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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze and question the government survey 1956:43 

Zigenarfrågan based on the theory of internal colonialism. An important question for the 

study is to elucidate and gain an understanding of the factors that led to Roma inclusion in the 

compulsory school. This survey of the goverment investigation is necessary because the state 

management of the Roma had to start the investigation, that led to a number of difficulties for 

the community. The investigation put also a lot of demands on the roma society. The state 

wanted at all means to influence and change the group's way of life. Roma situation was now 

more and more conspicuously set to influence the Swedish society as a whole. State expressed 

concern about an increase in crime among the group, this led to the investigation begin. 

The essay will mainly concern the school issue in the investigation of Zigenarfrågan.  

There will also be a comparison made between investigation Zigenarfrågan and another 

government study conducted in 1957-1960. This study was designed to investigate the Sami 

school situation and was named Samernas skolgång 1960:410. The study will show how the 

state, hoping to assimilate the Roma in Swedish society, colonized roma minority by 

undermining the group's cultural characteristics in favor of the majority culture. The question 

I am hoping to answer in this study by analysing the governments survey Zigenarfrågan, is: 

How does the investigation Zigenarfrågan discribe the situation of Roma in Sweden, focusing 

on the school question? What problems are produced? What reasons are presented? What 

solutions are proposed? Is it possible to demonstrate a difference in treatment of roma in the 

comparison between investigations Zigenarfrågan and Samernas skolgång? 
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Förord 

Jag har många gånger under mitt arbete fått frågan; varför vill du skriva om just romer? 

Denna fråga känner jag är befogad men samtidigt konstig. Befogad då jag själv inte har en 

romsk bakgrund och konstig då den på något sätt visar på en attityd som idag finns hos 

många. Det har till och med varit situationer där romer frågat varför jag vill jobba med just 

frågor som behandlar deras historiska situation. Den vanligaste frågan som då har ställts är; är 

du rom? Fast de flesta har ställt den på romani chib. Detta visar enligt min tolkning på ett 

annat fenomen, nämligen utanförskap. Ett utanförskap som är accepterat av alla parter, romer 

som minoritetsgrupp, jag som invandrare som tillhör en annan minoritetsgrupp, samt 

uppfattningen om att det finns en struktur som vi bryter mot - nämligen majoritetsgruppens 

strukturer.  

Jag har under arbetets gång lärt mig mycket om romer och hanteringen av romer i Sverige 

rent historiskt. Men jag kan också våga påstå att jag har lärt mig mycket om min egen historia 

och situation som ung invandrare som flyttade till ett mindre samhälle utanför Stockholm 

under slutet av 1980- talet. Sammankopplingen mellan mig som nyanländ invandrare och 

romers situation känner jag är befogad då jag känner igen många av de svårigheter som romer 

stod inför, med de svårigheter som jag stod inför under min uppväxt. Fast svårigheterna är i 

olika slag och karaktär så är ändå utanförskapet den gemensamma nämnaren i min 

uppfattning av romers historia och min egen historia.  

Nu efter min undersökning av svenska romer under 1950-1960-talet, har jag förstått varför 

invandrare i Sverige idag ses ur en första generation, andra generation och ett tredje 

generations invandrarperspektiv. En väldigt skrämmande fråga som dyker upp, som inte har 

med uppsatsen att göra, är om romer efter 500 år gemensam historia i det svenska samhället 

fortfarande bemöts som invandrare och utomstående, och som kulturellt kontrasteras mot 

majoritetsbefolkningens uppfattning om den svenska kulturen. Hur många generationer måste 

mina barn och barnbarn vara en del av det svenska samhället innan de upplevs som 

fullvärdiga svenskar? När jag som flyttade till Sverige i tidig ålder och anser mig själv vara 

svensk, måste kämpa för att mina barn i skolan inte ska bedömas som ”andra - tredje 

generations invandrare”, (eller hur nu majoriteten ser på oss), genom den vanliga rutinen att 

bedöma alla barn som ser annorlunda ut efter bedömningsunderlaget för svenska som andra 

språk (trots att de inte talar annat språk än svenska), så upplever jag att vägen är lång och 

frustrerande.  
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1. Inledning 

Romers situation i Europa och Sverige har varit förknippad med en stark och djupgående 

misstänksamhet, både historiskt men också än idag. Romer har varit och är än idag, drabbade 

av utanförskap, diskriminering och rasism som många gånger övergått till systematiska 

förföljelser. Detta trots att romer många gånger varit medborgare med långvariga historiska 

anknytningar till de länder eller områden de befinner sig i. Men dessa referenser har inte 

inneburit att de automatiskt inkluderats i de lagar och förordningar som gäller för övriga 

samhällsmedborgare. Dessa missförhållanden har många gånger lett till att gruppen försatts i 

flykt. Trotts detta har gruppen många gånger haft svårt att få flyktingstatus. Ett exempel är 

händelserna i före detta Jugoslavien och Kosovo (Montesino, 2010:2, s. 3).  

Jag har valt att utgå ifrån utredningen Zigenarfrågan 1956:43, då denna utredning resulterade 

i en grundlig undersökning av romers situation i Sveriges, utifrån statens perspektiv. 

Utredningen har också behandlat olika faktorer som arbetssituation, boendesituation samt 

romers skolsituation. Det är främst med anledning av utredningens hantering av romers 

skolsituation som jag har valt att undersöka denna. Det som fånga mitt intresse när jag tittade 

på utredningarna var främst den miljöbeskrivning som målades upp kring romers position och 

levnadsvillkor i samhället och de faktorer som ledde till beslutet kring romers rätt till 

obligatoriska skolan. Perioden 1950-1960 blir intressant då utredningen resulterade i att dem 

romska barnen inkluderandes i obligatoriska skolan.  

Förutom romer så kommer uppsatsen också att analysera en statlig utredning från samma 

period som berör folkgruppen samer. Utredningen heter Samers skolgång 1960:410. Detta 

görs i jämförelsesyfte mellan de båda folkgruppernas villkor utifrån statens perspektiv, men 

även för att skapa kontrast och lyfta upp romers situation ytterligare. 

Jag kommer att i uppsatsen använda mig av termen ”zigenare” och inte romer när jag 

behandlar utredningen. Det känns mycket mer relevant att lyfta fram tidsperiodens sätt att 

nämna eller betrakta minoritetsgruppen. Då benämningen “zigenare” är ett laddat begrepp, 

och att man ifrån statens sida valde att använda sig av dessa termer visar på en inställning som 

fanns hos utredarna, samt staten i allmänhet mot folkgruppen. På samma sätt som romer 

nämns som ”zigenare” så kommer uppsatsen att benämna samer som ”lappar”, då utredningen 

om samer nämnde gruppen som ”lappar”. 
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En beskrivning av begrepp som används frekvent i uppsatsen: ambulerande; röra omkring, 

resande. Konseljakt; innehåller alla handlingar som inkommit eller upprättats i ett statligt 

ärende. Registratur; är avskrifter av utgående statliga brev. Majoritetsbefolkning; merparten 

av befolkningen. Minoritetsbefolkning; mindretal av befolkningen. Kulturell autonomi; 

kulturellt självstyre eller självständighet. Enhetsskolan; med enhetsskolan menas att den 

obligatoriska barn- och ungdomsundervisningen organiseras i ett sammangjutet organiskt 

skolsystem. Katekesskola; kyrkans undervisning, sammanställd av kristendomens centrala 

trosinnehåll.  

1.1 Tidigare forskning 

Idag bedrivs det mycket forskning kring de nationella minoriteterna. Många av dessa har 

också samma teman, nämligen ett historiskt klargörande av gruppernas situation i Sverige 

men med olika inriktningar. Jag har i min uppsats tagit inspiration och använt mig utav flera 

olika arbeten som på olika sätt väglett mig i sammanställningen av uppsatsen. Flertalet av 

dessa är statliga undersökningar och handlingar. Exempel på dessa är utredningen, 

Zigenarfrågan (SOU, 1956:43) som sammanställde en allmän bild av romers situation i 

Sverige, utifrån utredarnas uppfattning. En annan statlig utredning som jag använt mig av i 

jämförelse syfte för att framhäva en kontrast till bilden av romer, är utredningen Samernas 

skolgång (SOU, 1960:410), som ville klargöra för samernas skolsituation i Sverige men som 

även den ger en allmän bild av samers situation utifrån utredarnas framställning.  

Förutom statliga undersökningar har jag använt mig av olika avhandlingar. Norma 

Montesinos Zigenarfrågan innervation och romantik (Montesinos Parra, 2002) samt 

Motesinos, Romer i svensk myndighets politik- ett historiskt perspektiv ett meddelande från 

socialhögskolan 2010:2 (Montesino, 2010:2). Christina Rodell Olgac, Den romska 

minoriteten i majoritetssamhället (Rodell Olgac, 2006). David Sjögrens avhandling, Den 

säkra zonen (Sjögren, 2010) har jag använt som en ledstjärna för min teoretiska analys under 

hela uppsatsen. Edward W. Said med Orientalism (W. Said, 2004) där han behandlar 

västvärldens syn på ”de andra” som i detta fall är Mellanöstern. Oskarsson & Busk, Rätten till 

Norrland – nutida strider, historisk arena (Oskarsson & Busk, 2007).  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera den statliga utredningen 

1956:43 Zigenarfrågan utifrån teorin om intern kolonialism. En viktig fråga för 

undersökningen är att belysa och få en förståelse för de faktorer som ledde till romers 

inkluderande i den obligatoriska skolan.  

År 1954 bemyndigade chefen för Socialdepartementet en utredning som hade till syfte att 

kartlägga och utreda frågan om olika åtgärder för romers anpassning till samhället (SOU, 

1956:43, s. 7). Utredningen tittade på olika aspekter som antalet romer i landet, 

bostadsförhållande då bland annat i termer som de bofasta och de ambulerande (alltså de 

resande), levnadsförhållanden, arbetssituation, utbildningsläget, gruppens integrationsläge 

samt andra svårigheter som gruppen stod inför i samhället. 

Genom tillämpningen av den teoretiska utgångspunkten intern kolonialism, kommer 

uppsatsen att analysera och undersöka den utredning som blev startskottet till en rad 

förändringar kring folkgruppens situation i Sverige. Denna undersökning av utredningen blir 

nödvändig då den statliga hanteringen av romer hade fram till utredningen start, lett till en rad 

svårigheter för folkgruppen. Utkomsten av utredningen ställde också en hel del krav på 

gruppen. Staten ville på alla medel påverka och förändra gruppens levnadssätt. Romers 

situation hade nu i allt mer iögonfallande sätt kommit att påverka det svenska samhället i 

helhet. Statens uttalade oro för bland annat en ökad kriminalitet bland gruppen ledde till att 

utredningen startades.  

Uppsatsen kommer att i huvudsak beröra skolfrågan som också var en huvudfråga i 

utredningen Zigenarfrågan.  

Det kommer även att göras en jämförelse mellan utredningen Zigenarfrågan och en annan 

statlig utredning som gjordes år 1957-1960. Denna utredning var ämnad att utreda samernas 

skolsituation och namngavs till Samernas skolgång 1960:410.  

Undersökningen av den statliga utredningen om samer är väsentlig främst i syfte att lyfta 

fram, jämföra och förtydliga karaktär och tendenser i utredningen Zigenarfrågan. Jämförelsen 

mellan dessa grupper är också viktig då både romer och samer är ambulerande folkgrupper 

som har djupa historiska anknytningar till det svenska samhället. Båda grupperna är även 

underminerade, och hade på olika sätt fallit offer för majoritetssamhällets koloniala 

ambitioner av de egna minoritetsgrupperna. Då båda utredningarna också behandlar 
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gruppernas skolfråga är jämförelsen mellan dessa utredningar väsentlig, då argument som 

fördes i utredningarna som föregick inkluderande av grupperna samer och romer i den 

obligatoriska skolan, kan bidra till en bättre förståelse av periodens syn på skolfrågan rörande 

minoriteter. 

Utredningen Zigenarfrågan var ett uppdrag från Ecklesiastikdepartementet som var ett statligt 

organ som hanterade bland annat skol- och kyrkofrågor. Både Arbetsmarknadsstyrelsen och 

Skolöverstyrelsen fick av Ecklesiastikdepartementet i uppdrag att göra ställningstaganden till 

utredningen Zigenarfrågan som senare presenterades i en konseljakt. Denna konseljakt tog 

Ecklesiastikdepartementet senare del av och tog beslut om. Både konseljakten och beslutet 

från Ecklesiastikdepartementet kommer att presenteras och analyseras i uppsatsen. Syftet med 

detta är att klargöra effekten av utredningen om romer.  

De frågeställningar som jag kommer att försöka besvara är följande: 

1. Hur behandlar utredningen Zigenarfrågan romers situation i Sverige, med fokus på 

skolfrågan?  

- Vilka problem framställs? 

- Vilka orsaker presenteras?  

- Vilka lösningar föreslås? 

2. Går det att visa på en särhantering av romer i jämförelsen mellan utredningarna 

Zigenarfrågan och Samernas skolgång? 

1.3 Metod och material   

Här nedan följer en beskrivning av de olika litteraturer som behandlats i uppsatsen, samt 

vilken roll dessa har i uppsatsens olika delar.  

Den här uppsatsen är som tidigare nämnt baserad på utredningen Zigenarfrågan (SOU, 

1956:43) som är sammanlagt på 249 sidor. Med anledningen av detta så är uppsatsens olika 

delar koncentrerad till romer och deras situation i Sverige under 1950-60 talet.  

Att utgå ifrån utredningen har berikat uppsatsen på ett sådant sätt att uppsatsen nu känns mer 

gedigen och behandlar en statlig framställning av romers levnadsvillkor i Sverige. 

Utredningen Zigenarfrågan är baserad på romers situation och behandlar olika delar ur 

gruppens levnadsvillkor, vanor, kultur, bostadssituation, skolfrågan, jobb, hälsotillstånd och 

ställning i samhället. I denna uppsats har en koncentration gjorts på romers skolfråga och de 
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andra ämnen som behandlats har alla på ett eller annat sätt en koppling till just skolfrågan. 

Undersökningen av Zigenarfrågan är huvuddelen i uppsatsen och utgör den första delen i 

analysen. 

Nästa material som uppsatsen behandlar är en konseljakt från år 1960-02-18, ärende 18. Detta 

dokument är sammanlagt på 16 sidor. Den behandlar Arbetsmarknadsstyrelsens och 

Socialdepartementets ställningstagande kring utredningen Zigenarfrågans olika 

åtgärdsförslag. Analys av dokumentet är en viktig del av arbetet då den redovisar för hur de 

berörda myndigheterna ställde sig till utredningens olika förslag på åtgärder. Även här har en 

koncentration gjorts på skolfrågan och förutsättningar till skolfrågans ordnande.	  

Ecklesiastikdepartementet, registratur, 1960-06-10 är material från Riksarkivet Marieberg och 

dokumentet är på en sida. Analys av detta material är viktig då den behandlar departementets 

beslut kring förslag som kom in från Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialdepartementet, som 

i sin tur var baserad på utredningen Zigenarfrågan. Detta dokument är resultatet av hela 

utredningen och kompletterar alla delar rörande romers situation i Sverige.	  

En annan statlig utredning som tas upp i uppsatsen är Samernas skolgång SOU, 1960:410 

som bemyndigades för att undersöka samernas skolfråga och behandlar gruppens situation i 

helhet men som koncentrerar sig särskilt på skolfrågan. Denna utredning är på 249 sidor. 

Samernas skolgång har en viktig roll i uppsatsen då den ger en kontrast att jämföra med i 

frågan om hur staten såg på minoriteter. Jämförelsen mellan romer och samer är viktig då 

båda grupperna hade en ambulerande livsstil som under perioder varit föremål för statens 

koloniseringsprocesser. Majoritetsbefolkningen har i båda fallen försökt att integrera och 

beröra dessa folkgrupper historiskt. Men under perioden 1950-1960, fanns det tydliga 

kontraster i behandlingen av de båda folkgrupperna. Dessa kontraster berikar arbetet på ett 

sätt som lyfter fram romers situation på ett mer djupgående plan. 

Förutom de statliga undersökningarna har David Sjögrens avhandling, Den säkra zonen från 

2010 som är på 249 sidor, haft en aktiv roll i analysen. Sjögrens arbete som utgår ifrån bland 

annat den interna kolonialismen som teoretiskt perspektiv har använts genomgående i arbetet 

då min teori också grundar sig på just den interna kolonialismen. Den säkra zonen är en 

sammanställning av flera nationella minoriteters situation i Sverige och världen i övrigt. Jag 

har tagit stor hjälp av Sjögrens avhandling i min analys då den både behandlar några av de 

ämnen som denna uppsats behandlar och är heltäckande i behandlingen av minoriteter i 

allmänhet.  
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Christina Rodell Olgac arbete, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola, Norma 

Montesino Parra, Zigenarfrågan: Intervention och romantik och hennes arbete om Romer i 

svensk myndighetspolitik – ett historiskt perspektiv, samt Johan Oskarsson och Martin Busks 

arbete kring Rätten till Norrland – nutida strider, historisk arena, har i uppsatsen i huvudsak 

använts i bakgrund och inledning. Både Olgac och Montesino behandlar frågor kring romer i 

sina arbeten medan Oskarsson och Busk behandlar samer i förhållande till den natur som 

gruppen förknippas till.  

1.4 Avgränsning  

Att analysera undersökningen var inte förstahands valet då uppsatsen ursprungligen skulle 

behandla hur medier under samma period behandlade det beslut som presenterades av 

Ecklesiastikdepartementet om romers rätt till den obligatoriska skolan. Men bristen på 

material och tidningsartiklar fick mig att sadla om och koncentrera mig på utredningen.  

Detta har gjort valet av material svårt. Det har funnits mängder med material som behandlar 

romer och skolfrågan, så avgränsningar har varit nödvändig. Förutom valet av material har 

avgränsningarna rörande den teoretiska utgångspunkten varit nödvändig, då intern 

kolonialism inte är en välanvänd forskningsteori. Det finns då inte heller så mycket 

information att tillgå. Men kolonialism i sig är en välanvänd teori och kan delas upp i många 

olika delar. Så därför var valet av intern kolonialism inte heller givet från början.  

Nästa avgränsning berör delar i utredningen Zigenarfrågan som är relevant att analysera. Det 

är lätt att dras med i utredningen i helhet då den i vissa avseenden var detaljrik och väldigt 

intressant, men som inte berörde skolfrågan i sig. Ett annat val som gjorts i uppsatsen är 

behandlandet av utredningen om Samers skolgång. Valet av samer som ett jämförelse verktyg 

blev relativt givet då både romer och samer är ambulerande och har likartad problematik kring 

skolfrågan, men som behandlats från statens sida på ett väldigt annorlunda sätt. En analys av 

Samers skolgång har gjorts i uppsatsen, men den är begränsad till de delar som berikar 

analysen av romers skolsituation då romer är den grupp som uppsatsen är koncentrerad på. 

Det finns också flera nationella minoriteter och utredningar att jämföra med, men likheterna 

mellan romer och samers olika problem till följd av majoritetsbefolkningens syn på 

gruppernas ambulerande livsstil, seder och bruk samt de kontraster som skapas mellan 

grupperna och sin närbefolkning, fick avgöra för den jämförelse som gjorts.  
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Den tidsmässiga avgränsningen för uppsatsen är mellan år 1950-1960-talet och en historisk 

återblick har ur olika perspektiv varit nödvändig för uppsatsen.  

1.5 Teori 

Edward Said beskriver i boken Orientalism, en attityd gentemot kulturer och folk från 

Orienten eller Mellanöstern (W. Said, 2004). Att i varje samhälle som inte är totalitär får vissa 

kulturella och uttrycksformer övertaget i förhållande till andra kulturer. Denna form kallas för 

”hegemoni” ett begrepp som beskriver en förståelse av kulturlivet i den industriella 

västvärlden. Said menar att orientalismen ligger lågt bort ifrån det som kan beskrivas som 

”Europa idealet” som ämnar till att identifiera ”vi” mot ”dem” som inte anses vara européer. 

Den viktigaste komponenten som gjort oss till européer är just det faktum att hegemoniidealet 

skapat en identitet som anses vara överlägsen icke europeiska människor och kulturer (W. 

Said, 2004, s. 70-71).  

Sjögren menar att, ur ett globalt perspektiv har utbildningssystemet och politiken gällande 

nationella minoriteter vissa generella mönster som forskningen kartlagt. Forskare har försökt 

att titta på dessa mönster ur ett koloniseringsperspektiv. Genom detta perspektiv har man 

analyserat skolförhållandena och utbildningspolitiken. Den allmänna uppfattningen om 

kolonialism är att kolonisatörerna exploaterade länder, arbetskraft och råvaror med mera. Men 

dem har också etablerat olika verksamheter för att bibehålla en dominerande position både i 

de exploaterade länderna, men också gentemot egna minoriteter. Kolonimakter har med tvång 

försökt kontrollera den koloniserade gruppen i samhället och möjliggöra en politik som i sin 

tur skulle resultera i att underordna och transformera minoritetsgruppers livsstil och 

värderingar. Den rasistiska ideologin har då använts för att rättfärdiga underminering och 

förtryck (Sjögren, 2010, s. 13).   

Sjögren menar att den form av kolonisering kan kallas för ”intern kolonialism” som är ett 

begrepp ämnat till att beskriva förhållandet mellan majoritetsgrupp och minoritetsgrupp i det 

egna landet. Några kännetecken för den interna kolonialismen är isolering av minoriteter i 

särskilt inrättade reservat, påtvungen assimilering samt rasistiska ideologier. Inom 

forskningen om utbildningsväsendet finns det de som menar att undervisningen och 

organiseringen av skolan för minoriteter planerades och kontrollerades av de tillhörande 

majoritetsgrupper eller staten som driver en intern koloniseringsprocess. Utbildningssystemet 
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har utifrån dessa perspektiv använts som ett ess i ett maktspel som avsåg att underminera 

minoritetsgrupper eller ”kolonisera” dessa (Sjögren, 2010, s. 13).  

I uppsatsen kommer det att finnas en strävan efter att analysera det tillgängliga materialet 

utifrån teorin om ”interna koloniseringsprocesser”.       

 1.6 Källkritik 

Denna uppsats behandlar huvudsakligen utbildningspolitiken gentemot romer, men även en 

framställning av samers utbildningssituation. De källor som använts är i huvudsak tryckta och 

otryckta statliga handlingar och utredningar. Detta leder till att uppsatsen är koncentrerad 

kring myndigheters och utredarnas åsikter om romer och samer. Även när något nämns om 

romers syn på sin egen situation är det uteslutande ur utredarnas tolkning som detta är 

framställt på. De myndigheter vars uttalanden undersöks är Ecklesiastikdepartementet, 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen.  

Vad gäller SOU 1956:42 Zigenarfrågan och SOU 1960:410 Samernas skolfråga, är det enbart 

utredarnas framställning i utredningarna som undersöks. Men i konseljakten är det 

Arbetsmarknadsdepartementet och Skolöverstyrelsens inställning till utredningen 

Zigenarfrågan som har analyserats. Det beslut som analyserats är Ecklesiastikdepartementets 

ställningstagande till Skolöverstyrelsen om de olika förslag som framställts rörande romers 

skolfråga i både Zigenarfrågan och konseljakten.  

Utgångspunkten till materialinsamlingen har varit att i bästa görligaste mån samla in material 

som behandlar specifikt utbildningspolitiken kring romer, eller på något sätt lyfter upp 

aspekter kring romers skolfråga. Vid insamlingen har jag varit inriktad på att samla så mycket 

material som möjligt där ämnet behandlas, för att i nästa steg göra ett urval. Detta har lett till 

att undersökningen försvårats av överflödigt men relevant material. Även om urvalet har varit 

svårt så känner jag att all material som insamlats, på något sätt berikar uppsatsen. Urvalet har 

koncentrerats på material från myndigheter rörande skolfrågan. Det är dessa som analysen har 

koncentrerat sig på. Huvuddelen av uppsatsens material är statliga handlingar och är 

förstahandskällor. Konseljakten och beslutet från Ecklesiastikdepartementet är otryckta källor 

som är dokument i Riksarkivets förvar. Även Sjögrens avhandling är till huvuddel baserad på 

statliga handlingar och därför har även den varit en bra källa att tillgå.  
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2. Bakgrund 

2.1 Romer och svensk myndighetspolitik gentemot minoriteter  

År 2000 den 9 februari erkändes bland annat romer och språket romani chib som en 

minoritetsgrupp och minoritetsspråk i Sverige (Rodell Olgac, 2006, s. 13-14). Bland de 

faktorer som blev avgörande för romers minoritetsstämpel var gruppens historiska anknytning 

och långvariga band med Sverige, samhörighet som romerna själva upplevde sig emellan, 

gruppens gemensamma religion, språk, traditioner och kulturella särart. Förutom romer 

erkändes även samer, sverigefinnar, tornedalingar och judar som nationella minoriteter.  

Historiskt har behandlingen av de nationella minoriteterna varit varierande och förändrats 

över tid. De faktorer som skapat synen eller förändrat den är majoritetssamhällets 

framställning av minoriteter ur ett kolonialistiskt perspektiv, ockupation som 

majoritetsbefolkningen utövat eller upplevt att minoriteter utövar samt synen på minoriteter 

som invandrare (Rodell Olgac, 2006, s. 13-14). 

Efter andra världskriget skedde det en förändring i hanteringen av minoriteter i samband med 

att invandringen tog fart från andra delar av världen till Sverige. Detta ledde till att en 

invandringspolitik skapades under 1960-talet. Genom skapandet av invandringspolitiken 

tonades minoritetsfrågor ner och minoriteterna sågs alla som invandrare, med undantag för 

samer. Ordet ”invandrare” och ”minoritet” fick samma innebörd för majoritetsbefolkningen. 

Denna utveckling raserade minoritetspolitiken och utvecklade en atmosfär som tvingade 

minoriteter att anpassa sig till majoritetssamhället. Romer var en grupp som var speciellt 

utsatta då majoriteten upplevde romer som en socialt eftersatt grupp. År 1985 inkluderades 

romer i den generella invandringspolitiken vilket berövade folkgruppen en del positiva 

säråtgärder som hade kommit gruppen till del mellan år 1975-1985 (Rodell Olgac, 2006, s. 

15).   

Sjögren pekar på en viktig faktor som visar skillnad i hanteringen av minoritetsgrupper i 

svensk myndighetspolitik, att frågor rörande folkgruppen samer behandlades som 

näringspolitiska frågor, under i förstahand Jordbrukdepartementet, medan frågor rörande 

romer behandlades ur ett socialpolitiskt perspektiv, under Socialdepartementet. Sjögren 

beskriver att politiken mot de svenska minoriteterna kännetecknades av assimilering och 
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segregationspolitik. Denna politik kan ses ur nationalismen som var drivande faktorn i 

politiken mot de nationella minoriteterna fram till andra världskriget. Nationalismen kan ses 

som ett resultat av moderniseringen. Denna strävade efter en kulturell homogenisering vilket 

innebar att majoritetsbefolkningens språk och kultur blev normerande i samhället. Ur detta 

perspektiv kan man analysera politiken mot minoritetsgrupperna som ett led mot att integrera 

dessa i majoritetskulturen. Detta har resulterat till att minoritetsgrupperna i samhället har 

övergett sin kultur till förmån för majoritetskulturen. Denna utveckling är också resultatet av 

majoritetsgruppernas godtyckliga inställning till att de har rätt att värdera olika kulturella 

uttryck (Sjögren, 2010, s. 29-30). 

Skolpolitiken gentemot minoritetsgrupperna i Sverige kan ses ur två olika diskurser. Den ena 

kallas för ”den nationella självförståelsens diskurs” som bygger på ett ”vi och dem” tänkande 

där vi (majoriteten) kan inskränka de andras (minoritetens) olika rättigheter. Den andra 

diskursen kallas för ”demokratiska credot” som går ut på ett antagande om allas rättigheter. 

Dessa två diskurser har inte någon gång under 1900-talet avlöst varandra utan verkat parallellt 

med varandra. De svenska politiska partiernas antagande om demokratin som en överideologi 

innebar medborglig, inkluderande, frihet och rättigheter för alla. Men trots det demokratiska 

credots framfart i svensk skolpolitik har även den nationella självförståelsen gjort sig påmind 

i olika beslut och debatter som rörde minoritetsgruppernas skolpolitik i Sverige (Sjögren, 

2010, s. 31).   

2.2 Zigenare och tattare   

I Sverige har man länge använt sig av benämningen ”zigenare” och ”tattare”. Men vad är det 

som skiljer dessa åt? Vilka kallas för zigenare kontra tattare? 

Den utbildningspolitik som varade fram till 1960-talet gjorde skillnad på de olika etniska 

tillhörigheter som existerade i samhället. Termen tattare kan återge majoritetsbefolkningens 

uppfattning av de resandes ättlingar. Men tattare kan även vara de som av någon anledning 

framstod som tattare utan att egentligen ha något släktband med de ”verkliga 

resandebefolkningen eller zigenare” (Sjögren, 2010, s. 21-22). Uppdelningen av zigenare och 

tattare kom först under slutet av 1800-talet. Benämningarna fick sin uppdelning i samband 

med klagomål om lösdriveri som fördes fram till riksdagen år 1897. Riksdagen bestämde då 

att frågan om de inkomna klagomålen kring folkgruppen skulle bli ett fall för 
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fattigvårdskommittén. I ett försök att reda ut och skilja mellan tattare och zigenare tittade 

riksdagen på berättelser om zigenare samt på kategorierna svensk/utlänning. Därmed beskrevs 

zigenare som en grupp resande ”utlänningar” som höll på att försvinna. Tattare framstod 

snarare som en grupp av människor med både svensk och zigensk bakgrund, med andra ord 

”blandras”. Detta resulterade i att tattare betraktades som svenskar. Utredningen 

Zigenarfrågan gjorde en tydlig uppdelning av zigenare. De som levt i Sverige under längre tid 

identifierades i utredningen som svenskar eller ”svenska zigenare”, medan de nyanlända 

zigenarna betraktades som utlänningar. Denna särbehandling ville klargöra i vilken 

utsträckning arbetsmarknaden kunde bemöta invandring av zigenare från grannländer 

(Montesino, 2002, s. 99).  

2.3 Romer i Sverige 

Romer kom till Norden för första gången omkring 500 år sedan. Behandlingen av romer har 

historiskt sett över Europa men även i Sverige, präglats av förföljelse och utsatthet. Under 

1600-1700-talet pågick debatter som hade för avsikt att hålla gruppen utanför Sverige, eller 

tvinga dessa att bli bofasta och lämna den ambulerande livsstilen. De romska barnen har 

många gånger varit utsatta för majoritetssamhällets maktutövning. År 1897 uttalade riksdagen 

att romska barn skulle tas ifrån sina familjer och placeras på anstalter eller hos enskilda 

personer, långt ifrån familjens vanliga vistelser. 1900-talets rasbiologiska tankegångar 

riktades mot bland annat romer och resulterade i tvångssteriliseringar. I Sverige stiftades 

under Herman Lundborg, ett rasbiologiskt institut under år 1921. Herman var övertygad över 

att romer präglades av en ”mindre värdighet” som gjorde gruppen till en ”sämre kvalificerade 

folkelement” (Rodell Olgac, 2006, s. 26). Olgac hänvisar till uppslagsverket Nordisk 

familjebok från år 1934, som framhåller följande om romer:  

De skildras allmänt om sluga, fega, hämndgiriga, lögnaktiga och lättjefulla, i 

hög grad inställda på att genom bedrägerier av olika slag bidraga till sin 

försörjning. Ordnat arbete och bofast liv uthärda de icke. I små flockar, vanl. 

Bestående av några besläktade familjer, dra de, under ledning av en hövding, 

omkring med vagnar och tält och lägra sig vid utkanterna av städer och 

samhällen, där de stanna några dagar el. veckor och slå mynt av sina 

färdigheter (Rodell Olgac, 2006, s. 27).   
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De rashygieniska tankarna kring romer hade stort genomslag i Sverige. Detta ledde till att 

under 1940-1950-talet publicerades flera stereotyper om resandegruppen. Genomslaget för 

denna typ av tankar blev under 1940-talet steriliseringslagen och den så kallade 

tattarinventeringen. Mellan år 1935 och 1975 utfördes 6300 steriliseringsoperationer. Det är 

dock svårt att fastställa hur många av dessa som var med anledning av steriliseringslagen och 

hur många romer som drabbades (Rodell Olgac, 2006, s. 28). Ett exempel på uttalanden om 

romers rashygien kan visas genom Ivar Lo Johanssons framställning av gruppens särdrag år 

1955: 

Ett av zigenarnas typiska rasdrag är käkpartiet, munnen, det som brukar kallas 

 ”zigenarkäften”. Likaså har zigenarna en raslukt. Den tycks utströmma inifrån 

kroppen. Den har inte med bristande hygien eller kosmetik att göra. Det har 

inträffat att man i de stora zigenarländerna dresserat hundarna på zigenarna. I 

veckotal har hundarna kunnat känna vittringen av zigenare som händelsevis 

varit på platsen. För en zigenare har svensken också en raslukt, som gör det 

möjligt för honom att, utan att behöva se, kunna avgöra om det är en svensk 

eller zigenare (Rodell Olgac, 2006, s. 29).  

2.4 Samerna i Sverige, de renskötande grupperna 

Gränsen mellan samerna och den övriga svenska befolkningen är flytande. Urskiljningen görs 

genom hänvisning till renskötseln samt språktillhörigheten. Det är mer problematiskt att göra 

en urskiljning baserad på idén om ”lapska rasen”. Forskning inom fysisk antropologi har 

alltmer avfärdat det individuella rasbegreppet och ersätt den med begreppet ”population”. 

Men kontrasten mellan den lapska folkgruppen och den nordiska, är större på vissa ställen än 

andra. I Västbotten och Jämtland är skillnaden större medan skillnaden i norr är mindre 

påtaglig.  

År 1959 utkom en blodgruppsundersökning gjord av Beekman som är genetiker. Denna 

undersökning visar att de lapska samernas inflytande i den nordiska befolkningen är 

betydande. Officiell räkning av samerna gjordes år 1945. I denna undersökning slopade man 

stamtillhörigheten som ett kriterium. Man valde istället att fokusera på renskötaryrket, 

traditionen och det lapska språket. Man kom då fram till tre olika avgränsningar för 

folkgruppen: 1) renskötselberättigade 10 000, enligt 1928 års renbeteslag. 2) 3000 

renskötande. 3) 5000 med lapska som språk i familjen eller föräldrahemmet. Det är de 
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renskötande samerna som bevarat det lapska språket bäst och renast. Ett stort antal samer som 

inte sköter renar har också skiljt sig från gruppen. Det är emellertid genom katastrof 

situationer som övergång till andra näringsverksamheter skett.  

Det är renens vandringsmönster som är den bidragande faktorn till samernas förflyttningar. 

Halvnomadismen har förekommit i skogsområden med rikare djurliv, denna grupp tillägnade 

sig jakt och rörde sig i fjällområden. Detta ledde emellertid till att även de blev helnomader. 

Lapparnas bosättningsområden kan uppdelas i utskiljbara områden: skogsområden i norra 

Sverige och Finland, Finnmarksvidda och angränsande fjällområden, ishavskusten, fjällkedjan 

mellan svenska och norska gränsen (SOU, 1960:410, s. 10-17).  

2.5 Samer och samhället 

Samernas önskningar och behov beskrivs av utredarna av Samernas skolgång som materiell, 

kulturell och av nationell karaktär. Gruppen var angelägen att utveckla en god och trygg 

försörjning och leverne som ledde till samma levnadsstandard som de övriga invånarna. 

Medelinkomsten för samerna var då år 1960 lägre än den övriga befolkningens. Men en 

förändring av de ekonomiska förhållandena kan inte ske genom de traditionella yrken som 

samerna till huvudsak ägnat sig åt. Därför menade utredarna att det blir angeläget för gruppen 

att hitta nya vägar till arbetsmarknaden. Önskemålen rörande nationella och kulturella 

avseenden beskrivs i utredningen som svåra att bemöta. 

Utredarna beskriver vidare att en del av samerna ville slå vakt om den egna kulturen och är 

medvetna om sin särpräglade kultur. Men det finns även de samer som har svårt att se värden 

i samekulturen som för dessa grupper framstår som primitiv. En del samer jobbade för att 

skapa en starkare gemenskap mellan samerna medan andra fruktade att den organisatoriska 

sammanhållningen skulle isolera samerna ifrån övriga samhället. Dessa splittringar är i 

grunden naturliga men visar på hur svårbemästrad samernas situation egentligen var. 

Utredarna vill dock konstatera att stödet för bevarandet av samernas kulturella egenart är stark 

och stor. Det hade visat sig att stödet växer också i samband med situationer som uppstår, 

som äventyrar samekulturen. Ett exempel som framgår i utredningen är den rådande 

situationen i Jämtland där det sydlapska språket riskerade att dö ut, där har samer varit 

särskild angelägna att bevara. Men i kontrast till detta hade man i norr inte visat samma 

angelägenhet, att språket skulle bli en del av skolundervisningen (SOU, 1960:410, s. 79). 
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Samekulturen är väldigt varierande. Den renskötande gruppens kultur som har den största 

kontrasten till majoritetskulturen i samhället, har inom sig stora skillnader. Men olika drag ur 

nomadlivet höll på att försvinna, menade utredarna som vidare förklarar att samer har också 

med större acceptans även tittat på bostadsfrågan (SOU, 1960:410, s. 81). Utredarna föreslog 

vidare att samerna själva bör välja den väg de vill ta. En inblandning eller påverkan från 

statens sida vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt bör uteslutas. Var och en bör på egen 

hand avgöra huruvida de vill föra samekulturen vidare eller om denne vill frigöra sig från 

detta och smälta in i majoritetssamhället. Utredarna menar också att det är upp till individen 

att avgöra om dennes barn ska vara en same och svensk eller svensk. Skolan bör skapa 

möjligheter som bidrar till möjligheter för båda sätten (SOU, 1960:410, s. 83).  

Sjögren beskriver om samernas situation i Sverige att det fanns flera tecken på att samerna 

höll på att degenereras. De hade blivit sämre på sina traditionella yrken, särskilt renskötseln. 

De började också att i allt större grad lämna den ambulerande livsstilen till förmån för en mer 

bofast livsstil, med ett antal tamboskap. Samernas övergång till en allt mer bofast tillvaro 

oroade staten som ansåg att något måste göras snabbt för att rädda renskötarkulturen hos 

samer (Sjögren, 2010, s. 47). Den politik som man då valde att tillgå kallades för ”lapp skall 

vara lapp” politiken och ämnade att bevara den renskötande samekulturen. I Norden avsåg 

utbildningen av samer att bevara den nomadiserandets kultur och levnadssätt. Därmed 

utformades nomadskolorna som med avsikt erbjöd en sämre kvalité i undervisningen 

(Sjögren, 2010, s. 28).  

Eftersom samespråket inte kunde användas som ett officiellt språk i någon del av Sverige och 

svenska därför blev myndighetsspråket även för samer, blev det angeläget att samhället 

genom positiva åtgärder bidrog till att bevara samernas språk, inte minst då gruppens 

sammanhållning vilade mycket på språket, menade utredarna. Därför blev det angeläget att 

åberopa minoritetsskydd för gruppen. Det inom folkrätten återkommande uttrycket 

”minoritetsskydd”, menar på åtgärder som autonomi inom de ramar autonomin inte läderar 

majoritetsbefolkningens rättigheter. För samer kunde autonomin förverkligas på två olika sätt, 

antingen genom kulturell autonomi eller genom territoriell autonomi. Dessa förslag hänvisade 

utredarna till som i sin tur var uttalanden i Nordiska rådets handlingar 7:e sessionen år 1959 

(SOU, 1960:410, s. 83). 
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2.6 Same och lapp 

Begreppet same baseras på etniska föreställningar. Att använda begreppet same när man talar 

om gruppen, anses allmänt motiverat då gruppen själva använder sig av begreppet (samit) när 

de talar om sin egen etnicitet. Begreppet ”lapp” har däremot i modern tid en negativ klang. 

Begreppet är mer förknippat med gruppens markförhållanden och rättsförhållanden. 

Benämningen ”lapp” syftar inte till gruppens etnicitet utan till den näring gruppen 

ursprungligen utövade, alltså renskötsel (Oskarsson & Busk, 2007, s. 17).  

 

3. Analys av den statliga utredningen 1956:43, kring landets romska 

minoritet och deras situation med koncentration på skolfrågan 

I ett utdrag ur Statsrådsprotokollet skrev chefen för Socialdepartementet, statsrådet Sträng, år 

1954 den 19 mars följande till den utredningskommittén som tillsatts för att undersöka 

situationen för landets ”zigenare”. 

Zigenarnas levnadsförhållanden har på allt mer iögonfallande sätt kommit att 

avvika från övriga medborgarna. Främsta anledningen hör till torde vara att 

zigenarna fortsatt sitt av stark tradition bundna levnadssätt, i första hand 

karakteriserats av benägenheten att föra ett kringflackande liv utan något 

ordnat arbete. Den sociala ekonomiska och kulturella standardhöjningen, som 

kommit flertalet övrig medborgare till del, har zigenarna till följd här av ej 

kunnat tillgodo göra sig. Faran för ökad kriminalitet bland denna folkgrupp är 

därför påtagligt (SOU, 1956:43, s. 7). 

I citatet så ser man tydligt en oro från statens sida för hur landets zigenare inte lever enligt de 

normer och levnadsstandarder som rådde i Sverige under den aktuella perioden.  

Sjögren menar att denna kontrast i gruppens levnadsvanor emellertid ledde fram till en djupt 

inrotad misstänksamhet mot gruppens levnadsvanor. Att gruppen var resande förstärkte 

misstron (Sjögren, 2010, s. 13).  

Det uttrycks också en tydlig oro om risk för ökad kriminalitet som är resultatet av att gruppen 

inte fått ta del av den välfärd som blivit självklar för majoritetssamhället. 
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Om man analyserar detta citat utifrån den interna koloniala teorin, ser man att den 

misstänksamhet som är tydlig i citatet och riktad mot landets zigenare, är djupt inrotad i det 

dåvarande samhällssystemet. Att chefen för Socialdepartementet uttrycker oro över 

minoritetsgruppens särdrag och karaktäriserar den med ett meningslöst kringflackande liv och 

samtidigt uttrycker att särdragen avviker ifrån den övriga majoriteten i samhället, kan inte 

förklaras med något annat än med ambitionen att förändra och forma folkgruppens 

levnadssätt och kultur.  

Med denna attityd och oro har chefen för Socialdepartementet vädjat till utredarna att en 

undersökning är nödvändig. Han säger vidare att zigenarnas bostadssituation har bidragit till 

att olika samhällsorgan inte på riktigt tar ansvar för gruppens situation. De zigenska barnen 

växer upp under tydliga olämpliga förhållanden. Detta har lett till att barnens fostran och 

utbildning försummats. Zigenarnas nuvarande situation och levnadsförhållanden utgjorde ett 

socialt problem. Sträng menar att zigenarna inte visat några påtagliga bevis för att de 

självmant kommer att anpassa sig till samhällslivet. Därför var det nödvändigt med särskilda 

åtgärder för integrationen av romer.  

Frågan om fast bosättning blev då avgörande för en lösning för Zigenarfrågan. Genom en 

sådan lösning tänkte man komma åt den övriga problematiken som fanns kring folkgruppen. 

Utredningen fick direktiv att därmed klargöra för de hinder som uppenbart fanns för gruppens 

fasta bosättningsmöjligheter, men också kartlägga de möjligheter som fanns för att förenkla 

eventuella åtgärder.  

Utredningen fann som första lämpliga åtgärd, behovet av en ”inventering” av folkgruppen. 

Det vill säga en räkning av landets zigenska population för att få en uppfattning av gruppens 

storlek. Huvudparten av zigenarna uppehöll sig i mellersta och södra Sverige men den största 

gruppen fanns i Stockholm. Det fanns även grupper i norra Sverige så som i Norrbotten.  

Utredningen skulle också titta på nivån av gruppens läs- och skrivkunnighet, bostads- och 

arbetssituation samt andra delar ur gruppens levnadssituation (SOU, 1956:43, s. 6-9).  

David Sjögren menar i Den säkra zonen att i en intern kolonialism så eftersträvas ambitionen 

att införliva ett politiskt system som ämnar underordna minoritetens livsstil och ambitioner. 

Ett sätt att identifiera den interna kolonialismen är det enorma tryck som görs från samhällets 

sida i strävan att assimilera minoritetsgruppen i samhället. I Socialdepartementets vädjan till 

utredarna kan man se tydliga strukturer som visar på denna strävan. Sjögren menar vidare att i 
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den intern koloniala strukturen erkänns inte minoritetsgruppens kultur som något unikt utan 

beskrivs som underlägsen (Sjögren, 2010, s. 13-14).  

3.1 Utredningens analys av gruppens tillstånd  

Utredarna uttryckte att om man utgår från antalet zigenare i Sverige så framstår 

Zigenarfrågan som obetydlig. Detta menade utredarna, som efter den planerade inventeringen 

räknade fram ett resultat på 740 personer, inklusive ättlingar till zigenare och icke zigenare. 

Men utredarna menar vidare att: 

Om man däremot betraktar zigenarfrågan utifrån den synpunkten, att praktiskt 

taget varje enskild individ inom denna fåtagliga minoritet representerar ett 

problem i ett eller annat avseende, så antar också zigenarfrågan i sin helhet 

andra dimensioner. Den fåtaliga zigenarbefolkningen har i vårt land liksom 

vanligtvis också i andra länder med zigenarminoriteter inom sina gränser, 

kommit att inta en markerad särställning gentemot den övriga befolkningen 

(SOU, 1956:43, s. 11).  

Citatet kan tolkas som att även om landets zigenare inte utgjorde någon större del av den 

totala populationen i Sverige så var de ändå i förhållande till de problem som skapades kring 

gruppen ett stort problem som måste hanteras på ett korrekt sätt. Det man kan utvärdera 

utifrån ovanstående citat är utredarnas negativa attityd till minoriteten i helhet. Man beskriver 

problem som uppstått, som i sig är resultat av flera hundratals år av misstänksamhet mot 

gruppen över hela Europa och i Sverige, som ett problem gruppen ”kroniskt” bär på. 

Sjögren beskriver i sin avhandling Den säkra zonen, att majoritetsbefolkningen kunde 

uppfatta minoritetsgrupperna som ett hot och fara för samhället. Ett hot som grundade sig i 

minoritetsgruppens avvikande kultur, moral eller arvslag. Dessa skillnader trodde man kunde 

skada samhället som en smitta skadar hälsan, alltså genom en spridning av 

minoritetsgruppens olika särdrag blad de övriga samhället. En grupp som var speciellt utsatt 

för denna särbehandling var just zigenare (Sjögren, 2010, s. 17).    

Utredarna rapporterade följande att orsakerna till ovanstående citat knappast var enbart ifrån 

zigenarnas sida, samhället bör också ta på sig lite av det ansvar för att zigenarna anpassat sitt 

liv vid utkanten av samhällsformerna. Ett erkännande till de förföljelser som folkgruppen fått 

utstå i övriga Europa, så som i Sverige ges ändå. Det nämns även vidare att förföljelsen har 

varit både statlig men också ifrån enskilda individers sida. Ett stort problem för gruppen var 
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svårigheten att hitta lägerplatser och i de fall som tillåtelse givits så har det handlat om väldigt 

korta perioder.  

Enligt utredningens mening måste samhällets behandling av zigenarna 

åtminstone delvis förklaras av dess bristande kännedom om zigenarnas 

levnadsförhållanden (SOU, 1956:43, s. 12).  

Den bristfälliga kunskapen om zigenarna, som enligt utredarna låg till grund för 

särbehandlingen av gruppen, ligger till grund för fördomar och vidskepliga föreställningar 

som påverkat det allmänna betraktarsättet kring folkgruppen. Ett exempel är zigenarnas 

resandevanor som man menade blivit missförstått av övriga samhället som något irrationellt 

och meningslöst, när det i själva verket berodde på gruppens yrkesvanor så som spådom, 

handel, förtenning (arbete med smält tenn till olika ändamål) samt musik. Utredarna menade i 

själva verket att zigenarnas yrkesval har lett till gruppens förflyttningar. Det förekom även ett 

intresse för folkgruppen som grundar sig i gruppens tillsynes ”bekymmerlösa leverne och 

frihet”. Men denna bild var missvisande och nästan ”parodisk”, menar utredarna som lyfter 

fram ett annat liv som grundar sig i gruppens ständiga jakt efter livsuppehälle. Denna 

missuppfattade bild fanns främst hos människor med intresse för romantik och litteratur 

(SOU, 1956:43, s. 12).   

Det blev uppenbart för utredarna att zigenarnas bostadsförhållande var problematisk och 

otillfredsställande. Tält och husvagnar gav inget bra bostadsskydd, husvagnen kunde bli så 

pass kyld under vintern att det uppstod isbildningar på väggar och golv. Temperaturen kunde 

sjunka under nollgraden, detta innebar i sig en stor påverkan på de drabbades hälsa. Det fanns 

inga uppgifter om zigenarnas hälsotillstånd. Men följande kunde utredningen i alla fall 

konstatera, av de 740 zigenare som ”inventerats” har 17,7 % uppnått 40 år eller mer. Endast 

3,5 % uppnår 65 år. Dessa siffror skilde sig markant ifrån det övriga svenska medborgarnas 

medellivslängd. Även i frågan om zigenarnas ”normala” leverne så var gruppens 

bostadssituation problematisk. Det var svårt att vakna tidigt på morgonen och passa tider till 

skola och arbete på grund av kylan i husvagnarna som kunde bli så pass hög att de sovandes 

lockar kunde frysa fast på golven, då de oftast sov på dynor på golvet (SOU, 1956:43, s. 13). 

Zigenare hade också fått svårt att försörja sig på de traditionella yrken som gruppen 

bekantgjort sig med. Då koppar och kärl alltmer hade gått ur bruk så var behovet av 

kopparslagare mindre. Utredarna poängterade att den alltmer upplysta befolkningen inte 

kände samma dragning till spådom längre, veckotidningarnas horoskop hade mer och mer 
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kommit att ersätta denna marknad. Inte heller cirkusverksamheten hade lika stor publik, 

nöjesindustrin skapade en alltmer bortskämd publik. Handeln har också blivit svårare tack 

vare allt större regleringar. Detta har skapat ett större behov för zigenarna att hitta nya 

inkomstkällor. Men även detta försvårades av gruppens allmänt utbredda analfabetism. Att 

gruppen inte var folkbokförda resulterade i att de inte kunde ta del av sociala förmåner. Till 

följd av dessa svårigheter har zigenarna varit tvungna att belåna sina smycken. Uppgifter om 

gruppens svårare levnadsförhållanden fick utredningen bekräftelse för bland annat hos 

samtliga kommuner i landet, men också genom uträkningen av den fattigvård som utgivits till 

gruppen under år 1945-1955 som visade på högre siffror än tidigare (SOU, 1956:43, s. 14-

15). 

Trots alla svårigheter som gruppen stod inför så menade utredarna att det inte gick att se några 

bevis för den ökade brottslighen hos gruppen som framkom i tidigare utlåtande från chefen 

för Ecklesiastikdepartementet. 

Enligt uppgifter fångvårdsstyrelsen förekommer av c:a 440 nu levande 

straffmyndiga zigenare inte mer än 25 eller icke fullt 6 procent i straff registret. 

Av dessa zigenare är märkligt nog icke någon under 25 år. Något problem med 

ungdomsbrottslighet bland zigenare förekommer sålunda ej (SOU, 1956:43, s. 

15). 

Citatet ovan visar tydligt hur verkligheten om minoritetsgruppen skiljer sig från de fördomar 

som från myndigheternas sida användes som en bidragande faktor till starten av utredningen 

Zigenarfrågan. 

3.2 Antalet läs- och skrivkunniga 

Gällande gruppens läs- och skrivfärdigheter visade inhämtade uppgifter att 32 % kunde läsa 

och 30 % kunde skriva. Man kan därför säga att uppemot 70 % av gruppen som var 7 år och 

uppåt var analfabeter. Men dessa uppgifter var i huvudsak baserade på zigenarnas egen 

utvärdering av den rådande läs- och skrivkunnigheten bland dem. Utredningen visar gällande 

gruppens skolgång att endast 9 % har gått i skolan mellan 6-7 år, 22 % har däremot gått i 

skola under kortare tid. Bland de barn som är mellan 7-14 år har endast sju stycken gått i 

skola mellan 6-7 år. 46 barn har gått en kortare tid och 96 barn har aldrig gått i skolan. Dessa 

låga siffror visade ändå på en förbättring. Denna analfabetism har skapat stora svårigheter för 

gruppen. Det är närmast anmärkningsvärt att zigenarna klarat sig så bra trots 
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omständigheterna. Analfabetism innebär personliga hinder och isolering. Att inte kunna läsa 

och skriva bidrar till ett stort handikapp på en social nivå, personlig nivå, samhällelig nivå och 

en ekonomisk nivå. Detta stora samhällsproblem försvårade integrationsprocessen för de 

zigenare som drabbades av den. 70 % av zigenarna i Sverige var vid tiden för undersökningen 

analfabeter och antalet zigenska barn som gick i skolan var väldigt liten (SOU, 1956:43, s. 

11-16).  

3.3 Den ambulerande skolundervisningens tillstånd 

Mellan åren 1933-1952, varje år hade staten bidragit med bidrag för skolverksamhet ämnat 

för zigenarna. Dessa bidrag resulterade i att ett par lärare har under tre sommarmånader följt 

större zigenarläger och undervisat i ämnen som läsning, skrivning och matematik. 

Utredningen fann inte att dessa åtgärder hade uppnått någon större framgång. En stark 

anledning till detta var antalet verksamma lärare som var långt under det behov som fanns och 

den period som lärarna var verksamma under var också väldigt kort. De knappa 

materialresurserna hade vidare förstärkt problemen kring den ambulerande skolverksamheten, 

bristen på ordentliga skollokaler hade också försvårat verksamheten. Utbildningen hade 

tillföljd av detta bedrivits utomhus eller i tält och i dessa fall hade väderförhållandena också 

bidragit till att bygga på svårigheterna. Zigenarnas förflyttningar hade även bidragit till 

problemen. I vissa fall hade lärare tillsammans med lägren förflyttat sig 15-20 gånger under 

sommaren. Med hänvisning till dessa faktorer hade utredningen kommit fram till att de 

ambulerande skolundervisningarna inte hade uppnått någon större lycka med sitt uppdrag 

(SOU: 1956:43, s. 51-52).  

3.4 Åtgärdsförslag för jobb 

Enligt utredningen fanns det inte längre någon möjlighet för zigenarna att leva efter gamla 

vanor om de ville leva ett liv grundat på egen försörjning och inte socialvård.  

Ett 60-tal zigenare hade uttryckt att de inte ville ha någon fast bostad. Medan det dubbla 

önskade sig inget fast jobb. Av dem som uttryckte en önskan om fast bostad vädjade många 

om att deras barn skulle få tillgång till skola. De ville att barnen skulle få chansen att leva ett 

liv motsvarande resten av samhället, uttryckte utredningen som baserade detta på insamlad 

information av gruppen själva. Men önskan om att barnen skulle få tillgång till skola var ett 

önskemål som hade stöd hos majoriteten av zigenarna.  
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Gällande problematiken kring frågan om den breda analfabetismen fanns det en betydande 

koppling mellan zigenarnas skolfråga och bostadssituation, som i sin tur aktualiserade frågan 

om stabilare sysselsättning för gruppen, menade utredarna (SOU, 1956:43, s. 17- 18).  

När det gällde sysselsättningen så hade utredarna inte funnit några effektiva åtgärder. Detta 

betyder inte att frågan inte var angelägen. Även om åtgärder kunde vara besvärliga så fanns 

det resurser på arbetsmarknaden för att bemöta frågan. Utmaningen var att skapa en kontakt 

mellan zigenare och arbetsmarknaden. För att lösa detta problem hänvisade utredarna till 

behovet av att inrätta en tjänst som ”zigenarkonsulent”. Detta ”zigenarkonsulat” skulle hjälpa 

zigenare i olika angelägenheter men även när det gäller kontakten med arbetsmarknaden.  

Gällande minoritetsgruppens ungdomar hade utredningen inte heller några större 

åtgärdslösningar. De som hade genomgått utbildning på folkskolan fick stå till 

arbetsmarknadens förfogande på samma villkor som andra medborgare. För de ungdomar 

som inte hade genomgått folkskoleutbildning och som inte kunde erbjudas plats på 

yrkesskolor återstod lärlingsutbildning hos olika hantverkaryrken. Utredningen föreslog att 

”zigenarkonsulatet” även skulle vara tillgänglig för dessa ungdomar. Utredningen ville 

angeläget betona att det var viktigt att zigenarna inte skulle tvingas in i de föreslagna 

åtgärdsplanerna. Detta med hänvisning till gruppens egna uttalade önskemål om att de skulle 

så småningom i stor utsträckning, tillhandahålla de möjligheter som blir tillgängliga (SOU, 

1956:43, s. 19).  

3.5 Åtgärdsförslag för skolfrågan 

I detta avsnitt kommer förslag på lösningar att behandlas som presenterades av utredningen.  

Utredningen har som lösning till problematiken med undervisningen kommit fram till två 

olika ståndpunkter. Här nedan beskrivs dessa, citatet kommer att beskriva dessa två förslag 

samt bakgrunden till dessa: 

Den ena, vilken ursprungligen förfäktades av Stiftelsen svensk zigenarmission 

och även framfördes av 1940 års skolutredning i ett förslag av år 1946, avsåg 

inrättandet av särskilda skolhem för zigenarbarnen. Skolutredningen ifrågasatte 

i sitt förslag om inte undervisningen därvid borde ordnas på samma sätt som vid 

nomadskolhemmen, d.v.s. i statliga, intill hemmen belägna skolor. Enligt den 

andra ståndpunkten, framförd av skolöverstyrelsen och socialstyrelsen såväl i 

yttranden över skolutredningens förslag som i yttranden till andra kammarens 
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beredningsutskott i anledning av zigenarfrågans behandling i riksdagen 1953, 

även som numera också omfattad av Stiftelsen svensk zigenarmission, skulle 

zigenarnas skolgång kunna ordnas på samma sätt som för alla andra barn om 

blott åtgärder vidtogs för deras bosättning och allmänna anpassning till 

samhällslivet (SOU:1956:43, s. 53-54).   

Beträffande det första förslaget om skolhemstanken, talar utredningen emot en sådan åtgärd. 

Den allmänna skolplikten gäller alla barn i landet som är mellan 7 och 14 år. Därför skulle en 

intagning av zigenarbarnen i olika skolhem vara på samma villkor som för alla andra barn. 

Detta menade utredarna skulle leda till vissa tvångsåtgärder mot zigenarbarnen. Därför var 

utredningen emot sådan åtgärd. Om zigenarutbildningen utförs på samma sätt som 

nomadutbildningen, vilket föreslogs av 1940 års Skolutredning, skulle det förstärka en 

särbedömning av zigenarbarnen. Skolhemstanken skulle även ha inneburit svårigheter på ett 

ekonomiskt plan. Ett uppförande av skolhem för 40 elever efter 1940 års utredning skulle 

innebära för uppförandet och inredningen av hemmet, kostnader för cirka 243 000 kronor. 

Personalkostnader skulle uppnå 28 000 kronor per år. Uppförandet av två skolhem av denna 

karaktär skulle år 1956 uppnå minimibeloppet 100 000 kronor. Därför är även kostnaderna för 

skolhemsförslaget ogynnsamma.  

Utredningen hänvisade därför till förslaget om den ”vanliga” folkskolan. Utredningen, 

Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen samt stiftelsen Svensk Zigenarmission, uttryckte att detta 

förslag på ett effektivt sätt skulle underlätta skolfrågan. Genom detta förslag skulle 

zigenarbarnen finna likställdhet med andra svenska barn, menade utredarna. Utredarna fann 

också zigenarbarnens intellektuella förutsättningar till att tillgodogöra sig utbildning, 

likvärdig med andra barn. Även om erfarenheten om detta varit annorlunda hos lärare som 

varit aktiva i de ambulerande skolorna, så är uppfattningen densamma hos de mest aktiva 

lärarna som utredningen varit i kontakt med. Förslaget från utredningen om att zigenarbarnen 

skulle ingå i den vanliga skolan förde med sig vissa problem som inte kunde ignoreras, ansåg 

utredarna (SOU, 1956:43, s. 53-54). 

Sjögren skriver om resultat av utredningens åtgärdersförslag kring de zigenska barnens 

inkluderande i folkskolan, att skolorna själva fick avgöra hur utbildningen för dessa barn 

skulle organiseras. Det visade sig att klassundervisning inte var den enda undervisningsform 

som erbjöds. I Stockholm hade under år 1957 vissa grupper av zigenska barnen trots 

inskrivning i folkskolor erbjudits undervisning en timme om dagen i mindre grupper på fyra 
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till fem elever. Problemet med denna lösning var att undervisningsformen endast erbjöds barn 

som på grund av sjukdomar inte kunde delta i vanliga undervisningsformer. I vissa av dessa 

fall var denna undervisningsform endast tillfällig då de kunde flyttas över till vanliga klasser. 

Men för barn som börjat skolan i senare ålder, som 11 eller 12 år och hade en svagare grund, 

var en övergång till vanliga klasser omöjlig. Skolorna hänvisade till den psykologiska 

svårigheten som låg framför dessa barn om de flyttades till vanliga klasser. Man menade att 

den särställning som skapades mellan dessa elever och de övriga barnen skulle göra en 

negativ inverkan på de äldre barnens inställning till skolan och undervisningen (Sjögren, 

2010, s. 209-210).  

I åtgärdsförslagen som presenterades för de äldre zigenarbarn som inte hade tillräckligt med 

kunskaper för att lärande i vanliga klassrum skulle ske på ett tillfredställande sätt och som 

kunde bemöta deras lärandebehov, fann utredningen att det var viktigt att specialundervisning 

gavs till dessa barn.  

Det existerande tre olika undervisningstyper vid denna tid. Specialundervisning för psykiskt 

efterblivna barn, för barn med tal, skriv- och lässvårigheter samt undervisning i svenska för 

utländska barn och statslösa barn. Utredningen rekommenderade att denna 

specialundervisning skulle anordnas i överensstämmelse med det som gäller för de särskilda 

undervisningstyper som redan förekom. Alltså att statsbidrag till skoldistrikt som betalats ut 

för särskild undervisning för zigenarbarnen, borde vara av samma karaktär som de 

specialundervisningar som existerade, nämligen lön till timlärare i kunskapsämnen vid 

folkskolan samt småskolan. Men utredningen ansåg även att statsbidraget för undervisning för 

zigenarbarnen borde ges större vidsträckthet då dessa barn helt eller delvis var utan 

förkunskaper i matematik och modersmål (SOU, 1956:43, s. 55-57).  

Hotet som upplevdes av majoritetssamhället från minoriteter kunde grunda sig i den 

”degenerering” och den moraliska upplösningen som majoriteten kände orsakades av den 

växande underklassen i de växande städerna. I förhoppning om att situationen kunde påverkas 

tog samhället in stora resurser i hopp om att ordning skulle skapas. Detta skulle uppnås 

genom en identifiering, systematisering och diagnostisering av minoritetsgruppernas 

moraliska och sociala tillstånd. I denna avseende sågs skola som en ekonomiskt, moraliskt 

och social ordningsskapare (Sjögren, 2010, s. 16-17).  
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3.6 Bosättningsfrågan som en förutsättning för skolfrågans ordnande 

Av utredningen framgår det att den en ambulerande livsstilen har fört med sig många olika 

problem för zigenarna. Skolan har tydligt blivit påverkad av dessa problem som inneburit att 

till och med de som bemödat sig om att ge sina barn någon form av utbildning, inte kommer 

att göra detta regelbundet. Detta har lett till den knapphändiga utbildningen som zigenarna 

fått. Den ambulerande livsstilen har också medfört att någon registrering eller övervakning av 

barn mellan 7-14 år som är skolpliktiga, inte upprätthållits. Folkskolestadgarnas bestämmelser 

i frågan om uppsiktsskyldighet berör endast skoldistrikt där skolpliktiga är kyrkobokförda. 

Den ambulerande livsstilen placerar därför gruppen utanför samhällets tillsynsmöjligheter, då 

ett krav är just skolpliktens koppling till kyrkobokföringen. Detta är ett stort problem som är 

en följd till att gruppens skolgång varit knapphändig. Därför ville utredarna åberopa behovet 

av fasta boenden för de ambulerande zigenarna. Detta fann utredarna vara nyckeln till en 

hållbar utveckling i frågan om den zigenska befolkningens skolsituation (SOU, 1956:43, s. 

55). De fasta bostäderna innebar en reducering av de svårigheter som gruppen vanligtvis stod 

inför. Utredarna framhåller att även här kunde man se en särskildring i levnadsstandarden hos 

denna folkgrupp än hos resten av befolkningen (SOU: 1956:43, s. 16 ). För de ambulerande 

zigenarna som önskade ordnade bostadsförhållanden var det ett svårlöst problem. Men 

utredningen menade att utkomstmöjligheterna i dessa fall måste beaktas. Standarden för de 

bostäder som tillrättats för gruppen borde också hålla en betryggande nivå ur hälsosynpunkt. 

Detta var också svårt att hålla med tanke på utbudet på bostadsmarknaden. Men för att 

situationen skulle förbättras snabbast möjligt föreslog utredarna att den standarden inte 

behöver vara avgörande för om bostad skall utdelas eller inte. Någon bostad är bättre än ingen 

bostad, ansåg utredarna (SOU, 1956:43, s. 65-66).  

Sjögren beskriver i Den säkra zonen två olika principer som föreslogs för zigenarnas 

utbildningssituation. Den exkluderande principen om isolerande internatskolor för att hålla 

kontakten med omvärlden så obefintligt som möjligt. Den andra principen är en inkluderande 

idé om att kontakt med majoritetskultur var den bästa medicinen för minoriteternas kulturella 

och moraliska olikheter. Han menar att valet av dessa åtgärder berodde på graden av det hot 

som majoritetsbefolkningen uppfattade att minoritetsgrupperna utgjorde. Lösningen på de 

nationella samhällsproblem som majoriteten uppfattade att minoriteterna utgjorde låg i att 

uppfostra minoritetsgruppernas barn i säkra miljöer så att problemen långsiktigt 

neutraliserades (Sjögren, 2010, s. 17).  
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4. Arbetsmarknadsstyrelsens konseljakt och ställningstagande till 

utredningen Zigenarfrågan 

Den 9 mars år 1959 skickade Arbetsmarknadsstyrelsen en redogörelse till Socialtjänsten om 

de åtgärder som vidtagits av Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag om Zigenarfrågan: 

Genom nådig remiss den 7 december 1959 har skolöverstyrelsen anbefallts att 

senast den 15 januari 1960 avgiva utlåtande över arbetsmarknadsstyrelsens 

underdåniga framställning den 26 november 1959 med förslag till åtgärder 

beträffande zigenarnas bosättning m.m. (Konseljakt, 1960-06-10, ärende 18, s. 

1). 

Arbetsmarknadsstyrelsen önskade att utifrån sin erfarenhet framhålla följande:  

Av flera skäl tål zigenarfrågan ej längre uppskov.  

Insatser för dess lösning bör göras i flera avseenden och samtidigt på flera håll. 

Storstäderna har resurser och förmåga att göra sådana. Detta har icke visat sig 

vara fallet med mindre kommuner. Man bör undvika, att följden härav blir en 

koncentration av vårt lands zigenare till ett par städer och speciellt till 

begränsade områden inom dessa städer.  

1. På grund av bostadsbristen och kommunernas ovilja att ekonomiskt ikläda sig 

ansvaret för de kostnader, som är förbundna med zigenarnas bosättning, är det 

för närvarande omöjligt att lösa denna fråga utan att staten påtager sig det 

ekonomiska ansvaret härför och vidtar särskilda åtgärder. 

2. Ett fastare samarbete bör etableras mellan de myndigheter, vilkas 

kompetensområden beröres av zigenarfrågan. (Konseljakt, 1960-06-10, ärende 

18, s. 2) 

Som bakgrund till dessa förslag följer här nedan en redogörelse för zigenarnas situation i 

Stockholm och Göteborg. 

Efter att överläggningar förts med Stockholm stad tillsatte staten ett ”zigenarkonsulat”. 

Konsultens uppgift var till huvuddel bostadsanskaffning. Konsulten lyckades uppbringa ett 

antal bostäder och med tanke på att det fanns fler bostäder inom staden så var 

förutsättningarna goda för att bostadssituationen skulle få en lösning. I alla fall om inte nya 
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grupper zigenare anländer. När det gällde arbetssituationen har det under de senaste två åren 

redovisats sex fall där arbetsstimulerande program erbjudits och tilldelats till sökande 

zigenare. I två av dessa fall som berört ”halv zigenskor” har det lett till utbildning i 

folkhögskolan och därmed har de hittat arbete. De övriga fyra har avbrutit arbetsträningen, 

detta kan tillskrivas ”bristande uthållighet”. Zigenarna hade inte som vana att besöka 

Arbetsförmedlingen eller Arbetslöshetsnämnden, majoriteten fick därmed socialvård. 

Arbetsmarknadsstyrelsen ordnade även med matematik- och läs- och skriv kurser för vuxna 

zigenare, där ett tiotal hade deltagit och flera liknande kurser var därmed planerade. Dessa 

kurser skulle hållas i små grupper med praktisk inriktning.  

I Göteborg hade man en ”zigenarberedning” år 1959 i mars. Denna representerar 

Länsarbetsnämnden. ”Zigenarberedning” har i Göteborgsområdet bidragit till att underlätta de 

bosatta zigenarnas anpassning till samhället. Men det framgick även att de mindre 

kommunerna har varit mindre villiga att åta sig kostnaderna som denna anpassning inneburit. 

Därav ville ”zigenarberedningen” framföra behovet av ett statligt ekonomiskt stöd. 

”Bredningen” markerade även att ett sådant stöd bör först och främst avse 

bostadsanskaffningen för zigenargrupperna i området (Konseljakt, 1960-06-10, ärende 18, s. 

2-4).  

4.1 Socialhjälp 

Socialstyrelsen behandlade ärenden rörande socialvärd åt flyktingar i samband med 

bostadsfrågor. Men den behandlade också socialvärdsärenden gällande flyktingar i helhet. 

Med hänvisning till detta ville Arbetsmarknadsstyrelsen efter noggrant samröre med 

Socialstyrelsen som det uttrycktes, att liknande förfarande som för flyktingar även tillämpas 

för de fall som socialhjälp tillämpade de ambulerande zigenarna. (Konseljakt, 1960-06-10, 

ärende 18, s. 10)  

Arbetsmarknadsstyrelsen meddelade slutligen att en samarbetskommitté med representanter 

från Bostadsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Skolöverstyrelsen tillsuttits för att i detalj utforma 

åtgärder för ärenden rörande Zigenarfrågan. Beslut om detta har fattats i samröre med de 

olika organen (Konseljakt, 1960-06-10, ärende 18, s. 11).  
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5. Skolöverstyrelsens utlåtande över Arbetsmarknadsstyrelsens 

framställning beträffande zigenarnas bosättning  

 

Förarbetet inför lagen som stiftades tillföljd av utredningen – till 
Ecklesiastikdepartementet 18 feb 1960. 10 juni 1960 i und.anm. 

 

Genom nådig remiss den 7 december 1959 har skolöverstyrelsen anbefallts att 

senast den 15 januari 1960 avgiva utlåtande över arbetsmarknadsstyrelsens 

underdåniga framställning den 26 november 1959 med förslag till åtgärder 

beträffande zigenarnas bosättning m.m. 

Överstyrelsen får härmed av lägga följande utlåtande över framställningen 

begränsa sig därvid i huvudsak till undervisningen av skolpliktiga zigenarbarn 

(Konseljakt, 1960-06-10, ärende 18, s1). 

 

Arbetsmarknadsstyrelsen ansåg att vad det gällde de skolpliktiga zigenarbarnen, hade inte 

skolplikten uppfyllts. Arbetsmarknadsstyrelsen ansåg dock att de föreskrifterna rörande 

skolplikten och övervakning av skolgång var tillräckliga samt tillämpliga för zigenarbarnen. 

Men skolmyndigheterna var bekymrade över att det i stadgan föreskrevs övervakning av 

skolgång. Detta på grund av gruppens osäkra bostadsförhållanden samt att zigenarna visat sig 

obenägna att uppmuntra barnen till att slutföra sin skolgång.  

5.1 Särskild undervisning 

Skolöverstyrelsen fann det nödvändigt att särskild undervisning i ämnena 

modersmålsundervisning och matematik skulle utföras för de barn som börjat skolan efter att 

de passerat skolåldern och tillföljd saknar helt eller delvis kunskap i dessa ämnen. 

Skolöverstyrelsen hänvisar i detta fall till zigenarutredningens betänkande. Utredningen 

Zigenarfrågan föreslog för antalet veckotimmar för en sådan undervisning skulle uppnå sex 

timmar, samt om antalet elever överstiger tre stycken borde veckotimmarna i detta fall 

förlängas. Skolöverstyrelsen kunde i zigenarbarnens fall hänvisa till stora svårigheter i att 

placera dessa barn i vanliga klasser och därför bör man enbart räkna med särskild 

undervisning (Konseljakt, 1960-06-10, ärende 18, s. 1-2). Då dessa barn även får ledigt från 
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den vanliga undervisningen bör därför den särskilda undervisningen uträttas i större 

omfattning än enligt tidigare förslag. Därför kunde exempelvis en utökning av antal timmar i 

veckan från sex timmar till tolv timmar kunna ske utan att barnen belastas för hårt.  

Undervisningen avsåg främst modersmål och matematik och även syfta till att barnen sinom 

tid placerades i vanliga klasser i mån av att svårigheterna bearbetats (Konseljakt, 1960-06-10, 

ärende 18, s. 3). 

 

6. Ecklesiastikdepartementets registratur (beslut om 

Arbetsmarknadsstyrelsen och Skolöverstyrelsens framställning) 

Till Skolöverstyrelsen angående särskild undervisning av zigenarbarn i obligatoriska skolan, 

1960 10 juni. 

Ecklesiastikdepartementet meddelade genom denna registratur beslut som togs kring det 

förslag som presenterades av Arbetsmarknadsstyrelsen och Skolöverstyrelsens uttalande om 

utredningen Zigenarfrågan. I beslutet har departementet meddelat att förslag om statsbidrag 

till driftkostnader för det allmänna skolväsendet hantering av särskild undervisning för 

zigenarbarn i obligatoriska skolan skulle gillas. Dessa bidrag avsåg medling av nödvändig 

kunskap för barnen i ämnena matematik och modersmålsundervisning. Bidragets syfte var att 

förbereda dessa barn inför placering i vanliga klasser. Det föll på Skolöverstyrelsen att genom 

betraktandet av omständigheterna kring varje särskilt fall disponera bidragen. Statsbidragen 

skulle beräknas för varje termin och 12 timmars undervisning i veckan för varje 

undervisnings grupp (Ecklesiastikdepartementet, registratur, 1960- 06- 10, dnr 57).  

Genom denna lag tog Ecklesiastikdepartementet hänsyn till Skolöverstyrelsens förslag om 

särskild undervisning för zigenarbarnen under 12 timmars lektioner per vecka i den 

obligatoriska skolan. Därmed var integrationsprocessen för zigenarbarnen igång genom 

skolan som det främsta verktyget.    
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7. Samers situation - en statlig utredning från år 1960, nomadskolutredning 

År 1957 den 25 januari bemyndigade chefen för Ecklesiastikdepartementet fem sakkunniga 

som skulle ansvara för undersökningen av nomadskolväsendets organisation. De skulle också 

undersöka sammanhängande språkmål hos folkgruppen. Utredningen kallades för Samernas 

skolgång, betänkande avgivet av 1957 års nomadskolutredning.  

Chefen för Ecklesiastikdepartementet, statsrådet Persson åberopade år 1957 den 25 januari att 

för att få ett grepp om situationen borde utredningen som första åtgärd klargöra om de 

förhållanden som ”nomadiserade lapparnas” barn bör delvis eller på heltid erhålla rätten till 

obligatorisk undervisning i särskilda nomadskolor. Med hänvisning till detta skulle det också 

klargöras vilka förändringar som är nödvändiga i nomadundervisningarnas organisation och 

innehåll, både strukturella förändringar och det allmänna skolväsendet samt yrkesutbildande 

skolväsendets utveckling. Skillnad gjordes mellan utbildning på lågstadienivå och 

högstadienivå. I samband med enhetskolans framväxt har en nioårig skolgång utvecklats för 

samebarnen. Detta är något som de äldre barnen fått ta del av. Nomadskolväsendet bör vara 

organiserad på sådant sätt som bäst gynnar nomadundervisningens syften (SOU, 1960:410, s. 

7).  

7.1 Utredningsarbetets bedrivande 

Utredarna till utredningen Samernas skolgång besökte nomadskolorna och där diskuterade de 

med lärare, tillsynsmän och föreståndare. Samernas uppfattning i frågan inhämtades genom 

rådslag med nomadskolfullmäktige samt vid landsmötet för Svenska Samers Riksförbund. 

Utredningen gjorde även en konsultation om frågorna med närmaste berörda kommuner och 

deras skolväsenden, skolinspektörer samt företrädare för samer. En överläggning om de 

förhållanden som råder för samers undervisning i Norge och Finland gjordes samt en 

demografisk undersökning av renskötande befolkningar i Sverige gjordes också. Detta arbete 

utfördes vid Geografiska institutionen i Uppsala. Utredningen hade också försökt att fylligt 

beskriva bakgrunden till samernas undervisningsfrågor med hänvisning till det ”lapska” 

folkets levnadsförhållanden, kultur samt utvecklingen av den allmänna skolan.  

7.2 Nomadundervisning för samer under 1900-talet  

År 1913 var starten till en rad förändringar av det lapska skolväsendet då domkapitlet i Luleå 

fick i uppdrag att utvärdera lapska skolväsendet. Utredningsmannen från år 1913 års 

nomadskolreform meddelade då om de bristfälliga lapska skolorna som med sitt femåriga 
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kursupplägg, bidrog till att avvänja lapska barn från nomadlivet och dess sysslor. Skolornas 

bekväma förhållanden motverkade den beredskap som behövdes för att barnen i vuxen ålder 

ska kunna klara av det tunga kroppsarbetet. Detta ledde emellertid till att vissa valde att ägna 

sig åt andra sysslor än renskötsel och andra yrken som lapparna var vana vid. Denna 

förändring ledde vidare till fattigdom och elände då de övergick till att bli bofasta. Dessutom 

så ”förvekligades” dessa lappar som påverkades av lapska skolsystemen och kunde därför inte 

klara av de obekväma förhållanden som nomadlivet innebar.  

Utredningen meddelade också att de lappfolkskolorna misslyckats med sitt egentliga uppdrag 

som var att bereda undervisningen åt de ambulerade lapparnas barn. Därigenom föreslogs en 

omorganisering av lapska skolväsendet som hade till syfte att bereda tillfällen för så god 

undervisning som möjligt åt alla ambulerande lappars barn. Samt att organisera utbildningen 

så att den inte orsakar en avvänjning av det hårda nomadlivet. Som förslag för att uppnå detta 

angavs följande: skolorna skulle ersättas av fasta skolor med annan struktur likt 

vinterkursernas organisation, då dessa visat sig samla lapska barn till undervisning i större 

utsträckning. Det skulle också göras en särskiljning mellan de ambulerande lapparnas 

undervisning och undervisningen för de bofasta. De nya kateketskolorna skulle följa de 

ambulerande lapparna på deras flyttningar. Undervisningen skulle hållas under det tre första 

åren och vara verksamma under 28 veckor varje år. Lappfolkskolorna skulle vidare undervisa 

både de barn som genomgått kateketskolan och de barn som inte haft möjlighet att genomgå 

kateketskolan (SOU, 1960:410, s. 34-35).  

Sjögren beskriver att det hade framgått i nomadskolreformen från år 1913 av personer med 

praktiska erfarenheter av sameutbildningen, att den otillräckliga undervisningen som kom 

samer till del var fördelsaktig för samebarnen. En del menade att man var tvungen att rädda 

samebarnens ”naturintelligens” innan skolan präglat dessa barn med sitt negativa inflytande 

(Sjögren, 2010, s. 64) 

7.3 Lapparnas behov av särskola 

Lapparnas behov av särskola skapades av gruppens levnadsförhållanden, nomadtillvaron som 

är resultatet av gruppens yrkesval, fjällrenskötsel - skapade behovet av speciell 

skolorganisation. Det ambulerande livet gjorde det omöjligt för nomadbarnen att undervisas 

under samma förhållanden som de övriga barnen i Sverige. Skolans anpassning till lapparnas 

ambulerande livsstil avsåg till en början att möjliggöra för barnen att följa med sina föräldrar 

på sina flyttningar med renhjorden. Men övergången från ambulerande till stationära 



	   35	  

skolförhållanden och förlängningen av den årliga lästiden gjorde det svårt att uppnå detta mål. 

Från och med läsåret 1959-1960 hade nämligen ordningen vid nomadskolorna blivit likartade, 

med skolår från början av september till slutet av läsåret i maj. Därmed hade man helt släppt 

tanken att anpassa skolorna till flyttningsrutinerna (SOU, 1960: 410, s. 66). Denna utveckling 

menar utredarna till Samernas skolgång, kunde bero på att samerna numera hade fasta 

bostäder året om och att endast vaktmanskapet följde med renhjordarna till de olika 

betesmarkerna. Med hänvisning till detta reducerades också behovet av särskild lämpad 

skolgång för de familjer som inte deltog i flyttningarna. Utredningen menar vidare att en 

viktig fråga för trivsel för samefamiljerna är huruvida barnen kan bo hemma under skoltiden. 

Därför blir systemet med nomadskolor en bidragande faktor till en centralisering. De familjer 

som flyttade och befann sig under större delen av hösten i höstvistet och större delen av 

vårterminen i vinterviste var det möjligt att vid större delen av läsåret bo hemma. Hittills hade 

barnen i sådana förhållanden nästan alltid och under hela läsåret bott på nomadskolornas 

internat, även om möjligheten för dessa barn att bo hemma med sina familjer fanns (SOU, 

1960: 410, s. 67). 

Vad det gällde kulturell autonomi så var samernas skolsituation en central fråga. Utredarna 

menar vidare att en kulturell autonomi för samer i Sverige skulle vara fruktbart för 

hanteringen av flera problem som diskuterades kring folkgruppen. Men att kulturell autonomi 

inte menade till utförandet av särskilda lagstiftningar. Men att den ska säkra vissa kulturella 

särdrag. Utredarna menade vidare att utförande av kulturell autonomi för samer är 

genomförbar och redan existerade i vissa avseenden. Exempel på detta är vissa åtgärder som 

staten vidtog i samband med kyrkliga verksamheter bland samer, som utgivning av religiösa 

litteraturer på samespråket (SOU, 1960:410, s. 84-85). 

7.4 Förslag för samernas skolgång 

Gällande Samernas skolgång föreslog utredarna först och främst att samer skulle få rätt till en 

utbildning som i alla avseenden är likvärdig den som föreslås majoritetsbefolkningen, men att 

den inte skulle behöva vara identisk. Samer hade vissa särskilda undervisningsbehov som inte 

kunde förbises. Genom skolan borde samebarnen få en orientering i sin egen kultur och dess 

utveckling. Denna orientering skulle förutom bildning också avse att skapa respekt för 

tidigare släktled och en känsla för gemenskap bland samebarnen (SOU, 1960, 410, s. 85). 
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Utredarna föreslog som åtgärd för de barn som tillsammans med familjerna flyttat vidare att 

varje enskilt fall skulle bedömas separat om barnen bör placeras i skola nära vintervistet. 

Detta hade till syfte att förenkla för barnen att vistas hemma under familjernas vistelse där. 

Skillnaden mellan höstvistet och vintervistet är att höstvistet ofta saknade vägförbindelse 

medan vintervistet var mindre fast. I dessa fall bodde de ambulerande samerna ofta på olika 

orter under relativt vidsträckt områden, då snö- och betesförhållandena varierar. I höst- och 

vintervistet använde dock de flyttande samerna samma visten (SOU, 1960410, s. 68). 
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8. Sammanfattning och resultat 

8.1 Romer 

I utredningen Zigenarfrågan har utredarna koncentrerat sig på romers situation i Sverige 

mellan 1950-1960-talet. Jag har i min undersökning haft som avsikt att utgå från den interna 

kolonialismen som teori, då undersökningen av utredningen Zigenarfrågan visade sig snabbt 

innehålla många klara tecken för att en undersökning av utredningen, utifrån detta perspektiv 

både var legitim och nödvändig. För att resultatet ska vara så beskrivande som möjligt 

kommer den att återkoppla till uppsatsen. 

Hela utredningen Zigenarfrågan tog fart då chefen för Ecklesiastikdepartementet uttryckte 

öppet en oro för den ökade brottsligheten bland landets romer. Man talade om romers allt mer 

avvikande leverne som kontrasterade sig tydligt mot majoritetsbefolkningens levnadssätt och 

standard. I uttalandet beskrevs den ökade brottsligheten som en följd av det ambulerande 

levnadssättet som traditionellt varit förknippad med romers yrkesval samt den låga sociala, 

ekonomiska och kulturella standarden, som enligt chefen för departementet ansåg romerna 

besatt. Chefen för departementet uttryckte väldigt tydligt en oro över att romer inte var fast 

bodda och för att förstärka orosbilden beskrivs de romska barnen som ett tydligt offer för 

föräldrarnas “kringflackande” livsstil. Ifrån departementets sida kunde man tänka sig åtgärder 

som förmodligen skulle kräva en del näst intill tvångshantering av romer i syfte att assimilera 

gruppen till majoritetssamhället.  

Vidare i uppsatsen ser vi att även utredarna till utredningen talar om en problematik kring 

gruppens markanta särställning till majoritetsbefolkningen. Denna särställning tolkade jag 

som en direkt hänvisning till romers kulturella skillnader gentemot majoritetsbefolkningen. 

Med hänvisning till den återkoppling som gjorts till David Sjögren, om hur 

majoritetsbefolkning i en intern kolonialistisk struktur eftersträvar att införliva ett politiskt 

system som ämnar underordna minoritetens livsstil och ambitioner, så blir det första resultatet 

som vi kan se av undersökningen är att en djup inrotad misstänksamhet mot folkgruppen 

tydligt bidragit till att majoritetsbefolkningen ville bryta ner romer till en mer ”hanterbar 

nivå”. Alltså att assimilera, förändra och kolonisera romerna.   

Men utredarna har också pekat på vissa verkliga problem. Det stora antalet analfabeter bland 

romer som presenteras i uppsatsen, visar på ett verkligt problem som hade fördjupade 

kontrasten mellan majoritetssamhället och romer. Men detta kan kopplas samman till de 
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bristfälliga åtgärderna rörande den ambulerande skolundervisningen. Bristen på lärare och 

resurser i de ambulerande skolorna problematiserade en verklig utveckling. Men engagerad 

personal hade ändå försökt på bästa sätt att jobba för romer och skapa en lärande miljö. Men 

de åtgärder som föreslogs av utredningen för romers skolgång visar enligt den tolkning jag 

gjort, att utredarna har valt att bemöta frågan utifrån idén om att romer skulle assimileras i det 

svenska samhället, på bekostnad av romers livsstil och kultur. Man har till exempel föreslagit 

att de äldre skulle indoktrineras in i andra yrken än de traditionella. Yrken som skulle blanda 

de med övriga samhället i hopp om att påverka romers kontrasterande leverne. De tre åtgärder 

som presenterades, placerade de romska barnen i olika kategorier baserad på de 

specialundervisningar som var tillgängliga under tiden för utredningen. De normalbegåvade 

äldre romska barnen placerades i samma miljö som de psykiskt efterblivna 

majoritetssamhällenas barn, bland barn med läs- och skrivsvårigheter eller bland nyanlända 

invandrar barn. Problemet med den första kategorin, alltså att placera romska barn bland 

psykiskt efterblivna barn är uppenbart. Men att placera romska barn bland nyanlända, 

särbehandlar barnen på ett sådant sätt att det blir uppenbart att samhället inte tar hänsyn till de 

romska barnens bakgrund och den långvariga band som romer haft med Sverige. Att vissa 

grupper romer hade varit en del av det svenska samhället sedan 1500-talet var inget som 

varken utredarna eller de andra behandlade statliga organen tog hänsyn till.  

Om vi utgår från Zigenarfrågans analys av det som i samhällets ögon kunde ses som positivt 

gällande romers yrkesval och traditioner, där romer presenteras som fria och bekymmerlösa, 

har utredarna förkastat denna reflektion och kallat den ”parodisk”, man framhävde att denna 

reflektion var gjord av romantiker. Med denna slutsats vill jag framställa hur utredningen 

bortom sina ödmjuka uttalanden, egentligen bar på en fasad där man problematiserade alla 

aspekter av romers leverne, kultur och traditioner.   

Vidare har det i uppsatsen gjorts en presentation av Arbetsmarknadsstyrelsens uttalanden om 

utredningen Zigenarfrågan. Arbetsmarknadsstyrelsen menade att staten bör ta ett ekonomiskt 

ansvar för att romerna snarast möjligt skulle erbjudas fasta bostäder. Samt att det borde finnas 

ett brett samarbete mellan kommunerna för att bemöta Zigenarfrågan. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har bekräftat att ett ”Zigenarkonsulat” tillsattes.  

Med tillsättandet av ”Zigenarkonsulatet” var motverkandet av romernas traditionella yrken, 

igång. Att introducera romer till andra yrken än de traditionella skapade ett gap mellan romer 

och deras kultur. Detta gap försvagar enligt min tolkning gruppens förhållande gentemot sina 
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traditioner, då romers ambulerande livsstil som det presenteras i uppsatsen var sammanknuten 

till gruppens yrkesval. Samma resultat hänvisas till Arbetsmarknadsstyrelsens accepterande 

av utredningen Zigenarfrågans förslag om fasta boende för romer. Att romer erbjuds fasta 

boende motverkar självklart gruppens ambulerande traditioner.  

Den åtgärd som presenterades från Socialstyrelsen visade tydligt att myndigheternas syn på 

de ambulerande romerna, var densamma som synen på flyktingar. Detta då Socialstyrelsen 

hänvisade till samma åtgärder för bägge grupperna. Problemet är återigen att staten 

osynliggör romers historiska bakgrund i det svenska samhället. Myndigheterna uppskattar inte 

gruppen som en legitim minoritetsgrupp. I uppsatsen redovisas Skolöverstyrelsens oro för 

romers ovilja att uppmuntra sina barn till skolan. Detta uttalande omyndigförklarar de romska 

föräldrarna som oförmögna att uppfostra barnen.  

8.2 Jämförelse mellan utredningarna om romer och samer 

Jämförelsen mellan Zigenarfrågan och Samernas skolgång har i uppsatsen varit en viktig 

kontrastgivare i myndighetspolitiken mot minoriteter i allmänhet och mot romer i synnerhet. 

Förutom att uppsatsen visar på hur svensk myndighetspolitik mot minoriteter haft en 

uteslutande effekt mot folkgrupperna, har jämförelsen också visat på att politiken haft olika 

roll och avsikt i behandlingen av dessa två ambulerande folkgrupper. I utredningarna om 

romer och samer ser vi att utredningen om romer ville påverka och uppnå en förändring 

genom att kontrastera romernas kultur gentemot majoritetskulturen, medans samernas 

kulturella särart skulle skyddas och bevaras på bästa sätt gentemot majoritetssamhället och det 

moderniserade samhället. Medan samernas kultur upplevdes berika den svenska kulturen så 

var misstänksamheten mot romers kultur av den karaktären att man vill desarmera romerna på 

dess kultur så mycket som möjligt, då staten upplevde att denna särkultur påverkade 

samhället och romerna själva på ett negativt sätt. Som det redovisats i uppsatsen har staten 

redan under början av 1900-talet uttryckt oro för att samernas ambulerande levnadssätt, hotas 

av majoritetssamhällets påverkan. Detta blir tydligt då vi tittar på nomadundervisningens 

uppdrag där en del av uppdraget uttryckte tydligt att nomadundervisningen skulle organiseras 

så att den inte avvänjer samerna från nomadlivet. Utredarna uttrycker till och med att skolan 

kan upplevas att innebära ett negativ påverkan på samebarnen då den kan påverka barnens 

”naturintelligens”. Behovsbeskrivningen av särskild undervisning för romer framställs i 

Zigenarfrågan, och analfabetism som ett stort samhällsproblem som försvårar gruppens 

integrationsprocesser. Utredningen gjorde en gemensam sak av den stora andelen analfabeter 
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bland romer som ansågs göra en stor kontrast till majoritetskulturen. Medans för samer har 

Samernas skolgång inte ens talat om någon analfabetism bland gruppen. Här har utredarna 

mer bekymrat sig över samebarnens relation till sina familjer och gruppens nomadliv.  

Det föreslås till och med i utredningen att en kulturell autonomi för samer kan vara nödvändig 

för att bevara samers kulturella särart. Medan i Zigenarfrågan ser vi att det föreslogs vid 

behov, boende med sämre standard för romer, i hopp om att snabbare lösa den påstådda 

problematiken med romernas ambulerande livsstil för att distansera gruppen från sin kultur.  

Det framkom även ett behov av orientering i nomadlivskulturen för samebarnen som ett ämne 

i skolan. Detta var definitivt inte en möjlighet som erbjöds de romska barnen, som då erbjöds 

utbildning i ämnena matematik och modersmålsundervisning. Som jag har tolkat det, så 

menade man med modersmålundervisning inte undervisning i språket romani chib, utan 

modersmålsundervisning i rikssvenska. Därmed togs det ingen hänsyn till romernas 

ursprungliga modersmål, utan utgick från att rikssvenska även är romernas modersmål. Detta 

visar vidare på en aggressiv assimileringspolitik som bedrevs från staten gentemot romer. I 

samernas fall hade inte politiken några ambitioner att assimilera, utan istället bevara gruppens 

livsstil och kulturella särart.  
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