mångkulturella sammansättning, är varför rättigheterna är 

knutna till en historisk tillhörighet till medlemslandet. Till romerna i Sverige tillhör även 

nyinvandrade romer från andra länder. Kanske kan minoritetspolitiken så småningom även 

öppna upp för nyinvandrade etniska grupper att få en stärkt ställning i samhället? 

 

En fråga utifrån resultaten av uppsatsen är hur romska rådet kan anses uppfylla dess syfte, 

utifrån de arbetsformer som råder.  Rådet ska vara ”motorn i arbetet med att genomföra och 

utveckla de åtaganden som följer av att romerna numera är en nationell minoritet och romani 

chib erkänts som minoritetsspråk.” Om man jämför rådets syfte med resultatet av denna 

uppsats anser jag att det krävs en diskussion om vilka åtgärder som bör vidtas. Detta i syfte att 

utveckla principen om reell politisk delaktighet och inflytande för romer i Sverige till mer än 

ord i internationella dokument.  

 

 

Tack alla som medverkat till att fylla uppsatsen med dess innehåll! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck, rapporter och uppsatser: 
 
Advisory Committee on the framework for the protection of national minorities. Opinion of 
Sweden. Strausbourg august. 2002.  
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28M
ONITORING%29/2._Monitoring_mechanism/4._Opinions_of_the_Advisory_Committee/1._
Country_specific_opinions/1._First_cycle/1st_OP_Sweden.asp#TopOfPage. 2005-08-16 
 
Frameworkconvention for the protecktion for national minorities and explanatory report.  
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28M
ONITORING%29/1._Texts/H%281995%29010%20E%20FCNM%20and%20Explanatory%2
0Report.asp#TopOfPage. 2005-08-16 
 
Diskriminering av romer i Sverige – rapport från DO:s projekt från åren 2002 och 2003 om 
åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. 
http://www.do.se/upload/do/filer/roma_rapport.pdf. 2005-08-16. 
 
Nationella minoriteter och minoritetsspråk. En sammanfattning av regeringens 

minoritetspolitik. Faktablad. Justitiedepartementet. Ju. 04.15. November 2004. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/56/44/000a4153.pdf 
 
SOU 1997: 193. Steg mot en minoritetspolitik. Europarådets ramkonvention för skydd av 
nationella minoriteter. Jordbruksdepartementet.  
 
Prop. 1999: 143. Nationella minoriteter i Sverige.  
 
Konstitutionsutskottets betänkande: 1999/ 2000: KU6. Nationella minoriteter i Sverige.  
 
Danielson Lund. Renée. Minoritetsskydd- en europeisk modell. PM för 10 poängskurs i 
Folkrätt, mänskliga rättigheter och humanitär rätt, 19995-1996. Röda Korsets idécenter.  
 
Hyltenstam Kenneth, Milani.M.Tommaso. 2004. Nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Uppföljning av Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner på nationell nivå: ett 

minoritetsspråksperspektiv. Rapport för konstitutionsutskottet December 2004.  
 
Linna Elina, Johansson Sofia, Pikkarainen Heidi, Utas Gudrun. Romer – en nationell 

minoritet. Handlingsplan för vänsterpartiets riksdagsgrupp 2005. Vänsterpartiets 
riksdagsgrupp, maj 2005.  
 
Nilsson. Tobias. Mediemytiska romer. Mediekonstruktionen av romer i nyhetstidningar 1962-
2002. C -uppsats HT- 2002. Södertörns Högskola. Journalistik och multimedia.  
 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.  
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28M
ONITORING%29/1._Texts/FCNM%20CoE%20version%20Swedish.pdf. 2005-08-16 
 
Resolution ResCMN(2003)12. Europarådets granskning av Sveriges genomförande av 

ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter. 



 55 

http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/2._FRAMEWORK_CONVENTION_%28M
ONITORING%29/2._Monitoring_mechanism/6._Resolutions_of_the_Committee_of_Ministe
rs/1._Country-specific_resolutions/1._First_cycle/PDF_Resolution_Sweden_Swedish.pdf. 
2005-08-16. 
 
  
STATENS INVANDRARVERK , NORDISKA ZIGENARRÅDET.1996. Romer i Sverige 

situationsbeskrivning 

 

Weller. Marc. 2003. Creating the Conditions necessary for the Effective Participation of 
Persons belonging to National Minorities. A critical evaluation of the first results of the 

monitoring of the Framework Convention for the protection of national minorities 1998-2003. 
http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/5._5_anniversary/PDF_Report_participation
_Weller.pdf. 2005-08-16.  
 
Tidningar och tidsskrifter 
 
Roth Hans Ingvar. Romerna mer utstötta än andra minoriteter i: Tvärsnitt: Humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, årg. 26, nr 2.  
 
 
Litteratur: 
 
Bergström Göran- Boréus, Kristina. 2000. Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig testanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Borevi, Karin. 2002. Välfärdstaten i det mångkulturella samhället. Stockholm: Elanders 
Gotab. 
 
Cederberg. Irka. 1998. Tusen år i Europa: om romer zigenarna. Stockholm: Utrikespolitiska 
institutet.  
 
Gunner, Göran. Namli, Elena (red). 2005. Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga 

rättigheter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gunner. Göran, Spiliopoulou, Åkermark, Sia (red). 2002. Mänskliga rättigheter: aktuella 
forskningsfrågor. Uppsala: Iustus.  
Hazell. Bo. 2002. Resandefolket: från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront.  
 
Hague. Rod. Harrop, Martin. Breslin, Shaun.2000. Styrelseskick och politik. Falun: AiT. 
 
Kymlicka. Will. 1995. Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights. Oxford. 
Oxford univ.Press. 
 
Montesino. Norma. 2002. Zigenarfrågan: intervention och romantik. Lund: socialhögskolan. 
Univ.  
 
Myntti, Kristian. 1998. Minoriteters och urfolks politiska rättigheter. En studie av rätten för 

små minoriteter och urfolk till självbestämmande. Rovaniemi: Lapplands universitets tryckeri.  
 



 56 

Mörkenstam, Ulf. 1999. Om ”lappernes privilegier”. Föreställningar om svensk samiskhet i 

svensk samepolitik 1883-1997. Edsbruk: Akademitryck AB. 
 
Schön. Donald A, Rein, Martin. 1994. Toward the resolution of intractable policy 

controversies. New York: BasicBooks, cop.  
 
Red: Svanberg, Ingvar. Söhrman, Ingmar. 2004. Minoriteter i Europa. Värnamo: Fälth och 
Hässler. 
 
Svanberg, Ingvar. Tydén, Matthias . 1998. Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria. 
Stockholm: Gidlund.  
 
Taylor. Charles. 1995. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: 
Daidalos. 
 
Thulin Hedlund, Kristina. 2004. Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. 2:1. 
Stockholm: Elanders Gorab. 
 
Young, Iris Marion. 1990. Justice and the politics of difference. Princeton, N.j: Princeton 
Univ. Press.  
 
Övrigt material: 

 

Korrespondens Föreningen Resande Folkets RO till justitedepartementet. 5 sidor. 

 

Mejlintervju Domino Kai, ledamot romska rådet 2002-2004. 2005.  

 

Minnesanteckningar från seminarium 2005-04-20 

Minnesanteckningar från seminarium 2005-05-26 

Minnesanteckningar från seminarium 2005- 05-30 

 

Justitiedepartementet. Enheten för integration och mångfald:  

 

Anteckningar från möte med Rådet för romska frågor den 19 februari 2003 

Protokoll fört vid möte med Rådet för romska frågor den 3 juni 2003 

Protokoll fört vid möte med Rådet för romska frågor den 17 februari 2004 

Protokoll fört vid möte med Rådet för romska frågor den 26 april 2004 

Protokoll fört vid möte med Rådet för romska frågor den 8 november 2004 

 


