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Abstract	  

This thesis will deal with the development of the situation of the Roma minority in the 

Swedish school system in the period between 1954 to 2010, based on two Swedish 

Government Official Reports of the group's situation in the Swedish schools. The study is 

done by the report Zigenarfrågan (SOU 1956:43) and with the report Romers rätt (SOU 

2010:55). The report Romers rätt was written by the Delegation for Roma issues and gives an 

updated picture of the situation of Roma in the Swedish school system. The state investigation 

Zigenarfrågan, is also important as the latter resulted in the Roma children enrolled in 

Swedish schools. This work will look at the various governmental investigations by the 

theory used for analysis called ”structural discrimination theory”. Comparison of these two 

reports by structural discrimination as theory has shown that Zigenarfrågan good vision and 

belief in the assimilation proposals, did not lead to desired results. Instead of achieving a 

homogeneous school, it resulted in a discriminatory school that still lives by the principle of 

homogeneity. Many of the proposals made in the report Romers rätt shows that Swedish 

school much because of its international bonds, trying to counter the structural discrimination 

directed against Roma and other minorities. But the work becomes very difficult when the 

structural discrimination norms are deeply ingrained in society's various institutional bodies. 
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1. Inledning	  
I enlighet med FN:s allmänna förklaring för mänskliga rättigheter ska utbildning vara 

tillgänglig för alla utan inslag av diskriminering, särskilt för de grupper som annars lider av 

utanförskap och marginalisering i samhället. I dessa regler uttrycks även att grundutbildning 

ska vara obligatorisk och utan kostnad. Utbildningen bör även vara flexibel och anpassas till 

de behov som finns för elevernas olika sociala och kulturella bakgrund för att dessa elever ska 

nå en optimal utvecklingsmöjlighet (SOU, 2010:55, s.304-305).  

 

Detta examensarbete kommer att behandla utvecklingen av den romska minoritetens situation 

i den svenska skolan mellan perioden 1954 fram till år 2010, utifrån två statliga utredningar, 

Zigenarfrågan SOU 1956:43 Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning och 

utredningen Romers rätt SOU 2010:55 En strategi för romer i Sverige. Utredningen Romers 

rätt gjordes år 2010 och ger en uppdaterad bild av romers situation i den svenska skolan. 

Fokus för denna studie kommer främst att ligga på Romers rätt.  

 

Den statliga utredningen Zigenarfrågan är viktig då den skapar en medvetenhet kring 

utredningen Romers rätt, samt att den resulterade i att romska barn inkluderades i den svenska 

skolan under början av 1960- talet. Romers skolsituation är av speciellt intresse för denna 

studie. Staten har ur ett historiskt perspektiv sett skolan som ett verktyg för att assimilera 

romerna i samhället. Gruppen har under alla århundraden varit föremål för omfattande 

myndighetsutövning och assimileringsförsök. Denna inställning grundar sig mycket på 

gruppens ambulerande livsstil. (Montesino, 2010:2, s. 22-23). Denna utredning kommer även 

att behandla de remissvar som utfärdades av olika myndigheter och organisationer till Romers 

rätts olika förslag. Jag kommer också i undersökningen titta på beskrivningen av romernas 

boendesituation i de två statliga utredningarna. Sambandet mellan lagen om skolplikt och den 

statliga synen på romernas ambulerande livsstil skapar en logisk plattform för att i denna 

studie undersöka romernas bostadssituation, ur ett historiskt och modernt perspektiv.  

 

Denna studie kommer att utgå ifrån strukturell diskriminering som teori.  
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2. Bakgrund 

2.1 Romer i Sverige 

Den första dokumentationen om romers inträde i Sverige dateras ända tillbaka till år 1512 och 

finns i Stockholms stads tänkeböcker. Deras innehåll består av protokoll och anteckningar om 

husköp, dop, bouppdelningar, brobyggen, boskapshantering, redogörelser för äktenskapliga 

tvister och kungliga dop. Dessa tänkeböcker stod Stockholms rådhusrätt för. Från år 1512 

finns det beskrivningar om en grupp främlingar som kom till Stockholm. Invånarna 

identifierade dem som pilgrimer och de kallades för egyptier. Vid denna tidsperiod mottogs 

pilgrimer med allmosor och härbärgen, enligt de regler som tillämpades av invånarna vid 

ankomsten av främlingar i Sverige. Efter ett par decennier blev dessa pilgrimer, från att ha 

varit uppvaktade, till oönskade främlingar som fick nya smeknamn: ”tattare” eller ”zigenare”. 

Romerna fick nu ta en ny plats som föll inom ramen för myndigheternas reglering. Nu ville 

centralmakten skapa en ny ordning som hade sin grund i en kontrollerad rörlighet och fast 

bosättning och regleringen av fattigvården sattes på romernas dagordning av centralmakten. 

Myndigheterna i Sverige utfärdade därför en förordning mot slutet av 1600-talet där bland 

annat ”tattare” och ”zigenare” skulle utvisas från riket på grund av att de i myndigheternas 

ögon ansågs störa ordningen med deras ambulerande levnadssätt. Regeringen hotade även 

med sanktion i form av böter i förordningen till de lokala myndigheter som utfärdade pass till 

dessa grupper. I denna förordning ingick även judar (Montesino, 2010, s.7).  

 

Romerna blev senare kategoriserade som ”lösdrivare” och under 1800-talet handlade 

riksdagsdebatterna om särskiljningen mellan begreppen ”tattare” och ”zigenare”. Begreppet 

”tattare” var benämningen på barn vars föräldrar var rom och etniskt svensk. De var en grupp 

av både svenskt och ”zigenskt” ursprung, en ”blandras”. Medan begreppet ”zigenare” stod för 

”rasrena” utlänningar med ett nomadiserande levnadssätt som inte alls var förenligt med 

majoritetsbefolkningen, svenskarnas levnadssätt. I en riksdagsmotion från år 1921 beskrivs 

”tattare” vara en del av den svenska befolkningen medan ”zigenarna” blev de icke-önskvärda 

utlänningarna. Nationalstatens utveckling av medborgarskapet kom till att få en funktion som 

skiljde statens medlemmar från dem som inte tillhörde denna gemenskap, vem som var 

utesluten i samhället eller inte (Montesino, 2010, s.8). 

  

Romer i Sverige och i andra länder har ur ett historiskt perspektiv ständigt präglats av 

förföljelse och utsatthet från majoritetsbefolkningens sida, där speciellt barn blivit ett föremål 
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för majoritetssamhällets makutövningar. Ett exempel på detta är då riksdagen beslutade år 

1897 att barn till ”tattare” skulle omhändertas från sina föräldrar till olika slutna hem eller 

omplaceras hos fosterfamiljer. År 1921 inrättade Sverige ett statligt rasbiologiskt institut med 

Herman Lundborg i spetsen. De rashygieniska tankarna fick ett stort genomslag i Sverige och 

det distribuerades mängder av stereotypa bilder av romer och resande. Mellan åren 1935-1975 

tvångssteriliserades romska män och kvinnor, av de 63 000 rapporterade 

steriliseringsoperationerna vet man ännu inte hur många av dem som var resande (Rodell 

Olgac, 2006, s.26, 28).  

  

2.2 Romer och svensk myndighetspolitik  

Under 1900-talet skapades en differentierad politik gentemot romer. Den nya differentierade 

politiken baserades, enligt Norma Montesinos rapport Romer i svensk myndighetspolitik - ett 

historiskt perspektiv, på 1800-talets stigmatiserande syn på bland annat romers rörlighet som 

lösdriveri. Denna inställning hade också en social aspekt där den fattiga befolkningen började 

räknas som en del av samhället i övrigt, därför skulle deras situation bli ett ämne för 

myndigheterna. Eftersom romer då räknades som en del av den fattiga befolkningen så ingick 

dem i de nya direktiven från myndigheterna. Detta krävde en interventionsprocess ifrån 

myndigheternas sida mot dem som räknades som fattiga (Montesino, 2010, s.14-15). Detta 

legitimerades i sin tur av olika vetenskapliga expertis, som ledde till att ”zigenarexperten” 

blev en institutionaliserad aktör under 1900-talet. Myndighetspolitiken har skapat och styrt 

människors liv men även kategoriserat och fastställt medborgarnas status. 

Myndighetspolitiken har tilldelat individer olika roller som svenskar, nationella minoriteter 

och invandrare. Nationell statistik fördes utifrån befolkningens ålder, kön, arbetsförmåga med 

mera, som kriterier (Montesino, 2010:2, s.4-5). I slutet av 1800-talet startades statistiska 

årsberättelser om grupper som staten hade svårt att kontrollera och föra statistik om. I 

riksdagen uppmärksammades sedan dessa grupper och de benämndes som ett allvarligt 

problem och beslut togs om en särskild utredning om dessa grupper. Utredningen kallades för 

”lösdriveriutredning”. Utredningen uppmärksammade speciellt grupper som benämndes 

”zigenare och tattare” och kategoriserade då 250 individer som ”zigenare” och 1833 personer 

som ”tattare” (Montesino, 2010:2, s.5). På samma sätt fortsatte kategoriseringarna av dessa 

grupper i olika statliga undersökningar år 1923, 1945, 1956 (även 2010) (Montesino, 2010:2, 

s.5).  

Den svenska statens roll i diskrimineringen mot romer över tid har varit stor. Fastän om den 

statligt godkända diskrimineringen mot folkgruppen inte längre formellt existerar så är de 
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negativa fördomarna mot folkgruppen så vanligt att det går att tala om antiziganism (DO, 

2002-2003, s.2). Under slutet av år 1920 fick till exempel barnavårdsnämnden i uppdrag av 

regeringen att tvångsomhänderta romska barn och fosterhemsplacera dem för att stoppa 

utvecklingen av den romska kulturens egenart. Tvångsomhändertagande av romska barn blev 

en tradition som pågått ända in i modern tid (Lundgren, 2009, s.15-16). 

 

2.3 Nationella minoriteters särskilda rättigheter 

Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

(ramkonventionen) och Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 

(minoritetspråksstadgan) år 2000, detta innebar att man tog avstånd från de tidigare 

assimileringstankegångarna. Konventionen innebär att man ska höja minoriteternas status 

genom språk och kultur och skydda minoriteterna mot alla åtgärder som syftar till 

assimilering. De svenska erkända nationella minoriteterna är: judar, samer, sverigefinnar, 

tornedalingar och romer. FN och Europarådet har sedan 1950-talet belyst minoriteters 

rättigheter och behovet av att skydda dessa. Därför har de tillsammans med medlemsstater 

arbetat fram konventioner, rekommendationer och deklarationer som åtgärd för minoriteter 

(DO, 2008:2, s.22). I minoritetspråksstadgan är språkliga rättigheter centrala och där fastslås 

det att minoriteter har rätt till att använda sitt språk i både offentliga och privata sammanhang, 

samt att de i vissa sammanhang skall ges möjlighet till att tala sitt modersmål i kontakt med 

myndigheter. Stadgan fastslår även minoriteters rätt till att lära sig sitt modersmål och 

staternas skyldighet till att erbjuda undervisning i minoritetsspråket (DO, 2008:2, s.23). När 

ramkonventionen ratificerades, infördes två nya lagar i Sverige som utökade rätten till att 

använda samiska, finska och meänkieli i offentliga sammanhang. Dock finns det inga 

motsvarande lagar och rättigheter gällande romani chib och jiddisch (DO, 2008:2, s.25).  

 

2.4 Sterilisering i Sverige 

År 1997 tillsatte regeringen en utredning vars syfte var att utreda de steriliseringar som 

skedde i Sverige mellan åren 1935-1975. Dessa steriliseringsingrepp bemyndigades av 1934 

och 1947 års steriliseringslagar som riktades mot personer som kategoriserades som tattare. 

År 1999 antog riksdagen, genom förslag från steriliseringsutredningen, lagen om ersättning 

till de som steriliserats under den aktuella perioden. Den 28 april år 2000 bad socialministern 

Lars Engqvist och vice statsministern Lena Hjelm-Wallén om ursäkt till de resande folken för 

de myndighetsövergrepp och förföljelser som grupperna utsatts för i århundraden. Men 

ursäkten riktades istället till allmänheten snarare än till representanter för de resande (SOU, 
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2010:55, s.532-533). Även svenska kyrkan har vid kyrkomötet år 2000 bett om ursäkt till den 

romska folkgruppen för den roll som kyrkan spelat i förföljelserna mot folkgruppen under alla 

århundraden, då romerna varit en del av det svenska samhället. Kyrkan uttryckte även 

behovet av en försoningsprocess genom att beskriva försoning som en väg till läkedom och 

ny gemenskap. Kyrkan förklarade att genom kunskap och medvetenhet om det som historien 

bär på, uppmärksammar man första steget mot en försoningsprocess (SOU, 2010:55, s.534).   

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur den romska folkgruppens situation i den svenska 

skolan förändrats och utvecklats utifrån utredningarna Zigenarfrågan SOU 1956:43 

Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning och Romers rätt SOU 2010:55 En strategi 

för romer i Sverige. Uppsatsen kommer att behandla de remissvar som utfärdats till SOU 

Romers rätt för att ge en bild av det gensvar som utredningen fått av olika myndigheter och 

organisationer. På så sätt ska uppsatsen undersöka den romska folkgruppens situation i den 

svenska skolan på 1950- talet och år 2010 med hjälp av en teori om Strukturell 

diskriminering.  

 

Undersökningen kommer därför koncentrera sig på de problem som framställs samt de 

lösningar som föreslås av utredningarna Zigenarfrågan 1956:46 och Romers rätt 2010:55.  

 

Frågeställningar 

1. Hur har romers situation i den svenska skolan förändrats och utvecklats från 1950- talet 

fram till idag, utifrån utredningarna Zigenarfrågan 1956:46 och Romers rätt 2010:55, 

framställning? 

- Vilka problem framställs? 

- Vilka lösningar föreslås? 

 

2. Visar de statliga utredningarna på en strukturell diskriminering av romer i den svenska 

skolan? 
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4. Teori 

Detta citat är taget ur lagboken, Diskrimineringslag (2008:567) 4§ p.2; 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller 

viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 

uppnå syftet (Sveriges lagar, 2009, s.1333).  

 

4.1 Vad är strukturell diskriminering? 

På en strukturell nivå verkar diskrimineringen genom institutioner och andra komplexa 

system och sociala relationer. Diskriminerande praktiker producerar och reproducerar olika 

förutsättningar till att uppnå möjligheter till karriärutveckling och viktiga positioner. I ett 

samhälle kan det uppstå väv av olika institutioner som diskriminerar. Detta leder till ojämlika 

förutsättningar för den som diskrimineras i samhället.  

Strukturell diskriminering kan bestå av två olika nivåer. Den första är institutionell 

diskriminering där diskriminering verkar genom operativa lagar, normer, förordningar, 

procedurer och definitioner av positioner som avgör förutsättningar för livsval och resurser. 

Den andra nivån utgörs av en kulturell diskriminering som verkar genom system av 

gemensamma kategoriseringar ”vi och dem”- paradigm och stereotyper. Här kan institutioner 

och kulturella formationer tillsammans verka på ett diskriminerande sätt oavsett vilka 

intentioner eller personliga värderingar som finns hos de involverade (Burns, 2005, s.1). Den 

sociala definitionen av ”den andra” kan vara betydelsefull här. Exempelvis ingår etablerandet 

av olika stereotyper om romer, somalier, muslimer med mera. Likheter och olikheter bedöms i 

relation med majoritetsbefolkningens gängse ideal som beteende, attityd och utseende. 

Genom att definiera och kategorisera individer som ”den andra” uppfattas romer som 

opålitliga och kan därför exkluderas eller diskrimineras i olika sammanhang. I kontrast kan 

exempelvis etniska svenskar definieras som socialt kompetenta, ärliga och pålitliga bara på 

grund av sin härkomst eller tillhörighet. Detta kan ge dessa individer företräde före den som 

är strukturellt diskriminerad på en institutionell och kulturell nivå (Burns, 2005, s.1-2). Det 

finns institutioner som kan diskriminera och exkludera individer grundat på att denne inte 
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förstår eller accepterar majoritetssamhällets koder. Det kan också ske på ett dolt sätt så att 

diskrimineringen inte blir uppenbar. Alltså kan diskriminering uppstå på ett sätt som inte 

behöver reflektera etablerade fördomar och rasism. Diskriminering och exkludering kan 

spegla omdömen gällande ”motsägelser och missanpassning” mellan majoritetssamhällets 

etablerade normer och den som avviker, som i många fall kan vara minoriteter av olika slag 

(Burns, 2005, s.2).  

 

För att kunna identifiera och fastställa strukturell diskriminering studerar man därför hur 

specifika kulturella komponenter och arrangemang verkar, som exempelvis exkludering och 

diskrimineringens konsekvenser (Burns, 2005, s.3). Etnicitet och andra faktorer som 

nationalitet, religion och ”ras”, som kan känneteckna ”de andra” handlar för det mesta inte om 

kulturella markörer eller gemensamma drag. Även om dessa faktorer spelar roll så är 

kategoriseringen och den sociala särbehandlingen viktigare faktorer. Därför blir det möjligt 

för en beslutsfattare att påverka individens livssituation. Detta kan innebära att beslutsfattaren 

kan vara fördomsfri och ändå diskriminera, samtidigt kan en beslutsfattare eller en person ha 

fördomar och ändå på grund av effektiva diskrimineringslagar och regler vara icke-

diskriminerande.   

 

De främsta formerna av diskriminering är institutionella. Statliga myndigheter, 

utbildningssystemet, politiska partier, hälsovården, frivilliga organisationer, föreningar och 

arbetsmarknaden – har alla liksom andra etablerade organisationer, olika 

organisationsprinciper, förordningar, regler, rolldefinitioner, procedurer och relationer som 

kan vara diskriminerande mot grupper eller individer som inte ses som majoritetssamhällets 

medlemmar (Burns, 2005, s.5).  

 

4.2 Strukturell diskriminering baserad på språkkompetens 

Samhälleliga institutioner som exempelvis utbildningssystemet, använder institutionella 

normer där språkkompetens används som mått för att exkludera eller diskriminera minoriteter. 

Burns menar att utbildningssystemets förhållningsätt gentemot främmande språk och kultur är 

av stor vikt för språket och kulturens utveckling. Vikten av skolans roll i förhållande till dessa 

faktorer innebär i praktiken att språket eller kulturens värde och kapital i samhället, avgörs 

utifrån skolans behandling av dessa. Detta innebär att om skolan försummar ett språk eller 

kultur så tenderar den att försummas eller försvagas i samhället. Å andra sidan kan främjandet 

av ett specifikt språk (i detta fall majoritetsbefolkningens språk) skapa klyftor och barriärer 
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för minoritetsbefolkningen. Exempelvis kan krav på goda kunskaper i svenskan formuleras 

som avgörande för anställning i tjänst som exempelvis städare. Diskriminering kan uppstå 

som följd av godtyckliga kriterier för en kommunikativ och social kompetens. Här kan 

majoritetsbefolkningens sociala normer och språk användas på ett avgörande sätt (Burns, 

2005, s.8).  

 

4.3 Institutionella aktörers diskriminering och makt 

Fördomar mot vissa grupper i samhället grundat på kategorisering, stereotyper, negativa 

fördomar och etiketter, leder till att dessa grupper missgynnas på grund av deras etniska 

tillhörighet, hudfärg, religion med mera. Men vissa individers diskriminerande attityd eller 

agerande har mer påverkan på de som blir diskriminerade än andra som diskriminerar. 

Individer inom institutioner eller andra organ som journalister, politiker, lärare, 

företagsledare, akademiker, domare eller polisbefäl med mera, är elitgrupper som besitter en 

speciell maktposition gentemot övriga samhällets medborgare. Dessa makthavares roll är 

avgörande för skapandet av en jämlik eller ojämlik tillgång till resurser eller material för 

andra i samhället utanför dessa maktpositioner. Diskriminering blir ofta en konstitutiv del i 

lagar och förordningar, kategoriseringssystem, arbetsmetoder och institutionella 

policydokument, där regelverk kan utgöra grunden till handlingar och utövning av makt på 

institutionell nivå (Burns, 2005, s.10). De elitgrupper i samhället som besitter just sådan 

institutionell makt över de individer som berörs, kallas för ”grindvakter” eller ”gatekeepers”. 

Dessa ”gatekeepers” besitter en speciell maktposition gentemot grupper i samhället som 

etniska minoritetsgrupper och invandrare som oftast blir föremål för diskriminering från 

statliga institutioner, organisationer eller majoritetsbefolkningen (Burns, 2005, s.11). Det 

förekommer diskriminering inom alla institutionella organisationer då omdömen och 

handlingar utförs. Dessa diskriminerande handlingar kan baseras på ”ras”, etnicitet, klass och 

kön då institutioner och aktörer inom dessa kategorier förväntas göra distinktioner, 

kategorisera och differentiera för att kunna göra bedömningar och handla (Burns, 2005, s.11).  

Institutionell makt och gatekeepers roll är en möjlig plattform för fördomsfulla individer att 

diskriminera på. Det vill säga att institutionell makt ger individer ur majoritetsbefolkningen 

chansen att diskriminera och kategorisera individer ur minoritetsgrupper av olika slag (Burns, 

2005, s.12). Burns beskriver den exkluderingsmekanism som existerar;  

 

Jag har varit arbetsledare i 11 år och jag har inte anställt en enda jugoslav i 

hela mitt liv… (…) man var så trött på de jugoslaver vi hade här, så vi vill inte 
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få in fler jugoslaver (…). Det är söner till jugoslaver som har sökt jobb här, de 

som har sökt jobb här. De har förvägrats jobb på grund av sina fäders dåliga 

rykte (Burns, 2005, s.14).  

 

Detta citat ut Tom T. Burns rapport för Forsknings Institutet beskriver hur även söner som 

klassas som ”andra generations invandrare” till tidigare anställda på företaget, hamnar i 

samma utanförskap och strukturell diskriminering som sina föräldrar. Detta då arbetsledaren 

som i det här fallet är en tydlig gatekeeper, anser att jugoslaver har ett dåligt rykte.  

Institutionell diskriminering behöver inte alltid uppstå i form av att någon med gatekeeper 

befogenhet har specifika fördomar. Diskrimineringen kan också vara ett resultat av andra 

hänsynstaganden. Exempelvis kan en oro över hur andra anställda, klienter eller kunder kan 

reagera eller hur samhället, särskild politisk elit kan komma att reagera mot ett speciellt beslut 

eller ett agerande som i sin tur strider mot någon form av norm - leder till att en gatekeeper 

diskriminerar (Burns, 2005, s.17). 

 

4.4 Bilden av strukturell diskriminering idag 

I utredningen Det blågula glashuset -strukturell diskriminering i Sverige, återges en tydlig 

bild av den strukturella diskrimineringen i Sverige och i den svenska skolan i modern tid. 

Även om utredningen inte specifikt behandlar romer, utan minoritetsgrupper i helhet, så är 

kopplingen mellan min teori om strukturell diskriminering och utredningen Det blågula 

glashusets behandling av den strukturella diskrimineringens situation i Sverige - viktig för 

denna undersökning. I en rapport presenterad av Amnesty International European Institutions 

Office om tortyr, misshandel och behandlingen av invandrare, görs det en koppling mellan 

behandlingen av romer och invandrare i Europa. Rapporten beskriver hur förankrad och 

storskalig diskrimineringen är mot romer och invandrare i Europa idag. Här har rapporten 

använt sig av situationen i Spanien för att visa hur lätt det är idag för olika statstjänstemän att 

ta till rasistiska beteenden, då det inte finns några riktiga och varaktiga normer för 

behandlingen av minoriteter (Amnesty International Rapport, 2013-01-02).   

Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige, kommer fram till resultatet att  

den mångkulturella utbildningen i Sverige är i praktiken monokulturell. Utredningen påstår 

att skolan i Sverige använder en pedagogisk utgångspunkt som utgår från att assimilera barn 

med annan etnisk bakgrund än svensk. Även inom politiken är bilden av det mångkulturella 

utbildningssystemet inte detsamma som det integrationspolitiska målet. Det mångkulturella 

utbildningssystemet får inte plats i den politiska arenan i frågor som ansvar, rättighet och 
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ömsesidiga plikter. Mångkulturalism diskuteras istället i förhållande till integrationspolitik 

(SOU, 2005:56, s.217).  

 

Forskare har kopplat ihop den monokulturalism som existerar i de svenska skolorna med en 

dominerande nationalism som existerar i det svenska samhället. Skolan i sig har varit ett 

nationellt projekt, uppbyggd för sammanhållning och medborgaruppfostran. Här hänvisar 

utredningen Det blågula glashuset till Mekonnen Tesfhuney som är docent i kulturgeografi. 

Han återger en historisk bakgrund till monokulturalism och skolan som visar att den 

monokulturalism som existerar i den svenska skolan idag fick sin grund i Upplysningen och 

innehåller därför ett delvis rasistiskt grundval (SOU, 2005:56, s.218).   

 

I utredningen Det blågula glashuset framgår det att monokulturalism i svenska skolsystemet 

har lett till att lärare strävat efter att forma klassrumskulturen genom en gemensam referens, 

där man överför det som tolkas som svenskhet som en inträdesbiljett till samhället. Störst vikt 

har lagts på det svenska språket. Här övervakas en språklig ordning som innebär ”ett språk, en 

plats” attityd som innebär att ”i klassrummet talar man svenska” (SOU, 2005:56, s.214). Även 

ämnet svenska som andra språk har omgetts av en social oprioriterad ordning där elever som 

studerat svenska som andra språk bedöms utifrån bristande kriterier, då svenska som 

modersmål blir normen för hur lärare bedömer elevers ämneskunskaper. Tesfhuney har 

reagerat mot att skolor systematiskt placerat elever med annan bakgrund under 

bedömningsskala för svenska som andra språk utan att ha gjort en individuell bedömning om 

elevens kunskaper i det svenska språket. Denna kollektiva behandling av elever med utländsk 

bakgrund, visar att skolan har bedrivit strukturell diskriminering mot elever med annan etnisk 

bakgrund än svensk (SOU, 2005:56, s.220).  

Skolverkets kunskapsöversikt ”likhet i en skola för alla”, där det beskrivs hur den svenska 

skolan har både fungerat som en institution för kunskapsinhämtning, samt institution för 

segmentering av elever. Skolan har här haft en roll i att fostra elever till sina ”förutsedda” 

platser i samhället, ur klass, köns- och etnicitets- strukturerande mönster. Kunskapsinnehållet, 

socialiseringen och färdigheter har tydligt och medvetet relaterats till olika faktorer som klass 

och kön. Skolornas metoder har tydligt illustrerat skolans system och funktion som 

upprätthållare av klass och kön, åtskilda som ojämnställda samhället (SOU, 2005:56, s.212).  

 

Även lärare kan ha en osynlig diskriminerande attityd gentemot elever med annan etnisk 

bakgrund. Ungdomar kan ”ana fientlighet” utan att faktiskt bemöta den. Flertalet enkätstudier 
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har visat att många elever med annan etnisk bakgrund upplever rasistisk mobbning genom 

skolåren utan att lärare på riktigt ingriper. Många upplever också att skolpersonalen kan 

kränka dem med nedsättande ord (SOU, 2005:56, s.221). Enkätundersökningar riktad mot 

5494 lärare runt om i Sverige visar att hela 41,5 % av de tillfrågade lärarna med etniskt 

svenska föräldrar instämmer med påståendet att  

 

Vissa kulturer kan knappast anpassa sig till det svenska samhället (SOU, 

2005:56, s.229-230).  

47, 3 % instämmer med att:  

Invandrare som tänker vara kvar i Sverige borde i sitt eget intresse bli så lika 

svenskarna som möjligt”(SOU, s. 2005:56, s.230).  

 

Utredarna menar att svenskhet som norm samt en monokulturell utbildning påverkar lärare 

och skolledningens beteende gentemot elever och föräldrar med annan etnisk bakgrund (SOU, 

2005:56, s.241).  

 

I utredningen redovisas även de många problem i genomförandet och organiseringen av 

modersmålundervisningen i Sverige. Här finns det ett tydligt glapp mellan samhällets 

intentioner med modersmålundervisningen och genomförandet av den. Skolan i fråga kan ha 

en negativ inställning till modersmålundervisningen. Det finns tydliga hinder för 

genomförandet av verksamheten, problem som modersmållärarnas dåliga arbetssituation, 

olämplig schemaläggning och brist på läromedel. Allt detta kan tolkas som att skolan i 

verkligheten inte jobbar mot att eleverna ska bevara sitt modersmål (SOU, 2005:56, s.220).   

 

I utredningen hänvisar man till det som forskarassistenten Sabine Gruber tar upp, 

rutinmässiga kategoriseringar av elever tillhörande andra grupper än majoritetsbefolkningen. 

Dessa elever kategoriseras systematiskt som ”invandrarelever” vilket innebär automatiskt en 

rad olika föreställningar om egenskaper. Dessa elever kunde kategoriseras som stökiga, 

bråkiga, slarviga, spontana och skoltrötta. Dessa föreställningar som omges kategorin 

”invandrarelever” styrde i sin tur lärarnas uppfattning om den hjälp dessa ”invandrarelever” 

behöver. Utifrån dessa föreställningar förändrades även olika åtgärder som tillämpades för 

eleverna (SOU, 2005:56, s.217).  
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Modersmålsundervisning i de svenska skolorna och synen på den hos myndigheterna har i 

Utredningen bemötts skeptiskt. Här menas det att påståendet om att skolorna tar 

hemspråksundervisningen på allvar är felaktigt. Utredarna hänvisar här till Hyltenstam och 

Toumelas arbete som granskar hemspråksundervisningen. De menar att införandet av 

hemspråkundervisning är mer en symbolisk handling. Toumela och Hyltenstam menar att 

man måste se hemspråksundervisningen som ett steg inom ramen för:  

 

Majoritetsbefolkningens ytligt uppfattande och grunt kända pluralistiska 

ideologi – något som ser bra utåt – än som ett steg mot äkta pluralism (SOU, 

2005:56, s.220).  

 

 

5. Tidigare forskning 
Idag bedrivs det ganska lite forskning kring de nationella minoriteternas situation i samhället. 

Flertalet av den befintliga forskningen som finns kring folkgruppens situation är statliga 

undersökningar och handlingar. Men det finns också forskningsmaterial som på ett grundligt 

sätt berör olika aspekter av den romska minoritetens livssituation. Som tidigare nämnt 

kommer jag att behandla strukturell diskriminering som teori i arbetet. Här nedan kommer en 

beskrivning av forskningsfältet kring romers situation, samt en beskrivning av den forskning 

som bedrivs om strukturell diskriminering som huvudämne.  

 

Rodell Olgac Christina 2006, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola – från 

hot till möjlighet, behandlar betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt till de nationella 

minoriteterna. Olgacs avhandling bygger på romska självbiografiska texter om skolan och två 

vetenskapliga avhandlingar, intervjuer med romer och icke-romer om skol- och 

utbildningsfrågor. Hon har också använt sig av deltagande observationer i en romsk 

utbildningsgrupp. I avhandlingen framkommer att många romer nu börjar se skolan som en 

möjlighet men att gensvaret från majoritetssamhället inte är så stort. Hon menar att ett 

interkulturellt perspektiv skulle kunna föra samman minoritetsgruppen med 

majoritetssamhället och där igenom att bidra till ökad allmän självkännedom.  
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En annan viktig forskning som förts om gruppens situation ur ett diskrimineringsperspektiv är 

Diskriminering av nationella minoriteter i utbildningsväsendet, 

Diskrimineringsombudsmannens rapportserie: 2008:2. Rapporten behandlar 

diskrimineringen av de nationella minoriteterna i syfte av att skapa kunskap om vilka uttryck 

diskrimineringen mot dessa grupper kan ta sig, för att bidra med kunskap om hur 

diskrimineringsprocesser kan se ut mot nationella minoriteter i utbildningsväsendet, genom 

att synliggöra minoriteternas erfarenheter av diskriminering riktad mot dem. Rapporten 

vittnar om att utbildningens utformning är av stor betydelse för minoriteternas språk och 

kulturella överlevnad. Intervjuerna visar också att skolan inte har bidragit till att stärka 

minoriteternas identitet, kultur och språk. Utbildningsmaterialet bidrar även till den 

generaliserade bilden av minoriteterna och ger en negativ beskrivning av de nationella 

minoriteternas situation i Sverige.  

 

Montesino Norma, Romer i svensk myndighetspolitik- ett historiskt perspektiv ett 

meddelande från socialhögskolan 2010:2, behandlar den svenska myndighetspolitiken mot 

romer. Arbete är en del av ett större socialpolitiskt projekt som ämnar skapa en bild av de 

svenska myndigheternas förhållande till de ambulerande grupperna i Sverige. Utredningen 

visar att den svenska statens relation och förhållningssätt till romer har efter tiden för andra 

världskriget genomgått en förändring där statens relation utvecklats från att varit 

exkluderande till att bli mer inkluderande. Denna utveckling har dock skapat en invecklad 

administrativ apparat, som ändrat definitionen av romer från ”oönskade utlänningar” till att de 

nu definieras som ”fattiga svenskar”. Studien vittnar om statens assimileringsambitioner 

gentemot romer. Men assimileringen har varit på bekostnad av romernas kultur, språk och 

levnadssätt.   

 

Ett annat viktigt forskningsarbete som behandlar de svenska minoritetsgruppernas situation i 

bland annat det svenska skolsystemet är David Sjögren, Den säkra zonen – motiv, 

åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska 

minoriteter 1913 – 1962, utgiven år 2010. Sjögrens avhandling visar att den 

utbildningspolitiska idén om en särskild statlig undervisning av vissa etniska minoriteter, 

nådde sin egentliga slutpunkt under 1960-talet. Fram tills dess hade Sverige haft en lång väg 

mot en gemensam skolgång. Men förändringarna ledde till att vissa samhällsgrupper 

utpekades som ett hot mot det framtida samhället. Minoriteters ”avvikande karaktär” hotade 

det homogena samhället. Den inkluderande retoriken har också innehållit en beskrivning mot 
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utbildningsreformen. Här blev etniska grupper särskilt uppmärksammade. 

Sjögrens avhandling visar att ett tankemönster uppstår trots olikheter inom folkgrupperna, 

samt i behandlingen av dem. Detta tankemönster kallar Sjögren för ”den säkra zonen”. Den 

säkra zonen skapas enligt Sjögren, genom att en hotbild skapas kring minoritetsgruppens 

levnadssätt och beteende. Tre hotbeskrivningar har varit väsentliga i beskrivningen av 

minoriteternas ”avvikelser” gentemot majoritetssamhället. Den ena är bilden av den fara som 

grupperna utgjorde för samhället och övrig befolkningen, den andra är det hot som 

majoritetssamhället utgjorde mot minoritetsgruppen och den tredje hotbilden är 

minoritetsgruppens hot mot sig själv. 

 

Ett tidigare arbete som jag har bidragit med inom forskningsfältet om den romska 

folkgruppen, som vars resultat bidragit till att jag nu inspirerats till att göra detta arbete är 

Ehsani Iman 2012, Romer i Sverige – en intern koloniserad folkgrupp. Denna studie gör en 

jämförelse mellan de två statliga undersökningarna SOU 1956:43 Zigenarfrågan – 

betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning, och SOU 1960:41 Samernas skolgång: 

betänkande avgivet av 1957 års nomadskolutredning. Studien tar upp romers och samers 

skolsituation, boendesituation, den ambulerande livsstilen och majoritetssamhällets 

kolonialismförsök gentemot dessa minoriteter. Resultatet visar på tydliga 

tvångsassimileringsförsök riktad till de två folkgrupperna. Men koloniseringen och 

tvångsassimileringen hade olika karaktärer. Medans romers kulturella särart sågs som ett hot 

mot majoritetssamhället, så försökte majoritetssamhället hålla kvar samerna inom 

konstellationer som inte tillät folkgruppen att utvecklas, då man ansåg att samernas kulturella 

särart utgjorde grunden till majoritetsgruppens grundkultur.    

 

Två arbeten som behandlar den strukturella diskrimineringen är, Statens offentliga 

utredningar 2005:56 Det blågula glashuset, betänkandet av utredningen om strukturell 

diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Detta arbete har behandlat olika 

diskrimineringsprocesser mot olika minoritetsgrupper i samhället. Här har delegationen lyft 

fram många viktiga faktorer som alla visar på pågående strukturella och institutionella 

diskrimineringsprocesser i samhället mot minoritetsgrupper i helhet, men speciellt mot romer 

och muslimer. Den andra undersökningen är Institutionell diskriminering: makt kultur och 

kontroll över invandrares livsvillkor, skriven av Tom R. Burns. Denna undersökning lyfter 

upp den strukturella diskrimineringens olika nivåer. Den klargör för vad strukturell 

diskriminering är och på vilket sätt den tar sin form. Burns menar att diskriminering som 
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utövas av olika myndigheter, politiska partier, institutionella aktörer och privata företag är 

oftast informellt accepterad och får stöd av majoritetssamhället. Diskrimineringen från dessa 

aktörer bemöts oftast med tolerans och ”låt gå - attityd”.  

    

 

6. Metod och material  
Skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ forskning är till en viss del uppdelad i 

naturvetenskap och humanvetenskapliga metoder och ideal. Det talas exempelvis om att 

forskningen bygger på ”hårddata” och ”mjukdata” (Stukát, 2011, s. 34). Den kvalitativa 

forskningen har sin grund i humanistisk vetenskap med hermeneutik, fenomenologi och 

filosofi som grund. Huvudfunktionen för en kvalitativ forskning är att tolka och förstå de 

resultat som forskningen tar fram, i syfte av att karaktärisera och gestalta något. Syftet är inte 

att förklara, förutsäga eller generalisera något (Stukát, 2011, s. 36).  

Denna undersökning är en kvalitativ studie, som ämnar studera romers situation i den svenska 

skolan utifrån SOU Zigenarfrågan (1956:43), och SOU Romers rätt (SOU 2010:55). Att 

metoden är kvalitativ innebär att undersökningen försöker kategorisera romers situation i den 

svenska skolan. Den kvalitativa undersökningen försöker systematiskt skapa hypoteser eller 

antaganden (Eklund, 2012, s.5). Den kvalitativa analysen sker genom en kombination av 

koncentration, strukturering och tolkning. Metoden kan utformas och varieras utifrån det som 

passar bäst för själva studien. Analysen är beroende av detaljseende, analytisk förmåga och 

motivation. Viktigt är att forskaren har god förståelse av det egna studieområdet i en 

kvalitativ undersökning. Där av bör all material läsas noggrant, så att meningsfulla enheter 

identifieras och kategoriseras (Fejes & Thornberg, 2009, s.32-33). Olika kännetecken för den 

kvalitativa undersökningen är; 

• Att forskaren fokuserar intresset på öppen och tydlig empiri  

• Forskaren utgår ifrån studieobjektets perspektiv 

• Det nära förhållandet mellan forskaren och studieobjektet  

• En inriktning på ett riktig och autentiskt sätt, fånga aktörernas egna 

verklighetsuppfattningar, tankesätt och motiv 

• Att forska i olika faser kan flyta in i varandra och bli parallella 

• Problemformulering kan ske samtidigt som datainsamlingen och i samband med att 

analysen påbörjas 

• Att metoden kan visa på totalsituationen, vilket kan möjliggöra en ökad förståelse för 
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olika sociala processer och sammanhang  

• Att metoden innebär intensiv forskningsprocess av varje enskild undersökningsenhet 

• Att urvalet av material eller forskningsobjekt inte behöver vara representativ utan kan 

vara det som kan fattas som otypiskt  

• Den kvalitativa studien är flexibel till skillnad ifrån den kvantitativa studien som 

präglas mer av strukturering (Eklund, 2012, s.5-6) 

 

Denna undersökning är även en komparativ studie. Genom den komparativa studien kan 

forskaren pröva och utveckla teorier om olika strukturella likheter och skillnader av minst två 

olika fenomen eller objekt. Genom den komparativa metoden kan exempelvis länder, 

organisationer eller politiska partier granskas och jämföras i syfte av att framställa likheter 

och skillnader mellan det som granskas eller forskas om (Denk, 2002, s.7-8). Denna 

komparativa studie är förklarande i sin karaktär. I en förklarande komparativ studie förklaras 

varför en situation ser ut som den gör. Den förklarande studien ställer frågor som varför det 

kan finnas likheter och skillnader mellan två olika fenomen. En viktig aspekt här är relationen 

mellan teorin och analyserandet av materialet, då studien vill uppnå sitt syfte genom denna 

relation (Denk, 2002, s.7-8).  

 

Material 
I denna undersökning ligger fokus på romers situation i den svenska skolan genom en analys 

av två statliga undersökningar som båda har lagt stor vikt på frågan om romer och skolan. 

Materialen är som tidigare nämnt från två olika tidsperioder med 54 år emellan dem. Den 

första av dem är Statens offentliga utredningar 1956:43 Zigenarfrågan. År 1954 

bemyndigade chefen för Socialdepartementet tre utredningsmän som skulle leda utredningen 

Zigenarfrågan som syftade till att kartlägga samt utreda möjligheterna för tillämpningen av 

olika assimileringsåtgärder för romers anpassning till samhället. Socialdepartementets chef 

utsåg socialdemokraten och riksdagsledamoten i den andra kammaren, Gösta Netzén som 

ordförande för denna utredning. Gösta Netzén var jordbruksminister, journalist och 

landshövding i Malmöhus län. Zigenarutredningen tittade på olika aspekter av romers 

livsuppehälle och situation som bostadsförhållande, genom att kategorisera gruppen som de 

bofasta och de ambulerande, utbildningsläget, gruppens integrationsläge, 

levnadsförhållanden, arbetssituation. Utredningen Zigenarfrågan är intressant då den ledde 

till att romska barn inkluderades i den obligatoriska skolan. En viktig aspekt i detta är 
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behandlingen av gruppens boendesituation. Detta är viktigt då det mesta kring romers 

”avvikande” livsuppehälle och underminerade situation gentemot majoritetssamhället, tycktes 

bero på gruppens ambulerande livsstil. Förslaget från utredningen var att romer skulle från 

den ambulerande livsstilen som gruppen traditionellt befattade sig med, nu bli bofasta. Detta 

förslag var också i linje med delegationens mål om att uppnå en ordnad skolsituation för 

folkgruppen.  

 

Den andra utredningen som också är denna studies huvudmaterial är, Statens offentliga 

utredningar 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Regeringen beslutade att 

år 2006 den 14 september inrätta en delegation för romska frågor. Som ansvarig för 

delegationen valdes demokratiambassadören Maria Leissner. Delegationens uppdrag var att 

bland annat genom utredningen inhämta och sammanställa kunskaper och erfarenheter som 

finns om folkgruppen samt lägga förslag på hur romers livsvillkor kunde förbättras. 

Utredningen behandlar den romska minoritetens situation på ett genomgripande sätt. Även 

här görs det en koppling mellan skola, bostadssituation, segregation samt arbete. Men också 

olika rättigheter för gruppen som delaktighet och inflytande, rätt till språket romani chib, 

hälsa, social välfärd samt kultur. Denna undersökning har lagt stort fokus på romer i den 

svenska skolan samt boendesituationen. I dessa ämnen har Delegationen för romska frågor 

lagt stor vikt på behovet av en heterogen lärarkår och personal i skolan för att bemöta de allt 

mer heterogena elevgrupperna. Detta skulle kunna förändra och förbättra relationen mellan 

romer och skolan. Gällande bostadsmarknaden har utredningen kommit fram till att ”rätt till 

bostad principen” inte existerar för alla och att bostadssegregation har utökat klyftorna mellan 

folkgruppen och skolan. 

 

Uppsatsen undersöker remissvaren till SOU Romers rätt, utfärdat av Delegation och forum 

med Roma och Sinti, Skolverket, Högskoleverket, Diskrimineringsombudsmannen, Boverket 

och Länsstyrelsen. Dessa remissvar undersöks i syfte att skapa en fördjupad bild av den 

respons som utredningen SOU Romers rätt har fått bland myndigheter och representanter för 

romer. Den reaktion som utredningen Romers rätt har skapat bland dessa intressegrupper är 

av betydelse då remissvaren visar effekten av utredningens förslag på åtgärder hos dessa 

intressegrupper.  
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7. Disposition  
Denna undersökning är upplagd utifrån principerna för en komparativ förklarande studie, där 

analysen börjar först med att undersöka undersökningen Zigenarfrågan (SOU 1956:43). 

Fokus för analysen har varit på skolfrågan, men bostadssituationen har även behandlats då det 

under undersökningens gång visat sig vara en nyckelfaktor i behandlingen av romerna och 

formandet av romernas skolsituation. I linje med den förklarande komparativa studiens 

principer om en nära relation mellan teorin om strukturell diskriminering och analysen av 

utredningen Zigenarfrågan har jag använt mig av Forsknings Institutets rapport från 2005, 

Institutionell diskriminering: makt, kultur, och kontroll över invandrares livsvillkor av Tom 

R. Burns för att kartlägga och belägga den strukturella diskrimineringen mot romer. Eftersom 

SOU 1956:43 Zigenarfrågan är från år 1956, har själva kartläggningen av strukturella 

diskrimineringsprocesser i utredningen varit av särskild betydelse, då teorin om strukturell 

diskriminering inte var vanligt förekommande under denna period. Ett tecken för detta är att 

utredningen inte någonstans talar om en riktad diskriminering mot folkgruppen. Här talades 

det istället om ordnandet av romernas livssituation.  

Upplägget här är följande; analys av Zigenarfrågan (SOU 1956:43), sedan kartläggning av 

strukturell diskriminering riktad mot romer genom jämförelse med Forsknings Institutets 

notat 6/2005, och slutligen kommentarer från mig. Detta mönster är systematiskt 

förekommande genom hela analysen av utredningen Zigenarfrågan. 

I del två av analysen har Romers rätt (SOU 2010:55) analyserats. Även här har principerna 

för en förklarande komparativ studie efterföljts noggrant. Fokus har även i denna del varit på 

skolfrågan. Boendesituationen har också här behandlats då vikten av bostadssegregation varit 

avgörande för romernas skolsituation i modern tid. I denna del har teorin införlivats i analysen 

genom att olika aspekter av utredningen Det blågula glashuset, betänkandet av utredningen 

om Strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet SOU (2005:56), 

lyfts fram. Jag har i denna del av analysen gjort en sammankoppling mellan presentationen av 

romers situation i skolan i Romers rätt (SOU 2010:55) och de diskrimineringsprocesser som 

presenteras i Det blågula glashuset.  

 

Upplägget här har varit detsamma som i första delen av analysen. Analys av Romers rätt 

(SOU 2010:55), sedan kartläggning av strukturell diskriminering riktad mot romer genom 

Utredningen Det blågula glashuset SOU (2005:56), och slutligen kommentarer från mig.  
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Avslutningsvis innan resultatdelen, behandlas remissvaren från utvalda myndigheter och 

intressegrupper.  

 

8. Källkritik  

Denna undersökning behandlar huvudsakligen romers situation i den svenska skolan. Alla 

källor som framställts här är i största del statliga undersökningar men även en enstaka 

forskningsrapport. Detta innebär att de källor som använts är i huvudsak koncentrerad kring 

myndigheter och utredarnas syn och tolkning av romers situation i den svenska skolan. 

Problemet blir att det kan vara en vinklad bild som presenteras i undersökningsmaterialet. 

Men i denna undersökning är även den vinklade tolkningen eller bilden som presenteras av 

betydelse för analysen och teorin om strukturell diskriminering. Detta då teorin delvis berör 

just dessa processer. Utgångspunkten i materialinsamlingen har varit att samla in material 

som specifikt behandlar romers skolsituation. Vid insamlingen har jag till en början samlat in 

så mycket material som möjligt, för att sedan göra ett urval. Detta har försvårat urvalet av 

materialet då det mesta är av intresse. Jag vill förtydliga att under tiden för Zigenarfrågan 

SOU så var antalet romer vid inventering gjord av Zigenarutredningen, 750 personer. Men 

under tiden för Romers rätt SOU så var antalet romer som presenterades av Delegationen för 

romska frågor 50 000 personer. Detta är viktigt att framhålla då den senare utredningen 

behandlar en mycket större folkgrupp. 
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9. Analys 

9.1 Zigenarfrågan SOU 1956:43 

Den 19 mars år 1954 bemyndigade chefen för Socialdepartementet tre utredningsmän som 

skulle undersöka frågan om åtgärder för romernas anpassning till det svenska samhällslivet. 

Utredarna antog benämningen ”Zigenarfrågan” för utredningen (SOU, 1956:43, s.6). 

Utredningen Zigenarfrågan bemyndigades till Gösta Netzén som ledde undersökningen. Den 

färdiga utredningen överlämnades år 1956 den 9 november av Netzén, Arthur Widén, 

Johannes Onsjö och Olof Särnmark. Gösta Netzén, Johannes Onsjö och Arthur Widén var alla 

ledamöter i riksdagens andra kammare. Olof Särnmark var kanslisekreterare i 

Socialdepartementet. Särnmark var sekreterare för utredningen. Onsjö och Widén hade som 

uppgift att leda utredningsmännens arbete (SOU, 1956:43, s.5-6). Zigenarutredningens 

uppdrag var att titta på möjligheterna kring ”lösningen” av romernas ambulerande livsstil. 

Myndigheternas ambitioner var att påverka romernas ambulerande livsstil och på så sätt 

integrera folkgruppen i övriga samhället. Därför skulle utredningen titta på de hinder som 

förelåg att romerna lämnade den ambulerande livsstilen bakom sig. Zigenarutredningen skulle 

även titta på romernas utbildningssituation och möjligheterna till att inkludera de romska 

barnen i den obligatoriska skolan, eller om särskilda föranstaltningar skulle ordnas för att 

bemöta frågan om de romska barnens utbildningssituation (SOU, 1956:43, s.7-8).  

  

I utredningen Zigenarfrågan beskriver utredarna romernas livssituation. Här beskrivs de 

ambulerande romernas situation som särskilt otillfredsställande och ohållbar. Romernas 

miserabla levnadsförhållande och utbildningsnivå förklarades som en anledning till varför 

förändringar i gruppens levnadsvanor nu var nödvändiga och befogade. Zigenarutredningen 

menade därför att det inte längre gick att romerna håller sig fast vid sina traditioner och 

ambulerande livsstil. Det skulle vara omöjligt för romerna att leva ett drägligt liv om de inte 

anpassar sig till majoritetssamhället, menade delegationen. Även om inte alla romer önskade 

att bli bofasta så menade delegationen att det fanns en majoritet som uttryckte en vilja till 

detta. Zigenarutredningen menade att ett ordnande av deras situation skulle leda till att resten 

av gruppen också skulle välja bofasthet i stället för den ambulerande livsstilen (SOU, 

1956:43, s.17-18). 
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Tom R. Burns menar i sin rapport om institutionell diskriminering att 

grupptrycksdiskriminering fungerar i situationer där det föreligger en institutionell 

maktstruktur (Burns, 2005, s.17).  

 

Här använder utredningen sig av just en grupptrycksdiskriminering för att uppnå en 

förändring i romernas livssituation som skulle innebära att romerna nu skulle anpassa sig till 

majoritetssamhället.    

 

9.2 Romers utbildning och betydelsen av dess förbättrande 

Zigenarutredningen beskriver analfabetism som en typ av handikapp i det allt mer moderna 

samhället. På en personlig nivå menar man att analfabetism innebär en stor isolering från 

större delar av samhället, stark begränsad valfrihet inom arbetsmarknaden samt utkomsten av 

olika möjligheter (SOU, 1956:43, s.51). Under tiden för utredningen Zigenarfrågan 

rapporterades att 32 % av romerna var läskunniga medan 30 procent av dessa kunde skriva. 

Därför kan man säga att uppskattningsvis 70 % var analfabeter. Av dem som kunde läsa och 

skriva hade 9 % gått i skolan mellan 6 till 7 år, medan 22 % hade gått i skolan endast kortare 

tid. Detta visar att analfabetism bland romer var väldigt vanlig och ledde till stora problem för 

gruppen. Analfabetismen försvårade även de statliga integrationsplanerna för den romska 

gruppen, ansåg utredarna (SOU, 1956:43, s.16). Utredarna uttrycker därför i Zigenarfrågan 

att analfabetismen var den främsta anledningen till romernas dåvarande svåra situation i 

landet, både på ett ekonomiskt och socialt plan. Utredningen förutspådde en försämring i 

romernas situation om analfabetismen inte bekämpades. Utredarna till Zigenarfrågan ansåg 

därför att hjälp skulle leda till de romska barnens delaktighet i den skolform som erbjöds 

majoritetsbefolkningens barn skulle vara det bästa sättet att bekämpa analfabetismen (SOU, 

1956:43, s.51).  

 

Detta kan jämföras med det som Burns tar upp, problematiken med att lagliga normativa 

begränsningar är en vanlig form av strukturell diskriminering. Här favoriseras 

majoritetsbefolkningen framför minoriteter, detta både formellt och informellt. Under sådana 

förhållanden kan skillnader i behandlingen av olika grupper tillåtas (Burns, 2005, s.19). 

 

Utredningen Zigenarfrågan hänvisar här till de lösningar som tillämpas för 

majoritetsbefolkningen för att komma fram till en lösning på romers skolfråga, detta utan att 

ta hänsyn till folkgruppens kulturella särart. 
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9.3 Den ambulerande skolundervisningen 

Utredningen redogör att mellan åren 1943-1952 hade varje år (förutom ett år) utgått 

statsbidrag för en ”viss” skolverksamhet för den romska befolkningen. Denna skolverksamhet 

fungerade på så sätt att en grupp lärare under sommarmånaderna varje år följde det större 

läger tillhörande de ambulerande romerna och höll lektioner för barn och vuxna i läsning och 

skrivning samt matematik. Utredningen Zigenarfrågan gjorde dock det konstaterandet att den 

”ambulerande skolverksamheten” inte haft någon större framgång, delvis då verksamheten 

varit begränsad i frågan om tid, lärare och resurser. Det har också varit svårt för 

organisationer som Svensk Zigenarmission som administrerade den ambulerande 

skolverksamheten att hitta lämpliga lokaler där man kunde tillämpa utbildningen i (SOU, 

1956:43, s.51-52).  

Här finns paralleller med Burns tankegångar där han pekar på institutionella aktörers specifika 

maktpositioner, som kan vara avgörande för utvecklingen av olika gruppers eller individers 

livsvillkor. Inom institutionell maktföring kan diskriminering förekomma när omdömen och 

handlingar utförs. Enskilda aktörer och personer med nyckelroll som ”gatekeepers” kan ta den 

avgörande beslutet över hur resurser tilldelats (Burns, 2005, s.11-12).  

 

Utredarna beskriver att romerna under tiden för och innan utredningen delade in sig i allt 

mindre grupper och då hade lägren varit alltför små för att bedriva ambulerande 

skolverksamhet i (SOU, 1956:43, s.51-52). Men ett av de största hindren för den ambulerande 

skolverksamheten var bristen på lämpliga skollokaler. I regel hade undervisningen fått äga 

rum under bar himmel eller under något tält. Organisationen Svensk Zigenarmission hade vid 

ett flertal gånger ansökt om bidrag för bättre skoltält för att möta problemen med dåliga 

skollokaler men hade inte fått något gehör (SOU, 1956:43, s.52). Baserad på 10 års erfarenhet 

av den svårighet som de ambulerande skolorna förde med sig ville utredningen fastslå att 

verksamheten inte utgjorde någon relevant utbildningsform. Av de 75-100 elever som fått ta 

del av utbildningsformen var det bara ett fåtal som hade lärt sig att läsa, skriva och räkna på 

en nivå som de kunde få praktisk nytta av sin utbildning i det verkliga livet. Men 

utbildningsformen hade också många nyttiga delar, upplevde utredarna till Zigenarfrågan. 

Den kunskap som de romska barnen åtagit sig genom utbildningen, hade byggt upp elevernas 

självtillit och egenvärde. Lägerskolornas lärare anställdes också som kuratorer för romerna i 

läger och då kunde de tillrättavisa romerna på olika sätt, förklarar utredningen exempelvis 

genom att lösa folkbokföringsfrågor, ordna med läger platser, samt upprätthållande av kontakt 

med olika myndigheter (SOU, 1956:43, s.53).  
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I texten ovan beskrivs olika problem som den ambulerande undervisningen innebar. Det 

största hindret för en effektiv utveckling av denna utbildningsform som i sin tur var anpassad 

för romernas ambulerande livsstil och kultur, beskrivs vara bristen på resurser. Om 

makthavarna under perioden för utredningen hade satsat på att utveckla skolformen genom att 

vidta åtgärder för att uppnå en effektivare undervisning, istället för att försöka assimilera 

romerna, så hade romerna i sin tur inte behövt anpassa och ge upp sitt ambulerande livsstil för 

att behoven av en förändring i romernas utbildningssituation skulle uppnås.  

 

9.4 Förslag för ordnandet av skolfrågan 

Två olika förslag framgick av utredningen Zigenarfrågan för ordnandet av skolfrågan.  

Skolhemstanken och folkskolan. Skolhemstanken gällande förslaget om inrättande av 

skolhem för romska barn ville utredningen avråda att en sådan lösning tillämpas, även om 

något formellt förhinder för sammanförandet av de romska barnen till skolhem inte finns. 

Lagen om den allmänna skolplikten förelåg även för de romska barnen, därför så fanns det 

inga principiella förhinder för att de romska barnen skulle kunna placeras i en sådan 

anordning. Men utredningen ville ändå avråda ett sådant åtagande för de romska barnen, då 

detta skulle ha inneburit direkta tvångsåtgärder mot romerna och utredarna ville avråda från 

sådana tilltag. Utredarna vädjar istället om respekt för romernas särskilda egenart och kultur. 

Att de romska barnen skulle placeras i skolhem skulle ha inneburit en särbehandling av de 

barnen. Så även om de principiella problemen skulle innebära skäl till inrättandet av särskilt 

skolhem för romska barnen så skulle kostnaderna för denna organisation blivit väldigt hög, 

ansåg utredarna till Zigenarfrågan (SOU, 1956:43, s.54).  

 

Förslaget om folkskolan var enligt utredarna på Zigenarfrågan, Skolöverstyrelsen, 

socialtjänsten samt stiftelsen Svensk Zigenarmission en lämplig åtgärd att utgå ifrån. Här 

igenom kunde man skapa förutsättningar för romers skolfråga utifrån ”vanliga” förhållanden. 

Detta tycktes vara idealet för att de romska barnen skulle uppnå likvärdighet med de andra 

svenska barnen, gällande skolutbildningen. Utredningen ville också fastslå att de romska 

barnen även besatt en likvärdig intellektuell nivå som de andra svenska barnen. Därför skulle 

de romska barnen kunna tillgodogöra sig utbildningen på samma nivå (SOU, 1956:43, s.55).  

 

Frågan om de äldre romska barnens skolundervisning eller specialundervisning som 

utredningen kallar det, var också ett ämne som diskuterades av delegationen. Dessa barn som 

ansågs ha hamnat efter i utvecklingen i skolan då de passerat 10 år innan de skulle innefattas i 
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obligatoriska skolan, fick inkluderas i den specialundervisning som erbjöds. Denna 

specialundervisning hade tre olika karaktärer; specialundervisning för psykiskt 

utvecklingsstörda barn, barn med tal- läs och skrivsvårigheter samt undervisning i svenska för 

statslösa och utländska barn. Delegationen hänvisade för de äldre romska barnen till de redan 

existerande bestämmelserna som fanns existerade för specialundervisningen (SOU, 1956:43, 

56).  

 

9.5 Frågan om romers ambulerande levnadssätt och fast bosättning 

Ett problem som presenterades i Zigenarfrågan här samman med romers ambulerande livsstil 

och gruppens analfabetism. Utredningen beskriver att de romer som inte vistades regelbundet 

på samma område eller inte ens vissa delar om året uppehöll sig under samma plats, kunde 

inte heller hålla barnen i skolan. I vissa fall har romska familjer ändå försökt att ge barnen, 

trots ambulerande livsstil, en utbildning men då har utbildningen blivit ineffektiv och 

splittrad. Detta menade utredningen ledde till att de ambulerande romerna hade knappt något 

års utbildning. Den ambulerande livsstilen hade också lett till att kontrollen över barn som var 

skolpliktiga verkligen fullföljde sin plikt, inte kunde fullföljas. En del romer var inte heller 

kyrkobokförda och därför var dessa utanför samhällets tillsynsmöjligheter. Detta gör det 

också svårt för vederbörande skolor i olika disktrikt att veta var romerna håller till (SOU, 

1956:43, s.55). För att uppnå ordnad skolgång för de ambulerande romernas barn, menade 

utredarna på Zigenarfrågan att åtgärder är nödvändiga för att göra romerna fastbebodda, 

åtminstone för skolhalvåret. Det är genom detta förslag som Zigenarfrågan menade att man 

långsiktigt kunde lösa skolfrågan för romska barn och motverka analfabetism (SOU, 1956:43, 

s. 55).  

 

9.6 Skolfrågan för de bofasta romerna 

Utredningen Zigenarfrågan meddelar att det inte borde vara svårt för kommunerna att ordna 

skolplats för de romska barn som inträder i skolåldern. Men det skulle bli en större utmaning 

att ordna plats för de barn som kommit en bit upp i skolåldern. Barn som redan uppnått år 10-

12 kan inte placeras i vanliga klasser då de kommit efter i utbildningen. Men det bästa borde 

ändå göras av situationen. De ska som minsta krav kunna läsa och skriva. För ordnandet av 

skolan för de äldre barnen behövdes det en utredning där man kunde mäta deras kunskaper. 

Då vanliga klasser inte dög för de barn som kommit upp i åldern så föreslogs det särskild 

undervisning. Utredningen hänvisade till de redan existerade typerna av särskild undervisning 

för de romska barnen, utredarna föreslog att special undervisningen för de romska barnen 
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skulle uppnå sex lektions timmar i veckan. För de disktrikt som samordnade sådan 

specialundervisning för de romska barnen föreslog utredarna statsbidrag (SOU, 1956:43, 

s.57).  

 

Denna företeelse kan man härleda till det som Burns talar i sin rapport om Statistisk 

diskriminering. Denna form av diskriminering utövas av ”gatekeepers” som genom att 

generalisera låter egenskaper hos en liten grupp, eller fåtal individer gälla hela kategorin eller 

hela gruppen. Baserad på erfarenhet av en liten grupp kan alltså situationen för en större 

grupp avgöras (Burns, 2005, s.20).  

 

Återigen problematiseras romers kulturella särart genom att Zigenarutredningen 

problematiserar den ambulerande livsstilen. I beskrivningen av de ambulerande romernas 

levnadssätt och skolfrågan för de bofasta romerna, har utredningen lagt särskild vikt på två 

falanger i gruppen som var väldigt olik varandra i frågan om levnadssätt. Den ena var 

ambulerande, här lades särskild koncentration på den delen som inte var bofasta en längre tid 

någon gång under året. Den andra gruppen var de bofasta romerna som beskrivs som lätt 

hanterliga. Så pass att utredningen knappt problematiserar deras situation.  

 

9.7 De ambulerande romernas skolfråga 

Utredarna menar att de ambulerande romska barnen också borde kunna erbjudas 

tillfredställande utbildning. Dessa barn kunde också erbjudas utbildning under liknande 

förutsättningar som de bofasta romska barnen. Men då skulle tonvikten vara på den särskilda 

undervisningen än vid klassundervisning. Utredarna beskriver att de känner till svårigheterna 

för de lokala skolmyndigheterna att kontrollera om alla skolpliktiga barn som innefattats 

skolplikten, verkligen fullföljer denna plikt. Men utredningen ville ändå ifrågasätta om 

skolmyndigheterna fullgjort sin skyldighet att övervaka de romska barnens skolgång. För de 

romska barn som befann sig i ort där de inte var kyrkobokförda, hade skoldistrikten inte 

skyldighet att mottaga dessa barn i skolorna. Därför föreslog utredarna även att en allmän  

skyldighet skulle införas för skoldistrikten att mottaga de romska barn som inte är 

kyrkobokförda på den plats de befinner sig (SOU, 1956:43, s.57-59).  
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10. Romers boendesituation och skolan i SOU 1956:43 Zigenarfrågan 
Utredarna till Zigenarfrågan menade att den ambulerande livsstilen förde med sig mycket 

svårigheter för romerna. Ett problem som den ambulerande livsstilen fört med sig är att 

utbildningen för dem som studerat inte varit regelbundet, vilket lett till att utbildningen för 

dem som deltagit i olika utbildningsprogram som sommarskola varit knapphändigt (SOU, 

1956:43, s.55). Utredarna delar upp romer som skulle behöva bostäder i tre olika grupper, de 

bofasta romerna, de ambulerande romerna som önskar sig fast bosättning och de ambulerande 

romer som inte önskar sig fast boende. Bland de som önskade sig fast boende året om fanns 

det även de romer som önskade sig fast boende endast under vinter (SOU, 1956:43, s.65).   

 

Ett annat problem som nämns är att någon ordentligt registrering av barn i skolåldern inte 

gjorts som resultat av den ambulerande livsstilen. Utredarna bedömer därför att romernas 

ambulerande livsstil placerar gruppen utanför samhällets olika tillsynsmöjligheter. Kravet om 

skolplikt under tiden för utredningen var sammankopplad till individers kyrkobokföring, och 

romer på grund av sin ambulerande livsstil var oftast inte kyrkobokförda. Utredningens 

förslag om lösning till detta var att åberopa behovet av fasta bostäder för romer och ett stopp 

för den ambulerande livsstilen. Utredningen kallade därför romernas fasta boende som en 

nyckel till en hållbar utveckling för romernas skolsituation (SOU, 1956:43, s.55).   

De fasta bostäderna skulle enligt utredarna reducera de svårigheter som romer stod inför i 

överlag, men att ordna fasta bostäder var problematiskt (SOU, 1956:43, s.16). Det dåliga 

utbudet av bostäder gjorde situationen så svårt att de romer som sökte fasta bostäder oftast 

fick bo i bostäder som inte höll en ordentlig standard, ur ett hälsoperspektiv. Men utredarna 

menade att problemet med bostädernas dåliga standard inte skulle vara en avgörande faktor i 

frågan om romer skulle vara bofasta eller inte. Det viktiga var att få bukt med problemet med 

romers ambulerande livsstil och kultur (SOU, 1956:43, s.65-66). Utredningen uttrycker att det 

finns ett flertal problem som bör ses över för bostadssituations ordnande. Förutom bristen på 

bostäder som tidigare nämnts, så åberopade utredningen på svårigheter kring romernas 

praktiska förmåga och psykiska tillstånd (SOU, 1956:43, s.65).   
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11. Romers rätt 2010:55 – en strategi för romer i Sverige 

Regeringen beslutade år 2006 den 14 september att inrätta en delegation för romska frågor. 

Förutom Maria Leissner som var ledare för Delegationen för romska frågor så var Angelina 

Dimiter Taikon som är hemspråkslärare i romani chib, Christina Johnsson doktorand i juridik, 

Soraya Post ordförande i International Roma Women Network, professor och sakkunnige 

Charles Westin med och överlämnade den färdiga utredningen Romers Rätt – en strategi för 

romer i Sverige (SOU 2010:55) till regeringen år 2010 juni. Delegationen skulle inhämta, 

sammanställa analyser och redovisa den kunskap som finns på området.  

 

Delegationen för romska frågor inrättades i syfte av att bemöta de internationella riktlinjer 

som finns för främjandet av mänskliga rättigheter. Delegationens arbete skulle vara ett steg 

mot ett förbättrande av romernas situation i Sverige.  

Delegationen skulle jobba mot att främja och stödja kommunala projekt och verksamheter 

som riktades mot romer i syfte av att förbättra folkgruppens liv i Sverige. Delegationen skulle 

slutligen uppmuntra och sprida kunskap om romer och romers situation samt sprida dessa 

erfarenheter mellan kommuner och myndigheter (SOU, 2010:55, s.4). Delegationen har också 

under arbetets gång utfört ett extra uppdrag där romernas relation till majoritetssamhället och 

majoritetssamhällets relation till romer kartlagts. Kartläggningen har lett till att delegationen 

bildat Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö (SOU, 2010:55, s.74).  

 

11.1 Romers rätt till utbildning 

I utredningen Romers Rätt tar Delegationen inledningsvis sin utgångspunkt i FN:s allmänna 

förklaring för mänskliga rättigheter och Rasdiskrimineringskonventionen. Alla ska ha rätt till 

utbildning som också ska vara kostnadsfri i grundskolan, samt obligatorisk. Enligt FN:s 

sociala - ekonomiska kommitté är utbildning en rättighet i sig men också en nödvändig 

förutsättning för genomförandet av andra rättigheter. Utbildning bidrar till möjligheter för 

individer att ta sig bort från ekonomisk och social marginalisering, både för vuxna och barn. 

Individen kan ändra sin egen situation och ta sig ur fattigdomen. Utbildning bör även vara 

flexibel och anpassningsbar efter samhällets olika förändringar. Den ska bejaka elevernas 

olika behov efter elevernas olika kulturella och sociala bakgrund. Detta sätter barnens behov i 

centrum. Varken barnets föräldrar och myndigheter eller andra förmyndare får behandla 

barnets utbildning som en fråga om valfrihet. FN och UNESCO menar att diskriminering 

inom utbildning är så pass allvarligt att den hindrar de mänskliga rättigheternas realisering. 
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Därför har FN och UNESCO vidtagit särskilda åtgärder för särbehandling i skolan. 

Utbildningen ska motverka alla stereotypa könsroller i skolan och utbildningen och den ska 

motverka att flickor slutar i skolan i förtid (SOU, 2010:55, s.305).  

 

Rasdiskrimineringskonventionen menar att alla utbildningar ska vara formade och ge kunskap 

så att olika rasdiskrimineringar motverkas. Respekt mellan människor ska byggas och främjas 

i utbildningen. UNESCO:s konvention om diskriminering framhåller ett antal förbud mot 

diskriminering inom utbildningsväsendet. Diskriminering i detta sammanhang ska förstås som 

om varje uteslutning, åtskillnad, företräde som grundas på ras, kön, hudfärg, religion, politik 

eller åskådning, nationellt eller socialt ursprung, ekonomiska villkor eller ursprung, eller det 

som har till syfte att omintetgöra eller påverka likabehandlingsvillkor i utbildningen. Det är 

exempelvis otillåtet att placera barn från en särskild grupp i en särskild utbildningsform om 

detta inte är i linje med föräldrarnas önskemål. Därtill har minoriteter rätt att driva egna 

utbildningsformer så länge dessa utbildningsformer inte hindrar deltagarna från att ta del av 

övriga samhällets kultur, språk eller samhällsliv. Utbildningen måste ge en bild av samhället 

som helhet. Europarådets ramkonvention ger också minoriteter rätt att lära sig sitt 

minoritetsspråk. Utbildningen bör också ge personer från olika minoriteter och majoriteter, 

kunskap om nationella minoriteters och majoriteters historia, kultur, religion och språk (SOU, 

2010:55, s. 306-307).  

 

Delegationen hade som uppgift att genom denna utredning ge förslag på hur romers situation i 

samhället ska förbättras. Enligt Delegationen är frågan om utbildning en av de viktigaste 

frågorna, då utbildningen är det bästa verktyget bort från en social och ekonomisk 

marginalisering. Utredningen anser att situationen för romsk minoritet inte är den bästa och 

långt ifrån tillfredställande. Trots att romer sedan 50 år tillbaka haft tillgång till utbildning så 

går en liten andel av romska barnen ut från grundskolan med fullständiga betyg. Många romer 

avslutar skolan i förtid. Utredarna lyfter upp flera olika anledningar till den rådande 

situationen i utbildningen. Exempel på dessa kan vara brist på romska förebilder, både inom 

skolan och i samhället. Trakasserier, diskriminering, bristande kunskap om romer och de 

rättigheter som gruppen tar del av i samhället och utbildningen. Brister i skolan vad det gäller 

uppföljning samt åtgärder. Föräldrarnas bristfälliga utbildnings bakgrund leder även till en 

svag studietradition. Utredningen nämner dock att det idag saknas en saklig statistik över 

unga romer i Sverige, därför är det svårt att få en samlad bild av utbildning och resultat för 

romer i jämförelse med andra ungdomar. Det som Delegationen grundar sin analys på är 
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information från olika kommuner. Utredningen menar att romer har som tidigare nämnts varit 

i Sverige i över 500 år men mångfalden inom gruppen är stor. Det finns nyanlända grupper 

som bidrar till att påverka statistiken kring nivån av gruppens utbildningssituation och resultat 

i helhet. Utifrån dessa nyanlända romers påverkan på resultatet av hela gruppens 

utbildningssituation blir det mer naturligt med de otillfredsställande studieresultaten som 

romska barn förknippas med i jämförelse med ungdomar från andra grupper (SOU, 2010:55, 

s.308).  

 

Men situationen för den romska minoriteten i skolan är annan än den som direktiven hänvisar 

till. Delegationen för Det blå gula glashuset hänvisar till Nihad Bunars undersökning som 

visar på att mångkulturell utbildning i Sverige i praktiken egentligen är monokulturell. Här 

används en pedagogik som utgår från att assimilera barn med invandrarbakgrund.  

Vissa forskare kopplar ihop den monokulturalism som existerar i de svenska skolorna med en 

dominerande nationalism som existerar i det svenska samhället. Detta har tidigare behandlats 

under rubriken ”Teori” (3.4) i undersökningen (SOU, 2005:56, s.218).  

 

11.2 Olika rapporter om romska barns skolgång 

Här nedan kommer en tolkning av de olika rapporter som Delegationen hänvisar till som finns 

tillgängliga om romer.  

 

Skolverkets utredningar från år 1999 och 2007 visar att romska barn har hög skolfrånvaro och 

att många inte fullföljer sina studier i grundskolan. Väldigt få fortsätter till gymnasiet, men de 

flesta når inte ända fram. Att skolor bedriver uppsökande verksamheter visar på positivt 

resultat. Även de assistenter med romsk bakgrund som anställts av skolorna har bidragit till en 

positiv utveckling. Utredningens problem med dessa insatser är att de oftast är kortvariga 

åtgärder. Därför efterlyser Skolverket mer långsiktiga åtgärder. 

Rädda Barnens rapport från år 1998 och 1999 visar på en rädsla hos gruppen för att förlora 

sina barn. Denna rädsla kan grunda sig i att romska barn i Norden under olika historiska 

perioder tagits ifrån sina föräldrar i olika assimileringsprojekt. Romska barn kan fortfarande 

omhändertas om deras närvaro i skolan är låg. Det stora avhoppet bland gruppen har visat sig 

beröra fler flickor än pojkar. Steget till skolan för romska barn kan vara en stor och 

problematisk sådan, då skolan kan bli en plats där barnen kan känna att de inte duger till och 

inte kan uppnå målen. Utredningen visar att de romska barnens förutsättningar i skolan är 

utifrån majoritetssamhällets villkor (SOU, 2010:55, s.311).  
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Åtgärder som positiv särbehandling och tolkningsföreträde kan dock vara positiva, menar 

Delegationen. Intervjustudier med romska barn och föräldrar från år 1999 visar att romska 

elevers möjligheter att studera styrs i stor utsträckning av sina egna föräldrars och skolans 

önskemål och attityder. Det kan vara svårt att ändra attityder då det kan ta flera generationer, 

olika förändringar i utbildningen kan inte heller spåras förrän ett par generationer framåt. 

Rädda Barnens utredning menar därför att allt arbete som bedrivs bör vara långsiktig för att 

uppnå målen, utbildning för alla under samma förutsättningar. Därför bör förslag som 

kommer från romerna själva bejakas. Här hör exempelvis en stor efterfrågan om romska 

förebilder och vuxna i skolan (SOU, 2010:55, s.312).  

 

Diskrimineringsombudsmannens rapport från år 2002 och 2003 visar på en bred 

diskriminering av medlemmar ur de nationella minoriteterna. I DO:s undersökningar finner 

man tecken på ett brett utanförskap som romska barn upplever i skolan och att detta 

utanförskap var ett hinder för barnens tillgodogörande av utbildning på lika villkor. 

Diskrimineringen mot vuxna romer påverkar också barnens självuppfattning och bilden av 

skolan. Barnombudsmannens rapport från år 2005 visar på en bild av utsatthet. Det har också 

visats att kunskapen bland romer om deras rättigheter är låg och barnen har en kluven 

identitetsuppfattning (SOU, 2010:55, s.312). Ungdomsstyrelsens rapport från år 2009 som var 

i uppdrag från Delegationen för romska frågor visar att romska ungdomar upplever att de 

behöver hantera människors fördomar gentemot dem, samt upplevde de en misstänksamhet 

och isolering som riktas mot dem (SOU, 2010:55, s.313).  

 

Erfarenhet av utanförskap och diskriminering bland romska elever är vanligt förekommande. 

Faktum är att 40 % av elever med en annan etnisk bakgrund fått utstå mobbning på grund av 

sin etniska bakgrund. Hos barn med etniskt svenska föräldrar är siffran 0 % (SOU, 2005:56, 

s.224).  

 

Dessa siffror visar på stora skillnader i behandlingen av elever med en annan bakgrund och 

elever med etniskt svenska föräldrar. Den stora skillnaden visar återigen den stora makt som 

”gatekeepers” besitter gentemot elever och vilka negativa konsekvenser denna makt kan ha i 

relation till elever med en minoritets bakgrund.  

 

Lärare kan även ha en osynlig diskriminerande attityd gentemot elever med annan etnisk 

bakgrund. Detta kan skapa en känsla av fientlighet riktad mot eleverna ifrån skolans sida. 
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Flertalet enkätstudier har visat att många elever med annan etnisk bakgrund upplever rasistisk 

mobbning genom skolåren utan att lärare på riktigt ingriper. (SOU, 2005:56, s.221). 

Detta visar att lärare kan ha en avgörande roll i den diskriminering och utanförskap som 

elever med olika etniska bakgrunder och den romska minoriteten känner i skolan. 

Diskriminering mot de romska elevers föräldrar kan bygga vidare på den redan existerande 

misstänksamheten mot skolan som institution bland romska elever.  

 

Delegationen för romska frågor menar att de problem som framställs i skolan grundar sig på 

bristande kunskap av den romska kulturen och historien. Bristen på modersmålsundervisning 

och avsaknaden av romska förebilder i skolan, en studietradition hemifrån är också viktiga 

problem som Ungdomsstyrelsens utredning lyfter fram. Motivationen för vidare studier är 

stor bland de intervjuade ungdomarna men här är föräldrarnas stöd till vidare utbildning 

viktig. Här lyfter rapporten upp problem med gruppens bristande syn på vidare studier (SOU, 

2010:55, s.313).  

 

Delegationen för romska frågor har följt utvecklingen för gruppen romer i Malmö. Malmö 

besitter en relativt god kunskap om situationen för romer i kommunen. Detta på grund av 

särskilda studier som gjorts tillsammans med romerna själva. Studierna från år 2008 visar att 

det i Malmö under perioden fanns cirka 1000 romska barn mellan åldrarna 7-15 år. Av dessa 

barn sköter 450 barn sin skolgång även om närvaron generellt sätt är sämre bland de romska 

barnen än andra. Det vill säga att 550 barn har låg närvaro eller är nästan helt frånvarande från 

skolan. Även om siffran om antalet romska barn med hög frånvaro i Malmö skiljer sig mellan 

utredarnas statistik och de romska företrädarna, så är antalet ändå väldigt högt. Företrädarna 

för folkgruppen menar istället att av 1000 barn mellan 5-17 år har 330 hög frånvaro. En orsak 

till skillnaderna som presenteras kan vara tjänstemännens bristande kunskap i vem som är 

rom. Skolnärvaron under den tidiga skolåldern är generellt högt. Frånvaron ökar dock 

drastiskt under de senare åren. Detta är en verklighet som framförallt drabbar flickorna i 

Malmö. Många av dessa hoppar av helt. Endast en liten del av eleverna går från grundskolan 

till gymnasiala utbildningar. Utredningen visar att av cirka 1000 elever i gymnasieåldern går 

endast 50 i gymnasiet. Även om de resultat som visas i studierna behandlar endast situationen 

i Malmö så finns det anledning att tro att dessa resultat gör sig gällande i andra kommuner i 

landet, menar utredarna till Romers Rätt (SOU, 2010:55, s- 314-315).  
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11.3 Modersmålsundervisning för romer i grundskolan och förskola  

Delegationen för romska frågor föreslår att statens skolinspektion inom ramen av sin 

kvalitetsgranskning, granska modersmålsundervisningen i förskoleklass, förskola och 

grundskola. Skolinspektionen bör även titta på studiehandledningen för elever med romsk 

bakgrund. Utredarna till Romers Rätt anser att en redan genomförd granskning kan skapa 

förutsättningar utöver underlag för beslut. Granskningarna och uppföljningar samt 

utvärderingar skapar nödvändig uppmärksamhet kring ämnet. Detta ger både brukare och 

utförare en påminnelse om respektive rättigheter och skyldigheter. Denna uppmärksamhet är 

viktig och effektiv för att ge romska barn den modersmålsundervisning de har rätt till (SOU, 

2010:55, s.326-327).  

Delegationen för romska frågor lyfter upp modersmålsundervisningens viktiga aspekter. 

Modersmålsundervisningen har en betydande roll för identitetsutvecklingen, då en trygg 

identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling och en bra självbild. För romer 

spelar modersmålsundervisningen en stor roll. Enligt en rapport från Skolverket framhålls 

vikten av en välfungerande modersmålsundervisning, då den hjälper romer att acceptera 

skolan på ett bättre sätt (SOU, 2010:55, s.315-316). Men synen på tvåspråkighet är 

problematisk i skolan idag. Utredningen Det blågula glashuset hänvisar till etnologen 

Annicka Sjögren, som menar att skolan och förskolan ser tvåspråkighet som en brist snarare 

än tillgång. I den svenska skolan har enspråkighet normaliserats. Normen är det svenska 

språket och avvikelser problematiseras, exempelvis placeras modersmålundervisning utanför 

schemat, för breda klasser, språk förskolor, svenska som andra språk är andra sätt att 

problematisera tvåspråkighet (SOU, 2005:56, s.219).  

 

En väl fungerande modersmålundervisning har även en positiv påverkan på föräldrarna då de 

får en signal om att samhället respekterar deras kulturella särart. Modersmålsläraren får bära 

rollen som en förebild för romerna. I samma veva som modersmålet förstärks så kan eleven 

också hitta självförtroende och kunskapstörst. Kunskap i flera språk är positiv i många 

sammanhang. Genom språket får man förståelse för olika kulturer. Olika studier har också 

visat att närvaron av en romsk modersmålslärare eller assistenten under ordinarie lektion, kan 

vara av en stor betydelse för eleverna. De kan hjälpa eleverna så att de på ett bättre sätt kan 

hänga med på lektionerna. Studier visar också att modersmålsundervisningen hjälpt och 

förstärkt elevernas resultat i andra ämnen. Genom modersmålen stärker man även 

minoritetsspråken (SOU, 2010:55, s.315-316).  

 



	  	  

	  
37	  

En faktor som kan påverka målet för fler lärare med romsk bakgrund är den strukturella 

diskrimineringen som lärare med annan etniskt bakgrund än svensk fått utstå. De höga kraven 

kring språkfärdighet i svenska språket har bidragit till sprickor i bedömningen av lärare med 

en annan etnisk bakgrund än svensk. Detta krav kan förknippas med en allmän 

lärarlämplighet och utvärderingen av lärarens kunskaper i allmänhet. Därför kan brytning i 

svenska språket innebära dålig lärarfärdighet (SOU, 2005:56, s.227).  

 

Strukturella diskrimineringen mot lärare från olika etniska bakgrunder är en verklighet som 

påverkar utvecklingen i skolans olika rekryteringsprocesser av lärare med olika etniska 

bakgrunder. Här har diskrimineringen av lärare med en annan etnisk bakgrund än svensk haft 

en stor påverkan på elevernas utveckling, utifrån den linje som utredningen romers rätt utgår 

ifrån, i målet om fler romska lärare och personal i skolan.  

 

11.4 Modersmålsundervisningen i grundskolan 

De bestämmelser som finns idag för modersmålsundervisningen i grundskoleförordningen 2 

kap 9-14 §§, och som förts in i den nya skollagen 10 kap, säger att, för att eleven ska ha rätt 

till modersmålsundervisning ska denne bruka språket dagligen i hemmet. Eleven bör ha 

grundläggande kunskaper i språket. Men för att de nationella minoritetsspråken ska 

kommunen erbjuda modersmålsundervisning även om språket inte används dagligen. Även 

om det i förordningen om modersmålsundervisningen står att kommunen ansvarar för 

modersmålsundervisningen så är det den enskilda skolan som är huvudansvarig för denna. 

Men enligt en rapport från Skolverket från år 2008 så ser man att många skolor inte ser 

modersmålsundervisningen som en del av verksamheten. (SOU, 2010:55, s.320-321). 

Skolans bristfälliga inställning till modersmålsundervisningen blir speciellt oroväckande då 

det berör de nationella minoriteternas modersmålsundervisning, med hänvisning till 

direktiven kring undervisningen av minoriteternas språk. Detta bidrar till att minoriteters 

språk och kultur förbises. Här skapas det distans i flera led, elevens kulturella identitet 

försvagas, men resultatet blir samtidigt att eleven inte känner sig som en självklar del av 

skolan. Här brister skolan i sina obligationer om att ta tillvara och främja de nationella 

minoriteters kulturella särart.  

 

11.5 Bristen på modersmålslärare i romani chib 

Den stora bristen på modersmålslärare i romani chib kan vara sammankopplad till den låga 

utbildningsnivån bland romer. Ett annat skäl kan vara den stora variationen i språket bland 
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romer, samt att det inte finns ett standardspråk. Rapporter visar att år 2005 fanns det 15 

modersmålslärare i landet, men dessa hade då ingen lärarbehörighet (SOU, 2010:55, s.322-

323).  

I utredningen Det blågula huset – strukturell diskriminering i Sverige vittnas det om ett annat 

viktigt problem som kan förknippas till det desperata läge som råder i bristen på 

modersmålslärare i romani chib. Här går det att se bilden av en allt mer homogen lärarkår som 

utbildar en alltmer heterogen elevgrupp. Underrepresentationen av lärare med annan etnisk 

bakgrund är problematiskt då de skulle kunna vara bra förebilder för elever med en annan 

etnisk bakgrund. Här pekas det på studier som visar på att strukturell diskriminering av dem 

sökande till läraryrket med en annan etnisk bakgrund kan vara orsaken till 

underrepresentationen (SOU, 2005:56, s.227). 

 

11.6 Uppföljning av modersmålsundervisningen 

Kunskaperna om romska elevers behov av modersmålsundervisning är små. Men det är långt 

ifrån alla som har rätt till undervisningen som får det. Det finns flera oliks förklarningar till 

varför situationen är på detta sätt. Denna brist kan relateras till både hem och skola. Bristande 

kunskap om modersmålsundervisningens vikt kan vara en förklaring, men även att föräldrarna 

av olika anledningar döljer sin romska identitet, menar Delegationen för romska frågor. För få 

lärare i modersmålet romani chib eller där föräldrar med romani chib som modersmål inte 

längre ser detta som sitt första språk. Många romer döljer också sin romska identitet och säger 

istället vilket land de kommer ifrån. Detta på grund av de fördomar som romer får bemöta. 

Allt detta kan också vara anledningar till varför elever inte ges rätt till 

modersmålsundervisning eller inte tar sin rätt till detta (SOU, 2010:55, s.323-324). Det 

faktum att tillräcklig hänsyn inte tas till att romani chib talas i olika dialekter har också enligt 

forskare lett till att romerna underutnyttjar rätten till modersmålsundervisning. Exempelvis 

finns det skolor i Malmö som anser att der inte är deras sak att ta reda på olika dialekter som 

används i romani chib. I många fall där informationsblad delas ut och föräldrarna informeras 

om sina rättigheter så kan föräldrar på grund av språksvårigheter eller analfabetism inte ta del 

av informationen. Att utbildningen sker utanför schematid kan också bidra till att eleverna 

avstår från sin rätt till modersmålsundervisningen. Skolverkets rapport från år 2005 visar 

också att kommunerna anstränger sig när det gäller integrerande undervisning i svenska 

språket men att den inte stödjer modersmålsundervisningarna på ett önskat sätt.  
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Monokulturalism i svenska skolsystemet har lett till att klassrumskulturen formas genom en 

gemensam referens, det som tolkas som svenskt blir en inträdesbiljett till samhället. Störst 

vikt har då lagts på språket (SOU, 2005:56, s.214).  

 

Strävan efter monokulturalism som presenteras här ovan, kan ha en stor påverkan på hur 

skolor förhåller sig till modersmålsundervisningen i helhet. Därmed kan det också påverka 

romers möjlighet och inställning till modersmålsundervisningen. Modersmålundervisningen 

kan som effekt av dessa principer setts som ett hinder i integrationsprocesser. Alltså ett hinder 

i skapandet av den homogena majoritetskulturen. Effekten av detta blir att det skapas 

diskriminering på en strukturell nivå som påverkar romers rätt till utbildning i sitt modersmål 

i skolan.  

 

11.7 Förslag för grundskolan  

Utredarna till Romers Rätt har föreslagit ett inrättande av statsbidrag för att kommunerna ska i 

samråd med romerna själva, kunna genomföra och driva olika insatser och åtgärder inom 

förskolan och grundskolan, i syfte av att förbättra romers utbildningssituation. Utredningen 

föreslår även att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen samt Arbetsmiljöverket, 

leda en gemensam insats för att skapa tryggare förhållanden för de romska barnen i skolan. 

Utredningen förklarar att dem väljer att inte problematisera kommunernas eller 

skolanshuvudmäns ansvar för att Sverige ska kunna uppnå sina internationella åtaganden, då 

utredningen ser detta som en självklarhet att dessa tillgodoser alla medborgares mänskliga 

rättigheter, både för majoritet – och minoritetsbefolkningen. Utredarna menar att till bakgrund 

av detta förhållningssätt, kan förslaget om särskilt statsbidrag förefalla ologiskt men att de 

trots detta föreslår ett särskilt statsbidrag som en initial stimulansåtgärd för nödvändiga 

insatser (SOU, 2010:55, s. 330).  

 

11.8 Problematiseringen 

I alla rapporter som återges i utredningen Romers Rätt, påtalas den låga utbildningsnivån 

bland den romska minoriteten. Rapporterna visar att det är ett litet antal elever som avslutar 

grundskolan med fullständiga betyg. Det är därför också väldigt få som fortsätter till 

gymnasiet och sedan till högre studier. Men en positiv förändring går ändå att se där fler 

elever klarar av grundskolan och går vidare till gymnasiet. Den offentliga diskussionen om 

romernas sämre studieresultat jämfört med andra grupper i samhället, handlar främst om 

elevernas låga närvaro i skolan och att vårdnadshavarna inte lever upp till ansvaret om 
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barnens skolplikt, menar Delegationen för romska frågor. Sättet som skolor väljer att hantera 

frånvaron på skolan skiljer sig mellan kommunerna. Allt ifrån lärare och stödjande personal 

eller brobyggare som har daglig kontakt med hemmet, till skolor som går så långt att de 

blandar in socialtjänsten som omhändertar eleven. Utredningen talar om en ond cirkel där låg 

närvaro leder till dåliga resultat i skolan, i samma veva blir studiemotivationen sämre på 

grund av den låga närvaron och därmed ökar risken för låg närvaro ytterligare (SOU, 2010:55, 

s.231-232).  

 

11.9 Romska elevers otrygga tillvaro i skolan 

Utredarna till Romers Rätt menar att de romska föräldrarna är djupt oroade över att den 

svenska skolan ska minska barnens romska identitet (till förmån från majoritetskulturen). 

Föräldrarna upplever att skolan inte bidrar till att stärka barnens identitet, samt att skolan inte 

på ett tillfredställande sätt skyddar barnen mot diskriminering. Därmed blir skolan enligt 

utredningen, en plats där de romska eleverna får en negativ upplevelse. I skolan kommer 

barnen till korta och att i skolan uppskattas inte de kunskaper som eleverna har med sig 

hemifrån. Diskrimineringsombudsmannen rapport från år 2004 visar att 40 % av de tillfrågade 

döljt sin romska identitet. På detta sätt upplever romer att dem skyddar sig mot förväntad 

etniskt diskriminering. Utredarna från Romers Rätt rapporterar om flera fall av trakasserier, 

mobbning, misshandel med rasistiska inslag och motiv, där skolan brustit i att uppfylla sina 

åtaganden för att skydda eleverna. I utredningen nämns också problematiken där skolans 

värderingar kan hamna i kollisions kurs med dem romska värderingarna. Detta kan då ses som 

ett hot mot den romska minoritetens kulturella självständighet och identitet, då skolan 

representerar i större del majoritetssamhället och majoritetskulturen. I detta system kan 

minoritetsgruppens barn missgynnas och diskrimineras. Medlemmar ur minoritetssamhället 

får ofta förhålla sig till frågor om deras ursprung, klädsel, modersmål med flera. 

Majoritetssamhället tillskriver ofta minoriteten olika egenskaper utifrån fördomar om 

minoriteten. Utredningen menar att negativ betoning av kulturer och att problematisera 

kulturer kan leda till att dölja eller utelämna orsaksförklaringar som handlar om strukturell 

diskriminering utifrån etniska grunder. Detta kan till exempel påverka lärarens bild av eleven. 

Läraren kan tro att eleven bär på brister bortom elevens kunskapskapacitet. Eleven kan i sin 

tur uppleva att dennes kultur och bakgrund inte värdesätts i skolan och detta kan skapa en 

negativ självbild och självkänsla hos eleven (SOU, 2010:55, s.333-334).  

”Svenskhet” utgör en genomdrivande norm i skolan. Forskare har pekat ut tolkningen av 

politikens användande av ”jämlikhet” som egentligen betyder ”likhet”, där jämlikhet skapas 
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genom att skapa ”likhet” uppnås. Detta kan innebära att olikheter ifrågasätts. Detta syns 

tydligt i skolans strävan efter språklig och värdemässig homogenitet, där skolan egentligen 

strävar efter likhet. I skolan blir det därför majoritetssamhällets värderingar som får vara 

normgivande. Elevers minoritetsstatus förknippas då som resultat av detta med 

kunskapsmässigt och socialt underläge (SOU, 2005:56, s.215).  

För romer kan detta innebära en fortsättning av skolans diskriminerande inställning till deras 

kulturella särart. 

Ett annat problem som framställs om gruppen romer i utredningen är att romska elever 

vanligtvis beskrivs som en specifik grupp som särskiljs ifrån andra elever. Synen på romer är 

sämre än andra elevgrupper då dessa ses som problematiska, mindre framgångsrika i 

skolarbetet, svåra att resonera med eller tala till rätta, opålitliga då lärare aldrig kan veta om 

de talar sanning. Dessa fördomar menar delegationen är vanligt förekommande i skolor om 

romer. Lindeberg/ Lindholms rapport från år 2010, som också behandlas i Romers Rätt tar 

upp ett fall där en av de intervjuade representanterna för en skola i Malmö, ställer en fråga om 

romska elevers underprestation i skolan kunde ha genetiska orsaker. Att romer skulle vara 

genetiskt annorlunda utrustade. Utredningen tar också upp problematiken med de tester som 

görs i skolan. Då dessa tester är baserade på majoritets- medelklassamhällets språkliga 

grunder, kan det krocka med minoriteternas språkliga kapital, detta leder till att elevernas 

kulturella bakgrund och historia osynliggörs. Det nämns också att de romska barn som har 

inlärningssvårigheter sällan får det stöd som behövs (SOU, 2010:55, s.335-336).  

 

11.1.1 Särskilt stöd och tidiga insatser för romska elever 

Utredningen Romers Rätt efterlyser särskilt stöd för de romska elever, som tidigt måste sättas 

in. Risken att lärare inte uppmärksammar de romska elevernas utveckling i grundskolan är 

stor. Behov hos romska elever uppmärksammas sent på högstadiet och då kan det vara sent 

för effektiva åtgärder. Skolverket sätter vikt vid tidiga åtgärder för elever innan svårigheterna 

blir för stora. Skolverket förespråkar även samarbete mellan skola och hem där större delen av 

ansvaret för samarbetet faller på skolan. Utredarna lyfter upp problemet med språkproblem 

hos föräldrarna, språkproblemen försvårar kommunikationen tidigt. Tidigare erfarenheter av 

skolan kan i sin tur påverka föräldrarnas intresse för kontakt med skolan. Därför lyfter 

utredningen upp vikten av kontakt mellan skola och föräldrar i tidigt skede. Att romska 

föräldrar inte deltar vid föräldramöten är ett stort problem, anser utredningen. En orsak kan 

just vara språkproblemet. Närvaron av romsk personal kan vara viktig i sådana skeden då 

romsk personal kan öka parternas förståelse för varandra. Delegationen för romska frågor 
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menar att romsk personal som jobbar i skolan kan fungera som budbärare för eleverna då dem 

kan få igång en dialog mellan parterna när en dialog kan verka som omöjligt (SOU, 2010:55, 

s.337-338).  

 

Det särskilda stöd och tidiga insatser som Delegationen för romska frågor talar om har dock 

inte haft den karaktär som utredarna vill uppnå. Utredningen Det blågula glashuset hänvisar 

till Ajagan Lester, som menar att skolan istället placerar elever i särskilda program, kategorier 

eller grupper. Detta tenderar att eleven utestängs från det ”normala”. Elever med annan 

bakgrund än svensk bemöts ofta med olika ”åtgärder och projekt som förklaras med välvilja”. 

Detta leder till att dessa åtgärdsprogram tenderar att leda eleverna till det ”normala” genom att 

göra eleven särart till något onormalt (SOU, 2005:56, s.219).  

 

Dessa program, grupper eller kategorier som minoritetsgruppers barn har placeras i, leder 

snarare till vidare splittring mellan minoriteter och skolan. För den romska minoriteten kan 

denna utveckling leda till vidare utanförskap och diskriminering, som i sin tur kommer att 

leda gruppen ännu längre bort från skolan.  

 

11.1.2 Delegationen för romska frågor - övervägande och förslag 

Delegationen föreslår att det inrättas ett statsbidrag för landets kommuner, i samråd med den 

romska minoriteten som ska kunna driva igenom åtgärder och insatser för förskola, 

grundskolan för att förbättra den romska minoritetens utbildningssituation.  

Kommunerna i skolan ska i samråd med romerna göra upp en plan som stödjer 

genomförandet av de romska barnens grundläggande utbildning, där planen innehåller 

stödåtgärder i fråga om kultur och språk.  

Insatserna ska vara varaktiga och inte av projektkaraktär. Det ska också implementeras i den 

ordinarie verksamheten. Utredarna till Romers Rätt föreslår därför att statsbidraget inte bör 

vara begränsad i tid utan att den borde finnas till att förfoga under tiden för målet om 

avskaffandet av välfärdsgapet. Det ska också gå att söka belopp för mindre insatser, som varar 

under kortare perioder om resultaten av insatserna för permanenta effekter. Detta tror 

utredarna, kommer att tillgodose eleverna, föräldrarna och skolpersonalens behov så att 

interkulturell kommunikations färdighet utvecklas så att de romska barnen får stöd för att 

uppnå målen i grundskolan.  

De åtgärdsförslag som utredningen Romers Rätt syftar till är att: 
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• Främja kontakter samt utveckla ett samarbete mellan majoritetsbefolkningen och den 

romska minoriteten i skolan. 

• Stödja och främja de romska elevernas modersmål och kulturella bakgrund 

• Stödja och främja språket romani chib 

• Främja inlärningsmöjligheterna för de romska elevernas språk och kulturella bakgrund 

• Utveckla undervisningen i skolan för de romska eleverna med behov av särskilt stöd 

• Utveckla en pedagogik och material som uppmärksammar de romska elevernas språk 

och kulturella bakgrund 

• Främja goda etniska förhållanden och respekt samt skapa en ökad kunskap om 

romernas historia och kultur 

För att uppnå en tryggare skolmiljö för de romska eleverna tycker utredarna att de 

förhållanden för romska barnen som baseras på misstro, fördomar, mobbning och 

diskriminering ska förändras. Här behövs en insiktsfull medverkan från skolans personal, 

ledare och huvudmän med insatser riktad till elever och föräldrar. Utredningen Romers Rätt 

hänvisar därför till samarbetet mellan barn och elevombud som är en del av skolinspektionen 

och som redan har ett samarbete med Diskrimineringsombudsmannen. Detta samarbete 

upplever Delegationen för romska frågor är en naturlig utgångspunkt för att uppnå 

nolltolerans mot kränkning och diskriminering av elever med romsk bakgrund. Här bör även 

Barnombudsmannen gå in och delta i detta samarbete (SOU, 2010:55, s.340-342).  

	  
11.1.3 Mer romsk personal i skolan 

Som tidigare diskuterat har utredningen Romers Rätt uppgett vikten av fler förebilder med 

romsk bakgrund i skolan. Men bristen för utbildade personer med romsk bakgrund är stor. Ett 

skäl till att modersmålundervisning inte anordnas är oftast bristen på modersmållärare. Den 

romska minoriteten har också framfört vikten av romsk personal i skolan. för att lösa bristen 

på utbildad personal med romsk bakgrund föreslår utredningen Romers Rätt att stor vikt läggs 

på att utbilda eller vidareutbilda kommunalt anställd romsk personal som kan jobba inom 

skolan. För detta har delegationen för romska frågor föreslagit ett inrättande av statsbidrag för 

kompetenshöjande utbildningar för romsk personal inom kommunen. Detta bidrag syftar till 

att vidareutbilda anställda med romsk bakgrund inom kommunen (SOU, 2010:55, s. 344). 
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11.1.4 Förslag för praktiskt förbättring av romernas skolsituation 

Delegationen skulle också lämna förslag för hur romers livsvillkor skulle förbättras, den 

skulle också stödja kommunala projekt som syftar till att förbättra folkgruppens situation. 

Delegationen har för romers situation i den svenska skolan föreslagit att statens 

skolinspektion ska inom ramarna för sin kvalitetsgranskning, noggrant granska 

modersmålsundervisningen i förskolan och grundskolan. Skolinspektionen ska också granska 

studiehandledningen för romska elever. Skolinspektionen skulle också inom ramen av dess 

kvalitetsgranskning, särskilt granska romska elevers måluppfyllelse för grundskolekompetens. 

De skulle även titta på kommunernas stöd till de romska eleverna. Delegationen i samarbete 

med representanter för romska minoriteten skulle analysera romska barns situation i 

förskolan. För att öka möjligheten till en förbättring av romska elevers utbildningssituation i 

förskolan och grundskolan, föreslog delegationen att ett särskilt statsbidrag bör inrättas i detta 

syfte till landets kommuner. Delegationen föreslår även att Diskrimineringsombudsmannen 

ska i samarbete med Barnombudsmannen, barn- och elevombudet och Arbetsmiljöverket, 

göra en gemensam insats för att öka tryggheten för romska elever i den svenska skolan. 

Statsbidrag föreslås också för kompetenshöjande utbildningsinsatser, riktad mot 

kommunalanställda romska personer. Statsbidrag skulle även betalas ut till 

utbildningssamordnaren inom Folkhögskolan, kommun och studieförbund för utbildningar 

anpassade för romska elever (SOU, 2010:55, s.303-304).  

 

11.1.5 Sannings- och försoningskommissionen  

Delegationen har med anledning av ett medvetet behov av att ta itu med det förflutna, 

föreslagit en sannings- och försoningskommission för att reda ut och kartlägga de 

försummelser, övergrepp och diskriminering som begåtts mot den romska folkgruppen mellan 

1900-talet till 2000-talet. Delegationen uttrycker att; 

Särskild vikt bör läggas vid att belysa övergreppen och åtgärderna i 

förhållande till de internationella åtaganden som Sverige anslutit sig till vad det 

gäller mänskliga rättigheter. En historisk analys av perioden 1500-1900-talet 

och dess betydelse för övergrepp mot romer i modern tid och framväxten av 

antiziganism ska ingå i uppdraget (SOU, 2010:55, s. 534).  

 

Detta visar den medvetenhet som i modern tid skapats kring den romska minoritetens 

situation i Sverige, samt folkgruppens ställning till majoritetssamhället. Delegationen vill 
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genom sannings- och försoningskommissionen bygga nya broar mellan romer och staten samt 

majoritetssamhället.  

Huvudsyftet med kommissionen är att kartlägga och dokumentera de övergrepp som begåtts 

av statsmakten gentemot den romska folkgruppen i Sverige med fokus på 1900-talet. Målet är 

att ge offren tillfälle att berätta sina historier för att sedan kunna ge en slutpunkt för 

diskrimineringen riktad mor tomer och förstärka romernas inkludering i samhället (SOU, 

2010:55, s. 536).  

 

 

12. Romers boendesituation i modern tid 
I utredningen Det blå gula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, beskrivs 

bostadssegregationen som en del av den strukturella diskriminering som många minoriteter 

som exempelvis romer fått utstå. Resultatet av denna diskriminering kan leda till att det 

skapas diskriminering på arbetsmarknaden, där möjligheterna för den diskriminerade 

begränsas. Dessa individer förlorar möjligheten att genom byte av bostadsform påverka sin 

osäkra ställning (SOU, 2005:56, s.210).  

 
12.1 Romers boendesituation och skolan i SOU 2010:55 Romers rätt 

Sverige har önskat driva en generell bostadspolitik där bostad ses som en social rättighet. För 

att uppnå detta ha man exempelvis tidigare byggt allmännyttiga bostäder genom samhälleliga 

subventioner, där bostäderna varit tillgängliga för alla hushåll. På ett praktiskt plan har det 

aldrig funnits någon egentlig rätt till bostad i Sverige, menar utredarna till Romers Rätt. 

Genom en stadga inom Socialtjänsten så skapas det dock andra förutsättningar för barn i 

Sverige. Men i en selektiv bostadspolitik garanteras hushåll till den som inte på egen bevåg 

kan ordna detta genom den öppna marknaden. Därför har det i andra länder, istället för 

allmännytta skapats ”socialhousing”. Detta innebär att staten bygger bostad för människor 

som inte har resurser till att få bostad på den öppna marknaden. Utredarna till Romers Rätt 

menar att efter 1990-talet har en förändring i Sverige skett, där man gått från att erbjuda 

bostad som en social rättighet till ett system som påminner mer om en selektiv utdelning av 

bostäder. Detta har inneburit att endast den med fast inkomst, som lever upp till 

bostadsföretagens krav har kunnat få bostad. Utifrån denna synvinkel är många romer 

speciellt utsatta, då romer inte lever upp till de krav som bostadsföretagen har utlyst för att 

kunna få en bostad. På detta sätt diskrimineras även romerna i bostadsmarknaden vilket 
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inneburit att till och med de romer som lever upp till bostadsföretagens ekonomiska krav, inte 

fått egna kontrakt på grund av företagens ”dolda regler” för minoriteter som romer (SOU, 

2010:55, s.401).  

Då kraven på att få bostad har ökat så har allt färre människor råd eller möjlighet att uppnå 

dessa krav. Värst verkar det vara för personer som har försörjningsstöd eller socialbidrag. 

Enskilda romer har rapporterat till Delegationen om romska frågor att de i större utsträckning 

haft problem med ingången till bostadsmarknaden och läget har försvårats på senare år (SOU, 

2010:55, s. 402). Diskrimineringsombudsmannen har i två olika rapporter DO 2004 och DO 

2008, behandlat diskrimineringen i bostadsmarknaden i Sverige. Rapporten visar att 

diskrimineringen mot folkgruppen är systematiskt och vanligt förekommande. Rapporten 

visar att 30 % av romerna; 

… under de senaste fem åren nekats köpa eller hyra bostad på grund av sin 

etniska tillhörighet. Nära 50 % uppger att de under de senaste två åren utsatts 

för förolämpningar och trakasserier av grannar (SOU, 2010:55, s.403). 

   

Detta citat visar allvaret med romernas situation på bostadsmarknaden. Den ger en bild av den 

etniska diskrimineringen som romerna upplever i en marknad som är avgörande för 

människors livskvalité och samhällsställning. Att romerna upplever diskriminering i så stor 

utsträckning av sina grannar visar på romers situation i deras närliggande områden. En vd för 

ett kommunalt bostadsföretag ger en bild av hur många bostadsföretag förhåller sig till 

romerna; 

Romerna är portförbjudna, men skulle vi ta ett formellt beslut så skulle vi bli 

kallade för rasister. Däremot är det så vi kommer att jobba (SOU, 2010:55, 

s.403).  

 

Detta citat visar på attityder som ”gatekeepers” besitter på högsta nivån ute på 

bostadsmarknaden. Här får man en bild av romernas hopplösa situation. Rapporten från år 

2008 visar på 206 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen mellan åren 2005-2007. 

Värst var det i Malmö, Göteborg och Sundsvall (SOU, 2010:55, s.403).  

En del romer hänvisas till förslummade kategoriboenden. I Malmö och Sundsvall beskrivs två 

bostadsområden som Diskrimineringsombudsmannen besökt; 

 

Områdena ger en skrämmande bild av vårt samhälle som är främmande för de 

flesta. Men för allt för många är denna situation en verklighet de lever i 
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dagligen, inte bara i våra storstäder utan även i mindre städer i olika delar av 

landet (SOU, 2010:55, s. 403).  

 

Detta citat visar på en verklighet av hur främmande romers boendesituation kan kännas för 

människor och myndigheter utifrån. I Malmö heter området Mosippa. Socialtjänsten har i 

brist på andra möjligheter placerat barnfamiljer från olika stadsdelar i Mosippa. Detta 

uppmärksammades i median.  

I Sundsvall har allmännyttiga bolag sålt ut oattraktiva bostäder som redan i samband med att 

ny hyresgäst köpt huset förfallit. Här tillhör 85 till 90 % av boendena i dessa fastigheter 

etniska minoriteter, romer och somalier. De som bor i området har berättat att de förgäves har 

försökt att få andra boenden. Människor har beskrivit att när de en gång flyttat in området blir 

det omöjligt att flytta till andra bostäder. Diskrimineringsombudsmannen rapport har visat på 

hur bland annat romer med minimala möjligheter till att själva ordna ett boende, hänvisats till 

förslummade ovärdiga bostäder (SOU, 2010:55, s.403-404).  

Flera andra rapporter har kommit in angående diskriminering mot romer i bostadsmarknaden. 

I ett exempel som tas upp i utredningen Romers Rätt, är en familj efter visning av en 

bostadsrätt varit överens med säljaren att denne skulle ordna med all administration kring 

köpet av lägenheten, i syfte av att köpet skulle gå igenom hos bostadsrättsföreningen. Men att 

säljaren kontaktar köparen om att föreningen inte säljer till romer. Köparen kontaktar då 

bostadsrättsföreningen som meddelar att de inte vill ha ”zigenare” som en del av föreningen 

(SOU, 2010:55, s.405). 

 

 

13. Remissvar till SOU Romers rätt 2010:55 
 

13.1 Delegation och forum med Roma och Sinti 

Delegation och forum med Roma och Sinti har i ett officiellt remissvar tagit ställning till 

utredningen Romers rätts olika förslag om åtgärder för bland annat skolan.  

Remissvaret är framfört av Seija Lindgren å de romska organisationernas och företrädarnas 

vägnar. Remissvaren är undertecknade av 46 företrädare för den romska folkgruppen. 

 

Delegationen har bestämt tagit avstånd från förslaget om inrättandet av en sannings- och 

försoningskommission. Detta förklarar delegationen med att hänvisa till bristen av fakta om 
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att en sådan åtgärd skulle leda till önskat resultat. De menade att förslaget inte heller 

uppfyllde de kriterier som är nödvändiga för en kommission av dylikt slag i Sverige 

(Delegation och forum med Roma och Sinti yttrande, 2010, s.1). Historien är ett kapitel för 

sig som de har lagt bakom sig. I stället menar de romska representanterna att fokus ska ligga 

på nutid och framtid. Delegation och forum med Roma och Sinti menar att denna inställning 

skulle vara mer fördelaktig för de romska ungdomarnas framtid. De menar också att frågan 

om kommissionens vara eller icke vara, egentligen inte är en generell romsk fråga, utan till 

största delen handlar om de resande. Romerna menar att de cirka 300 resande som 

tvångssteriliserats ska driva frågan i en enskild instans och inte inom ramen för folkgruppen 

romer. Delegationen menar också att inrättandet av en sådan kommission skulle innebära 

risker som ökad främlingsfientlighet riktad mot romer, med hänvisning till judarnas utsatthet. 

De vill därför be regeringen respektera den framförda önskan om att bortse från inrättandet av 

en sådan kommission. Romerna önskar inte befinna sig i rampljuset, då de hellre vill ägna sig 

åt resurser för åtgärder för ett förbättrande av romernas nutid och framtid (Delegation och 

forum med Roma och Sinti yttrande, 2010, s.7).   

 

Delegation och forum med Roma och Sinti belyser i sin remiss den problematik som finns i 

relationen mellan folkgruppen och de statliga myndigheterna. Här menar delegationen att 

kategoriseringen av anställda som sker inom de statliga statsapparaterna inte är rättfärdiga. 

Detta då det egentligen handlar om ett fåtal individer som mot bättre vetande bedriver en 

kränkande behandling av romerna. Delegationen vill istället betona det förtroende som 

gruppen känner till majoritetssamhället och tar därmed avstånd från att ett förtroendegap 

skulle finnas mellan folkgruppen och majoritetssamhället. Romerna vill varken framstå eller 

utmålas som historiska offer som med svårighet överlevt fram till idag. Välfärdsgapet har sin 

grund i bristande utbildning och avsaknaden av arbete bland romerna. Detta är dock ingenting 

som är unikt för romerna som folkgrupp, utan förekommer överallt i samhället. Därför anser 

romerna att inrättandet av särskilda instanser för hanteringen av romska frågor är kränkande 

då de indikerar att romerna själva inte klarar av att hantera sina problem. Romerna menar att 

så länge de fråntas rätten till eget ansvar så kommer maktunderläget för romerna vara 

bestående (Delegation och forum med Roma och Sinti yttrande, 2010, s.2).   

 

Delegation och forum med Roma och Sinti menar att mer än hälften av dem som ingick i 

referensgruppen i Delegationen för romska frågor, saknade förtroende för delegationen då 

dessa har en bristfällig insyn och delaktighet i romernas situation. Delegation och forum med 
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Roma och Sinti menar att dialog och kunskapsspridning som formas direkt av representanter 

från folkgruppen är de bästa redskapen för att skapa relationer och överbygga klyftor 

(Delegation och forum med Roma och Sinti yttrande, 2010, s.5).  

 

Avslutningsvis menar delegationen att åtgärdsförslag som förts fram av Delegationen för 

romska frågor är framtagna ur ett hierarkiskt perspektiv som påminner om förslag för dåtidens 

”zigenarproblematik”. Denna undersökning är på samma sätt utförd för romer av icke-romer. 

Delegationens olika förslag är därför inte nyskapande och saknar trovärdighet. 

Representanterna beskriver sin frustration över att de innovativa förslag som kan tas fram 

bland romerna själva för att på bästa sätt hantera olika frågor kring gruppen, inte kan det på 

grund av felaktiga prioriteringar kring formandet av delegationen för romska frågor 

(Delegation och forum med Roma och Sinti yttrande, 2010, s.8).    

 

13.2 Remissvar - Skolverket 

Yttrande av Integration och Jämställdhetsdepartementet, Helén Ängmo T.f. generaldirektör 

och Charlotte Wieslander, undervisningsråd.  

 
Skolverket har i sitt remissvar uttryckt samtycke och gett sitt stöd till de förslag som 

Delegationen för romska frågor presenterat i SOU Romers rätt 2010:55, om ett förbättrande 

av romernas situation i den svenska skolan. Skolverket vill särskilt betona vikten av att romer 

på samma sätt som andra skall ges möjlighet till en fullständig grundskolekompetens. För 

detta krävs det en trygg skola utan trakasserier och där skolpolitiken tas på allvar.  

Skolverket tillstryker förslaget om att särskilt granska modersmålsundervisningen för romska 

barn i förskola och grundskola och att statsbidrag ges kontinuerligt för att förbättra den 

romska folkgruppens skolsituation, samt att kompetenshöjande utbildningsinsatser ges till 

personer med romsk bakgrund. Skolverket poängterar att en sådan insats bör vara långsiktig 

och därför måste den i huvudsak riktas till huvudmän. Skolverket vill föreslå en satsning där 

ett trettiotal förskolelärare och grundskolelärare med romsk bakgrund utbildas. Verket vill 

också inrätta statsbidrag för produktionen av läromedel i romani chib för alla 

utbildningsnivåer i skolan.  

 

Skolverket menar att det kan ta ytterligare 20 år innan de romska barnen kan avsluta sin 

gymnasieutbildning i samma utsträckning som den övriga befolkningen och gå till vidare 
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studier. Detta är ett framtidsperspektiv, som i stor utsträckning påverkas av romernas höga 

nivå av analfabetism (Skolverket yttrande, 2010, s.1-2).   

 

13.3 Remissvar - Högskoleverket  

Högskoleverket, integration och jämställdhetsdepartementet, Lars Haikola och Andrea Amft 

 

Bristen på modersmålslärare  

Högskoleverket har i sitt remissvar tittat närmare på förslaget om utökat antal 

modersmålslärare i romani chib. Högskoleverket menar att Delegationen för romska frågor 

inte lägger fram förslag för hur modersmålslärarutbildningen ska se ut, men framhåller att 

kompetenshöjande insatser bör leda till lärarbehörighet. Verket påpekar vikten av att 

eventuella insatser leder till formell lärarbehörighet för de berörda modersmålslärarna. Det är 

också viktigt att kombinera modersmålsundervisningen med annan ämnesbehörighet för att 

möta Delegationen för romska frågors förslag om ett utökande av antalet romska förebilder 

och personal i skolan. Därmed kommer lärare med romsk bakgrund att bli lärare i fler ämnen 

än i modersmål (Högskoleverket yttrande, 2010, s.1). 

 

13.4 Remissvar - Diskrimineringsombudsmannen  

Yttrande utfärdad av beslutfattaren Katri Linna och utredaren Ammar Makboul. 

 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har varit positiv till tillsättningen av Delegationen för 

romska frågor. Delegationen har följts noggrant och med stort intresse. Romernas situation 

har tack vare delegationens arbete hamnat på den politiska dagordningen. Förslagen som 

presenterats i SOU 2010:55 kan bidra till att ge frågan om romers situation ytterligare 

utrymme.  

 

DO beklagar sig över att avsnittet som behandlar diskriminering i SOU Romers rätt är svagt 

formulerat, inte minst när delegationen behandlar förslag för åtgärder. Här hade DO gärna sett 

att delegationen kommit längre i preciseringen av åtgärder som tar sikte på förändring av 

diskrimineringsstrukturer riktad mot romer.  

 

DO anser att det förekommer brister i avdelningen som behandlar romernas 

utbildningssituation. Exempelvis har förslagen om rätten till utbildning inte berört 
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huvudmännens ansvar att i enlighet med diskrimineringslagstiftningen jobba mot ett 

målinriktat arbete, där lika rättigheter för alla elever främjas. Det förs inte heller någon 

argumentation för behovet av läromedel som motverkar negativa stereotyper om romer. DO 

saknar också förslag på åtgärder som påverkar befintliga diskrimineringsstrukturer, då 

förslagen som delegationen lagt fram riktar sig mer mot långsiktiga åtgärder.  

 

DO ställer sig mot föreställningen om att endast ”romer förstår romer” och menar att detta 

kan lämna ansvariga tjänstmän och makthavare fria från ansvar. Det kan också segmentera 

bilden av att romer vill och ska leva utanför det svenska samhället (DO:s yttrande 2013-01-

02).  

 

13.5 Remissvar - Boverket   

Detta remissvar har lagts fram av generaldirektör Janna Valik och experten Annette Rydqvist. 

 

Boverket pekar på att spridning av kunskap och studier om den romska folkgruppen skulle 

leda till en större förståelse för romernas boendesituation, men frågan om bostadssegregation 

är komplicerad och svår att undersöka. Med tanke på frågans komplexitet och att den sträcker 

sig över flera forskningsområden, bör flera forskningsinstitut tillsammans bedriva forskning 

kring ämnet för att bevisa och kartlägga problematiken kring segregation och diskriminering 

inom bostadsmarknaden (Boverket yttrande, 2010, s.1).   

 
13.6 Remissvar – Länsstyrelsen i Stockholms län 

Remissvar har i detta ärende framförts av länsöverdirektören Katarina Kämpe och 

enhetschefen Lennart Rohdin. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län menar att utbildningen är det viktigaste området i en strategi 

för hanteringen av romska frågor på nationell nivå. Därför ställer sig länsstyrelsen positivt till 

flera av de förslag som kommit fram kring romers skolsituation. 

 

Länsstyrelsen menar att åtgärderna behöver påbörjas så snart som möjligt, då ingen reell 

förändring kan ske i romernas situation om inte de romska barnens skolgång kan slutföras 

med grundskole- och gymnasiekompetens. Faktum är att hela frågan om lösningen av romers 

livsvillkor vilar på frågan om gruppens utbildning. Förutom att frågan om fler romska 
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pedagoger och personal bör förverkligas, bör landets högskolor titta närmare på hur man kan 

göra för att tilltala romer till högre utbildning.  

 

Utbildning kan även bidra till att förstärka folkgruppens språk och ställning. Länsstyrelsen 

betonar vikten av att i större utsträckning uppmärksamma de nationella minoriteternas 

historia, språk, religion och kultur, något som idag ofta förbises i den utbildning som förs i 

landets skolor (Länsstyrelsens yttrande, 2010, s.4-5).  
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14. Resultat 

Om vi först utgår från utredningen Zigenarfrågan, så ser vi att Zigenarutredningen återger en 

beskrivning av romernas situation som visar på gruppens tydliga särställning i skolsystemet 

och i samhället. Faktum är att Zigenarutredningen själva förhåller sig till praktiker, 

lägesbeskrivning och förslagsrekommendationer till normer som direkt går att koppla till den 

strukturella diskrimineringens olika nivåer. Ett exempel är där utredarna hänvisar till 

romernas särställning i samhället för att rättfärdiga de ingrepp som föreslogs för intrånget i 

romernas kulturella vanor och särart. Detta görs genom en metod som inom den strukturella 

diskrimineringsteorin kallas för ”grupptrycksdiskriminering”. Detta visar tydligt att de 

rekommendationer som föreslogs från utredningen avsågs först och främst till att anpassa 

romerna till majoritetssamhällets normer. Resultatet blir tydligt då vi tittar på de förslag som 

föreslog av utredningen. De lösningar som föreslås i utredningen Zigenarfrågan är i huvudsak 

kopplade till majoritetssamhällets vanor och kultur. Här hänvisar exempelvis utredarna till 

majoritetssamhällets system för att också möta romernas höga analfabetism. Detta görs 

genom att utredningen föreslår lagliga normativa lösningar som i själva verket kommer att 

innebära en förändring i romernas totala livssituation. Det största problemet med att 

Zigenarfrågan föreslog majoritetssamhällets system som en lösning för att bemöta romernas 

analfabetism är att dessa åtgärder skulle komma att förändra och göra romernas ambulerande 

livsstil omöjlig. Kritiken mot de lösningar som föreslogs handlar om att staten inte gjorde 

tillräckligt för att bevara romernas kulturella särart och i stället förhöll sig till olika 

assimileringslösningar som skulle leda till ett homogent samhälle. Här ser vi att de 

eventualiteter som fanns för romers utbildningsmöjligheter innan förslaget om den 

obligatoriska skolan, bemöttes med en passiv inställning från staten. Bristen på material, 

lokaler och resurser gjorde det omöjligt för den ambulerande skolan att fullfölja sitt syfte.  

 

I utredningen Romers rätt kan vi följa utvecklingen av romernas skolsituation 54 år efter att 

Zigenarfrågan färdigställdes och förslagen från den togs i bruk. Här kan vi se hur den 

assimileringsprocess som utredarna för Zigenarfrågan trodde så starkt på, har utvecklat 

romernas situation i skolan. Den stora skillnaden mellan dessa två arbeten syns i 

utredningarnas ambitioner. Zigenarfrågan byggdes kring ett starkt förtroende för de olika 

assimileringsåtgärder som fanns tillgängliga inom ramen för landets lagar. Utredarna trodde 

starkt på att majoritetssamhällets strukturer var lösningen på romers problem. 

Assimileringsåtgärderna sågs som en moralisk och laglig skyldighet. Utredarna kritiserar eller 
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ifrågasätter inte att romernas problem i samhället och skolan kunde bero på 

majoritetssamhällets ambitioner och kritik till det som upplevs som ”annorlunda”. Ett 

exempel hur Zigenarutredningens okritiska förhållningssätt påverkat romerna idag är 

situationen på bostadsmarknaden. Den strukturella diskrimineringsprocess som existerar i 

bostadsmarknaden har bidragit till att hålla kvar romerna i problematiska förhållanden. Att 

tvinga romerna i fasta boenden för att bemöta problemet i skolan har, enligt min mening lett 

till ett stort misslyckande där utvecklingen gått från att tvångsassimilera romerna i fasta 

boenden, till att gruppen idag brottas med en bostadssegregation som påverkar romernas 

skolsituation och livsvillkor i övrigt.  

 

I Romers rätt är ambitionen en annan. Här har utredarna en verklig och god avsikt att lösa de 

problem som omfattar gruppen romer i den svenska skolan. Men Delegationen för romska 

frågor får hela tiden stå inför konsekvenserna av Zigenarfrågans ambitioner. Bilden som 

utredningen Romers rätt presenterar visar på en väldigt oroande situation för romerna där 

gruppen fortfarande möts av utanförskap, diskriminering, särbehandling, fördomar, 

stigmatisering med mera. Strukturerna kring den obligatoriska skolans praktiska svårigheter 

för den ambulerande befolkningen ur ett historiskt perspektiv och de 

diskrimineringsstrukturer som fortfarande finns i skolan idag, har skapat en osäkerhet bland 

romerna. Denna osäkerhet riktas mot skolan som institut. Främst på grund av rädslan för att 

barnen ska omhändertas av sociala myndigheter. Konsekvensen av just detta har medfört en 

ond cirkel i relationen mellan romer och skolan, där romska föräldrar på grund av rädslan för 

den diskriminering som kan riktas mot barnen, håller barnen hemma från skolan. Skolan 

måste vid frånvaro enligt sina regler kontakta Socialstyrelsen, som i sin tur omhändertar 

barnen. De forskningsresultat som presenteras i arbetet vittnar också om den ojämlika 

situationen i skolan mellan de romska barnen och majoritetssamhällets barn. Lärare som i 

denna situation är ”gatekeepers” besitter alltså en maktposition och bidrar med den negativa 

syn som existerar mot romer. Resultatet blir att dessa ”gate keepers” river de broar som bör 

finnas mellan ett lands majoritet och minoritetsbefolkning, särskilt i skolans värld.  

 

Delegationen för romska frågor har många gånger under utredningen föreslagit mer romsk 

personal i skolan, men den strukturella diskrimineringen riktad mot lärare med annan etnisk 

bakgrund än svensk, vittnar om svårigheterna i att sätta detta förslag i bruk. Höga krav i 

språkkunskaper, har bidragit till att det skapas en homogen lärarkår med bristande kunskaper 

om andra kulturer, i tider där heterogenitet är en självklar del av det svenska samhället. Denna 
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inställning påverkar även förhållningssättet till modersmålsundervisningen. Strävan efter 

monokulturalism i svenska skolor och den bristfälliga inställningen till svenska som andra 

språk, vittnar om det stora institutionella problemet som finns idag bland lärare och annan 

personal gentemot andra etniciteter. Detta försvårar de positiva åtgärder som kan fungera som 

brobyggare och upprätthålla romernas kultur och modersmål i skolan. Lärarnas 

diskriminerande attityd mot andra kulturer och den dåliga inställningen bland lärarna som 

presenterades i uppsatsen, står i direkt konflikt mot alla positiva förslag som Delegationen för 

romska frågor föreslagit.   

 

De remissvar som behandlats i undersökningen visar på en differentierad bild av reaktionen 

till SOU Romers rätts olika förslag på åtgärder. Vi ser en tydlig skiljelinje mellan rektionen 

från Delegation och forum med Roma och Sinti och de övriga myndigheterna. Romernas 

reaktion på utredningens olika åtgärder har varit avfärdande. Romerna uttrycker tydligt att de 

vill vara en självklar del av det svenska samhället, de vill inte särbehandlas vare sig det är 

positiv eller negativ särbehandling. De vill inte heller ha någon offerstämpel som skiljer 

folkgruppen åt från andra minoritetsgrupper i samhället. Delegationen och forum med Roma 

och Sinti efterlyser eget ansvar från romernas sida. Detta ansvar ska även tillfalla romerna när 

det gäller romska frågor. Delegationen och forum med Roma och Sinti ser utredningen 

Romers rätt som ännu en myndighetsutövning mot folkgruppen, men denna gång i de 

internationella skyldigheternas namn. Romerna lägger större vikt på individuella 

”gatekeepers” negativ roll i de olika statliga myndigheterna, snarare än att ta avstånd från 

myndigheterna i helhet. De remissvar som lämnats in från Skolverket, Högskoleverket, 

Boverket och Länsstyrelsen har alla tagit ställning för de åtgärder som presenteras i SOU 

Romers rätt. Dessa myndigheter har istället koncentrerat sig på att ge praktiska förslag utifrån 

sin kompetens på hur åtgärdsförslagen ska tillämpas. DO har dock varit kritisk till SOU 

Romers rätts vaga förhållningssätt gentemot diskriminering riktad mot romer historiskt och de 

diskrimineringsstrukturer som finns idag. Här har DO bland annat varit kritisk till att olika 

gatekeepers roll i skolan inte lyfts fram ytterligare, kritik har även riktats mot de läromedel 

som används i skolan idag då dessa läromedel inte motverkar negativa stereotyper om romer. 

Undervisningsmaterial kan enligt DO istället användas för att presentera romernas kulturella 

särart. Det stora gapet mellan romernas förhållningssätt till SOU Romers rätt och 

myndigheternas ställningsstagande för åtgärdsförslagen visar på de klyftor som fortfarande 

existerar mellan romerna som nationell minoritetsgrupp och de statliga myndigheterna. 

Romerna har önskat ett större samarbete mellan sin folkgrupp och Delegationen för romska 
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frågor. Detta tycker jag är nyckeln till att uppnå en försoningsprocess mellan romerna som 

minoritetsgrupp och de statliga myndigheterna. De förslag om en sannings- och 

försoningskommission som lagts fram har brister som Delegationen och forum med Roma 

och Sinti tydligt lyfter fram i sitt remissvar. Dessa brister kan bottna i att myndigheterna ännu 

en gång förbiser romernas önskningar när de talar om romernas behov.  

 

Faktum är att de förslag som Delegationen för romska frågor lagt fram för att förbättra romers 

situation i den svenska skolan är enligt resultatet av denna studie, i dagens läge på många sätt 

väldigt svåra att uppnå. Ett problem är att skolan som institution bedriver åtgärder som förslag 

om särskilt stöd och tidiga insatser för de romska barnen i syfte av att leda avvikande elever 

till det ”normala”. I detta fall kan kulturer också tolkas som avvikande. Avvikande mot 

majoritetssamhällets normer och förordningar. Det som denna undersökning kan visa är att 

oavsett de ambitioner som staten har för att möta de problem som romerna står inför, oavsett 

om Sverige idag har en verklig ambition om att möta sina internationella obligationer för 

hanteringen av sina minoriteter i skolan, så är effekten av de tidigare ambitioner som staten 

befattat sig med så pass stora att det blir väldigt svårt att ändra på situationen baserat på goda 

intentioner. Även om Sverige idag är politiskt redo för att bemöta de problem som staten 

tidigare befattat sig med, så har inställningen hos individuella ”gate keepers” och ibland hela 

institutioner, bidragit till att praktiken inte lever upp till ambitionerna. För skolan innebär 

detta att individuella lärare och rektorer samt annan personal rör sig fortfarande inom ramarna 

för det homogena samhället. Resultatet blir att ambitionerna och praktiken går isär. Det är 

detta resultat som denna studie av två statliga utredningar lyfter fram som den största 

motgången som den svenska skolan har att arbeta med, för att på sikt kunna skapa en skola 

där alla har en självklar plats och roll. En skola för alla, oavsett etnicitet, kön, klass, och 

kulturell bakgrund.  
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