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Förord

Det här utbildningsmaterialet har tagits fram för att stödja socialtjänstens 
personal i arbetet med att stärka romsk inkludering och främja utvecklingen 
av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inklu-
dering. Utbildningsmaterialet har reviderats 2019. 

Ett varmt tack till er som författat texter till utbildningsmaterialet och till er 
som på andra sätt bidragit i arbetet med er kompetens om romers villkor och 
socialtjänstens behov av utbildning.

Eva Entelius-Melin, Maria Olsson Eklund, Pär Alexandersson och  
Synnöve Ljunggren, utredare på Socialstyrelsen, är ansvariga för  
framtagandet av utbildningsmaterialet.

Socialstyrelsen 2016
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Att stödja romsk inkludering

Antiziganism är den särskilda rasism som riktas mot romer. Under lång tid 
lät Sverige, liksom flera andra länder, antiziganistiska föreställningar påverka 
hur samhället behandlat romer.1 Följden av dessa föreställningar påverkar 
fortfarande romers förhållande till samhällets institutioner och dessas förhål-
lande till romer. Romer har därför både historiska och samtida erfarenheter 
av social stigmatisering och diskriminering. För att Sveriges samtliga med-
borgare ska åtnjuta samma rättigheter och möjligheter behöver alla bli med-
vetna om hur antiziganism fortfarande påverkar samhället.

I dag har romer svårt att få arbete och hyra en bostad, och romska barns 
möjligheter att fullfölja skolgången försvåras av att deras föräldrar ofta är 
studieovana. Det finns en bristande tillit till förskola och skola hos många 
romska familjer. Många romer vittnar också om att de upplever antiziganism 
och diskriminering i kontakter med andra människor, i samhället och i kon-
takter med myndigheter.2

För att göra det möjligt för romer att kunna delta på lika villkor som andra 
i det svenska samhället har regeringen beslutat om en långsiktig strategi för 
romsk inkludering. Strategin omfattar ett antal aktiviteter som ytterst syftar 
till att den rom som föddes 2012 ska ha likvärdiga möjligheter i livet år 2032 
som den icke-rom som föddes samma år.3 Det här utbildningsmaterialet är en 
av strategins aktiviteter och riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Socialtjänstens roll i arbetet med  
romsk inkludering
Rapporter från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholm visar 
att romers brist på förtroende är särskilt stor i förhållande till just socialtjän-
sten.4 Att socialtjänsten kan överbrygga detta bristande förtroende kan göra 
stor skillnad för människors levnadsvillkor, utveckling och trygghet. 

För socialtjänsten handlar det inkluderande arbetet till stor del om att i mötet 
med enskilda romer handla på ett sådant sätt att förtroendefulla relationer 
skapas och de enskilda vågar berätta om sin situation. Först då kan social- 
arbetaren ge det stöd och de andra insatser som klienterna har rätt till – på 
lika villkor som andra.5 Ett inkluderande arbete kan därmed bidra till och 

1. Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. (Ds 2014:8)
2. Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. (SOU 2010:55) och Ds 2014:8. 
3. Strategi för romsk inkludering 2012–2032. 
4. Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag angående fördjupad studie om romska flickors
    och kvinnors livssituation och hälsa. 2015-10-30 
5. Interkulturellt socialt arbete. Socialstyrelsen 2010-6-9. sid. 35.
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stärka en evidensbaserad praktik, där den enskilda personens erfarenhet och 
önskemål är en central del. Ytterst är det en del av socialtjänstens samlade 
verksamhet för att uppnå de mål som anges i lagar och andra regler.

För att lyckas med arbetet behöver socialarbetare få kunskap om romers sit-
uation och om lagstiftningen kring diskriminering och nationella minoriteter. 
Utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte mellan socialarbetare om såväl 
svårigheter som framgångsfaktorer i arbetet kan också utveckla arbetssätten. 
Ett inkluderande arbete behöver stöd från chefer och medarbetare på olika 
nivåer och planeras som en del av socialtjänstens samlade verksamhet och 
ordinarie struktur.

Reflektion över yrkesrollen efterfrågas
Detta utbildningsmaterial har inriktats på att ge medarbetare inom socialtjän-
sten kunskap och underlag för att reflektera över sig själva som handläggare 
och utifrån sin maktposition.6 Hur påverkar egna föreställningar och kun-
skapsluckor synen på och förståelsen för det kulturella mötet, de nationella 
minoriteternas rättigheter, villkor och erfarenheter av uppväxt inom flera 
kulturer och uppmärksammande av strukturell diskriminering?

Innehåll och upplägg 
Den enskilde ska alltid bemötas som en individ, aldrig utifrån en kollektiv 
syn på en grupp som den enskilde eventuellt tillhör eller av andra förknip-
pas med. Därför behövs en bakgrundskunskap om romsk-svensk historia i 
allmänhet, och romers villkor historiskt och idag. Till stöd för arbetet finns 
därför texter om romers upplevelser av antiziganism, om diskriminering och 
etik. Texterna kompletteras med Fundera-på-frågor och reflektionsövningar 
som du kan arbeta med enskilt eller som kan användas i grupp. En del frågor 
berör hur du som individ ser på olika frågeställningar. Andra utgår från din 
yrkesroll.

Det finns också en beskrivning av hur du och dina kollegor kan arbeta med 
materialet. Där finns förslag på olika sätt att använda utbildningsmaterialet, 
checklistor som stöd för förberedelse och genomförande samt olika modeller 
till stöd för att reflektera och arbeta systematiskt.

6. Interkulturellt socialt arbete. Socialstyrelsen 2010-6-9. sid. 51. 
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Fem avsnitt
• Identitet – om att tilldelas en och att välja själv. En självbiografisk text 

om en ung människas identitetsutveckling. Genom författarens historia ges 
möjlighet att reflektera över hur andras blickar kan påverka vår syn på oss 
själva och hur vi hanterar vår vardag. 

• Romers erfarenheter – historiska och nutida. En beskrivning av hur  
romer behandlats, och behandlas, i Europa och Sverige. Avsnittet förmed-
lar också personliga erfarenheter av antiziganism. Avsnittets reflektions-
övning har fokus på normer och utgår både från egna upplevelser och från 
yrkesrollen.

• Mänskliga rättigheter och diskriminering. Om socialtjänstens uppdrag 
och yrkesroll, minoritetslagstiftning och diskriminering. 

• Inkludering, etik, reflektion. En text av Erik Blennberger om etiska  
värden och normer i socialt arbete. Här finns en reflektion om språk och 
bemötande. 

• Socialtjänstens möten med romer. Avsnittet innehåller texter om möten 
av olika slag. Även här finns en text av Erik Blennberger.

Så här kan utbildningsmaterialet användas
Sist i utbildningsmaterialet finns en beskrivning av hur ni enskilt eller i grupp 
kan arbeta med materialets texter. Där ges förslag på övningar för reflektion 
och ni får också stöd för att ta fram inkluderande arbetssätt. Där får du och 
dina kollegor tillgång till hur utbildningsdagar kan organiseras, eller om ni så 
önskar, hur ni kan arbeta i studiecirkelform fördelat på fem studietillfällen. 
Det finns också olika modeller för reflektion samt mallar för hur ni kan arbeta 
med olika frågor. 

Utbildningsmaterialet kan användas på olika sätt. Här följer några förslag:

• Ni kan läsa hela eller delar och reflektera på egen hand med stöd av reflek-
tions- och Fundera-på-frågor som finns i anslutning till texterna. 

• Ni kan läsa och reflektera tillsammans med kollegor på personalmöten eller 
ordna en hel eller en halv utbildningsdag och arbeta med något eller några 
avsnitt av utbildningsmaterialet. Fundera-på-frågorna kan användas enskilt 
eller i grupp.

• Om ni vill gå lite djupare rekommenderas den studiecirkel om fem studie-
tillfällen som beskrivs i utbildningsmaterialet.
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Identitet  
– om att tilldelas en  
och att välja själv
Avsnittets innehåll

• Jag bär den romska kjolen
• Reflektion – Självskattninstest
• För utskrift: Självskattningstest
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Identitet – om att tilldelas en och att välja själv   

Det här avsnittet innehåller texten Jag bär den romska kjolen, skriven av  
Susanna Hedman. Texten handlar om Susannas erfarenheter från olika delar 
av samhället och om hur hon både gavs en romsk identitet och själv valde 
den. Den ger möjligheter att enskilt eller i grupp reflektera över både per-
sonliga och yrkesmässiga erfarenheter och om det finns situationer inom 
socialtjänsten som liknar dem som Susanna beskriver. Texten är hämtad ur 
antologin Leva någon annanstans. Elva berättelser i Sverige, utgiven av 
Columbi Publishing 2011.
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Jag bär den  
romska kjolen
– Det är en klasskompis till dig som tagit med filmen. 
Jag hoppas att du inte tar illa upp om vi ser den på roliga 
timmen. 

Det var min fröken som sa så, någon gång på lågstadiet. 
Filmen i fråga var ett avsnitt ur en finsk serie som hette 
”Pulttibois”, ett program som förlöjligade romer, eller 
zigenare som man sa då.

Jag förstod inte varför fröken frågade. Vi, min familj och 
släkt, var inte sådana som de i serien. Jag minns att jag 
tyckte hon var lite konstig, det var ju ett humoristiskt  
program, varför skulle jag bli ledsen av att titta på det?

Idag förstår jag. Hon visste något jag inte själv förstod då.

Jag är annorlunda.

Jag är en zigenare.

Jag är född i Sundsvall. Mellan det södra och norra stads-
berget har jag vuxit upp.

Bredsand heter området. Där bodde vi: jag, min finska 
mamma, min finskromska pappa, en lillasyster och en lille-
bror. Vi hade två hästar och en schäfer som hette Rinti.

Jag hade en trygg uppväxt och tänker tillbaka på min barn-
dom med glädje. Mina föräldrar var engagerade i Pingst-
församlingen på orten, jag gick i söndagsskola, jag hade 
många kompisar och var duktig i skolan. Jag hade de bästa 
förutsättningarna för framtiden; det var helt klart att jag 
skulle bli veterinär eller författare, jag hade planerat allt. 
Trodde jag. Det jag inte hade tagit med i beräkningen var 
att jag var zigenare och hur det skulle påverka min fram-
tid. Fram till dess att jag började skolan förstod jag inte 
ens att jag var annorlunda. Jag var som alla andra barn. Jag 
gick på dagis och lekis och lekte med mina kompisar. Min 
värld var liten och skyddad och jag hade inte en aning om 
vad som väntade mig.

Susanna Hedman. Foto Stig Norling

Idag förstår jag.  

Hon visste något  

jag inte själv förstod då. 

Jag är annorlunda. 

Jag är en zigenare
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Barn är så annorlunda jämfört med vuxna, de är mycket 
rakare och ärligare. Jag tror att de har lättare för att acceptera 
olikheter just för att de är uppriktiga. De säger rakt ut vad 
de tycker och så är det bra med det. De vågar stå för vad 
de tycker och de spelar inte falskt. Därför tror jag att barn 
har lättare för olikheter och skillnader. Visst kan ärligheten 
ibland vara nästintill grym, men sanningen är att vet man vad 
den andra tycker, så kan man lättare komma överens efter-
som de spända vibbarna som finns vid falskhet försvinner. 
Man vet var man har varandra och var man står. 

Jag tycker av erfarenhet att det är lättare att umgås med 
finnar och invandrare, för de säger ofta rakt ut vad de tycker 
och tänker, kallar en för ”jävla zigenare” rakt upp i ansiktet. 
Det är sällan svenskar gör så om de inte är på fyllan. För-
domarna gömmer sig och det blir som en dold rasism; man 
vet att den finns där, man känner av den, men den kläs aldrig 
i ord. Och det är nog orsaken till att jag under mina skolår 
kände att det inte var barnen utan de vuxna som fick mig att 
känna mig utanför och annorlunda. Visst hände det att jag 
blev retad och fick försvara mig, men det var de vuxna som 
gjorde mobbingen till en rasfråga. De antog att jag blev retad 
för att jag var rom och vägrade att lyssna när jag berättade att 
de kallade mig tjockis, inte ”mustalainen” (zigenare). Deras 
slutsats var att jag blev kallad tjockis för att jag var rom. 
Många gånger blev det så fel fastän de försökte göra rätt.

Som den gången vi fick i hemuppgift att göra ett familjeträd 
och skriva ner hur många kusiner vi hade. Jag och mamma 
satt och räknade och ju längre vi höll på desto fler namn kom 
vi på.

Jag har så många kusiner att jag fortfarande inte vet namnet 
på dem alla. Det beror på att romer också räknar tremänning-
ar och sysslingar som kusiner. Far- och morföräldrar, fastrar, 
mostrar, farbröder, morbröder, kusiner och andra nära släk-
tingar ses som familjemedlemmar, inte som släktingar.

När jag sedan lämnade in uppgiften sa fröken med hög röst 
att tanken var att vi skulle lämna in ett familjeträd och inte 
ett släktträd och att jag absolut inte behövde radda upp hela 
släkten med namn.

Jag kommer ihåg hur pinsamt det var och jag försökte för-
klara att det inte var min släkt utan min familj och bara mina 
kusiner. Då fick jag en lektion i vad som är skillnaden mellan 
familj och släkt, vilka som tillhör kärnfamiljen. Inför hela 
klassen. Oh, så tacksam jag var inom mig för att mamma och 
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jag inte skrivit ner alla kusiner vi kom på utan nöjt oss  
med ett tjugotal. Kommentarerna efter den lektionen tänker  
jag inte berätta om, men jag lovar er att det inte var kul. 
Jag tror ändå att om inte fröken hade gjort så stort nummer 
av det, var det ingen som hade reagerat.

Mina barn fick på sitt dagis i uppgift att presentera sin 
familj med foton för de andra barnen. Alla barnen skulle 
fylla ett A4 med bilder på familjen. Så vi satte oss med 
fotoalbumet, jag och mina pojkar som då var tre och fem 
år gamla. Jag bad dem själva välja ut bilder på sin familj. 
De valde sina mor- och farföräldrar, gammelmormor och 
gammelmorfar, fastrar, sin moster och morbror, kusiner 
och den bästa kompisen. Detta var deras uppfattning om 
familjen. När de sedan fick se sina vänners presentationer 
frågade de mig tyst om alla i de familjerna hade dött. En 
del hade ju bara bilder på mamma, pappa och syskon. Jag 
försökte förklara att alla har olika uppfattningar om vad en 
familj är och att det inte finns några bestämda regler. Jag 
blev glad över att personalen mötte mina barn med positi-
va kommentarer så att de inte behövde skämmas som jag 
gjort som liten.

Vi flyttade från Sundsvall när jag gick i sjuan. Då föränd-
rades allt. Från att bara vara Susanna för mina kompisar, 
tjejen som hade en zigenar-pappa men som var precis som 
alla andra, blev jag någon helt annan. Jag blev ”den nya 
romska tjejen”.

Det var så fröken presenterade mig på den nya skolan.

– God morgon klassen. Idag har vi en ny tjej här. Hon är 
kusin till Dimitri och visst är det kul att vi har två romska 
elever i vår klass.

Det som förr varit en del av mig, lyftes nu fram som det 
enda jag var. Det är svårt att förklara, men det var som om 
jag blev fråntagen min egen identitet, som om den Susanna 
jag varit försvann och kvar fanns bara den romska tjejen. 
Mina övriga egenskaper betydde plötsligt ingenting. Det 
viktiga var bara mitt ursprung som rom och det blev också 
det som alla lade märke till och pratade om. Min person-
lighet och den jag var som människa fick stå tillbaka för 
den nya romska tjejen.

Mina föräldrar önskade vid inskrivningen att jag inte 
skulle placeras i samma klass som min kusin. De ville att 
vi skulle ses som individer. Då skulle det gå bättre med 

Vi flyttade från Sundsvall när jag 

gick i sjuan. Då förändrades allt. 

Från att bara vara Susanna för 

mina kompisar, tjejen som hade 

en zigenarpappa men som var 

precis som alla andra, blev jag 

någon helt annan. 

Jag blev ”den nya romska tjejen”.
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våra studier och vi skulle ha lättare att få kompisar.  
Vi skulle inte klumpas ihop som ett romskt paket. De hade 
sina föraningar om vad det kunde innebära och tyvärr visade 
framtiden att de hade rätt.

Personalen på skolan tog ingen hänsyn till mina föräldrars 
önskemål, utan placerade mig i samma klass och bredvid 
min kusin, längst ner i hörnet. De tyckte att det var bäst så, 
eftersom min kusin inte hade så många kompisar och blev 
retad för att han var rom. Så istället för att ta tag i problemet 
tyckte de att det var min uppgift att fungera som stöd för 
Dimitri. Vi skulle alltid sitta tillsammans och alltid jobba 
ihop och naturligtvis ledde detta till att vi blev mobbade båda 
två. Det är inget fel på min kusin, jag gillar honom, men vår 
skoltid skulle ha sett annorlunda ut om vi inte hade blivit en 
paketlösning. 

Jag som tidigare varit en av klassens bästa elever i Sunds-
vall, blev en av dem som satt av tiden i högstadiet. All min 
motivation försvann när jag såg att lärarna inte förväntade 
sig nånting av mig. Vilken skillnad det var, att gå från höga 
studiekrav till att bli klappad på axeln och uppmuntrad till att 
bara försöka orka komma till lektionerna. Lärarna bemötte 
mig med hopplöshet och jag hann inte ens börja visa vad jag 
kunde och ville. Jag som tidigare tyckt om att gå i skolan och 
att lära mig saker, fogade mig väldigt snabbt till bilden av en 
zigenarunge som det ändå inte skulle bli nånting av. Det var 
ingen idé att förklara att jag faktiskt hade ambitioner.  
De hade redan dömt ut mig och min framtid. 

Vissa lärare försökte att återuppväcka min motivation, men 
gjorde det för egen vinnings skull. De var ute efter äran av att 
ha hjälpt en stackars zigenare att få en utbildning. Jag vet, för 
de brydde sig inte ens om att anmäla skolk till mina föräldrar.

”Anita i Oasen” var den enda på skolan som såg mig för den 
jag var. Hon hjälpte mig att härda ut. Anita var den som gav 
mig uppmärksamhet och fick mig att känna att jag var någon, 
inte bara ziggistjejen i 8A. Varje gång vi sågs i korridorer-
na möttes jag av ett varmt leende. Hon hade sitt kontor vid 
”Oasen” som låg i skolans källarvåning och fungerade som 
ett slags café och uppehållsrum. Under håltimmarna satt jag 
ofta där och då brukade hon sätta sig bredvid och prata om 
allt möjligt. Det kändes så bra att ha någon att tala med och 
slippa sitta ensam. Vi blev bra vänner, jag och Anita, och hon 
är fortfarande en viktig person för mig.
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I nian tog jag på mig den romska kjolen, den stora svarta 
sammetskjolen. Jag tog på mig den väldigt tidigt, och fick 
verkligen kämpa mot mina föräldrar som tyckte att jag 
skulle vänta. Jag var för ung, sa de. De ville att jag verkli-
gen skulle förstå vad jag åtog mig. För det är så att när vi 
finskromska tjejer tar på oss kjolen, gör vi ett val för livet. 
Då blir man ”vuxen” och man får högre förväntningar på 
sig. Man förväntas ta mer ansvar, bete sig vuxet och efter- 
följa traditionerna noga. De flesta är i artonårsåldern när de 
tar på sig kjolen, så jag var riktigt ung. Knappt sexton. Jag 
tyckte att jag var mogen nog för att ta beslutet och vägrade 
vänta. Jag var kanske inte så klok och genomtänkt som 
jag trodde, men det förstod jag inte då. Jag hade nog gott 
kunnat vänta några år till. Men jag ångrar absolut inte mitt 
val. Det här är jag. Kjolen är en del av min identitet. Den 
visar en del av den jag är.  

Första dagen i skolan, klädd i min svarta sammetskjol, 
kommer jag ihåg väldigt väl. Jag var nervös och gruvade 
mig lite för reaktionerna. Jag hade inte en aning om vad 
kompisarna skulle tycka, för att inte tala om vad lärarna 
skulle säga. Som tur var gick det bra. Alla mina kompis-
ar var imponerade. De flesta var glada för min skull och 
tyckte att det var coolt. Jag mådde bra. För första gången 
på länge var jag trygg i mig själv och kände att jag fått 
tillbaka min identitet. Det kändes fint ända tills rektorn 
kallade mina föräldrar till möte.

På mötet bestämdes att jag inte fick ha på mig min kjol 
i skolan, för att han, rektorn, ansåg att det kunde orsaka 
problem för mig med kompisarna. Jag skulle bli tvungen 
att byta om innan lektionerna hos ”Anita i Oasen”. Jag 
gick med på det, även om det gick emot våra kulturella 
regler. Jag ville försöka; det här var i februari och jag 
ville plugga för att få upp mina betyg. Min motivation var 
tillbaka och jag mådde så mycket bättre med mig själv. 
Det gick bra ett tag, men sedan tyckte jag att det blev så 
krångligt att byta om flera gånger per dag och slutade med 
det. Och vi kallades till ett nytt möte.

Nu sa rektorn nej.

– Det här går inte, det blir stora problem. Susanna kan inte 
ha kjolen på sig här i skolan.

När jag påpekade att det bara var han som hade problem 
och inte eleverna ilsknade han till och sa:

Det som förr varit en del av mig, 

lyftes nu fram som det enda jag 

var. 

Det är svårt att förklara, men det 

var som om jag blev fråntagen 

min egen identitet, som om den  

Susanna jag varit försvann och 

kvar fanns bara den romska 

tjejen. 

Mina övriga egenskaper betydde 

plötsligt ingenting. Det viktiga var 

bara mitt ursprung som rom och 

det blev också det som alla lade 

märke till och pratade om. 

Min personlighet och den jag var 

som människa fick stå tillbaka för 

den nya romska tjejen.
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– Susanna, du får inte komma till skolan mer.

Mamma fick panik och frågade hur det då skulle gå med mitt 
slutbetyg. Det skulle jag få hemskickat efter avslutningen. 
”Anita i Oasen” som var med på mötet blev arg och frågade 
om inte alla elever hade rätt att gå i skolan och medverka på 
skolavslutningen. Till svar fick hon kort:

– Jag tror nog att Susanna själv varken vill vara här eller på 
skolavslutningen.

Först blev jag överlycklig och tyckte att det skulle bli skönt 
att slippa skolan. Min kusin fick gå kvar, men han hade ju 
vanliga kläder som rektorn inte störde sig på.

Jag kan nog säga att det var ungefär här jag bestämde mig 
för att strunta i samhällets regler och normer. Jag dög inte 
som jag var och var ändå inte välkommen. Mina känslor var 
väldigt förvirrade. Jag var både glad över att slippa skolan 
och ledsen över att mista kompisarna och chansen till att för-
bättra mina betyg. Jag var uppriktigt förvånad över att någon 
svensk, det vill säga Anita, ställt sig på min sida. Djupt inne i 
mig förstod jag ändå att jag blivit orättvist behandlad och jag 
funderar fortfarande på om mitt liv hade sett annorlunda ut 
om allt det där aldrig hade hänt. 

När jag inte fick gå kvar i skolan, det var då jag verkligen 
förstod att jag var annorlunda. Det var då känslan av ”vi och 
dem” började växa sig starkare. 

Vi och dem. Det är en sådan uppdelning som får en att alltid 
känna sig utanför och utestängd. Det är en ständig känsla av 
misslyckande. Ju äldre jag blev, desto starkare blev den käns-
lan. Var jag än gick möttes jag av fördomar och diskriminer-
ing. I mataffären, på gatan, hos myndigheter, bostadsbolaget, 
ja, överallt. 

Jag kommer ihåg en gång när jag gick in i en butik för att 
köpa en blus till min mamma. Min mamma är inte rom så 
hon klär sig inte i de stora kjolarna utan har en vanlig svart 
lång kjol och en blus. Hon skulle fylla år så jag tänkte köpa 
blusen som födelsedagspresent. Jag går in i affären, säger hej 
och möts av tre kvinnor som granskar mig från topp till tå 
och säger: 

– Vi har inget för dig, du är inte välkommen. 

Sedan knuffade de ut mig ur affären. Jag har hur många 
exempel som helst. Jag har blivit förföljd i affärer, nekats 
inträde på caféer och restauranger. Det jobbigaste är nog de 
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gånger man får ta skit för något någon annan gjort.  
Argumenten går ut på att alla romer är likadana och att de 
därför ska behandlas och bestraffas som grupp. Att varje 
rom är en individ, precis som alla andra människor, är 
en tanke som inte får plats i en sådan argumentation. När 
man blivit bortmotad och känt sig hatad för många gånger 
händer det någonting inom en. Jag började bygga en mur 
mot omvärlden. Jag slutade att umgås med mina svenska 
kompisar, jag gick inte ut på stan längre, jag höll mig 
till mitt och det egna. Till slut hade jag inget socialt liv 
med några andra än romer och nästan ingen kontakt med 
samhället. Ingen frivillig kontakt i alla fall. Jag minns att 
jag hade svårt att förstå hur mina morföräldrar kunde älska 
mig och jag frågade mamma hur det kunde vara möjligt. 
Jag var ju rom och de var finnar. Mamma tittade på mig 
helt förvånat. Självklart älskar de dig, du är deras barn-
barn. De bryr sig inte om vad du är, utan vem du är. Idag 
förstår jag det, men inte då. Jag trodde och kände att det 
verkligen var hela världen mot mig. De mot oss. 

Den här känslan fick mig att vilja göra uppror mot allt 
omkring mig.

Varför skulle jag försöka och anstränga mig när jag på 
förhand visste att ingenting dög eller räckte? Varför plug-
ga och söka arbete? Jag var ju rom. De gånger jag ändå 
bestämde mig för att försöka stärkte det bara min känsla av 
att vara utanför. Så det blev pannkaka av alltihop. Jag  
orkade inte med att bevisa för alla att jag var en bra, helt 
ok och normal människa. Hos myndigheter, i skolan, över-
allt fick jag först kämpa för att få dem att förstå, övertala 
dem att satsa på mig, ge mig en chans. 

Jag måste sitta och förklara hur annorlunda jag var jämfört 
med andra romer och hur väluppfostrad, snäll och villig 
jag var.

Man orkar med förnedringen ett tag. Sedan ger man upp 
och börjar uppträda precis så som samhället förväntar sig 
att man ska bete sig. Det spelade ju ändå ingen roll när det 
inte fanns någon som trodde på det jag sa. Samhället hade 
redan bestämt sig för hurdan jag var, vem jag var, och den 
attityden gick inte att förändra. 

Det tär på en att förlora sig själv inför hoppet om att duga. 
Det tär att det i alla fall inte räcker. Det tar hårt på en att 
aldrig bli betraktad som en individ. Att alltid få höra ni 
romer, inte du Susanna. 

Det tär på en att förlora sig själv 

inför hoppet om att duga.  

Det tär att det i alla fall inte  

räcker. Det tar hårt på en att  

aldrig bli betraktad som en  

individ. Att alltid få höra ni romer, 

inte du Susanna. 
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Följden, när man inte orkar kämpa längre, blir att vända sig 
bort. Jag höll fast vid allt som var romskt. Jag skulle bli så 
mycket rom det över huvud taget var möjligt att bli och på 
så sätt ta avstånd från ett samhälle som bara var ute efter att 
stöpa om mig.

Det romska gjorde mig trygg och stark. Jag hörde till något 
och jag ville klara mig själv. Jag var säker på att det skulle 
gå, utan hjälp från samhället. Fast det gjorde det ju inte. 
Jag var ung, outbildad och arbetslös. Det var bara att svälja 
stoltheten och försöka bli antagen till någon utbildning.

Jag bestämde mig för att läsa in gymnasiet på Komvux.  
Första dagen gick jag till min lektion i svenska. Jag var  
mycket förväntansfull. Hur det skulle det bli? Hur skulle det 
gå? Jag går in i klassen och ser mig omkring. Det finns tre 
nyinflyttade romska kvinnor från Finland och resten av elev-
erna var mörkare än jag. Ok, tänker jag och sätter mig ner. 
Sedan börjar lektionen och läraren inleder med att förklara 
hur man presenterar sig på svenska. Hon skriver på tavlan 
och visar med kroppsspråket. Sedan får alla elever presentera 
sig. När turen kommer till mig säger jag mitt namn och pas-
sar samtidigt på att fråga när vi ska få våra scheman.  
Hon tittar på mig med stora ögon och säger: 

– Du kan ju svenska. 

– Ja, svarar jag, jag är född och uppvuxen här.

Läraren sa åt mig att gå till expeditionen och byta kurs, efter-
som de hade placerat mig på en kurs i svenska för invandra-
re. Varför så hade skett fick jag ingen förklaring till. Jag hade 
ju lämnat in betyg med ansökningspappren, så de borde ha 
känt till att jag kunde svenska. Jag varken orkade eller ville 
spekulera i hur de hade tänkt.

Nästa dag fick jag börja i svenska A och jag fick bra kontakt 
med de övriga eleverna. Det gick också bra på lektionerna 
och jag kände att det här kommer nog att gå vägen. Jag blev 
hoppfull. Det kändes som om jag trots allt skulle kunna 
skapa mig en framtid, få utbildning och ett arbete. Jag skulle 
bli självständig. 

Och en dag föll allting plötsligt sönder. Jag kom tio minut-
er för sent till en lektion och läraren började skälla ut mig. 
Kallade mig för en outbildad zigenarparasit som bara var ute 
efter studielånen som jag aldrig skulle betala tillbaka, för tyd-
ligen hörde det till min kultur att vara hemma och lata mig 
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och stjäla det jag behövde istället för att arbeta för  
pengarna och göra rätt för mig.

Jag gick inte tillbaka till skolan efter det. Jag avslutade 
studierna på stört, utan att förklara varför och det var heller 
ingen som frågade. Jag sa upp min lägenhet och flyttade 
till min syster och hennes man. Fast besluten att aldrig, 
aldrig låta något liknande hända igen.

När man växer upp i olika kulturer lär man sig tidigt att 
hålla isär dem. Man vet att hemma gör man si och borta  
gör man så. Det blir ett automatiskt beteende, man märker  
det inte själv. Jag ser det idag hos mina egna barn. De 
beter sig annorlunda hemma än på skolan. Det har med 
traditioner att göra och hemma finns det speciella regler. 
Regler som har att göra med den rituella renheten. Jag har 
vuxit upp i tre olika kulturer. Den svenska, den romska 
och den finska. Det har präglat mig mer än jag någonsin 
kan tänka mig. Det har berikat mitt liv, men också gjort 
det otroligt besvärligt. Det har varit svårt att hitta min 
identitet. Vem är jag? Är jag en zigenare? En finne? Eller 
en svensk? Idag kan jag säga att jag är en tjej som blandat 
det bästa från tre kulturer och skapat mig en egen vardag 
kring dessa, utan att ge avkall på någondera. Vägen dit har 
varit krokig och lång, men viljan att förändra i samhället 
kommer inte bara ur mina personliga erfarenheter, utan 
också ur en önskan om att mina barn inte ska bemötas på 
samma sätt som jag blivit bemött. 

Jag jobbar aktivt med diskrimineringsfrågor genom att åka 
runt och föreläsa på skolor, företag och myndigheter. Jag 
är också engagerad i lokalpolitiken här på orten där jag 
bor. Jag tror att det är viktigt att människor i Sverige ser 
att vi alla delar samma vardag, samma samhälle och att vi 
är mer lika än olika. Det enda sättet att visa det är att träffa 
och umgås med så många olika människor som möjligt.

© Susanna Hedman, ur Leva någon annanstans.  
Elva berättelser i Sverige. Columbi Publishing 2011. 

Och en dag föll allting plötsligt 

sönder. Jag kom tio minuter  

för sent till en lektion och läraren 

började skälla ut mig. Kallade 

mig för en outbildad  

zigenarparasit som bara var ute 

efter studielånen som jag aldrig 

skulle betala tillbaka,  

för tydligen hörde det till min kultur 

att vara hemma och lata mig och 

stjäla det jag behövde istället för  

att arbeta för pengarna och göra 

rätt för mig.
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Fundera på
Vilka tankar väcker texten hos dig? Har du egna erfarenheter som 
liknar Susannas? Eller har du egna erfarenheter av att andra upplevt 
något liknande? Har du själv upplevt att din identitet påverkats i 
mötet med andra (omvärld, språk, rådande normer och värderingar)?  
Var det positivt eller negativt? Har du varit med om situationer i ditt 
arbete som liknar dem Susanna beskriver, eller kan du tänka dig att 
de förekommer?
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Reflektion –  
Självskattningstest om normer 

Testet syftar till att synliggöra om det finns sammanhang, både privat 
och i yrket, där du har märkt att du inte riktigt passar in. Dessa 
upplevelser kan innefatta allt från en känsla av obehag, ovälkommet 
stirrande, nonchalerande, och kommentarer till tydlig diskriminering, 
hot eller våld. Det kan också handla om självcensur som kan kännas 
som att du inte kan vara dig själv. 

Testet handlar alltså om att identifiera de områden där du känner dig 
bekväm eller obekväm och om du känner dig avvikande eller inte 
från en viss föreställning om hur man ska vara. Du kan därigenom 
bli mer uppmärksam på hur olika positioner och grupptillhörigheter 
kan ge dig fördelar i vissa situationer och bli till nackdelar i an-
dra. 

Testet och reflektionen kan göras enskilt eller i grupp.

Reflektera i grupp:
Ni behöver inte visa era testsvar. Det viktiga är att alla reflekterar 
över hur det kännas att passa in eller inte.
• Skriv ut testet så att alla får varsitt exemplar (testet finns på nästa 

sida). Alla gör testet enskilt. Kryssa för det alternativ (ofta, ibland, 
sällan) som stämmer överens med din upplevelse av att inte passa 
in utifrån föreställningar om bland annat ålder, kön, hudfärg, 
funktionalitet m.m.

• Kan ni delge varandra exempel på situationer, antingen egna 
erfarenheter, eller att ni i er yrkesroll mött någon som kan ha 
upplevt sig som avvikande i mötet med er? 

• Kan ni dra nytta av dessa erfarenheter i ert arbete med andra 
människor? Reflektera gemensamt efter genomfört test.

• Vilka orsaker tror ni att det finns till att ni besvarat testet olika?
• Har ni känt er rädda eller till och med hotade i någon situation? 

När och varför?
• Hur kändes det att göra den här övningen? 

Enskild reflektion:
Om du gjort testet ensam kan du enskilt reflektera över samma 
frågor som ovan. Vilka tankar väcks? Är något förvånande?

Tidsåtgång för test och reflektion 15–30 minuter. 
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För utskrift: Självskattningstest 7 

7. Självskattningstestet är hämtat från materialet GÖR – Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från 
ESF Jämt men är omgjort för att passa in i detta utbildningsmaterial. 

Upplevelser av att jag inte 
passar in på grund av  
andras föreställningar om: Ofta Ibland Sällan

Ålder 

Kön

Sexualitet

Etnicitet

Hudfärg

Funktionalitet

Trosbekännelse

Klass

Kroppsstorlek

Språkkunskaper

Utbildning

Yrkeserfarenheter

Social kompetens

Annat?  
Fyll på med egna förslag
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Romers erfarenheter  
–  historiska och nutida
Avsnittets innehåll

• Romer i Sverige
• Århundraden av utanförskap
• Antiziganism i Sverige under 1900-talet
• Antiziganism idag
• Jag är en av dom. Jag är rom.
• Att vara resande – en personlig betraktelse
• Reflektion – normer och föreställningar
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Romer i Sverige

Begreppet rom används för alla individer och grupper som identifierar sig som 
romer. Det är alltid den enskilde själv som bestämmer sin identitet som rom.

De romska grupperna i Sverige har språkliga och kulturella variationer.  
Många romska familjer lever i mer än en kultur, där graden av identifikation 
med den ena eller den andra kulturen varierar. Även religiös övertygelse  
skiljer sig åt. Särskilt upplever många barn tydligt att de lever i flera kulturer.

Olika romska grupper
Romer är ingen homogen grupp utan brukar delas in i fem större grupper,  
en indelning som huvudsakligen utgår från romers invandringsmönster. 
Svenska romer började invandra till Sverige redan på 1500-talet. Även finska 
romer kom till Sverige under samma århundrade. Senare kom de att förpas-
sas till till de östra delarna, det som idag är Finland men som då tillhörde det 
svenska riket. Många har sedan återvänt till Sverige under historiens gång. 
Resande eller resandefolket har också funnits i Sverige sedan 1500-talet. En 
fjärde grupp brukar benämnas utomnordiska romer och kom från Polen och 
andra länder i östra Europa från slutet av 1950-talet. Ytterligare en grupp, 
nyanlända romer kom till Sverige från Balkan under 1900-talet och framåt. 
Det finns också många undergrupper till dessa fem grupper.8

Romernas gemensamma språk är romani chib, som ibland bara kallas romani  
eller romska. Romani chib finns i ett tjugotal varieteter (olika former av 
språket) i Sverige. Några exempel på sådana varieteter som förekommer i 
Sverige är khelderash, lovari, svensk romani, kaale och arli/gurbeti.9

 

8. SOU 2010:55 s. 81. 
9. http://www.romernashistoria.se/historia/. Hämtad 2019-11-28.
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Romsk historia i Europa…  
Romerna har sitt ursprung i Indien. Det är oklart när och varför romerna 
lämnade Indien, men det kan ha skett omkring år 1000. Efter att romerna 
kom till Europa för omkring sjuhundra år sedan blev de marginaliserade, 
förföljda och internerade, och de tvingades avstå från sin egen kultur. I delar 
av östra Europa levde romer i träldom och slaveri.  Under den andra hälften 
av 1800-talet flyttade romska grupper från centrala och sydöstra Europa till 
andra europeiska länder och även till andra delar av världen. 

Folkmordet på romer under andra världskriget var kulmen på århundraden 
av diskriminering, stigmatisering och förföljelse. Romerna var vid sidan av 
judarna den enskilt största folkgrupp som mördades under Förintelsen. Enligt 
den statistik som det nazistiskt styrda Tyskland förde förintades omkring 
en halv miljon romer i koncentrationslägren, men antalet kan vara högre. 
Europaparlamentet och EU-kommissionen har uppmanat alla EU-länder att 
erkänna den 2 augusti som minnesdag för Förintelsen av romer.

Efter andra världskriget vägrades romska överlevare från koncentrationsläger 
hjälp och kompensation, och för många av dem kom erkännandet som offer 
för sent. Stigmatisering och diskriminering fortsatte även efter Förintelsen. 
Situationen ledde till en egen organisering för frigörelse och kamp för  
mänskliga rättigheter på internationell nivå. 

Den senaste romska utvandringen från öst till väst började samtidigt med den 
arbetsrelaterade utvandringen från sydöstra till västra Europa. Utvandringen 
tilltog vid Sovjetunionens upplösning och Jugoslaviens splittring i slutet av 
1900-talet. Dessa förändringar slog mot romerna på flera sätt: som krigs- 
drabbade, som en marginaliserad etnisk grupp, och som flyktingar.10

1989 erkände FN Förintelsen av romer under andra världskriget.  
44 år efter krigets slut.

 

10. Texten bygger på SOU 2010:55, kap.3 Den romska minoriteten. 
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…och i Sverige 
Även i Sverige har romer kommit att leva i ett utanförskap som varar in i 
modern tid och ständigt tilldelats rollen av ”de andra”. De första romerna 
anlände till Sverige i början av 1500-talet. Den första tiden välkomnades de 
och deras hantverksskicklighet, men många drevs senare ut från samhälls- 
gemenskapen och förvisades till östra delarna, idag Finland, som då var en 
del av Sverige.

Under 1800-talet tog tanken om nationalstaten form. Svenskheten handlade 
nu inte endast om lojalitet till de styrande – utan en etnisk definition började 
smyga sig in i begreppet svenskhet. Romers tillhörighet reglerades nu inom 
ramen för lösdriveri och utlänningslagstiftningen. Industrialiseringen, den 
allmänna rösträtten och ”folkhemsbygget” under 1900-talet gjorde att allt 
fler medborgare inkluderades i nationalstaten. Men många som var ”annor-
lunda” eller som inte såg ut som eller levde som majoriteten var fortfarande 
utestängda. Genom att inte tillåta romer att stanna på en plats försvårade 
samhället deras möjlighet till fast bostad, vilket var en förutsättning för att 
romska barn skulle beredas plats i skola. Att inte få bli bofasta fick också 
konsekvenser för försörjningsmöjligheterna.

1952 erkände den dåvarande socialministern Gunnar Sträng officiellt romer-
nas status som medborgare. I riksdagen sa han att romerna i Sverige ”har 
samma rättigheter och skyldigheter som andra svenskar. Skolplikt råder för 
deras barn och barnavårdslagens bestämmelser är tillämpliga även på dem. 
Skolorna står öppna för dem och de är berättigade till sociala förmåner som 
alla andra. De har också samma rätt att förflytta sig som övriga medbor-
gare… (Riksdagens protokoll 1952).” 11

Att lära av historien
Romska grupper är ekonomiskt sett de mest marginaliserade och exkluderade 
i Europa överlag, samtidigt som de socialt sett ses som en segregerad under-
klass och utsätts för omfattande rasism och intolerans. Historiens betydelse 
för romernas situation i dagens Europa har sammanfattats av Europarådets 
dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg:

11. SOU 2010:55, sid. 151. 
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Man kan dra flera slutsatser. En är att det inte är förvånande att mån-
ga romer saknar förtroende för majoritetssamhället, och att många ser 
myndigheter som ett hot. En annan är att flera länder inte ens erkänt att 
den romska minoriteten har blivit förföljd, än mindre bett om ursäkt. Ett 
undantag är den rumänska regeringen som tillsatte en Förintelsekom-
mission som skrev en rapport om förtrycket och mördandet av romer i 
Rumänien under fascisttiden. En tredje slutsats är att romer inte migrerar 
för nöjes skull eller för att det ”ligger i deras blod” utan blir bofasta när 
detta är möjligt. Alltför länge har romer dock varit tvungna att flytta för 
att undvika förtryck, för att de inte fick stanna eller för att hitta arbete. 
Man kan lära av historien hur den nuvarande utbredda antiziganismen 
i vissa länder kan hanteras. Vissa främlingsfientliga politiker och media 
har återupplivat sekelgamla fördomar om romer, vilket har legitimiserat 
ibland våldsamma attacker mot enskilda romska individer. Återigen blir 
romer syndabockar. Dagens antiziganistiska retorik har stora likheter 
med den som fascister och nazister använde innan massmorden började 
på trettio- och fyrtiotalet. Återigen menar man att romer utgör ett hot. 
Detta är skamligt och farligt.” 12

Den romska nationen och medborgarrättsrörelsen
Romsk aktivism utvecklades i Sverige under 1960-talet. Två centrala personer 
i det arbetet var systrarna Rosa och Katarina Taikon som aktivt arbetade för 
romers rättigheter i Sverige.143 I början av 1970-talet bildades organisationen 
Nordiska zigenarrådet som 1998 bytte namn till Romernas riksförbund.

1971 samlades romer i London för den första romska världskongressen.  
Den var ett genombrott för en romsk medborgarrättsrörelse och gav uttryck 
för behovet av internationell enighet. Världskongressen beslöt att använda 
termerna rom (om människan) och romani (om språket). Man enades också 
om en nationalhymn och en romsk flagga.13 14 Romernas internationella dag 
har senare bestämts till den 8 april.

12. Ur en kommentar till Europarådets faktablad om Roma History om 500 års skamligt förtryck av romer i 
Europa. Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. (SOU 2010:55 s. 123).
13. SOU 2010:55 s. 176.
14. SOU 2010:55. s. 133 ff
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Romernas nationalhymn Gelem, gelem
Första versen lyder (på romani chib och i svensk översättning):

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baxtale romensa
Air omalen katar tumen aven
E caxrencar bokhale chavensar
”Aai romale, aai chavale”

Jag gick, jag gick på de långa vägarna
Där mötte jag många lyckliga romer
A, romer säger, var kommer ni ifrån?
Med alla tält och hungriga barn.
”Aai, romer, aai, ungdomar”

Romernas flagga
Den blå färgen i flaggan symboliserar det andliga och den gröna jorden.  
Den röda hjulformade chakran är en symbol för vandringen från Indien  
och för romernas framåtskridande. 
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Under senare år har kunskaperna om romers förhållanden och historia i  
Sverige ökat. Regeringen gav 2014 ut Den mörka och okända historien 
– vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Även 
Socialstyrelsen gav samma år ut en vitbok, Antiziganism i statlig tjänst, som 
visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen drev på i en rad 
åtgärder som kränkte och exkluderade romer och resande under 1900-talet. 
Båda vitböckerna har tagits fram med och av romer.

De båda vitböckerna syftar till att skingra den okunskap inom området som 
beskrevs av Delegationen för romska frågor i betänkandet Romers rätt – en 
strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55). Delegationen skriver: ”Denna 
okunskap bidrar till att lägga den största delen av skulden för utanförskapet 
hos den romska gruppen. Ur detta föds föreställningen att romers utanförskap 
är mer eller mindre självförvållat, eller till och med självvalt.” 15 Här ges 
några exempel på hur det som i dag kallas antiziganism påverkade romer i 
Sverige under det förra seklet.

Inreseförbud för romer
Från 1914 till 1954 fanns ett inreseförbud för romer. I praktiken innebar  
det att romer bosatta i Sverige inte kunde resa utomlands eller lämna  
Sverige eftersom de då inte skulle kunna återvända till landet. Många 
förlorade kontakten med anhöriga i andra länder. Under och efter andra 
världskriget tilläts romska flyktingar inte att komma in i Sverige.  
Mikael Demetri-Taikon berättar:

Mina ryska släktingar åkte in och ut i Sverige, men plötsligt stängdes 
gränserna. Det var katastrofalt för oss. Våra släktband klipptes av. 
Inreseförbudet i Sverige förstörde min familjs möjligheter att träffa sina 
släktingar. När inreseförbudet började gälla, åkte en släkting till mig 
tillbaka till Ryssland. I Sverige fanns då en del av släkten och hans barn 
kvar. Han återsåg dem aldrig igen.16

15. SOU 2010:55 s.535. 
16. Ur Ds 2014:8, sid 148 
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Kartläggningar och diskriminering  
på etnisk grund
Flera kartläggningar av romer i Sverige gjordes under 1900-talet, bland annat 
av Socialstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen och det särskilda rasbiologis-
ka institut som fanns under några decennier i mitten av seklet. Långt in på 
1990-talet kartlade kommunala förvaltningar romers bakgrund, ”karaktär och 
beteenden” och så sent som 2013 avslöjades att polisen i Skåne registrerat  
4 700 personer varav cirka 1 000 barn – nästan alla romer. Justitiekanslern 
(JK) fastslog 2014 att samtliga 4 700 registrerade utsatts för kränkning  
genom registreringen.

Tvångssteriliseringar 
Från 1934 till 1974 hade Sverige en lagstiftning som föreskrev sterilisering 
under vissa förutsättningar. Det finns många exempel på att romer drabbades, 
inte sällan i kombination med hot om att redan födda barn skulle omhänder-
tas om inte en sterilisering skedde. Soraya Post berättar:

Jag brukar säga att jag föddes fördömd. Mamma och pappa hade ingen 
lägenhet när de fick mig, utan flyttade runt bland släktingar och sov här 
och där. Till slut fick de tag på en liten rivningslägenhet på Lindholmen, 
utan några faciliteter alls. Pappa kom från Tyskland och kunde inte 
svenska, så han gick i hamnen och samlade koks som lastbåtarna spillt 
för att ha råd att köpa välling till mig. När jag sedan fick en bror flytta-
de vi till Rambergsstaden, en liten tvåa med både badkar och varm- och 
kallvatten. 1959 skulle jag ha fått en bror till, men staten bestämde sig 
för att mamma, på grund av sin romska etnicitet, inte skulle ha fler barn. 
Skulle hon få behålla mig och min bror behövde hon gå med på en steri-
lisering. Hon var gravid i sjunde månaden när de gjorde en tvångsabort 
och sedan steriliserade henne. 17 

Du kan läsa mer om tvångssteriliseringar i Steriliseringsfrågan  
i Sverige 1935–1975. (SOU 2000:20).

 

17. Filter # 44 2015.
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Hinder för arbete och fast bostad
Många lokala föreskrifter hindrade romer från att övernatta, köpa fastigheter 
eller bosätta sig stadigvarande i en kommun vilket också påverkade deras 
försörjningsmöjligheter. Eftersom romer inte kunde bli mantalsskrivna fick 
barn i romska familjer inte heller möjlighet att gå i skola. Även senare har 
barns och ungas uppväxtvillkor påverkats av deras romska tillhörighet.
Thereza Ericsson berättar:

När jag var barn bodde min familj tillsammans med min farfar. När min 
farfar dog 1991 var jag tretton år och vi fick då flytta till en husvagn. 
Ingen i samhället brydde sig. De hade skärmat av alla känslor och 
krav på rättigheter. Men jag tänkte inte så. Jag bodde med min mamma 
och pappa och tre syskon i en husvagn i fyra år av mitt liv och ingen 
brydde sig. Det drabbade mig hårt. Jag fick inte plats i någon skola 
i sjuan eller åttan, fast vi frågade och jag hade skolplikt. Ingen från 
samhället frågade var jag var under den här tiden. Vi flyttade till olika 
campingplatser, bl.a. till en som var helt tom på vintern, förutom några 
missbrukare och en konstig man som hade sin husvagn full med ormar. 
Jag kommer så väl ihåg när en företrädare från socialtjänsten kom till 
Kungälvs camping. Det var mitt i vintern och det enda hon frågade mig 
om var om jag var gift. Jag var tretton år, bodde på en campingplats 
och gick inte i skolan.18

Från 1950-talet blev politiken inriktad på assimilering, det vill säga att förän-
dra och anpassa romerna efter vad som ansågs vara normalt i det svenska 
samhället. Utbildningsinsatser var en del av assimileringen.

Diskriminering av romska barn
Allmän folkskola med skolplikt för både pojkar och flickor infördes i mitten 
av 1800-talet i Sverige. För att kunna gå i skolan krävdes att man var kom-
muninvånare. De flesta romer omfattades inte av skolplikten eftersom de 
saknade möjlighet att bosätta sig. Först en bit in på 1900-talet fattade sven-
ska myndigheter beslut om att romer skulle ges möjligheter att bli bofasta. 
Därmed kunde romska barn ta del av sina utbildningsrättigheter. 

Från 1960-talet och framåt var avsikten att integrera romska barn i enhets- 
skolan. Trots detta placerades de inte sällan i så kallade hjälpklasser som låg 
utanför normalklassundervisning.19

18. Ur Ds 2014:8, s. 193. 
19. Ds 2014:8. s. 245. 
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Rasbiologi och antiziganism
Under 1920-talet och fram till och med slutet av andra världskriget hade 
myndigheter ett tydligt rasbiologiskt motiv för sina åtgärder mot romer. Inte 
minst Socialstyrelsen bidrog till detta genom att beskriva romer som en  
undermålig ras, som ”roten till det onda”. 

I en text från 1923 lyfter Socialstyrelsen fram det övergripande målet att 
fostra dugliga medborgare. Tvångsarbete som disciplinering av minderåriga 
skulle vara en väg att lösa ”problemet” med romer, liksom omhändertagan-
den av barn och steriliseringar av vuxna. 1940 skriver Socialstyrelsen om 
vikten av tidiga diagnosticeringar av ”själslig undermålighet” eller ”annan  
biologisk mindervärdighet” redan i barndomen för att man i rätt tid ska kun-
na vidta åtgärder. 

Andra skäl under 1900-talets första hälft var att skydda den svenska folk-
stammen och genom att omhänderta barn och sterilisera föräldrar kunna 
assimilera romerna och på sikt få den romska gruppens levnadssätt att  
försvinna.20 

 

Efter andra världskriget blev tankarna om assimilering ännu tydligare. 
Barnen skulle omhändertas om inte föräldrarna ändrade livsstil, arbetsförhål-
landen och bostadssituation. Barnens skolutbildning skulle bidra till assimi- 
leringen. Kärleken till barnen skulle alltså driva föräldrarna till att avstå den 
livsstil som samhället hade tillskrivit den romska gruppen – en närmast  
omöjlig uppgift på grund av samhällets hinder.21

 
Fundera på 
Att ta del av romers erfarenheter kan ge insikter som ökar förståelsen 
för många romers rädsla för myndigheter. Hur ser romers historia 
ut? Vad får romer som lever idag, barn och unga, höra talas om när 
familjer berättar om sina erfarenheter, sina liv? Vad berättar icke-
romer för sina barn och unga om sin historia och om romers? 

20. Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsen 2014, sid. 157. 
21. Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsen 2014, sid. 162. 
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Begreppet antiziganism började först användas i forskningen om Förintelsen. 
Folkmordet på romer under andra världskriget är den mest brutala konse-
kvensen av antiziganism men antiziganism kan också manifesteras i vardag- 
liga och ofta oemotsagda fördomar mot romer, lika väl som i diskriminering, 
våld och statligt förtryck från politiker och myndigheter. 

Delegationen för romska frågor har pekat på ett antal sammanhang där 
antiziganism kan förekomma: i attityder, i myter och ideologier, i folkliga 
traditioner och bildspråk, och i handlingar som social eller legal diskriminer-
ing, politisk mobilisering mot romerna och kollektivt eller statligt våld.22

Delegationen menar att det finns en kontinuitet av romsk diskriminering och 
utsatthet i Sverige på grund av en historiskt rotad antiziganism som överförs 
från generation till generation.

 
Fundera på:
Har du någon gång stött på fördomar mot romer? Hur reagerade du? 
Har du tänkt på egna föreställningar om romer? Hur ser de ut? 

 
Diskriminering i vardagssituationer
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har analyserat drygt tvåhundra  
anmälningar från romer och konstaterar att en majoritet av anmälningarna 
kommer från romska kvinnor och rör vardagssituationer där också barn blir 
påverkade: 

DO kan konstatera att en för majoritetsbefolkningen ganska oproblematisk  
handling, som att gå och köpa mat i en affär, förefaller vara en psykisk  
påfrestning för många romska kvinnor och barn. Anmälningarna, 
domarna och förlikningarna synliggör att det inte är ovanligt att rom-
ska barn är med och ser när mödrar blir utsatta för den här typen av 
kränkningar. Det kan inte uteslutas att dessa kränkningar påverkar 
romska barns inställning till och vilja att hävda sin romska identitet.  
Det kan inte heller uteslutas att romska barns tillit till det samhälle  
som de lever i påverkas av kränkningar på offentliga platser.23

22. www.sverigemotrasism.nu och SOU 2010:55, s. 166. 
23. Romers rättigheter. Rapport R2 2011. Tabergs tryckeri, Taberg 2012. S 39 
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DO konstaterar att den direkt diskriminerande lagstiftningen mot romer är 
borta, men att antiziganism fortfarande påverkar romers livsvillkor och kan 
leda till diskriminering som till exempel att romer nekats bostad om de inte 
godtar särskilda villkor eller har nekats att köpa en bostadsrätt eftersom 
bostadsrättsföreningen inte godtar romer. Antiziganismen utgör, menar DO, 
en diskriminerande struktur. Den begränsar tillgången till rättigheter inom 
samhällsområden som bostad, socialtjänst och utbildning.

24

I Romers rättigheter, utgiven av DO finns exempel på olika ärenden 
som DO drivit i domstol. 

Antiromska hatbrott 
Det är svårt att få en bild av omfattningen av hatbrott, som inte är ett särskilt 
brott i juridisk mening utan en aspekt av motivet bakom brottet. Enligt en 
studie som genomfördes inom EU-området 2007–2009 hade cirka 18 procent 
av de romer som deltog varit utsatta för ett hatbrott under de senaste tolv 
månaderna. Överhuvudtaget var romer den minoritetsgrupp som var mest 
utsatt för diskriminering inom EU-området.25 En liknande bild framkommer i 
pågående studier av romer bosatta i Sverige.26

Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor 
på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, 
sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Hatbrott är 
ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla 
människors lika värde.

24. Romers rättigheter, s.53. Diskrimineringsombudsmannen.Tabergs Tryckeri 2012. 
25. EU-MIDIS: European Union minorities and discrimination survey.(hämtad 20150926) + web-
badress? 
26. Wallengren & Mellgren, pågående 2015. 
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Antiziganism i dag

Konsekvenser av att utsättas för hatbrott
Personer som utsatts för hatbrott kan drabbas av allvarliga konsekvenser 
för hälsa, livskvalitet och aktiviteter. Ett annat mönster som har uppmärk-
sammats är att minoritetsgrupper kan utveckla strategier för att dölja sin 
grupptillhörighet för att förhindra att de blir utsatta för hatbrott.

En svensk studie visar en hög nivå av oro bland romer över att utsättas för 
hatbrott och att denna oro kraftigt påverkar romers livskvalitet. Romers för-
troende för rättssystemet och dess myndigheter är också generellt lågt, enligt 
studien.

27

I rapporten Agera mot antiziganistiska hatbrott från Kommissionen mot 
antiziganism som publicerats 2016 skriver kommissionen i en kommentar 
att den låga uppklaringsprocenten av begångna hatbrott bekräftar romers 
erfarenheter av att deras utsatthet inte tas på allvar och att den låga tilltron 
till rättsväsendet försvagas än mer. Vidare menar kommissionen att det finns 
en risk för att de som begår dessa brott stärks i sin uppfattning att de ostraffat 
kan fortsätta att kränka romer och andra etniska minoriteter. 

Att antiziganism tillåts passera är ett bärande skäl till att den  
legitimeras.”

Katarina Hammarberg, den 8 april  
(Romernas internationella dag) 2015 på  

Forum för levande historia. 

 

27. The role of visibility for a minority’s exposure to (hate) crime and worry about crime – a study of the Trav- 
eller community. Simon Wallengren & Carolina Mellgren. International Review of Victimology September 
2015 vol. 21 no. 3 303-319
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Jag är en av 
dom. Jag är rom.

Marcela Kovacsova var en av cirka tio romska  
brobyggare som ingick i ett projekt som pågick 
2012–2015. Marcela arbetade som brobyggare i 
Göteborg. En brobyggare är en person med romsk 
språk- och kulturkompetens som fungerar som en 
länk mellan romer och offentlig verksamhet.  
Syftet är att förbättra kommunernas sätt att arbeta 
med inkludering av romer inom utbildning, arbete, 
hälsa och social omsorg.

Marcela argumenterar mot uppfattningen att det är romer-
nas kultur som hindrar dem från att integreras i samhället. 
Det är en myt, byggd på fördomar om att romer är tjuvar 
och allmänt opålitliga, att de inte vill bli bofasta utan 
föredrar att flacka runt och att de själva valt att stå utanför 
samhället, säger hon. 

– Sanningen är att vi hålls i ett evigt utanförskap. Vi ses 
inte som fullvärdiga medborgare. Vi är vana vid att bli 
dåligt bemötta och att vara rädda var än vi rör oss i sam-
hället – i affärer, på gatorna, i kontakter med myndigheter 
och så vidare. Vi blir ständigt ifrågasatta och misstrodda. 

– Själv ser jag inte typiskt romsk ut men om jag går in i 
en affär med en vän som har mörkare hud än jag, har vi de 
anställdas ögon på oss hela tiden.

Hemlighöll sin romska identitet
Marcelas släkt kommer från Slovakien men hon har vuxit 
upp i Sverige. Ända sedan hon var liten har hon blivit till-
sagd att tiga om sin romska identitet. Så hon har dolt den, 
men det har kostat på. I slutet av gymnasiet började hon få 
panikattacker som så småningom blev så svåra att hon inte 
klarade av att gå ut. 

Marcela Kovacsova. Privat foto.

Vi är vana vid att bli dåligt  

bemötta och att vara rädda  

var än vi rör oss i samhället  

– i affärer, på gatorna,  

i kontakter med myndigheter  

och så vidare.
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Jag är en av dom. Jag är rom.

– Jag träffade en kurator några gånger och berättade då om min romska 
identitet, som jag hållit så hemlig. Hon trodde att hemlighållandet var en  
del av förklaringen till min ångest. 

Marcela blev fri från panikångesten med hjälp av en stöttande vän och 
eget hårt arbete. Hon läste böcker om panikångest och hittade tips om 
beteendeträning. 

– Viktigt – kanske viktigast – var också att jag bestämde mig för att inte  
längre dölja vem jag är. Jag slutade skämmas över att jag är rom.

Avslöjade sin romska identitet  
och blev omedelbart misstänkt
Marcela arbetade en tid på en av de stora klädkedjorna. När hon anställdes 
berättade hon inte att hon är rom. Arbetet var psykiskt påfrestande eftersom 
arbetskamraterna ofta kommenterade romska kunder på ett kränkande och 
nedlåtande sätt. 

– En dag orkade jag inte höra det mer utan sa: Jag är en av dom. Jag är rom. 

Kort därefter inträffade en incident. Någon på arbetsplatsen hade blivit av 
med pengar och Marcela blev omedelbart anklagad. 

– Pengarna kom till rätta genom att personen som saknat dem kom ihåg var 
hon lagt dem. Jag fick en ursäkt, men det hjälpte inte. Något var förstört för 
mig och jag sade upp mig.

4-åriga dottern med i polisens romregister
Marcela har en 4-årig dotter. Hon ska aldrig behöva hemlighålla sin identitet, 
säger Marcela.

– Jag säger ofta till henne: Du är rom, vi är romer och det är något att vara 
stolt över.

Både Marcela och hennes dotter fanns med i det register som Malmöpolisen  
fört, liksom flera av hennes släktingar och vänner. Det var en chock men 
ändå inte helt oväntat, säger Marcela. 

”Nu räcker det”
– Till alla som möter romer vill jag säga: Fokusera på individen, inte på den 
kultur som personen representerar! Fråga er hur ni ska arbeta med dessa  
personer som varit så utsatta så länge i olika samhällen. 

– NU RÄCKER DET med förtryck och utanförskap!
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Att vara resande 
– en personlig 
betraktelse

Simon Wallengren är en av medförfattarna till 
boken Antiziganism i statlig tjänst, Socialstyrelsen 
2014.

En fadersgestalt försvann för mig när jag var 15 år gam-
mal, min morfar, som hade varit med och stöttat mig från 
min födelse.

Under min uppväxt hade min morfar varit noga med att jag 
skulle känna till familjens historia och som liten sög jag 
alltid in vad morfar berättade. Vi åkte runt till olika platser 
i Sverige tillsammans med min mormor Inga-Britt och min 
mor Rose-Marie och andra familjemedlemmar. Vi åkte till 
olika hus och andra byggnader där morfar berättade histo-
rier om folk som hade befunnit sig där och om hans rötter 
långt tillbaka i tiden. Han gav sig sin historia och på så sätt 
min släkthistoria. Vad jag inte förstod var att det fanns en 
hemlighet bakom allt det som han berättade… 

Denna hemlighet gav sig till känna år 2003 då min morfar 
låg på sin dödsbädd. Jag skall också minnas denna dag 
som den mest omtumlande i mitt liv. Hela familjen sam-
lades för att ta farväl. En efter en tog vi farväl av morfar 
samtidigt som han gav oss alla råd för livet. När det blev 
min tur att samtala med honom blev situationen känslig för 
mig och min mamma kom in i rummet och de två började 
prata med varandra på romani. Min morfar sa att det nu 
var tid för mig att få reda på ”det” och att jag var ”till-
räckligt gammal”. Min mor höll med och nickade till min 
morfar som låg i sängen. 

… de två började prata med 

varann på romani. Min morfar 

sa att det nu var tid för mig att 

få reda på ”det” och att jag var 

”tillräckligt gammal”. 
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De berättade nu för mig att vi var ”tattare” men att det 
egentligen heter resande. Morfar berättade mycket tydligt 
att ordet ”tattare” var ett skällsord som användes av elak-
sinnade människor som han vid detta tillfälle kallade för 
”blekansikten”. 

Jag växte aldrig upp med min biologiska far men helt 
naturligt blev min mors bröder och inte minst min morfar 
mina fadersgestalter. Framför allt identifierade jag mig 
med min morfar och flera av mina intressen och värdering-
ar strömmar just från hans uppfostran. När han dog förstod 
jag att jag kanske på de mest centrala och viktigaste sätten 
inte alls kände min morfar, detta skrämde mig.

Under tiden jag växte upp upplevde jag att vi hade ett 
bekvämt liv. Ett liv som inte skilde sig från mina vänners 
runt omkring. Jag skulle då aldrig kunnat tro att mina 
privilegier skilde sig som dag från natt i jämförelse hur 
min mor och hennes syskon växte upp. Jag tog mycket 
för givet, så som resor. Jag behövde inte tjata till mig dyra 
märkeskläder, att kunna åka moped och mycket mer. Jag 
har aldrig upplevt fattigdom. 

Även min tonårstid var ganska oproblematisk. Jag hade 
aldrig upplevt den ”identitetskris” som de vuxna alltid 
pratade om att vi tonåringar skulle gå igenom. Jag hade 
också, skulle jag påstå, en god och nära kontakt med min 
familj. Jag var på alla sätt en lycklig och obekymrad pojke 
som trodde sig veta exakt vem han var.

Efter att jag fick reda på att vi var resande förändrades hela 
min livssituation…

Jag hade för det första ingen förståelse för vad en ”tattare” 
var för något. Jag förstod att familjen hade hemlighållit 
detta för mig av någon anledning. Det skulle dock dröja 
innan jag riktigt fick veta vad en resande egentligen var. 

Först var det sorgeprocessen. Efter att morfar hade gått 
bort gick också min mormor bort. Varken jag eller min 
mor hade helt enkelt orken att gå igenom det min morfar 
hade sagt till mig. 

Jag försökte själv ta reda på vad ”tattare” var för något. 
Jag letade efter synonymer – tattare, luffare, lodare, vaga-
bond, alkoholist, white trash? Vad är det för något?
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Jag sökte på internet, men inte heller där fanns det någon 
särskilt god kunskap. Det tycktes mest som att det fanns 
hypoteser om vilka ”tattarna” eller de resande var. Jag fann 
i stort sett tre teorier och jag förstod att vi antingen var en 
form av romer, före detta soldater eller bara svenskar som 
hade levt utanför samhället. 

För att inte gå in på mitt liv i detalj, eller för den delen 
att tråka ut läsaren, så tog det lång tid för min mamma att 
öppna sig om sin uppväxt och vad en resande egentligen 
var. Enligt henne hade inte resandefolket någonting med 
”romer” att göra utan vi var helt enkelt bara resandefolket: 
svenskar absolut, men samtidigt något annat. 

Långsamt fick jag dock reda på mer och mer om min 
familjehistoria. Morfars liv hade på många sätt varit  
hemskt. Han hade ständigt oroat sig för myndighetsper-
soners inblandning i sitt liv. Han hade inte kunnat få något 
arbete under sin ungdom utan han hade fått hitta andra 
försörjningsmöjligheter. Hans bror hade blivit steriliserad 
och otaliga barn inom familjen hade blivit tvångsom-
händertagna. Mamma hade vuxit upp i fattigdom och 
familjen hade inte vågat söka ekonomiskt stöd för sitt 
uppehälle då de var rädda för att beddon (myndigheterna) 
skulle tvångsomhänderta deras barn. 

Värst av allt av det jag fick veta var att min mormor hade 
blivit tvångssteriliserad och att det i hennes papper stod 
”tattare”. 

Mamma berättade att hon och hennes syskon hade hamnat 
i HJ-klass för utvecklingsstörda, som man sade på den 
tiden. Hon berättade att när situationen började bli allt 
bättre under 60–70-talet hade min familj brutit med andra 
resande. Man skulle inte längre umgås med andra resande 
då detta kunde leda till att man åter blev kallad ”tattare”. 

Mamma berättade att familjen medvetet hade beslutat att 
inte berätta för oss barn att vi var resande; allt utom det! 
Hon berättade till sist också om den klassresa hon och 
hennes syskon hade gjort under sitt liv och att de var rädda 
att förlora det de hade lyckats bygga upp. 

Nu kunde jag också reflektera över min uppfostran på 
ett annat sätt. Förvisso hade familjen haft det ganska bra 
socioekonomiskt, men vi hade andra mönster som vittnade 
om att detta var något nytt för familjen. De höll hårt i det 
vi hade och jag fick lära mig att ”ta ansvar” för ekonomin 

Jag sökte på internet, men inte 

heller där fanns det någon särskilt 

god kunskap. Det tycktes mest 

som att det fanns hypoteser om 

vilka ”tattarna” eller de resande 

var. 

Jag fann i stort sett tre teorier och 

jag förstod att vi antingen var en 

form av romer, före detta soldater 

eller bara svenskar som hade levt 

utanför samhället. 

Värst av allt av det jag fick veta 

var att min mormor hade blivit 

tvångssteriliserad och att det i 

hennes papper stod ”tattare”. 
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och vår situation. Det var ingen fråga om jag skulle stude-
ra vidare eller ej – för det skulle jag. 

På många sätt kan jag alltså se att de hade varit rädda att 
förlora de privilegier de hade lyckats skaffa sig under de 
senaste decennierna. Dessutom var familjen mycket hem-
lighetsfull mot utomstående och många gånger stela när 
någon utanför familjen var närvarande. 

Jag kunde också se att familjen hade tagit stor skada av 
sin historiska utsatthet och de strategier de använde för 
att motverka sin oro att det de varit med om skulle kunna 
upprepas igen. 

Efter att min mor väl började öppna sig började snart allt 
handla om resandekulturen. Vi började till och med enga- 
gera oss politiskt och startade en förening tillsammans 
med andra resande, men konsekvenserna av denna välvilja 
kostade oss mycket. Ibland känns det som att det kosta-
de för mycket. Många familjemedlemmar och släktingar 
avsade sig kontakten med oss. 

På ett sätt kan jag förstå att familjen har brutit kontak-
ten med oss efter att ”vi kom ut ur garderoben”. Detta är 
mycket vanligt rörande hårt marginaliserade minoritets-
grupper som börjar med att försöka återta sin ställning i ett 
samhälle som har föraktat dem. 

Till en början vänds inte hatet utåt utan inåt mot en själv. 
Jag har sett samma mönster rörande andra minoritets-
grupper såsom judar, kurder och HBTQ-personer. Det-
ta självhat, eller denna rädsla, kan riktas mot den egna 
gruppen som kollektiv eller mot den egna individen. I det 
senare fallet kan hatet leda till olika former av självskade-
beteende som drogmissbruk eller annan försumlighet mot 
den egna personen.  

Detta mönster är inte på något sätt unikt för resandegrup-
pen om man jämför med hela den romska minoriteten. 

Den kultur som resandefolket har haft har nästan helt för-
lorats på grund av historisk utsatthet och de strategier som 
utvecklades bland de resande för att slippa förföljelse. 

Som jag berättade inledningsvis ifrågasatte jag vid min 
morfars bortgång om jag på de mest centrala och vikti-
gaste sätten kände min morfar och att detta ifrågasättande 
skrämde mig. Idag känner jag mig inte alienerad från 
resandekulturen och inte heller att jag inte har fått ta del av 

Till en början vänds inte hatet utåt 

utan inåt mot en själv. Jag har sett 

samma mönster rörande andra 

minoritetsgrupper såsom judar, 

kurder och HBTQ-personer. 

Detta självhat, eller denna rädsla, 

kan riktas mot den egna gruppen 

som kollektiv eller mot den egna  

individen. I det senare fallet kan 

hatet leda till olika former av  

självskadebeteende som  

drogmissbruk eller annan  

försumlighet mot den egna  

personen.  
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den. Känner jag min morfar? Kände jag min morfar?  
Eller är det för sent idag? 

Men ja, jag gör det. Jag är en del av honom och jag har 
blivit den jag är idag på grund av honom för även jag är 
givetvis en del av min släkthistoria.  

Fundera på
Har du själv erfarenhet av att försöka dölja delar 
av din identitet? Har du haft en känsla av att män-
niskor du möter i yrket försöker göra det?  
Hur påverkar det ditt arbete? 
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Reflektion:  
Normer och föreställningar

Alla människor har föreställningar om andra människor. Utifrån des-
sa föreställningar kan normer växa fram för hur människor förväntas 
vara och bete sig utifrån sociala konstruktioner som kön, etnicitet och 
klass. Medvetet eller omedvetet förhåller vi oss till sådana normer 
och konstruktioner. 

Normer kan vara goda, de kan upprätthålla respekten för demokra-
tin, för stiftade lagar och regler och för människovärdet som sådant. 
Men de kan också verka som oskrivna men tvingande lagar eller 
överenskommelser om vad som ska betraktas som normalt, önskvärt 
och accepterat i ett visst samhälle. Det kan leda till att människor 
bemöts på olika sätt, beroende på grupptillhörighet eller förmodad 
grupptillhörighet. Då finns en risk för att människor inte behandlas 
likvärdigt.

Personer som inte lever i enlighet med rådande och allmänt accep- 
terade normer kan utsättas för negativa attityder och ibland även för 
sociala sanktioner som utanförskap eller till och med förföljelse. 

Dela in er i mindre grupper. Fundera enskilt och samtala sedan 
utifrån frågorna:
• Kan du komma på normer som troligen fanns när dina föräldrar 

var i din ålder, men som nu har förändrats och kanske till och 
med försvunnit?

• Hur och varför förändras normer? Ta gärna stöd av någon  
egenupplevd historia eller någon annans berättelse som du 
berörts av.

• Vilka normer styr ditt arbete?

Tänk utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.
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Mänskliga rättigheter 
och diskriminering
Avsnittets innehåll

• Mänskliga rättigheter
• Nationella minoriteter
• Diskriminering
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Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv  
och syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv.  
De inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, inklusive 
föda och husrum, människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfatt- 
ningar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, 
yttrandefrihet och till att delta i landets styrelse.

Den kanske mest kända, övergripande förteckningen av mänskliga rättigheter 
finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 
1948. Mänskliga rättigheter inom olika områden anges i flera andra interna- 
tionella dokument som bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter, 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
konventioner om nationella minoriteters rättigheter. En översikt över de män-
skliga rättigheterna inom olika områden finns på regeringens webbplats om 
mänskliga rättigheter (www.manskligarattigheter.se).

Mänskliga rättigheter – en skyldighet  
för Sverige 
Sverige har ratificerat flera konventioner om mänskliga rättigheter. Det 
innebär att Sverige beslutat att följa dem. Dessa beslut innebär dock inte att 
konventionerna också blir svensk lag såvida inte riksdagen särskilt beslutar 
om detta.

En konvention som Sverige både ratificerat och i sin helhet gjort till svensk 
lag är Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, ofta kallad Europakonventionen. Konvention-
ens innehåll återges i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen  
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande  
friheterna.

Socialtjänstens uppdrag har en nära koppling till de mänskliga rättigheterna.
Dessa gäller för alla och slår fast att alla människor är födda fria och lika 
i värde och rättigheter. Rättigheterna är universella och gäller över hela 
världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

De mänskliga rättigheterna utgör en begränsning av statens makt över indivi- 
den och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen. 
De rör alla delar av samhället och omfattar medborgerliga, politiska, ekono- 
miska, sociala och kulturella rättigheter. De omfattar bland annat alla männi- 
skors rätt till en rimlig levnadsstandard, till kostnadsfri grundskoleutbildning, 
till politiskt deltagande och till rättigheter som syftar till att skydda individen 
från den egna statens eventuella maktmissbruk och övergrepp.
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För att skyddet för mänskliga rättigheter ska fungera effektivt behöver de ofta 
förverkligas på lokal nivå. Kommunerna har en nyckelroll för att bland annat 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter får en konkret innebörd. Poli-
tiker, tjänstemän och handläggare tar beslut som direkt eller indirekt påverkar 
individens liv inom flera områden. Det handlar till exempel om rätten till 
utbildning, bostad, hälsa och kultur.28

Mänskliga rättigheter och etiska koder  
för socialarbetare
Etiska koder för socialarbetare hänvisar oftast till mänskliga rättigheter som 
en central princip. På internationell nivå finns en principförklaring om etik i 
socialt arbete, antagen av internationella socialarbetarfederationen IFSW, lik-
som etikkoder eller motsvarande från 22 olika länder, publicerade på IFSW:s 
hemsida.29 I principförklaringen anges mänskliga rättigheter och mänsklig 
värdighet som de primära principerna för etiken. Etiska frågeställningar 
handlar om att identifiera och ta ansvar. Några etiska frågor för socialarbe-
taren är: Gör jag rätt mot min klient? Gör jag rätt gentemot mitt uppdrag? 

Mänskliga rättigheter handlar om vilka rättigheter den som söker hjälp har 
och frågan för socialarbetaren blir: Vilka rättigheter är aktuella i denna situ-
ation och hur ska jag uppfylla dessa? Socialarbetarens överväganden kring 
mänskliga rättigheter är därmed riktade utåt, mot individens rättigheter. Vid 
bedömningen av individens ansvar och vad som krävs av denne i samband 
med insatser från socialtjänsten är det viktigt att socialarbetaren är medveten 
om sina egna värderingar och behovet av att reflektera över dem. 

Etikern Erik Blennberger har diskuterat betydelsen av etiska koder för  
socialarbetare. Att handla etiskt försvarbart och hållbart handlar, enligt 
Blennberger, om att se och förstå sina egna utgångspunkter, se sitt eget 
individuella beslutsfattande för att kunna väga det mot det etiska uppdraget 
som myndighetsperson. En etisk kod kan stödja den enskilde socialarbetaren 
att öka sin etiska medvetenhet och observans. En moralisk referenspunkt 
som mänskliga rättigheter kan leda till konsekvenser för ordval och praktik. 
Genom att ha mänskliga rättigheter som referenspunkt får alla yrkesgrupper 
och politiker inom socialtjänsten både ett redskap att använda i analysen av 
en situation, och även internationella dokument att hänvisa till i sin argumen-
tation.30  

 

28. Mänskliga rättigheter på hemmaplan – inspiration för arbetet i kommunen. Diskrimineringsombudsmannen  
2014 
29. Ethics in Social Work, Statement of Principles, http://www.ifsw.org/p38000398.html, hämtad 
20151101 
30. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Erik Blennberger, s. 389. 2005 
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Fundera på
Hur omsätter man mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet? Hur 
kan det arbetet utvecklas – och vad skulle det kunna betyda för dem 
som socialtjänsten möter?
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Vilka är Sveriges nationella minoriteter?
Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar.31 Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har 
funnits i Sverige under lång tid. De har en uttalad samhörighet baserad på 
religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Gruppen har också en önskan 
att behålla sin identitet. De nationella minoriteternas kultur är en levande del 
av det svenska samhället och en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. 
Den samiska minoriteten är också Sveriges urfolk.32

Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av 
riksdagen i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ram-
konvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan).33

Det finns inga exakta uppgifter om hur många personer som tillhör de na-
tionella minoriteterna. Det beror framförallt på att Sverige inte för sådan 
statistik, ett förhållningssätt som bland annat har historiska skäl.  Men 
uppskattningsvis kan uppemot tio procent av befolkningen utgöras av per-
soner som tillhör en eller flera nationella minoriteter.34

Varför utses nationella minoriteter?
Skyddet av nationella minoriteter och av deras rättigheter och friheter är en 
del av det internationella skyddet av mänskliga rättigheter.35 I inledningen till 
ramkonventionen beskrivs att omvälvningarna i Europas historia visar att det 

31. 2 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen. 
32. Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna, prop. 2008/09:158 s. 
14. 
33. Prop. 2008/09:158 s. 14. 
34. En stärkt minoritetspolitik, prop. 2017/18:199 s. 18. 
35. Artikel 1 Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. 

Bild: Landstinget i Västernorrland. http://www.lvn.se/Om-landstinget/Nationella-minoriteter/. Från 
vänster: Samernas, tornedalingarnas, romernas och sverigefinnarnas flaggor.
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är nödvändigt att skydda de nationella minoriteterna för att uppnå stabilitet, 
demokratisk säkerhet och fred.

De nationella minoriteterna har under olika perioder varit utsatta och mar-
ginaliserade i det svenska samhället. Övergrepp och kränkningar mot en-
skilda individer har förekommit långt in på 1900-talet, bland annat i form av 
rasbiologisk forskning, tvångsregistrering av etnicitet, tvångssteriliseringar 
och omhändertaganden. Även i dag möter personer som tillhör de nationella 
minoriteterna såväl öppen som dold diskriminering och kränkande behan-
dling. En del är fortfarande marginaliserade och lever i utanförskap.36

I förarbetena till minoritetslagen anger regeringen att diskriminering av de 
nationella minoriteterna behöver bekämpas och synliggöras. Antiziganism 
(rasism mot romer), antisemitism eller andra former av rasism kan aldrig 
accepteras i ett demokratiskt samhälle. Att skydda de nationella minoriteter-
nas rättigheter behöver bli en naturlig del av kommuners och myndigheters 
dagliga arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.37

Varför utses nationella minoritetsspråk?
De svenska nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, rom-
ani chib och samiska.38 Minoritetsspråken har funnits i Sverige under lång 
tid, men det har blivit svårt att upprätthålla och utveckla språken eftersom 
Sverige i perioder har drivit en politik som gått ut på att alla ska tala svenska. 
Barn har till exempel inte tillåtits att använda sitt minoritetsspråk i skolan 
och det egna språket har i många fall blivit något skambelagt. Barn som till-
hört de nationella minoriteterna har placerats i skolformer som skilt dem från 
föräldrarna under långa perioder. En del barn har även uteslutits från möjlig- 
heten att gå i vanlig kommunal skola som majoritetsbefolkningens barn.39

Minoritetsspråken i Sverige talas av allt färre personer och i allt färre sam-
manhang. Nya termer och begrepp utvecklas inte. Talarnas språkfärdigheter 
blir sämre vilket leder till att deras förutsättningar att föra språket vidare till 
nästa generation minskar. Ett likartat negativt mönster märks inom samtliga 
nationella minoritetsspråk i Sverige.40

Förvaltningsområden
För minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska finns särskilda för-
valtningsområden, det vill säga geografiska områden där förvaltningsmyn-
digheter och domstolar har särskilda skyldigheter i fråga om språklig kom-
munikation med de nationella minoriteterna.

36. Prop. 2008/09:158 s. 32. 
37. Prop. 2008/09:158 s. 32. 
38. 2 § minoritetslagen och 7 § språklagen (2009:600).. 
39. Prop. 2008/09:158 s. 32. 
40. Prop. 2008/09:158 s. 35. 
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För romani chib finns inga särskilda förvaltningsområden. Men de flesta 
rättigheter och skyldigheter enligt minoritetslagen gäller även utanför förvalt-
ningsområdena.

Vad innebär minoritetslagen för socialtjänsten?
I lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, minoritets- 
lagen, finns bestämmelser om vilka särskilda rättigheter personer som tillhör 
nationella minoriteter har och vilka skyldigheter kommuner, regioner och 
statliga myndigheter har gentemot de nationella minoriteterna.

För socialtjänsten innebär minoritetslagen bland annat

• en skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
och det allmännas ansvar, 

• att samråd med de nationella minoriteterna ska ske genom strukturerad 
dialog, 

• att barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd särskilt ska  
främjas, 

• en skyldighet att erbjuda som lägst en väsentlig del av äldreomsorgen på 
romani chib och jiddisch, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper,

• en skyldighet att erbjuda som lägst en väsentlig del av äldreomsorgen på 
finska, meänkieli och samiska till enskilda som bor i kommuner som ingår 
i ett förvaltningsområde, 

• en skyldighet att beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet 

• en skyldighet att informera den som ansöker om äldreomsorg om  
möjligheterna att få service och omvårdnad enligt minoritetslagen,

• att all offentlig verksamhet, exempelvis sådan som bedrivs av kommuner, 
särskilt ska främja barns utveckling av en kulturell identitet och det egna 
minoritetsspråket, samt 

• att kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Läs mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk i  
Socialstyrelsens meddelandeblad Nationella minoriteter och  
minoritetsspråk (Nr 7/2018) och på webbsidan minoritet.se 
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Språkrådet vid Institutet för folk och språkminnen är Sveriges  
officiella organ för språkvård och språkpolitik. Romani chib  
är ett av de språk som Språkrådet arbetar med. 

Fundera på 
Vad tycker du är viktigast att tänka på när det gäller de nationella 
minoriteterna? Hur arbetar ni med att tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter i kontakter med socialtjänsten?  
Hur skulle det arbetet kunna utvecklas?
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Arbete mot diskriminering är centralt för att främja mänskliga rättigheter och 
en utgångspunkt för inkludering av romer i socialtjänsten. I regeringsformen, 
en av våra grundlagar, uttrycks samhällets ansvar för att motverka diskrimin-
ering så här:

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå del- 
aktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av 
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omstän-
digheter som gäller den enskilde som person.41 

Enligt 1 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567), DL, har lagen till ändamål 
att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett

• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning 
• sexuell läggning eller ålder. 
 
Förbudet mot diskriminering gäller enligt 2 kap. DL bland annat:

• arbetsliv och utbildningsväsende 
• socialtjänst och hälso- och sjukvård 
• socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring
• arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt 

uppdrag 
• studiestöd 
• tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder 
• start eller bedrivande av näringsverksamhet samt yrkesbehörighet. 
• medlemskap eller medverkan i arbetstagarorganisation, arbetsgivar- 

organisation eller yrkesorganisation, och 
• värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning  

inom Försvarsmakten. 
41. 1 kap. 2 § femte stycket RF 
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Vidare finns det ett förbud mot diskriminerande bemötande från offentlig- 
anställdas sida gentemot den enskilde även i andra fall än de som nämns 
ovan, när offentliganställda bistår allmänheten med upplysningar, vägled- 
ning, råd eller annan sådan hjälp eller på annat sätt i anställningen har kon- 
takter med allmänheten.42 Det finns också ett förbud mot repressalier från 
arbetsgivarens sida gentemot den arbetstagare som har anmält eller påtalat 
diskriminering, medverkat i en utredning enligt DL, eller avvisat eller fogat 
sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.43 I 3 kap. DL finns 
även krav på aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering 
i arbetslivet och inom utbildningsväsendet, bland annat när det gäller etnisk 
tillhörighet.

Diskriminering på individuell och strukturell nivå
Diskriminering förekommer både på individuell och på strukturell nivå i 
samhället. Individuell diskriminering innebär att en enskild person utsätts 
för diskriminering genom ett bemötande, ett beslut eller någon annan praktik 
som innebär ett missgynnande av personen i jämförelse med en annan person 
i en jämförbar situation. Genom detta missgynnande får personen i praktiken 
inte tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Det finns också strukturer 
som kan medverka till diskriminering i ett socialt system som avsiktligt eller 
oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser. Diskriminering praktiseras 
alltså inte enbart av individer utan kan även ingå i de sätt som samhällets 
institutioner, organisationer, företag med flera fungerar.

Medvetenhet behövs också om  
oavsiktlig diskriminering
Diskriminering kan ske utan avsikt att diskriminera, men uppsåtet har ingen 
betydelse vid bedömning av om diskriminering skett. För att inte oavsiktligt 
diskriminera andra människor behöver man bli medveten om när, och mot 
vilka, diskriminering uppstår. 

Det finns diskriminerande strukturer som har sin grund i föreställningar  
och fördomar som är en del av vårt samhälle, exempelvis antiziganism.  
De föreställningar som människor har om varandra och som rör till exempel 
kön, etnicitet och klass kan också bidra till att diskriminering sker. Okunskap 
om lagstiftning och omedvetenhet om egna värderingar och hur de kan ta sig  
uttryck kan leda till diskriminerande praktiker, det vill säga att handlingar  
som drabbar enskilda utgår både från den samhälleliga strukturen och 
från den enskildes värderingar. Detta är inte alltid medvetet, men likafullt 
diskriminerande.

42. 2 kap. 17 § DL 
43. 2 kap. 18 § DL 
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Olika former av diskriminering
Direkt diskriminering 
I 1 kap. 4 § 1 DL anges att direkt diskriminering innebär att någon 
missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har  
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions- 
nedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering 
I 1 kap. 4 § 2 DL anges att indirekt diskriminering innebär att någon 
missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att missgynna 
vissa personer på ett sätt som har samband med någon av diskriminerings- 
grunderna.

Bristande tillgänglighet
Av 1 kap. 4 § 3 DL följer att bristande tillgänglighet är en form av diskrimi- 
nering . Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktions- 
nedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har 
vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med per-
soner utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på  
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan   
   verksamhetsutövaren och den enskilde, samt

– andra omständigheter av betydelse.

Trakasserier 
I 1 kap. 4 § 4 DL anges att trakasserier är ett uppträdande som kränker 
någons värdighet och som har samband med någon av diskriminerings- 
grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder.

Det är den som blir utsatt som i första hand avgör om upplevelsen känns 
kränkande eller inte. Om frågan skulle bli föremål för prövning i domstol är 
allvaret i kränkningen avgörande. Det är också viktigt att ta ställning till om 
den som utsatte personen för trakasserierna borde haft insikt om huruvida 
beteendet var kränkande eller ej.

I 1 kap. 4 § 5 DL anges att sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell 
natur som kränker någons värdighet.
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Instruktioner att diskriminera 
I 1 kap. 4 § 6 DL anges att instruktioner att diskriminera är order eller in-
struktioner att diskriminera någon på något av de sätt som beskrivs ovan och 
som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den 
som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att 
fullgöra ett uppdrag.

 
Fundera på:
Hur arbetar ni för att förhindra diskriminering? Finns det rutiner  
som är till hjälp för att undvika diskriminering? Finns det rutiner som 
riskerar att vara diskriminerande?
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Inkludering, etik,  
reflektion
Avsnittets innehåll

• Medvetenhet om utsatthet – en del av det professionella arbetet
• Etiska värden och normer vid inkludering i socialt arbete
• Reflektion om språk och bemötande
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Trots socialtjänstens intentioner, regelverk och yrkesetiska koder kan  
förtroendet mellan professionella och klienter brista. Förtroende kan vara 
extra problematiskt att skapa eftersom den enskildes behov ska mötas av en 
myndighet som formellt har en överordnad maktposition. En enskild person i 
en utsatt situation är i beroendeställning. Inkludering förutsätter medvetenhet 
om etiska värden och normer i socialt arbete och möjlighet för socialarbetare 
att reflektera över vad de betyder i olika situationer, enskilt och tillsammans 
med kollegor.

Vad betyder orden för bemötandet?
En viktig del av medvetenheten om etiska värden och normer gäller språket. 
Det finns olika sätt att beskriva de förändringar som behövs för att motverka 
utanförskap och diskriminering i syfte att uppnå bland annat socialtjänstens 
mål. Det handlar bland annat om uttryck som inkludering, integration, (ökad) 
delaktighet, icke-diskriminering, positiv särbehandling, normalisering, lika 
behandling och lika villkor. De används med varierande betydelser i olika 
sammanhang, men skiljs i regel från äldre uttryck som assimilering och 
anpassning.

Det finns också olika sätt att tänka, tala och skriva om grupper av männi-
skor. Inom socialt arbete har uttryck som svaga grupper, socialt utanförskap, 
diskriminering, marginalisering och sårbarhet använts. Ett uttryck som är 
vanligt idag är personer och grupper i utsatta situationer. 

Oavsett vilka ord som används kan arbetet för inkludering kräva kunskap om 
skillnaden mellan utsatthet till följd av olyckliga och svåra omständigheter i 
livet och utsatthet till följd av fördomar och diskriminering i närmiljön eller 
av offentliga aktörers missgrepp och systematiska förtryck. 

Ordvalet behöver också utgå från att alla som socialtjänsten möter i första 
hand är unika personer som ska uppfattas och bemötas individuellt. Ingen 
ska behöva möta antaganden om sig själv som utgår från föreställningar om 
en social kategori av något slag. Var och en måste få bestämma sin egen 
identitet. Och varje enskild person behöver ses som en individ och mötas av 
lyhördhet, respekt och engagemang.
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Integrering:  
Få att sammansmälta till en helhet, som i ”ett integrerat Norden”  
och ”läraren försökte integrera svenskämnet och historieämnet”.

Assimilering:  
Process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det 
svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga 
kulturskillnader försvinner.

Inkludera:  
Låta ingå som en del i en viss grupp, som i ”han inkluderar henne  
i sin vänkrets”.

Exkludera:  
Ta bort (från) viss grupp, som i ”han exkluderades ur partiet”.

Normalisera:  
Göra normal, som i ”relationerna mellan öst och väst  
normaliserades under 1980-talet”, eller göra enhetlig genom att 
följa eller skapa en norm eller liknande.

Ur Nationalencyklopedin

 
Makt
För att kunna stödja den enskilde klienten behöver den professionelle vara 
medveten om den maktobalans som råder i mötet dem emellan. Trots  
socialtjänstens strävan att arbeta i en evidensbaserad praktik där klientens 
värderingar, önskemål och situation ingår som en bärande del i mötet kan 
ändå klienten kan känna en rädsla för att inte bli respekterad och accep- 
terad, kanske som en följd av tidigare negativa upplevelser, både individuellt 
upplevda och kollektivt delade. Socialtjänsten har ett formellt övertag och 
ansvar och såtillvida råder en maktobalans. Även om personal inom social- 
tjänsten kan känna osäkerhet och rädsla för att göra fel är det ändå den pro-
fessionelle som utifrån sin yrkesroll har makt att både forma och styra mötet 
och att fatta beslut. Det kan upplevas som en förstärkning av utsattheten. Det 
innebär att det vilar ett stort ansvar på den professionelle att skapa en för-
troendefull relation och vara medveten om att den egna blicken kan kännas 
som en blick med makt för klienten och bidra till att mötet försvåras. Därför 
behöver socialarbetaren i sin yrkesroll reflektera över och förstå makten och 
dess uttryck  och konsekvenser. Utan en sådan medvetenhet är det svårt att ha 
ett inkluderande arbetssätt, att kunna stödja människors möjligheter att utöva 
inflytande och att vara delaktiga.
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Fundera på 
Hur tar sig en ”blick med makt” uttryck? Vad kan den leda till?  
Har du själv erfarenhet av att bli sedd genom en ”blick med makt”? 
Är du medveten om hur din maktposition påverkar en annan  
människa? Om ja, på vilket sätt?
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socialt arbete 

Denna text om etiska värden i socialtjänstens  
arbete är skriven för detta utbildningsmaterial  
av Erik Blennberger (1935–2018), teologie doktor, 
professor i etik vid Institutet för organisations-  
och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola i 
Stockholm och ledamot av Socialstyrelsens  
etiska råd. 

Människovärde och mänskliga  
rättigheter – två idéer som hör ihop
Det behövs inte en särskild uppsättning etiska värden och 
normer för socialtjänstens arbete med romer eller med 
någon annan minoritetsgrupp i det svenska samhället. 
Samma etiska värden gäller för arbetet med alla personer 
eller grupper. Men vissa värden och normer är särskilt  
viktiga att beakta i arbetet med personer som tillhör en  
minoritetsgrupp med en historia av förtryck och utanför-
skap i relation till det offentliga samhället och dess  
företrädare. 

En grundläggande utgångspunkt för vårt samhällsliv och 
för socialt arbete är principen om alla människors lika och 
höga värde. Den principen är utgångspunkt för andra etis-
ka värden och normer och för det etiska ansvaret  
överhuvudtaget. 

Foto: Birgitta Blennberger

Alla människor är födda fria  

och lika i värde och rättigheter. 

De är utrustade med förnuft och 

samvete och bör handla mot  

varandra i en anda av broder-

skap. Behöver det tilläggas  

något mer med avseende på 

romer eller någon annan  

minoritetsgrupp?  

Knappast: Det lika och höga 

människovärdet gäller alla. Punkt.
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Människovärdesprincipen är ett kärnvärde i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter från 1948. Där sägs det i den inle-
dande meningen att ”erkännandet av det inneboende värdet 
hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika 
och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa 
och fred i värld”. Den första artikeln i deklarationen lyder 
sedan på följande sätt: 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot 
varandra i en anda av broderskap.

Behöver det tilläggas något mer med avseende på romer eller 
någon annan minoritetsgrupp? Knappast: Det lika och höga 
människovärdet gäller alla. Punkt. 

Principen om det höga och lika människovärdet utgör en 
grund för mänskliga rättigheter som innebär att den enskilde 
har rätt till vissa livsvillkor och resurser. Människovärdet och 
mänskliga och medborgerliga rättigheter är alltså två idéer 
som hör ihop. Vi ser då andra människor som medborgare 
eller som likvärdiga deltagare i samhället, de är personer som 
vi ska visa respekt. Det innebär med självklarhet en likhet in-
för lagen och i svensk lagstiftning också rätt till en grundläg-
gande utbildning, liksom vård och omsorg på lika villkor. 

För minoritetsgrupper med en historia av utanförskap och 
förtryck kan det dock krävas en extra observans av offentliga 
aktörer för att detta utanförskap inte ska permanentas. Det 
kan också behövas att man ger ett stöd till personer från så-
dana grupper så att de med självklarhet utgår från och hävdar 
sina rättigheter.

Humanitet och solidaritet  
i förhållande till mänskliga rättigheter
Humanitet och solidaritet är två andra centrala etiska  
principer, som kan och bör komplettera mänskliga rättigheter. 
Humanitet innebär att man bör vara särskilt observant och 
medkännande gentemot personer i en utsatt och svår livs- 
situation. 

Solidaritet är ett syskonbegrepp till humanitet, men solida- 
ritet antyder också ett kamratskap, en särskild samhörighet 
med (vissa) andra personer eller grupper. Det innebär att vi 
stödjer andras projekt och strävanden. Solidaritetstanken  
uttrycker en sammanhållning och en förväntad ömsesidighet, 
att man ”ställer upp för varandra”. 
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Historiskt sett har socialt arbete haft sin grund i humanitets- 
principen. Principen om solidaritet har också varit aktuell 
och var dominerande i Sverige och flera andra länder kring 
1970-talet och senare. 

Utifrån mänskliga och medborgerliga rättigheter blir andra 
personer i första hand människor och medborgare, som vi 
ska möta med respekt, oavsett vilken känsla vi har inför en 
enskild person. Utifrån humanitet ser vi snarare andra per-
soner som medmänniskor, som – utöver med respekt – ska 
mötas med empati, lyhördhet och medkänsla. Solidaritets- 
tanken går ett steg längre och innebär att den person det 
gäller uppfattas som min kamrat och vän, som jag är sam-
hörig med och känner sympati för. 

Fundera på:
Vad betyder ordet medmänniska för dig? 

Räcker det med att socialtjänsten utgår från mänsk- 
liga och medborgerliga rättigheter i arbetet med 
olika individer och grupper? Vad gör det för skill-
nad om man dessutom utgår från humanitet och/
eller från solidaritet? 

Uttryck som kamrat och vän används inte inom so-
cialtjänsten, men kan det ändå finnas utrymme för 
känslor av samhörighet och sympati i dess arbete? 
Hur kan det i så fall komma till uttryck?

Värdighet och integritet  
– rätten till ett värdigt liv
Värdighet och integritet, rätten till ett värdigt liv, har stor 
relevans för socialt arbete. Det är sammansatta begrepp 
och det är inte självklart vad det egentligen innebär att 
värna om människors värdighet och integritet. 

En kulturell enighet finns dock om några centrala aspekter 
av vad ett värdigt liv med respekt för en persons integritet 
innebär. Det är till exempel att vi behandlas med respekt 
och uppmärksamhet. En närliggande aspekt av ett värdigt 
liv är att det finns utrymme för vårt inflytande – att vår 
röst hörs och tillmäts betydelse. Möjlighet till självbestäm-
mande är alltså en del rätten till ett värdigt liv. 

För minoritetsgrupper med en  

historia av utanförskap och 

förtryck kan det dock krävas en 

extra observans av offentliga  

aktörer för att detta utanförskap 

inte ska permanentas. 

Det kan också behövas att man 

ger ett stöd till personer från  

sådana grupper så att de med  

självklarhet utgår från och  

hävdar sina rättigheter.
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Dessutom har alla människor rätt till en privat sfär, en rätt att 
vara i fred för andra människors insyn – liksom för statens 
granskning – och för förenklade omdömen om ens person. 
Ett brott mot sådana aspekter av ett värdigt liv kan uppfattas 
som – och vara – en kränkning av vår integritet. 

Respekt för en persons värdighet och integritet innebär också 
att få del av de resurser och den hjälp som finns i ett sam-
hälle för tillfällen då man drabbas av svårigheter i livet. Det 
innebär att vissa välfärdsresurser ingår i rätten till ett värdigt 
liv.  

Värdighet är ett viktigt värde för socialt arbete. Arbetet 
syftar till att ge bättre förutsättningar för ett värdigt liv. Då är 
ambitionen inte bara att respektera en persons värdighet och 
integritet utan också att stärka människors egen känsla av 
värdighet. 

Fundera på:
Vad innebär en integritetskränkning för dig?  
Utgå gärna från egna upplevelser. 

 
Frihet och självbestämmande 
Frihet och självbestämmande är etiska principer som kan 
ses som en del av rätten till ett värdigt liv, eller som en egen 
princip. Liksom värdighetsprincipen har även denna princip 
en dubbelhet av att både respektera och stärka. 

I socialt arbete bör vi dels respektera, dels försöka utveckla 
och stärka en persons förmåga till fria val och egna beslut  
– i den mån det inte innebär ett hot mot andras frihet och 
välbefinnande. Det handlar alltså dels om att respektera en 
persons faktiska självbestämmande, dels om att bidra till att 
öka och förstärka en persons livschanser och frihetsutrymme.  

Värden som frihet och självbestämmande aktualiserar också 
nödvändigheten av att se varje person som en egen individ, 
som inte definieras av tillhörigheten till en viss grupp. Om 
man vet att en klient tillhör en kategori som ingår i sam-
lingsnamnet romer vet man inget i övrigt om denna person 
– förutom att det finns en betydande sannolikhet för att han 
eller hon har egna erfarenheter eller förmedlade bilder av att 
offentliga aktörer agerat okunnigt och diskriminerande. Det 
betyder inte att denna klient ska betraktas som ett offer, men 
det bör finnas en skärpt lyhördhet i mötet med klienten. 
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De som arbetar inom socialtjänsten ska ha respekt och 
lyhördhet inför alla klienter. Men det är relevant att tala 
om extra lyhördhet, respekt och engagemang inför klienter 
som är eller kan vara i en särskilt utsatt situation. 

Social rättvisa
Ytterligare ett viktigt värde för socialt arbete är rättvisa, 
eller snarare: social rättvisa. Det har internationellt sett 
en central betydelse inom socialt arbete, men är inte lika 
framträdande i Sverige. 

Rättvisa kan bedömas utifrån likhet – att behandla lika fall 
lika. Dessutom kan rättvisa utgå från behov, en uppmärk-
samhet på vad var och en särskilt behöver. Den principen 
kan leda till olika former av positiv särbehandling. Ytterli-
gare ett kriterium på rättvisa avser belöning utifrån presta-
tion, till exempel för skicklighet och produktivt arbete. En 
närliggande rättviseprincip är rättvisa som kompensation. 
Ett exempel på kompensationsrättvisa med anknytning till 
socialt arbete är den statliga ersättning som har betalats ut 
till personer som blivit utsatta för vanvård efter att de plac-
erats i en familj eller ett barnhem av sociala myndigheter. 

En idé om kompensationsrättvisa kan också aktualiseras på 
gruppnivå inför en social grupp som utsatts för omfattande 
och långvarig diskriminering av det offentliga samhäl-
let. I fråga om romer och andra minoritetsgrupper kan 
en sådan kompensationsrättvisa till exempel handla om 
extra utbildningssatsningar för den berörda gruppen. Men 
kompensationsrättvisa i form av positiv särbehandling får 
inte utformas så att nya former av orättvisa uppkommer 
gentemot enskilda personer. Den rättvisa som bör efter-
strävas i relation till personer som tillhör kategorin romer 
kan främst beskrivas som en likhets- och behovsrättvisa. 
Historien kan inte göras om, men från och med nu gäller 
lika villkor. 

För att lika villkor ska gälla kan det bli aktuellt med vissa 
extra satsningar. En självklar sådan extra satsning är till 
exempel att en klient får hjälp med tolk vid kontakten med 
socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Uppsökande 
verksamhet inom socialtjänsten är också exempel på 
särskilda insatser för att nå lika villkor. En annan variant 
av extra satsning för att nå likhet i fråga om rättvisa är att 
handläggare inom socialtjänsten avsätter mer tid i arbetet 
med en klient eller klientgrupp. 

För att lika villkor ska gälla kan 

det bli aktuellt med vissa extra 

satsningar. En självklar sådan 

extra satsning är till exempel att 

en klient får hjälp med tolk vid 

kontakten med socialtjänsten eller 

hälso- och sjukvården. 

Uppsökande verksamhet inom  

socialtjänsten är också exempel 

på särskilda insatser för att nå lika 

villkor. 

En annan variant av extra satsning 

för att nå likhet i fråga om rättvisa 

är att handläggare inom social-

tjänsten avsätter mer tid i arbetet 

med en klient eller klientgrupp. 
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Fundera på:
Vad kan det betyda att du som professionell inom 
socialtjänsten visar extra lyhördhet i ditt arbete?  
Vilka erfarenheter har du av att göra det?  
Finns det hinder för det som du kan påverka?

Vilka extra satsningar är, enligt din erfarenhet,  
viktigast för att de som du möter i ditt arbete ska  
få stöd från socialtjänsten på lika villkor? Vilka extra 
satsningar från socialtjänsten är viktigast för att de 
ska kunna leva på samma villkor som andra i  
samhället? 

Behövs det förändringar på din arbetsplats eller i 
ert arbetssätt för att dessa satsningar ska bli möjliga 
eller nå fler?

 
Icke-dömande hållning och strävan 
efter förståelse
En klassisk norm för socialt arbete är att inte vara fördö-
mande mot en klient. Socialarbetaren ska låta klienten ge sin 
berättelse utan att mötas av avståndstagande och underkän-
nande. En sådan hållning är viktig för att nå en förståelse för 
en klients inställning och handlingar. 

En icke-dömande hållning med strävan efter förståelse bety-
der dock inte att klientens inställning och handlingar inte alls 
betraktas ur etisk synpunkt eller ses som etiskt acceptabla. 
Men det behövs en lyssnande icke-dömande hållning för att 
skapa öppenhet och en förtroendefull relation till klienten. En 
sådan öppenhet kan också leda till att klienten får en bättre 
självförståelse.

Det är inte minst i fråga om normer om icke-dömande och 
förståelse som socialtjänsten och andra delar av det offentliga 
samhället har brustit genom historien, genom attityden inför 
och behandlingen av romer och vissa andra minoritetsgrup-
per. Här finns det en historia som förskräcker och som inte 
får upprepas. Här gäller en nolltolerans mot fördömande och 
brist på förståelse. 
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Personligt ansvar
En aspekt av idén om alla människors lika värde är att se 
andra människor som personer med ett ansvar för sina val 
och sitt liv. 

Socialt arbete förutsätter att klienter har ett sådant person-
ligt ansvar och framträder som subjekt i sitt eget liv. Att 
påminna om klientens personliga ansvar kan ses som en 
aspekt av klientens värdighet. I detta personliga ansvar  
finns också ett ansvar för andra. Portalparagrafen i social- 
tjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) har en formulering som aktua- 
liserar detta personansvar. Där anges att socialtjänsten,  
under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation, ska inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Att en klient inom socialtjänsten kan räknas till en grupp 
som varit utsatt för diskriminering och förtryck innebär 
inte att klienten kan undantas från ett personligt ansvar. En 
sådan hållning svarar inte mot en norm om inkludering. 
Det visar snarare en brist på tillit till en persons kapacitet. 

Att hävda det personliga ansvaret inför en person som 
tillhör en social grupp som under lång tid betraktats som 
inkapabel och varit utsatt för övergrepp är dock särskilt 
grannlaga. Det får inte bli en ny variant av okänsligt  
agerande med bortseende från att en lång tradition av utan-
förskap kan innebära betydande svårigheter att ingå i de 
normaliteter som majoritetssamhället etablerat. 

Generellt gäller att de krav som ställs på en klients eget 
ansvar måste relateras till klientens situation och  
möjligheter. En mekanisk och okänslig tillämpning av en 
princip om klientens egenansvar kan förstärka utsattheten 
för en klient.

Fundera på: 
Personligt ansvar som en värdighetsfråga  
– vad betyder det för dig? Hur skulle du gå till 
väga för att tillämpa frågan om eget ansvar på  
ett stödjande och finkänsligt sätt?

Att hävda det personliga  

ansvaret inför en person som 

tillhör en social grupp som under 

lång tid betraktats som inkapabel 

och varit utsatt för övergrepp är 

dock särskilt grannlaga. Det får 

inte bli en ny variant av okänsligt 

agerande med bortseende från 

att en lång tradition av utanför-

skap kan innebära betydande 

svårigheter att ingå i de norma-

liteter som majoritetssamhället 

etablerat. 



72
I BEMÖTANDET TAR FRAMTIDEN FORM 

SOCIALSTYRELSEN

Etiska värden och normer vid inkludering i socialt arbete   

Skadeobservans och närhetsansvar
I sitt arbete ställs en socialarbetare inför konkreta avgöranden 
som kräver konsekvensbedömningar och reflektioner om  
sannolika effekter av det egna agerandet. 

I vissa situationer kan en del av de värden som nämnts stå 
i motsättning till varandra. Det finns också situationer då 
det är svårt att se vilka normer som har relevans. Då är en 
bedömning av sannolika konsekvenser nödvändig. Ibland är 
en sådan konsekvensbedömning kombinerad med en konflikt 
mellan olika parter och intressen som socialarbetaren måste 
handskas med.

En konsekvensetisk bedömning bör kombineras med en 
norm om skadeobservans eller skademinimering. Det är en 
norm som bör beaktas om det är uppenbart att en enskild 
person eller en grupp riskerar att hamna i en svår situation  
– eller redan är i ett sådant läge. 

Att göra en bedömning av de samlade konsekvenserna för 
alla berörda är alltså inte tillräckligt. Vi måste också vara 
uppmärksamma på om en enskild person eller grupp är  
– eller riskerar att bli – särskilt drabbad. Barnperspektivet  
är en sådan norm om skadeobservans.

En konsekvensetisk bedömning bör också beakta att vi har 
särskilda förpliktelser mot dem som står oss nära och som i 
någon mening är beroende av oss – det gäller både privat och 
yrkesmässigt. Det innebär en princip om ett närhetsansvar 
som är relevant för socialarbetare i förhållande till klienter. 
Ett närhetsansvar gäller också i relation till arbetskamrater.

Tillsammans kan principerna om skadeobservans och närhets- 
ansvar innebära att en socialarbetare bör lägga mer tid och 
energi på vissa klienter på grund av att de annars riskerar att 
hamna i en svårare situation. Det är uppenbart att de båda 
principerna har relevans i socialtjänstens arbete med klienter 
eller enskilda grupper med romsk identitet för att bryta ett 
utanförskap och agera på ett inkluderande sätt. 
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Fundera på: 
Har du varit med om att olika värden eller  
principer stått emot varandra i ditt arbete inom 
socialtjänsten? Vilka värden eller principer har  
det handlat om? Hur har du hanterat dilemmat?

 
Hur arbetar du med att beskriva och bedöma 
konsekvenserna av olika sätt för socialtjänsten att 
agera i ett ärende? Vilka konsekvenser har du och 
dina kollegor uppmärksammat? Finns det risk för 
att några konsekvenser kommer i skymundan?  
Hur kan ni så fall göra för att förhindra det?

Kritisk observans  
på det egna arbetet
Moralism förekommer naturligtvis inom socialt arbete. 
Om socialt arbete kan ses som ett etiskt projekt är det 
naturligt att det blir en arena för moralisk kritik. Det verkar 
finnas en obruten tradition av olika moraliserande ansatser.  
Frågan kan ställas om det sociala arbetets intressenter 
och aktörer har en särskild dragning till en moraliserande 
grundhållning – på gott och ont. 

En klassisk variant på temat är att kritisera klienten, den 
hjälpbehövande. Klientens låga moraliska nivå framstår 
som huvudproblemet. Socialt arbete har en tradition i olika 
varianter med inslag av etisk bedömning och moralisk 
fostran. Den traditionen är inte övergiven, men uppdateras 
till sin innebörd utifrån det etiska opinionsläget.44

Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt med att alla 
inom socialtjänsten har en kritisk observans på det egna 
arbetet. Denna kritiska observans gäller i arbetet med 
klienter som tillhör gruppen romer, och det är en regel som 
gäller generellt. Det är lätt hänt att det skapas nya former av 
diskriminering och dåligt bemötande av enskilda klienter  
eller av klienter som kan räknas till en viss kategori med 
låg status. 

44. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Erik Blennberger, s. 22. 2005 

Tillsammans kan principerna om 

skadeobservans och närhets- 

ansvar innebära att en social- 

arbetare bör lägga mer tid och 

energi på vissa klienter på grund 

av att de annars riskerar att  

hamna i en svårare situation.  

Det är uppenbart att de båda 

principerna har relevans i social-

tjänstens arbete med klienter eller 

enskilda grupper med romsk iden-

titet för att bryta ett utanförskap 

och agera på ett inkluderande 

sätt. 
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Människor inom samma yrke eller på samma arbetsplats har ofta  
ett gemensamt språkbruk som underlättar det dagliga arbetet.  
Det kan handla om fackspråk men också om en jargong som för 
utomstående kan te sig exkluderande. Det är inte självklart att de 
människor som de har kontakt med i yrket delar eller förstår det 
språket. Den här reflektionen handlar om hur språk och ordval 
påverkar vårt bemötande.

• Hur påverkas vår verklighet och vår människosyn genom sättet  
vi uttrycker oss på?

• Vad händer med vårt tänkande?
• Vad betyder det för ditt bemötande om du tänker på eller kallar 

den människa du möter i yrket för hjälpsökande, klient, brukare, 
missbrukare, rom, utlänning, flykting, invandrare, äldre, funktions- 
nedsatt, kund, anhörig, barn, svensk, låginkomsttagare, svag, 
utsatt, arbetslös, högutbildad, lågutbildad, ensamstående, rökare 
etc.?

• Påverkar det den människa du möter?



75
I BEMÖTANDET TAR FRAMTIDEN FORM 
SOCIALSTYRELSEN

Socialtjänstens möte 
med romer
Avsnittets innehåll

• Brobyggare i socialtjänsten
• Stöd både till romer och till socialtjänsten
• ”Institutionell förankring behövs för romers rättigheter”
• Bemötande av romska kvinnor
• Lika behandling eller särlösningar?
• Omhändertagande av barn skapar oro 
• Bemötande och inkludering
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Brobyggare i socialtjänsten

År 2012 startade ett treårigt pilotprojekt i fem kommuner: Luleå, Linköping, 
Göteborg, Helsingborg och Malmö. Projektet ingår i regeringens strategi för 
romsk inkludering. Pilotkommunerna ska ta fram goda exempel på arbetssätt 
som kan spridas över landet. 

I pilotverksamheten ingår möjligheten till anställning och utbildning av bro-
byggare med romsk språk- och kulturkompetens. Tanken är att brobyggarna 
ska bidra till att förbättra kommunernas sätt att arbeta så att det inkluderar 
romer inom förskola och skola, arbete, hälsa och social omsorg. Det finns 
även brobyggare i några av landets övriga kommuner, men dessa ingår inte i 
pilotprojektet.

För den del av brobyggarnas arbete som gäller socialtjänst och hälso- och 
sjukvård har Socialstyrelsen upphandlat en tvåårig uppdragsutbildning som 
genomförs vid Södertörns högskola. För brobyggare som arbetar inom för-
skola, förskoleklass och grundskola i pilotkommunerna ansvarar Skolverket. 



77
I BEMÖTANDET TAR FRAMTIDEN FORM 
SOCIALSTYRELSEN

Stöd både till  
romer och till  
socialtjänsten 

Stöd både till romer 
och till socialtjänsten

Nina Lundberg och Mikael Tofteson arbetar som  
jobbmatchare i Stockholms stad. De har sin placering  
på arbetsmarknadsförvaltningen. Deras placering 
säger dock inte mycket om vad de konkret gör.

– Vi hjälper romer med blanketter och skrivelser, vi följer 
med dem till arbetsförmedlingen, till läkare och sjukhus, 
till socialtjänsten, till Försäkringskassan och så vidare. 
Många romer har en bristande skolgång och behöver 
därför en hel del hjälp med att läsa myndighetstexter, 
förstå och fylla i blanketter, överklaga beslut med mera, 
säger Nina.

– Vi är också ute och föreläser om romer och om romernas 
historia. Vi är dessutom rådgivare för socialtjänsten och 
hjälper ibland till med att tolka, tillägger Mikael.

Nina och Mikael har ägnat mycket av sin arbetstid åt 
föräldrar vars barn omhändertagits av socialtjänsten och 
familjer där barnen inte går till skolan. 

Vi är också ute och föreläser om 

romer och om romernas historia. 

Vi är dessutom rådgivare för 

socialtjänsten och hjälper ibland 

till med att tolka.

Nina Lundberg och Mikael Tofteson. Bild från Stockholm stad. Foto: Karin Skoglund
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Stöd både till romer och till socialtjänsten    

Bemötandet stannar inte vid  
hälsningen
Nina och Mikael talar om bemötandet.

– Ett gott bemötande stannar inte vid en vänlig hälsning utan 
sträcker sig mycket längre. Det avslöjar hur man ser på andra 
människor, säger Mikael.

– Ett gott bemötande innebär att socialarbetaren lyssnar på 
klienten med intresse och vänlighet, och bemödar sig om att 
ta reda på hur klientens totala situation ser ut. Jag har varit 
med som stödperson i möten med socialarbetare som knappt 
har tittat på sin romska klient. Tänk dig själv hur lätt det är 
att då våga säga det man har på hjärtat.

 
Fundera på
Vad kan brobyggare bidra med som skulle vara bra 
för dig i din yrkesroll? Om du själv var brobyggare  
– hur skulle du vilja att din yrkesroll var beskriven?
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”Institutionell  
förankring behövs 
för romers rättigheter”

Marian Wydow arbetar som projektledare/ 
samordnare vid enheten Romskt informations-  
och kunskapscenter, RIKC, i Malmö stad. Centret  
arbetar för att öka romsk delaktighet i samhället, 
bland annat genom att vara en länk mellan majoritets-
samhället och den romska minoriteten. Marian var  
en av flera sakkunniga i Kommissionen mot  
antiziganism.

Marian Wydow har länge arbetat för att stärka romers  
ställning i samhället, men utvecklingen går alltför långsamt, 
tycker han.

– Hittills har romska frågor ofta förpackats i projekt och 
blivit kvar i projektform. Jämför man projektrapporter som 
skrevs för 15 år sedan med sådana som skrivs idag, ser man 
att det inte är någon större skillnad.

Marian menar att man måste börja arbeta på ett annat sätt.

– Det behövs en institutionell förankring av de rättigheter 
som romerna tillskrivs enligt minoritetslagen och som med-
borgare i det demokratiska svenska samhället. Det behövs 
också en samverkan på lokal nivå för att konkret arbeta för 
att förbättra romers situation i samhället. 

Särlösningar krävs
Konkreta insatser – som de arbetar med på RIKC – måste till 
för att förbättra romers situation menar Marian, och för att 
kunna genomföra dem behöver man avsätta särskilda resurs-
er, säger han. 

Marian Wydow. Foto från RIKC Malmö.

Det behövs också en samverkan 

på lokal nivå för att konkret  

arbeta för att förbättra romers 

situation i samhället. 
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”Institutionell förankring behövs för romers rättigheter”  

– Ska romer ha särinsatser? – Ja, absolut! Det måste till 
riktade och anpassade insatser. Det är det vi jobbar med här 
på RIKC. Hit kommer romer för att få hjälp med sådant de 
saknar eller behöver. På samma gång som vi hjälper romer 
får Malmö kommun ny information och därmed kan invanda 
strukturer och mönster förändras. Det kan på sikt leda till en 
förändring i hela kommunen och på alla plan, och inte enbart 
för enskilda romer.  

Skolan – helt olika utgångslägen
Marian nämner skolan som exempel på ett område där det 
behövs kraftfulla stödinsatser för de romska barnen. 

– För vilka är skolan anpassad? – Jo, för de som har svenska 
som modersmål, som har gått i förskola och därmed intro-
ducerats i skolmiljön. När dessa barn kommer till skolan 
är de förberedda på flera sätt. De har bland annat tränat sitt 
språk och vant sig vid skolmiljön, vilket gör att de känner 
sig hemma och det i sin tur underlättar för dem att trivas och 
känna sig trygga. 

För de romska barn som börjar skolan är situationen en helt 
annan. De möter ofta skolmiljön först när de börjar i första 
klass eftersom många inte går i förskolan. De har sämre språk- 
utveckling än de svenska barnen, de känner varken de andra 
barnen eller de vuxna i skolan, vilket får dem att känna sig 
ängsliga och tilltryckta. När deras föräldrar märker detta blir 
de inte heller positiva till att barnen ska gå i skolan.

– Därtill kommer att en stor del av skolarbetet görs hemma 
genom läxor. Det finns låg kunskap och vana vid det i många 
romska familjer. Dessutom gör bristande läs- och skrivkun-
nighet att många romska föräldrar inte kan hjälpa sina barn 
med läxorna genom att förklara och förhöra läxor.

Barns skolgång en knäckfråga
En knäckfråga är, säger Marian, hur man ska få föräldrarna 
att förstå hur viktigt det är att barnen går i skolan och att få 
dem att känna sig trygga och delaktiga. 

Hur du någon idé om hur man kan hjälpa dem med det? 

– En insats som visat sig vara framgångsrik inom skolan för 
de romska barnen och deras föräldrar är att ta hjälp av bro-
byggare med romskt språk och interkulturkompetens, svarar 
Marian.
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”Institutionell förankring behövs för romers rättigheter” 

Fundera på 
Marian Wydow nämner att många romska barn får 
svårt att börja grundskolan på grund av att de inte 
gått i förskola. Har du mött exempel på det? Kan 
socialtjänsten genom samverkan eller på annat vara 
till stöd för att fler romska barn går i förskolan? 
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Bemötande av 
romska kvinnor
I socialtjänstens arbete för inkludering och icke-diskrimi- 
nering är bemötande av romska kvinnor en viktig del. 
Kvinnor är en prioriterad målgrupp i regeringens strategi 
för romsk inkludering. Enligt regeringen bör kvinnors situ-
ation särskilt uppmärksammas eftersom de riskerar dubbel 
diskriminering: dels för att de tillhör en nationell mi-
noritet, dels för att de är kvinnor. I många romska familjer 
har kvinnorna också ett stort ansvar för hem och barn.45

En studie från Folkhälsomyndigheten ger en bild av rom-
ska kvinnors utsatthet, även om resultaten bygger på ett 
begränsat urval svarande och bör tolkas med försiktighet. 
Över lag upplever romska flickor och kvinnor att de, 
jämfört med hela den kvinnliga befolkningen i landet, blir 
sämre bemötta i samhället. De hyser lägre förtroende för 
olika samhällsfunktioner än samtliga flickor och kvinnor. 
Upplevelserna av dåligt bemötande och bristen på förtro-
ende gäller inte minst socialtjänsten. 

Vidare har romska flickor och kvinnor sämre ekonomi, 
något sämre hälsa och större utsatthet för våld eller hot om 
våld än hela den kvinnliga befolkningen. Romska flickor 
och kvinnor har också en sämre förankring i samhället. 
Bara var tredje svarande i studien kände till vilka rät-
tigheter lagen om nationella minoriteter ger romer.46

45. Skr 2011/12:56, s. 25. 
46. Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag angående fördju-
pad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. Folkhälsomyn-
digheten 2015. Resultaten bygger på svar från 337 romska flickor i åldern 15–64 år i 
de fyra kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. 

Rosita Grönfors driver Romska och  
resande kvinnojour och får ofta frågor  

från socialtjänsten om konfliktlösning 
och romska kvinnors levnadsförhållanden

Vid kvinnojouren får varje  

kvinna en stödperson som hjälper 

henne med ”allt” – kontakter med 

samhället, att fylla i blanketter, gå 

med till socialtjänsten och vård-

centralen med mera. Enligt den 

modellen borde även social- 

tjänsten jobba.
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Bemötande av romska kvinnor

”Börja med enkla saker”
Rosita Grönfors har i flera sammanhang arbetat med att 
uppmärksamma och förbättra romska kvinnors situation, 
bland annat har hon bidragit med kunskap i Folkhälsomyn-
dighetens studie. Hon berättar om några erfarenheter från den 
romska kvinnojour som hon driver i Stockholm:

– Börja med enkla saker. Prata inte om utbildning på hög-
skolenivå – de flesta av dessa kvinnor har låg utbildning och 
några kan inte ens läsa. De klarar till exempel inte att fylla i 
de blanketter som socialtjänsten använder. Vissa kvinnogrup-
per som kommer från andra länder har så liten allmänkun-
skap att det känns som att föras hundra år tillbaka i tiden när 
man pratar med dem. 

Vid kvinnojouren får varje kvinna en stödperson som hjälper 
henne med ”allt” – kontakter med svenska samhället, att fylla 
i blanketter, gå med till socialtjänsten och vårdcentralen med 
mera. Enligt den modellen borde även socialtjänsten jobba, 
anser Rosita Grönfors. Kvinnojouren fungerar också som en 
mellanhand mellan kvinnorna och socialtjänsten, som nästan 
alla kvinnorna har kontakt med eftersom de har ekonomiskt 
bistånd, fortsätter Rosita Grönfors.

– Vi får bland annat frågor om romska seder och romsk kul-
tur, om romers utbildningsnivå, om hedersrelaterat våld och 
annan våldsproblematik.

För att verkligen förbättra kvinnornas situation – och därmed 
även barnens på längre sikt – krävs det en rejäl satsning, 
enligt Rosita Grönfors. Socialtjänsten behöver öronmärk-
ta pengar för utökat stöd till romska kvinnor. Först behövs 
en noggrann utredning av kvinnans hela situation, därefter 
en handlingsplan med punkter som exempelvis att lära sig 
svenska om det finns behov, förstå hur det svenska samhället 
fungerar (om rättigheter och skyldigheter som samhällsmed-
borgare) så att de kan vara delaktiga. En del behöver också 
stöd för reda ut sin situation, bli starka och kunna ta hand om 
sin familj. Många arbetar inte och därför kan det till exempel 
ingå i planen att ordna praktikplats för kvinnan på en för-
skola. Då kan förtroende för förskola och skola byggas. Det 
skulle också underlätta för barnen att komma in i samhället.
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Lika behandling eller särlösningar?

Att behandla alla lika är att behandla alla olika, det vill säga att beakta indi- 
videns behov, förutsättningar och rättigheter som kan skilja sig åt mellan oli-
ka individer. Ord som jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och lika villkor 
används för att framhålla en ”likhetsrättvisa” i socialt arbete. Likabehandling 
kan också användas för att framhålla vikten av att socialtjänsten arbetar på ett 
rättssäkert vis för lika rättigheter och möjligheter.47

Samtidigt är målet för den svenska minoritetspolitiken att ge skydd för de 
nationella minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att 
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.48 Lagstift- 
ningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk lägger ett särskilt fokus 
på de nationella minoriteternas språk och kultur. Det gäller särskilt barn som 
identifierar sig som tillhöriga en nationell minoritet. 

Av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter framgår 
också att det är tillåtet att vidta särskilda åtgärder för att garantera rättigheter-
na för vissa grupper.49

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna  
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt  
möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltnings- 
myndigheten för en strukturerad dialog med de nationella  
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och  
behov i myndighetens beslutsfattande. 

(5 § minoritetslagen).

 
Samråd för ökat inflytande
En vanlig uppfattning är att socialtjänsten inte bör ha specifika insatser och 
verksamheter för olika grupper i samhället. Uppfattningen kan utgå från en 
rädsla för att stigmatisera vissa grupper genom särlösningar eller från oro för 
att särlösningar leder till en mängd specialverksamheter.50 

47. Erik Blennberger har bidragit till utbildningsmaterialet med ett underlag om etik i socialtjänsten. 
48. Prop. 2008/09:158, s. 14. 
49. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=09000016800c131d. Hämtad 2015-11-12 
50. Underlagsrapport till Länsstyrelsen i Stockholm – En nulägesbeskrivning av romers tillgång till rättigheter 
inom området social omsorg och trygghet. Socialstyrelsen 2014. Dnr 62429/2012.
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Lika behandling eller särlösningar?

Det finns en viktig skillnad mellan att höra till en minoritet och att höra  
till en av de minoriteter som i svensk lagstiftning benämnts de nationella 
minoriteterna i Sverige. Bland annat har man som nationell minoritet rätt till  
inflytande i frågor som berör minoriteten. 

Från och med den 1 januari 2019 gäller att statliga och kommunala förvalt-
ningsmyndigheter inte enbart bör samråda med representanter som är utsedda 
av föreningar som företräder de nationella minoriteterna, utan även med per-
soner som tillhör de nationella minoriteterna men som inte är organiserade 
inom föreningslivet. Det har även införts en bestämmelse om att barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd särskilt ska främjas i frågor som 
berör dem och att formerna för detta ska anpassas till deras förutsättningar. 
Ytterligare en nyhet är att samrådet ska ske genom en strukturerad dialog. 
Socialstyrelsen har i ett meddelandeblad sammanfattat vad som framgår av 
förarbetena51 till minoritetslagen:

Samrådet med de nationella minoriteterna bör ske i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. I kravet på dialog 
ligger en skyldighet för myndigheter att se till att skapa former för samråd 
som gynnar ett ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt meningsutbyte. 
Det är inte tillräckligt att myndigheter endast informerar de nationella 
minoriteterna om beslut eller åtgärder. Ledning har hämtats från den 
europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutspro-
cessen.

Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas mö-
jligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och 
anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

(5 a § minoritetslagen)

 
Barnombudsmannen har också tagit upp behovet av samråd mellan myn-
digheter och romer utifrån samtal med romska barn och ungdomar. Barnen 
och ungdomarna har berättat om hur viktig familjen är för dem och att det är 
en förutsättning att myndigheterna samverkar med föräldrarna för att deras 
situation ska bli bättre.52

 
Fundera på 
Kan man nå likvärdigt utfall genom att behandla alla lika?  
Varför/varför inte? Vilka erfarenheter har du av lika behandling  
och likvärdigt utfall? Hur arbetar ni med samråd och nationella  
minoriteter? Hur kan arbetet utvecklas?

51. Meddelandeblad nr 5 2010 om de nationella minoriteterna 
52.  ”De vill att jag ska vara osynlig”. Romska barn och ungdomar berättar om sin vardag. Barnombudsmannen 
rapporterar 2005:07, s.26 
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Omhändertaganden av barn  
skapar oro

 

Dikt ur Katarina Taikons bok Zigenardikter FIB:s Lyrikklubb, 1964.53

Barnets bästa har en stark ställning i svensk sociallagstiftning. I 1 kap. 2 § 
första stycket SoL anges att barnets bästa särskilt ska beaktas i alla ären-
den som rör barn. Enligt andra stycket ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandling-
sinsatser för barn. Motsvarande bestämmelse finns i lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vid beslut enligt LVU ska 
vad som är bäst för den unge vara avgörande (1 § femte stycket LVU). Inga 
andra intressen än att förbättra för den unge får ta över vid tillämpningen av 
LVU, som reglerar vård utan samtycke.54 Bestämmelserna i SoL och LVU 
motsvarar innehållet i artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen.

Enligt artikel 30 i barnkonventionen ska barn som tillhör en nationell mi-
noritet eller ett urfolk inte förvägras rätten att tillsammans med andra med-
lemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin 
egen religion eller att använda sitt eget språk. Denna artikel kommer även till 
uttryck i den svenska minoritetslagstiftningen om att barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna språket särskilt ska främjas (4 
§ andra stycket minoritetslagen).
53. Vaggvisan är meddelad av professor Rade Uhlik, kännare av romskt språk och folklore. Den andra vagg-
visan är en av de mest kända från 1900-talets Sverige. 
54. Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. s. 76–78 och 104–105. 
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Omhändertaganden av barn skapar oro 

När ett barn omhändertas och placeras ska socialtjänsten alltid i första hand 
överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående (6 
kap. 5 § SoL). Forskning visar att placeringar av barn hos släktingar kan vara 
att föredra om man ser placeringen ur ett livsperspektiv.55 Vården bör också 
utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra 
närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § fjärde stycket SoL). 
Lagens krav om samhörighet och kontakt med hemmiljön handlar inte bara 
om geografisk närhet. Språkliga och kulturella skillnader i synsätt och bak-
grund kan skapa väl så stora avstånd mellan människor, och det är av största 
betydelse att ta hänsyn till sådana skillnader.56 Vad som är bäst för barnet ska 
dock alltid beaktas. Om utredningen visar att personerna i barnets nätverk 
inte kan tillförsäkra barnet en god vård ska placeringen givetvis inte ske där 
utan i ett annat familjehem.

Omhändertaganden av barn ett område som många romer upplever som 
mycket problematiskt och oroande. Med omhändertaganden avses här i första 
hand beslut om tvångsomhändertagande enligt LVU på grund av brister i 
barnets hemmiljö.

Rädsla och oro – ett hinder för att söka hjälp
Rädsla och oro för att barnen ska tas om hand av sociala myndigheter kan 
leda till att romska familjer inte vill kontakta socialtjänsten. De kan då gå 
miste om det stöd de skulle behöva, till exempel försörjningsstöd eller miss-
bruksvård. Rädslan för omhändertagande kan också leda till att romer inte 
söker stöd i tid vid oro för barn och familj. Detta kan leda till att problemen 
blivit så stora att ett omhändertagande måste göras enligt lag.

En del av problemen beskrivs i en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms 
län.57 Där säger intervjuade romer att den rädsla de känner inför utredningar 
och omhändertaganden av barn inte bara grundas på historiska erfarenheter 
utan att detta är en risk än idag. De upplever att omhändertaganden ofta sker 
på vaga eller felaktiga grunder och att socialtjänsten eller skolan behandlar 
romer enligt andra regler än vad som gäller för icke-romer.

I ett underlag som Socialstyrelsen tog fram 2014 till Länsstyrelsen i Stock-
holms län menar några av de intervjuade att det finns problem när det gäller 
kommunikationen mellan socialtjänst och romer. Ett exempel är att social- 
tjänsten inte i tillräckligt stor utsträckning tar reda på vad den enskilde 
förstått av den information som ges, ett annat är att det inom socialtjänsten 
finns uppfattningar om att romer inte vill ta till sig information från social- 
tjänsten. Såväl intervjuade romer som tjänstemän säger också att social- 
tjänsten ibland väntar för länge med insatser för romska barn på grund av 
förutfattade meningar om att det leder till besvär och att det är svårt att få till 
stånd ett fungerande samarbete med familjerna.
55. Prop. 1996/97:124 s.114. Se även SBU 2016, Placering i släktinghem respektive vanliga hem  
– Vad gynnar barnen? 
56. Prop. 1996/97: 124 s.113 f.
57. Nulägesbeskrivning av hinder och möjligheter för romers rätt – utbildning, arbete, bostad, social omsorg 
och trygghet. Länsstyrelsen Stockholm. Rapport 2014:22. 



88
I BEMÖTANDET TAR FRAMTIDEN FORM 

SOCIALSTYRELSEN

Omhändertaganden av barn skapar oro  

Många romer upplever att deras egna nätverk inte används vid placeringen 
av barn och att det kan bero på en inställning hos socialtjänsten att inte se de 
romska familjebanden som en tillgång. Enligt socialtjänsten är det är svårt att 
hitta romska familjer som har möjlighet att ta emot barn för placering, delvis 
beroende på att de också är rädda för att ha kontakt med socialtjänsten.

Förbättringsområden
Utifrån Socialstyrelsens underlag lyfter Länsstyrelsen i Stockholms län flera 
områden som både romer och socialtjänstpersonal bedömer som viktiga att 
arbeta vidare med:

• Samråd, romska brobyggare och mångfald i personalsammansättningen.
• Aktivt arbete med system och rutiner för att motverka att fördomar och 

diskriminering inom socialtjänsten förekommer.
• Utveckling av arbetsmetoder för att involvera romska nätverk när barn är 

under utredning.
• Rekrytering av familjehem och jourhem med romsk kulturkompetens.
• Utveckling av arbetsmetoder och tydligare vårdplaner för hur barn som 

omhändertas ska kunna behålla kontakten med sina familjer och sina  
anhöriga, sitt språk och sin kultur.

• Ökat stöd till och utbildning av familjehem med placerade romska barn.
• Förbättrad kunskap om hur romer behandlats av majoritetssamhället  

genom historien, särskilt i frågor som rör omhändertagande av barn.
• Ökad kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
• Förbättrad information om rättigheter för romer och hur man överklagar 

beslut.
• Förbättrad information om vilket stöd och vilken hjälp socialtjänsten kan 

erbjuda och om hur socialtjänsten arbetar med frågor som rör barn och 
unga.

• Ökad tillgänglighet till och förbättrad information om öppna verksam- 
heter och förebyggande insatser. Anpassat utbud efter de romska brukarnas 
behov och önskemål.

Dessa punkter beskriver områden som är viktiga för att socialtjänsten ska 
kunna möta romers behov och i tidiga skeden ge barn i romska familjer stöd 
så att omhändertaganden inte ska behövas. Det kan handla om att ge insatser 
för att ge barnet tillgång till romsk kultur samt möjlighet till umgänge och 
eventuell återförening med föräldrarna. Svenska lagar för stöd och skydd av 
barn gäller givetvis för barn i romska i familjer. Likaså gäller kriterierna för om-
händertaganden enligt LVU, som till exempel det som sägs i 6 kap. 7 § 4 SoL  
om att socialnämnden ska ge råd, stöd och annan hjälp till vårdnadshavare 
och föräldrar vars barn placerats.
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Fundera på
Hur kan socialtjänsten nå föräldrar och barn i romska familjer  
med information om tidiga och förebyggande insatser från  
socialtjänsten? Har socialtjänsten i din kommun information om 
föräldrastöd på romani chib? Finns det information till barn på  
romani chib om vad socialtjänsten kan göra för dem om de  
upplever problem i familjen?

Undersökning om omhändertaganden  
av romska barn
Socialstyrelsen gjorde 2006 en kvantitativ och kvalitativ undersökning bland 
Sveriges kommuner på uppdrag av regeringen. Frågan gällde om det var 
vanligare att romska barn omhändertogs än andra barn i Sverige.58 Uppdraget 
gavs till Socialstyrelsen efter att de romska organisationerna uppmärksammat 
regeringens råd för romska frågor på frågan. Kartläggningen gjordes i nära 
samarbete med en romsk referensgrupp. 

Resultatet indikerade att det kunde vara så att något fler romska barn om-
händertogs under den aktuella perioden, om än marginellt. Den romska refe-
rensgruppen hade dock en annan uppfattning och påpekade också att romska 
familjer sällan erbjöds insatser i stället för omhändertaganden.

Kartläggningen kompletterades med intervjuer av tjänstemän i socialtjänsten. 
Av intervjuerna framgick att det saknades kunskap om minoritetslagstift- 
ningen – endast i en av de åtta kommunerna och stadsdelarna uppgav man 
sig ha kunskap om nationella minoriteter och arbeta aktivt utifrån den kun-
skapen. I denna kommun efterlyste man också samarbete med skolan för att 
kunna stödja de romska barnens rätt till sitt språk och sin kultur. Övriga kom-
muner sade sig i stället behandla alla lika och poängterade att socialtjänstens 
regler gäller för alla oavsett ursprung. 

Att ha kunskap om sig själv och sitt ursprung är betydelsefullt för ett barns 
identitetsutveckling. Socialstyrelsens kartläggning visade bland annat att 
endast i ett fåtal av de utredningar om omhändertaganden av barn som gjorts 
hade utredningen tagit hänsyn till identitetsaspekten. Likaså var det ovanligt 
att romsk kultur och föräldrarnas uppfattningar och önskemål för sina barn 
hade diskuterats. Inte i något fall hade socialtjänsten dokumenterat att man 
pratat med barnen om vad ett romskt ursprung betydde för dem. 

58. Omhändertaganden av romska barn. Socialstyrelsen 2006. 
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Framgångsfaktorer i arbetet med romska familjer
Av intervjuerna med socialtjänstpersonal i Socialstyrelsens kartläggning 
2006 framkom också att några hade erfarenhet av framgångsrika arbetssätt i 
arbetet med romska familjer: 

• Allians med familjen – viktigt att arbeta för att skapa en allians och arbeta 
tålmodigt med motivationsarbete för att familjen ska våga och vilja släppa 
in socialtjänsten

• Kultur och/eller språkkompetens
• Kontakt med romska familjers nätverk 
• Tillgång till romanitolkar.
Allians med familjen och kontakt med familjens nätverk kan vara viktigt 
både i tidiga skeden, innan kriterierna i LVU för ett omhändertagande är 
uppfyllda, och under en placering. Det kan dock inte vara en ersättning för 
omhändertagande i de fall då detta är nödvändigt för att ge ett barn skydd  
och stöd.

 
Fundera på
Om du själv arbetat med placering av barn:  
vad tycker du har varit ett framgångsrikt sätt att stödja föräldrarna på?  
Varför?  
Vad är viktigt att tänka på i kommunikationen med familjen  
i barnärenden?  
Hur gör du?

Hur kan du som professionell inom socialtjänsten arbeta så att fler 
romska familjer kan få stöd?  
Vilka hinder upplever du för ett sådant arbete?  
Kan du göra något för att minska hindren? 

Vad gör socialtjänsten i din kommun för att involvera romska nätverk 
när barn är under utredning?  
Hur arbetar kommunen med rekrytering av familjehem och jourhem 
med romsk kulturkompetens?  
Tar vårdplanerna upp hur barn som omhändertas ska kunna behålla 
kontakten med sin familj och sina anhöriga, sitt språk och sin kultur? 
Om inte, hur skulle arbetet kunna utvecklas?

Hur stödjer socialtjänsten romska föräldrar efter att ett barn om-
händertagits för ett väl fungerande umgänge med barnet och inför 
en eventuell återförening?  
Finns det hinder för ett sådant stöd?  
Kan du göra något för att minska hindren? 
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Av Erik Blennberger

Erik Blennberger, (1935–2018) teologie doktor, 
professor i etik vid Institutet för organisations- och 
arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola i Stock-
holm och ledamot av Socialstyrelsens etiska råd. 
Här har han bidragit med en text särskilt skriven för 
I bemötandet tar framtiden form

Respekt och empati
Vilket bemötande bör gälla för socialtjänstens arbete för 
klienter i allmänhet och för personer som ingår i vissa 
minoritetsgrupper i synnerhet? De värden och normer som 
diskuterades i etikavsnittet ska komma till uttryck i social- 
tjänstens bemötande. Men det behövs också en medveten-
het inom socialtjänsten om ord och uttryck som är särskilt 
viktiga i samband med inkluderande bemötande. 

I etikavsnittet framhölls vikten av respekt för olika värden 
och normer i socialt arbete. Det nämndes också att det 
finns en skillnad mellan att respektera varje enskild per-
son som människa och medborgare utifrån mänskliga och 
medborgerliga rättigheter och att utifrån en humanitets- 
princip se andra personer som medmänniskor som också 
ska mötas med empati. I det förra fallet spelar det ingen roll 
vilken känsla vi har inför en enskild person, i det senare  
fallet kan medkänsla med den enskilde vara en viktig del.

När det gäller bemötande kan begreppet respekt ses som 
en kombination av två andra begrepp: artighet och hänsyn. 
Ett bemötande med respekt visar artighet mot den person 
man möter. Oartighet är bristande respekt. 

När det gäller bemötande  

kan begreppet respekt ses som  

en kombination av två andra 

begrepp: artighet och hänsyn.  

Ett bemötande med respekt  

visar artighet mot den person  

man möter. Oartighet är  

bristande respekt.  
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Empati är ett associationsrikt uttryck med grundbetydelser 
som ”inlevelseförmåga” och ”social tolkningskompetens”. 
Man kan skilja mellan två dimensioner eller nivåer av em-
pati: empati som uppmärksamhet och lyhördhet, och empati 
som medkänsla. 

Empati som uppmärksamhet  
och lyhördhet 
En empatisk uppmärksamhet och lyhördhet signalerar att 
jag är närvarande och ”ser” den andra. Det är också genom 
denna empatins lyhördhet som vi kan ana vilket bemötande i 
övrigt som är relevant inför den person och den situation det 
gäller. Denna lyhördhet hjälper oss att förstå vad det innebär 
att visa hänsyn inför en viss person. 

I strängt taget alla bemötandesituationer, som inte bara har en 
mekanisk expeditionskaraktär, behövs en empati i betydelsen 
uppmärksamhet och lyhördhet. Till ett sådant bemötande hör 
lugn och stabilitet, en lyssnande koncentration. 

Empati som medkänsla 
Empati som medkänsla aktualiseras bara i situationer då en 
person är påtagligt drabbad av något och om den drabbade 
vill ta emot den professionella aktörens medkänsla som ett 
mentalt stöd. Den person det gäller önskar kanske inte alls 
någon deltagande medkänsla i det egna problemet utan bara 
en saklig hantering av det som aktören direkt kan åtgärda. 
Kanske ett stödjande ord, men inte mer.

Men utifrån en sådan hållning kommer man också ibland 
att känna en särskild medkänsla för en viss person och man 
visar det också i sitt bemötande. Känslan är kanske flyktig, 
som en inre beröring av deltagande med den andras situation. 
Ibland har man kanske inte något val, medkänslan kommer 
som ett professionellt och personligt svar på den andras ord 
och framtoning. 

Ett bemötande i medkänsla innebär inte bara att man visar 
att man känner på ett visst sätt. Denna känsla bör komma till 
uttryck i ett bemötande som avser att ge stöd, bekräftelse, 
uppmuntran och tröst.
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När behövs empati som  
uppmärksamhet, lyhördhet  
eller medkänsla?
Ett bemötande med respekt anspelar på empati genom att 
det innehåller hänsyn. Hänsyn till en persons speciella  
situation kan bygga på kunskap om den personen. Vad 
gäller att visa hänsyn utifrån hur människor oftast kommer 
att reagera eller utifrån vad som kan vara sårande för en 
viss grupp, behövs kanske inte någon stark empatisk  
lyhördhet. Det är mer en fråga om kunskap. Men i ett 
direkt möte med en person behövs ofta mer än kunskap för 
att kunna visa hänsyn, det behövs en empatisk uppmärk-
samhet och lyhördhet.

Oftast är det nog tillräckligt med empati som uppmärk-
samhet och lyhördhet. Den person man möter önskar 
kanske inte heller något mer. Det finns dock situationer 
där även empati som medkänsla är viktig. Å andra sidan 
är det inte självklart att en klient inom socialtjänsten är 
intresserad av den professionella aktörens medkänsla. Men 
medkänslan bör finnas som en inre resurs. Vi bör vara 
beredda på att visa medkänsla, men den bör bara komma 
till uttryck om det lyhörda samspelet med klienten gör den 
relevant.

Fundera på:
Tänk på dina erfarenheter av att ha blivit bemött 
med uppmärksamhet, lyhördhet, medkänsla. Hur 
kändes det? Dela gärna din upplevelse med en 
kollega.

Hur kan du som professionell använda empati på 
olika sätt i ditt arbete med att möta och bemöta 
människor i olika situationer? Hur kan du visa 
medkänsla utan det uppfattas som ett oönskat 
medlidande?

Men i ett direkt möte med  

en person behövs ofta mer än 

kunskap för att kunna visa hänsyn, 

det behövs en empatisk  

uppmärksamhet och lyhördhet.
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Jämlik hållning
Professionella bemötandesituationer har alltid en asym-
metrisk karaktär. Det finns en maktobalans mellan de parter 
som möts. I vissa situationer kan denna asymmetri vara 
mycket påtaglig, till exempel på ett behandlingshem. Men 
trots – eller kanske snarare just för – att relationen är asym-
metrisk bör den professionella aktören betrakta och bemöta 
den andra som en likvärdig person. I symmetriska relationer 
finns det en ömsesidighet som gör att jämlikheten är given 
med själva relationen, men i asymmetriska relationer kan och 
bör jämlikhet vara en vald hållning från den person som är 
den starkare i relationen. 

Följer inte en jämlik hållning av en bemötandenorm som 
respekt? Inte nödvändigtvis. Man kan visa respekt, med  
artighet och hänsyn, utan att bemötande utmärkts av en jäm-
lik hållning. Inte heller följer detta nödvändigtvis av  
empatisk uppmärksamhet och lyhördhet. 

Det är också tänkbart att bemötandet signalerar en jämlik 
hållning, men samtidigt brister i empatisk uppmärksamhet. 
Aktören kan ha en alltför svag lyhördhet, utan att ge uttryck 
för något som håller den andra personen i ett underläge. Det 
kan dock knappast vara på samma sätt i fråga om respekt. 
Om aktören har en jämlik hållning innebär det rimligtvis 
också en respekt med artighet och hänsyn. En jämlik hållning 
innefattar respekt, men är mer än respekt. 

Det grundvärde vi kan hänvisa till för en bemötandenorm om 
en jämlik hållning är naturligtvis idén om alla människors 
lika värde. Den idén bör vi ha i ryggmärgen i den profes-
sionella rollen. Om vi dessutom ser vår verksamhet som ett 
uttryck för solidaritet blir en jämlik hållning än mer självklar. 

Men vi kan också knyta an till ett slags ”enkelhetsprincip”. 
Den innebär att möten mellan människor bör utmärkas av en 
självklar social avslappning, utan tillkrånglande förställning 
och utan statusmarkeringar – en jämlik hållning.

Vänlighet 
Behöver vänlighet vara en egen bemötandenorm? Ingår inte 
vänlighet i respekt och i empati som lyhördhet, och är den 
inte en given del av en jämlik hållning?



95
I BEMÖTANDET TAR FRAMTIDEN FORM 
SOCIALSTYRELSEN

Bemötande för inkludering 

Det är inte självklart. Man kan vara vänlig, men samtidigt 
brista i fråga om både respekt och jämlik hållning. Det kan 
finnas en nedlåtande vänlighet, ett ”vänligt överseende”, 
som med ett leende nödtorftigt döljer bristande respekt 
eller direkt arrogans. Vänlighet kan vara ett maktspråk 
som reducerar den andra och gör den egna positionen 
svåråtkomlig. 

Men bortsett från sådana trista former av vänlighet – är 
inte vänlighet det avgörande smörjmedlet i samvaron mel-
lan människor? Varje dag ger vi och tar emot bemötanden 
från kända och okända, med viktiga mikroinslag av vän-
lighet – ett slags vardaglig grundvänlighet. Frånvaron av 
vänlighet eller direkta uttryck för ovänlighet kan sätta sig 
mycket djupt i en person som är i ett underläge och ge en 
känsla av vara underkänd.

Tydlighet och saklighet
Professionella bemötandesituationer styrs och begränsas 
av lagar, förordningar, avtal, stadgar, budgetramar, policys 
och etiska riktlinjer. Dessutom vägleds de av kunskap och 
beprövad klinisk erfarenhet. 

Riskerar allt detta att bli en byråkratisk barlast som mot-
verkar ett bra bemötande? Eller gör det snarare situationen 
klarare och lättare att handskas med? Vissa villkor är givna 
och ju bättre en professionell aktör känner till dem, desto 
mer avslappnad och fri kan aktören vara i sitt bemötande. 

Ett uppdrag i en professionell relation blir då också att 
klargöra villkoren för den person man möter. Bemötande 
har alltså en informationssida, som kräver saklighet och 
tydlighet. På det sättet tar aktören ett ansvar för sin egen 
verksamhet och sitt professionella uppdrag, och visar sam-
tidigt tillit och förtroende för den andres egen förmåga. 

Det räcker då inte med att vara saklig och tydlig i det man 
uttrycker, man bör också ha en empatisk lyhördhet för om 
den man möter förstår och har tagit till sig det som för- 
medlas. 

Det grundvärde vi kan hänvisa 

till för en bemötandenorm om en 

jämlik hållning är naturligtvis idén 

om alla människors lika värde.

Den idén bör vi ha i ryggmärgen 

i den professionella rollen. Om vi 

dessutom ser vår verksamhet som 

ett uttryck för solidaritet blir en 

jämlik hållning än mer självklar. 

Men vi kan också knyta an till ett 

slags ”enkelhetsprincip”. Den  

innebär att möten mellan 

människor bör utmärkas av en 

självklar social avslappning, utan 

tillkrånglande förställning och 

utan statusmarkeringar – en jämlik 

hållning.
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Det är ofrånkomligt att denna aspekt av bemötandet kan ha 
inslag av en viss professionell distans. Inte en distans av 
nerklassning och förmedling av utanförskap. Men en dis-
tans given av de olika rollernas villkor. Ett bemötande med 
respektens artighet och hänsyn, en empatisk lyhördhet och 
en jämlik hållning skapar goda förutsättningar för en sådan 
saklighet och tydlighet, underlättar för den andra att ta emot 
den information och det besked som situationen kräver.   

 
Fundera på:
När bemöttes du av ovänlighet senast?  
Hur kändes det? När bemötte du en annan människa 
vänligt senast? Tänkte du på hur den personen  
uppfattade ditt bemötande?

Hur kan du som professionell inom socialtjänsten 
förstå hur de som du möter uppfattar ditt bemötande, 
till exempel när det gäller jämlik hållning, vänlighet, 
tydlighet och saklighet?

Hur kan du ge information som öppnar för kommu-
nikation om till exempel den enskildes behov eller 
som ger utrymme för den enskilde att diskutera sina 
erfarenheter av socialtjänstens insatser? 

 
Andra bemötandeuttryck
Det finns givetvis andra bemötandeuttryck som kan användas 
för att beskriva en relevant bemötanderepertoar. Ett exempel 
på det är idealet att ett gott bemötande innebär att ”se och 
bekräfta” den som blir bemött. Att ”se” svarar i hög grad mot 
normen om empati som uppmärksamhet och lyhördhet. Och 
att ”bekräfta” kan handla om ett flertal bemötandenormer 
som till exempel jämlik hållning, tydlighet, vänlighet och 
empati som medkänsla.
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Så här kan ni arbeta 
med materialet
Avsnittet beskriver hur ni kan arbeta  
med utbildningsmaterialet. 

Tips!
Läs avsnittet Förarbete och planering och bestäm sedan 
hur ni väljer att arbeta vidare. Utgå från er situation och 
välj en realistisk väg. Detta är ett utbildningsmaterial som 
kan användas över tid och efter behov. Bara att läsa det 
kan ge nya tankar eller bekräfta redan pågående arbets- 
processer.

Innehåll
• Planera för genomförande 
• Halv utbildningsdag
• Hel utbildningsdag
• Studiecirkel i 5 delar
• Förslag på olika reflektionsmodeller
• Stödjande mallar
• Lästips – tryckt material och webben
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Här får ni stöd till att använda utbildningsmaterialet. Innan ni börjar kan det 
vara bra att göra en planering för att skapa tydlighet kring vad ni vill åstad-
komma med ert arbete och vad det kommer att innebära för var och en. Här 
bestämmer ni också er ambitionsnivå. Ni kan exempelvis arbeta med  
utbildningsmaterialet under en halvdag eller en heldag eller i studiecirkel-
form. Har ni ont om tid kan ni också välja att läsa någon enstaka text och 
diskutera tillsammans. 

Checklista – inför start
• Är arbetet med utbildningsmaterialet förankrat hos vår chef? 
• Har vi en gemensam bild av vårt utgångsläge? 
• Vem ska leda utbildningen?
• Vilka ska delta i utbildningen?
• Har vi fördelat ansvaret för arbetet med utbildningsmaterialet i tydliga 

roller och mandat?
• Vilka ekonomiska ramar har vi?
• Har vi gjort en plan för genomförande, med aktivitets- och tidplan? 
• Har vi tagit fram övergripande mål för vårt arbete med  

utbildningsmaterialet?
• Har alla deltagare tillgång till utbildningsmaterialet? 

Dokumentera vad ni svarar på respektive fråga. Det är till god hjälp både vid 
genomförandet och vid uppföljningen av ert arbete.
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Om respekt och kommunikation  
– förhållningssätt 
I en gemensam utvecklingsprocess är det viktigt att alla deltagare är överens 
om att få vara människor i utveckling. Det innebär att det är tillåtet att ha 
olika uppfattningar, att pröva sig fram och att överge en uppfattning för en ny 
under processens gång. För att alla ska våga öppna sig och delta fullt ut kan 
ni ta fram en överenskommelse som var och en skriver på. En sådan överens- 
kommelse kan till exempel innehålla detta:

• Vi talar i jagform. 
• Det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen. 
• Vi värderar inte varandras reflektioner eller förslag utan vi tar del av dem. 
• Vi lyssnar aktivt. 
• Vi frågar för att förstå bättre. 
• Vi avbryter inte varandra. 
• Vi för en dialog, vi argumenterar inte för att vinna en diskussion. 
• Om något inte känns bra när vi talar med varandra tar vi upp det med en 

gång.

Checklista – frågeställningar
Fundera över organisationens sätt arbeta inkluderande och skapa delaktighet 
idag med utgångspunkt från dessa frågor: 

• Vad gör vi idag för att inkludera och skapa delaktighet för klienterna?
• Vilka stöd finns i våra riktlinjer och arbetsbeskrivningar?
• Vilka hinder finns exempelvis i våra riktlinjer och arbetsbeskrivningar?
• Vilket stöd finns i socialtjänstlagen för inkluderande arbetssätt?
• Vilket stöd finns i minoritetslagstiftningen för inkluderande arbetssätt?
• Vilka professioner i vår organisation berörs för att vi ska kunna arbeta 

inkluderande?
• Hur gynnar ett inkluderande arbetssätt våra klienter?
• Vilka andra erfarenheter har vi som är viktiga att få med i vår  

nulägesbeskrivning av vår organisation?

Dokumentera vad ni svarar på respektive fråga så har ni god hjälp vid både 
genomförande och uppföljning av ert arbete.
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Vi förslår att ni väljer dessa två avsnitt i materialet:

• Den inledande texten i avsnittet Identitet – om att tilldelas en och att välja 
själv: Jag bär den romska kjolen.

• Romers erfarenheter – historia och nutid

Läs dessutom något eller några avsnitt om socialtjänstens uppdrag och  
arbete, inklusive någon av Erik Blennbergers texter som finns i avsnitten  
Inkludering, etik och reflektion och Socialtjänstens möten med romer.  
Komplettera gärna med annan relevant litteratur. Ett tips är att bestämma i 
förväg om texterna ska läsas före eller under halvdagsutbildningen.

Tidsåtgång
Hur de fyra timmarna fördelas beror på hur mycket ni vill hinna med. Sätt 
dock av cirka 15 minuter i början av dagen för introduktion och för att sätta 
eventuella mål för dagen. Avsätt också tid för avslutning.

Mål
Kom överens om vad ni vill uppnå under dagen. Är målet att ta fram en  
handlingsplan för inkluderande arbetssätt eller annat utvecklingsarbete?  
Är det att reflektera kring olika frågeställningar för att därifrån gå vidare  
med konkreta åtgärder?

Arbetssätt 
Ni kan använda de reflektionsfrågor, Fundera-på-frågor och tester som finns 
i anslutning till de texter ni valt. Olika förslag på reflektionsmodeller hittar ni 
längre fram i detta avsnitt. 

Summering
Gör en summering av halvdagen. Frågor att samtala utifrån:

• Vad tyckte ni om att arbeta med en text och reflektioner så här?
• Fick ni några nya insikter?
• Nådde ni målet eller målen för dagen?
• Hur vill ni gå vidare?
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Bestäm vilket eller vilka avsnitt ni väljer att arbeta med på samma sätt som 
i Halvdag – 4 timmar. Ni kan också dela upp er i mindre grupper och arbeta 
med olika avsnitt i utbildningsmaterialet under dagen. 

• En grupp kan exempelvis läsa kapitlen Omhändertaganden av barn. En 
annan kan ta sig an kapitlet Antiziganism idag och Diskriminering, och en 
tredje grupp kan fokusera på de personliga berättelserna (Jag bär den rom-
ska kjolen, Jag är en av dom. Jag är rom., Att vara resande – en personlig 
betraktelse.)

• Varje grupp arbetar med texterna mot bakgrund av att i yrkeserollen arbeta 
inkluderande. 

• Dokumentera era reflektioner så att ni i storgrupp enklare kan berätta för 
varandra hur ni resonerat. Genom att dokumentera har ni också tillgång till 
era tankar efter utbildningsdagen och kan använda dem löpande för verk-
samhetsutveckling. 

Tidsåtgång
Avsätt cirka 15 minuter i början av dagen för introduktion och för att sätta 
upp eventuella mål för dagen. Bestäm också tid för pauser, lunch och avslut-
ning. Räkna med att genomläsningen av de valda texterna tar cirka 1 timme. 

Reflektera genom Open space 
När ni har läst de valda texterna reflekterar ni med hjälp av Open space för 
att undersöka följande frågor. En beskrivning av Open space finns i under 
rubriken Förslag på olika reflektionsmodeller. Det kan vara bra att avsätta en 
timme för den här övningen.

1.  Vad i texterna som ni läst är exkluderande, utpekande och negativt?
2.  Vilken betydelse lägger ni i begreppet inkluderande arbetssätt? Obser-

vera att ni i detta skede ska utgå från era egna tankar utan att tänka på 
”rätt” eller ”fel”.

3.  Vad stödjer delaktighet och en känsla av acceptans? Reflektera utifrån 
texterna och vad ni kommit fram till i fråga 1.

4.  Vilka rutiner eller arbetssätt har ni som förhindrar ett inkluderande 
bemötande?

Gemensam reflektion över svaren. Spara era svar. Ni ska återgå till dem i 
slutet av dagen.
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Återkoppla till Open-space-övningen
Gå tillbaka till era svar på frågeställningarna i Open space.  
Reflektera tillsammans:

• Har dagens arbete resulterat i att ni ser annorlunda på era inledande svar?
• Kan ni enas om några hinder för inkludering som ni skulle kunna  

undanröja?
• Kan ni i så fall börja planera för att undanröja hindren? Kan ni börja  

planera för förändring och utveckling? 

Summering
Gör en summering av dagen. Frågor att samtala utifrån:

• Vad tyckte ni om att arbeta med en text och med reflektioner så här?
• Fick ni några nya insikter?
• Hur vill ni gå vidare?
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Här kommer ett förslag på hur ni kan arbeta med utbildningsmaterialet i 
studiecirkelform. Det ger er möjlighet att blicka framåt och planera för  
fortsatt arbete med romsk inkludering. 

Studiecirkelupplägget:

• Studietillfälle 1: Att se och skydda mot antiziganism
• Studietillfälle 2: Att mötas
• Studietillfälle 3: Att individanpassa och stödja delaktighet 
• Studietillfälle 4: Att sätta mål utifrån en helhetssyn
• Studietillfälle 5: Att planera för förändring

Temat för studiecirkeln är att konkretisera vad ett inkluderande arbetssätt 
innebär i er verksamhet. Målet är att reflektera kring innebörden, att synlig-
göra framgångsfaktorer och hinder för att systematiskt ta fram arbetssätt som 
kommer att stödja ert arbete med inkludering. 

I studiecirkelns olika delar används ordet klient för den person som 
socialtjänsten möter. Ni kan byta ut det mot det ord som är mer 
aktuellt i er verksamhet: barnet, den äldre, föräldern eller brukaren 
till exempel.
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Studietillfälle 1:  
Att se och skydda mot antiziganism 
Temat för studietillfälle 1 är antiziganism. Vid det här studietillfället kommer 
ni att reflektera kring antiziganism, diskriminering och identitet. 

Läs texterna Antiziganism i Sverige under 1900-talet och Antiziganism idag. 
Har ni inte tidigare gjort Självskattningstest om normer kan det med fördel 
göras vid det här tillfället.

Gemensam reflektion
Avsätt cirka tio minuter till att gemensamt reflektera:

• Vad är antiziganism? Hur kan den ta sig uttryck?
• Vilka andra rasismer känner ni till? Hur kan de ta sig uttryck?

Enskild reflektion
Avsätt cirka tio minuter till att enskilt tänka igenom vilka erfarenheter ni har 
av antiziganism och skriv gärna ner stödord:

• Har du uppmärksammat antiziganism i samhället? På din arbetsplats  
(nuvarande eller tidigare)?

• Har du erfarenheter av antiromsk diskriminering? På din arbetsplats  
(nuvarande eller tidigare)?

• Har du själv blivit utsatt för diskriminering?
• Vilka aktörer finns med när antiziganistiska, andra rasistiska handlingar 

eller diskriminering uppstår förutom den utsatte och den som utsätter?

Gemensam reflektion
I socialtjänsten är det sällan som en enskild medarbetare har för avsikt att 
kränka eller diskriminera någon. Ändå upplever många människor att så är 
fallet. Vad tänker ni om det?

• Finns det några dolda aktörer, åskådare, eller andra som framstår som  
neutrala när antiziganistiska, andra rasistiska handlingar eller diskrimine-
ring uppstår? 

• Påverkar dessa aktörer den utsatte? 
• Legitimerar dessa aktörer det antiziganistiska/rasistiska beteendet?
• Förekommer något av detta i er organisation?

Ta fram en lista
Gör en lista på vad som skyddar mot diskriminering i er verksamhet. 
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Studietillfälle 2:  
Att mötas 
Temat för det andra studietillfället är mötet. Syftet är att få förståelse för 
den maktobalans som kan finnas i mötet mellan socialtjänstens personal 
och klienter. En viktig del av stödet till den enskilde handlar om dels lyssna 
uppmärksamt och lyhört, dels att ge information så att han eller hon förstår 
och kan fatta välgrundade beslut och när så behövs förstå och acceptera de 
lösningar som föreslås. Avsnittet Inkludering och mänskliga rättigheter kan 
användas som bakgrundsmaterial. 

Enskild reflektion
Fundera över ditt senaste möte med en klient genom att försöka sätta dig in 
i dennes känslor, erfarenheter och upplevelser av mötet. Gör testet enskilt. 
Markera på linjen vid varje påstående hur du tror att klienten upplevde mötet 
med dig.

Börja gärna fundera utifrån frågor som: Hur anpassade du mötets förutsätt- 
ningar? Gjorde du något särskilt för att klienten skulle bli exempelvis delak-
tig, välinformerad och trygg? Hur tror du att det fungerade? 

Min uppfattning är att klienten upplevde sig vara:

  

Delaktig ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Inte alls delaktig

Trygg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Inte alls trygg

Inkluderad ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Exkluderad

Värdigt behandlad ––––––––––––––––––––––––––Inte alls värdigt behandlad

Informerad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Inte alls informerad

Förstådd –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Inte alls förstådd

Respekterad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––Inte alls respekterad

Vad tänker du om resultatet? Fundera på frågorna nedan och notera på 
post-itlappar vad du kommer fram till.

• Om de flesta av dina markeringar hamnar på den positiva sidan  
– kan du beskriva vad i mötet som gjorde att det blev så positivt?

• Om de flesta av dina markeringar hamnar på den negativa sidan  
– kan du säga vad som gjorde mötet negativt? Kan du beskriva något i 
mötet som ändå var positivt för dig själv och klienten? 
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Gemensam reflektion
Samla gruppen till gemensam reflektion. Sätt upp allas post-it-lappar  
fördelade på negativa och positiva erfarenheter. Utgå från dessa i den  
fortsatta gemensamma reflektionen.

• Gav testet och reflektionen några insikter som ni kan dra nytta av i era 
framtida möten med klienter?

Fördjupning I – Att mötas i en asymmetrisk relation
Möten i socialtjänsten präglas ofta av ojämlikhet eller asymmetri mellan den 
som arbetar i socialtjänsten och den som behöver hjälp eller vars situation 
utreds. Ansvaret för att mötet leder till ett gott resultat ligger på den profes-
sionelle. Även i de svåraste situationer är det viktigt att respekt och lyhördhet 
präglar dialogen.

Ett sätt att bli medveten om hur det kan kännas att vara i en ojämlik eller 
asymmetrisk situation är att träna sin medvetenhet kring sitt eget beteende i 
möten med andra människor. Att vaka över sina förutfattade meningar och 
hur dessa kommer till uttryck i ens eget kroppspråk och tal i de samtal man 
har med dem som man ska hjälpa. Självreflektion kan leda till att man upp- 
fattar när fördomsfulla tankar kommer och då hinner välja ett bättre sätt att 
bemöta. Ann Heberlein beskriver i sin bok Ett gott liv vad en annan männi-
skas blick kan göra mot en människa:

Individens identitet skapas i ett samspel med den andres blick. Jag blir 
den du gör mig till. I den andres blick föds jaget. Att fortsätta vara sig 
själv, att vägra låta sig reduceras av den andres blick kräver styrka. 
Det gör ont att reduceras till något mindre, definieras av den andre som 
något man inte är. Varje individ bör ha rätten att definiera sig själv. 
Att ta från någon den rätten är ett övergrepp. I den andres blick, den 
andres förakt, den andres äckel, föds min skam, mitt självförakt (och en 
smygande känsla av misstro: kanske är jag den där de säger att jag är 
och inte den jag tror att jag är): En skamsen människa är inte fri. En 
självföraktande individ är inte i sig själv, inte sig själv. Hon har över-
tagit den andres blick och accepterat den andres definition som  
sanningen om sig själv.
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Gemensam reflektion
• Hur ser ni på risken att den professionella blicken förminskar  

och skambelägger den hjälpbehövande? 

Fördjupning II
Reflektera över ditt senaste möte igen och försök spalta upp vilka  
komponenter det innehöll: 

• Vem träffade du och hur beskrev personen sitt problem? 
• Hur lyssnade du? 
• Gav du dig tid att formulera svar på klientens frågor?  
• Resulterade mötet i en grund för vidare samarbete?  

Tror du att klienten kände sig stöttad och stärkt? 

Ta fram en gemensam checklista för vad som kännetecknar ett bra möte 
utifrån era reflektioner.  
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Studietillfälle 3:  
Att individanpassa och skapa delaktighet
Temat för studietillfälle 3 är individanpassning och delaktighet. Hur stöd-
jer ni klientens rätt till delaktighet? Hur individanpassar ni utredningen och 
insatserna? Finns det tillfällen när ni riskerar att hindra delaktighet? Hur 
beaktar ni barnperspektivet?

Att vara delaktig kan vara att ha möjlighet att välja. Det kan vara att ha 
medinflytande. Det kan vara att ha kontroll och förstå sin situation. Var och 
en har i sin yrkesroll ett ansvar för att respektera klienters autonomi och 
integritet. Den utsatthet som många klienter befinner sig i kan vara ett hinder 
för att vara aktiv och delaktig. Ibland kan närstående vara till hjälp för att få 
förståelse för klientens behov. Samtidigt är den enskildes egen uppfattning 
central. Även i situationer när det inte handlar om att välja, utan om att  
acceptera ett beslut, är individanpassning och delaktighet av vikt för att 
klienten ska kunna gå vidare. 

I utbildningsmaterialet finns texter och intervjuer som rör bemötande och 
delaktighet, till exempel Susanna Hedmans berättelse Jag bär den romska 
kjolen och intervjuerna med Marian Wydow, Marcela Kovacsova och Nina 
Lundberg och Mikael Tofteson. 

Gemensam reflektion 
För reflektionen om individanpassning och delaktighet lämpar sig Runda- 
bordssamtalet. Det är ett rollspel som går ut på att gemensamt belysa ett 
problem eller ett fall utifrån olika perspektiv. Varje perspektiv får en roll till-
delad. Om ni är många kan ni vara flera som har en roll tillsammans,  
annars kan ni ta en var. Till er hjälp finns reflektionsfrågor och frågor som 
den ”lyssnande coachen” (punkt 3) kan använda.

1.  Börja med att bestämma vad ni vill belysa. Vilka roller ingår i problem-    
lösningen (t. ex. socialsekreterare, klient, kurator, samverkande myndig- 
het, annat)?

2.  Varje grupp eller person får sig en roll tilldelad. Klienten kan alltså vara 
en eller flera personer som bidrar med hur klienten kan tänkas se på sitt 
ärende. Övriga personer eller grupper jobbar på samma sätt med sina 
roller.

3.  En person eller en grupp är ”lyssnande coach”. Denne behöver föra 
anteckningar under rollspelet för att sedan kunna sammanfatta sina 
iakttagelser. Nedan finns stödfrågor som coachen kan tänka på medan 
samtalet pågår.

4.  Belys problemet  utifrån de olika rollernas perspektiv.
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5.  Efter 15 minuter presenterar varje grupp de argument och uppfattningar 
som respektive roll kommit fram till.

6.  Lyssnargruppen tar del av alla rollernas uppfattningar.
7.  Därefter  ställer lyssnargruppen frågor och sammanfattar och föreslår 

en lösning som rollerna får ta ställning till.

 
Exempel på stödfrågor till den ”Lyssnande coachen”
• Förstår klienten vad samtalet handlar om?
• Förstår socialsekreteraren vad klienten menar?
• Beaktas barnperspektivet?
• Beaktas minoritetslagstiftningen?
• Hur är tonen mellan samtalsparterna?
• Hur uttrycks initiativ till samverkan?
• Finns det några uttryck för maktanspråk eller bristande respekt?
• Verkar någon av parterna ha förutfattade meningar om den andre? 
• Kommer klientens tidigare erfarenheter och farhågor fram i samtalet?
• Kommer klientens förhoppningar fram i samtalet?
• Förs samtalet i en lösningsinriktad anda?

Fördjupning 
Fundera först enskilt och reflektera sedan gemensamt kring hur det var att 
företräda olika roller. Har ni fått uppslag och insikter som ni kan använda i 
ert dagliga arbete? Är det något ni kan använda i ert systematiska  
förbättringsarbete?
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Studietillfälle 4:  
Att sätta mål utifrån en helhetssyn
Studietillfälle 4 handlar om att reflektera kring hur ni kan stödja klienten  
utifrån en helhetssyn. Ni kommer också ta fram mål som hjälper att arbeta för 
inkludering utifrån en helhetssyn på människan. Använd Erik Blennbergers 
text Bemötande för inkludering i avsnittet Socialtjänstens möten med romer 
och texten Nationella minoriteter som inspiration.

Många faktorer påverkar den enskildes liv. Romskt informations- och  
kunskapscenter (RIKC) i Malmö stad utgår i sitt arbete från holistiska och 
tvärvetenskapliga principer och har utvecklat sitt arbetssätt utifrån fyra 
vetenskapliga discipliner – sociologi, historia, psykologi och filosofi – och 
organiserar sina insatser utifrån detta. Begreppet helhetssyn på människan 
kan beskrivas på många olika sätt.59 I RIKC modell (se nedan) beskrivs vilka 
faktorer/frågor som kan ingå i de olika disciplinerna: 

59. Modellen, delvis omarbetad, är tagen från RIKC och beskrivs i artikeln Malmömodellen – Holistiskt och 
tvärvetenskapligt förhållningssätt av Mujo Halilovic. Socialmedicinsk tidskrift 3/2015. 

Psykologiska faktorer Sociologiska faktorer
Erkännande

Delaktighet

Trygghet och struktur

Självkänsla

Självförtroende

Hälsa

Psykosocialt välbefinnande

Egenmakt

Socioekonomiska villkor

Institutionell förankring

Kontext: innanför eller utanför, 
normuppfyllande eller normav-
vikande

Historiska faktorer Filosofiska frågor
Rättigheter och institutionellt 
skydd

Vi och dom-tänkande

Historiska erfarenheter

Vem är jag?

Vilka är vi idag?

Vilka är de andra?

Hur ska vi leva tillsammans?

Vad ska vi leva för?

Vad är vårt budskap till nästa 
generation?
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Steg 1 – reflektera enskilt
Fundera enskilt på de olika faktorer och frågeställningar som finns i rutnätet. 
Vad tror du har betydelse för dina klienter utifrån de situationer som de befin-
ner sig i? Om du tänker på dig själv utifrån de fyra faktorerna i rutnätet – vad 
har betydelse för dig?

Steg 2 – reflektera tillsammans
• Vilka faktorer kan ni arbeta stödjande med tillsammans med era klienter 

utifrån regelverk, rutiner och arbetssätt? Varför? Gör ni det idag? 
• Vilka frågeställningar har ni inte någon makt att påverka? Varför? 
• Har ni rutiner och arbetssätt som hindrar några faktorer att uppmärksam-

mas? På vilket sätt?

Steg 3 – Formulera mål
Utgå ifrån era resultat i steg 2. Välj ut de faktorer som är betydelsefulla för 
att kunna stödja klienten. Finns det några faktorer ni inte arbetar med idag? 
Se också om det finns faktorer som era rutiner i arbetet kan hindra er från 
att arbeta med. Skriv ner hur ni skulle vilja arbeta med utgångspunkt från de 
valda orden. Målen ska vara möjliga att genomföra och de ska vara mätbara. 

Att tänka på kring mål och arbetssätt
När ni tar fram arbetssätt är det viktigt att tänka på olika aspekter av be-
mötandet som kan påverka det faktiska inkluderandet, och ibland känslan  
av detsamma. Här är förslag på några sådana aspekter:

• kommunikation 
• information 
• känsla av trygghet 
• fysisk tillgänglighet
• barns behov 
• respekt för personlig integritet
• delaktighet
• sekretessregler
• samverkan med närstående
• fysisk miljö som utrymme för avskildhet och för större sällskap
• ljud, ljus, temperatur, inredning, färger, material 
• val av utsmyckning, konst.

Kanske kommer ni på fler?
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Övning – ta fram smarta mål (brainstorming)

Smarta mål
Ett sätt att arbeta med mål kan vara att fråga sig hur ”SMART” målet 
är. Är det specifikt? Är det mätbart, accepterat, realistiskt och tids-
satt? Om målet uppfyller dessa kriterier ökar möjligheterna att målet 
kan uppnås.

S – Specifikt
Formulera målet så specifikt det går. Det ska vara tydligt vad ni ska 
uppnå.

M – Mätbart
När ni sätter målet ska ni samtidigt besluta vilket mått ni ska använ-
da för att möta måluppfyllelse. 

A – Accepterat
Den som ska uppfylla ett mål måste känna ägarskap över målet och 
vilja nå det. Reflektera över motstånd som eventuellt dyker upp i 
arbetsgruppen.

R – Realistiskt
Målet ska vara möjligt att uppnå.

T – Tidsbundet
Sätt en deadline för när målet ska mätas.

En person leder övningen. I det ingår att beskriva hur övningen går till,  
starta, hålla tiden och se till att allas idéer kommer fram och dokumenteras. 
Alla ska ha tillgång till post-it-lappar och pennor. 

1.  Tänk enskilt i några minuter på vad du tycker är ett bra mål för ett 
inkluderande arbetssätt och om det är möjligt att genomföra och mäta. 
Skriv ett förslag per post-it-lapp.

2.  Redovisa ett förslag i taget genom att sätta upp lapparna så att alla kan 
se dem. Gruppera förslagen.

3.  Formulera era mål och använd gärna SMART-modellen som beskrivs 
ovan. Dokumentera era mål.

Vid studietillfälle 5 kommer ni att ta fram arbetssätt som kan bidra till att ni 
lyckas nå målen.
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Studietillfälle 5:  
Att planera för förändring
I studietillfälle 4 har ni tagit fram mål för inkludering av klienter. Det är 
nu dags att ta fram förslag på arbetssätt för att nå målen. Allas förslag på 
arbetssätt behöver komma fram. Värdera inte förslagen, det kommer i ett 
senare skede. Dokumentera.

Steg 1 – ta fram arbetssätt
Börja med brainstorming för att ta fram förslag på arbetssätt. En person leder 
övningen. I det ingår att berätta om hur övningen går till, starta, hålla tiden 
och se till att allas idéer kommer fram och dokumenteras. Alla ska ha tillgång 
till post-it-lappar, pennor och de mål ni kommit överens om. 

1.  Fundera i 2–5 minuter tyst och enskilt över vilket arbetssätt som kan 
hjälpa er att nå det första mål ni satt upp. Skriv varje idé/arbetssätt på en 
post-it-lapp.

2.  Redovisa era förslag på arbetssätt. Sätt upp lapparna så att alla kan se 
dem. Fundera i 2 minuter på det som står på lapparna. Vilka arbetssätt 
hör ihop med vilka mål?

3.  Samla de lappar som hör ihop i grupper under de olika målen.  
Dokumentera. 

4.  Gå över till steg 2 för att prioritera vilka arbetssätt ni ska arbeta vidare 
med för att uppnå era mål.
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Steg 2 – prioritera
Här är det bra om två personer ansvarar för övningen. Den ena leder  
övningen och förklarar hur den ska genomföras, håller tiden och håller i 
samtalen. Den andra läser upp det som grupperna kommit fram till och  
dokumenterar under övningen.

1.  Läs upp ett arbetssätt i taget. 
2.  Var och en gör en egen bedömning av arbetssättet. Bedömningen ska 

göras utifrån följande dimensioner:

• Stor påverkan avseende inkludering av klienter
• Liten påverkan avseende inkludering avklienter
• Inte möjligt att genomföra omedelbart 
• Möjligt att genomföra omedelbart

3.  Gå laget runt så att alla får säga hur de bedömer arbetssättets påverkan 
och genomförbarhet.

4.  Ledaren sammanfattar gruppens bedömningar och skriver in  
arbetssätten i prioriteringsmallen.

5.  Fortsätt tills ni gått igenom alla arbetssätt.

Välj helst inte fler än tre arbetssätt per mål. De arbetssätt som har hamnat 
i den högra övre rutan har alltså hög prioritet både kort- och långsiktigt. 
Arbetssätten i den vänstra övre rutan har prioritet för att utvecklas. Den övre 
vänstra rutan visar arbetssätt som tar längre tid att genomföra men som är 
angelägna. 

Stor påverkan  
på våra möjligheter 
att tillämpa en 
helhetssyn

Liten påverkan  
på våra möjligheter 
att tillämpa en  
helhetssyn 

Inte möjligt att 
genomföra  
omedelbart 

Möjligt att  
genomföra  
omedelbart
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Steg 3 – planera utvecklingsarbete
Använd nu de prioriterade arbetssätten och arbeta enligt förbättringshjulets 
faser. Ni kan här vara hjälpta av att dokumentera arbetsätten, ansvarsför-
delningen och tidsplanen i en handlingsplan.

Förbättringshjulet

Förbättringshjulet visar ett löpande förbättringsflöde. Det ska känneteckna alla socialtjänstens (och 
hälso- och sjukvårdens) verksamheter, oavsett driftsform. Det går att använda på små eller stora 
processer. Syftet med att visa bilden är att det är ett förslag till modell som går att använda i de flesta 
sammanhang i arbetet. 

 

Planera Genomföra

Förbättra Utvärdera

• Identifiera krav och mål  

• Planera arbetet  

• Riskanalyser

• Testa arbetssätt

  

• Utveckla och  
förbättra  

• Följa upp och  
utvärdera resultat  
– egenkontroll
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Varje verksamhet ska ha ett ledningssystem
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)  
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 
1 januari 2012. Föreskrifterna och de allmänna råden är gemen-
samma för bland annat socialtjänst, LSS-verksamhet, hälso- och 
sjukvård och tandvård. De fokuserar på hur ett systematiskt kvalitets- 
arbete ska bedrivas.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Verksamheten ska med 
stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (3 kap. 1 och 2 §§ SOSFS 
2011:9).

Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom de 
områden som föreskriften avser och beslut som har meddelats med 
stöd av sådana föreskrifter (2 kap. 1 § SOSFS 2011:9).

I ledningssystemet ska verksamheten därför identifiera, beskriva och 
fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verk-
samhetens kvalitet (4 kap. 2 § SOSFS 2011:9).

Verksamheten ska också fortlöpande bedöma om det finns risk för att 
händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksam-
hetens kvalitet, så kallad riskanalys (5 kap. 1 § SOSFS 2011:9).

Genom att göra riskanalyser kan man uppskatta sannolikheten för 
att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen.
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Enskild reflektion 
Enskild reflektion passar bra för att fundera på egna upplevelser och känslor. 
Ofta räcker fem till tio minuters reflektion. I vissa fall kan det vara lämpligt 
att behålla sina tankar för sig själv. Andra gånger kan den enskilda reflek-
tionen övergå till reflektion i mindre grupper eller till ett gemensamt samtal. 

Tips! För den som vill följa sina tankegångar och sin utveckling kan 
det vara bra att föra anteckningar i form av enkla registreringar 
av frågeställningar, tankar och känslor utan att döma eller värdera 
dem. 

 
Smågruppsreflektion 
Smågruppsreflektion passar att använda när det finns behov av att belysa 
en fråga ur många synvinklar. Två till fem deltagare är lämpligt. När ni har 
olika uppfattningar om något kan ni genom en smågruppsreflektion fördjupa 
förståelsen för varför ni tycker olika och hur ni kan komma vidare. Små-
gruppsreflektionen kan också vara ett verktyg för att lösa en större fråga 
genom att varje smågrupp reflekterar kring en delfråga. 

Tips! Använd smågruppsreflektionen för att fortsätta att utveckla era 
enskilda reflektioner. 

 
Bikupa 
Bikupan, som innebär att man diskuterar två och två, kan användas spontant,  
på ett personalmöte till exempel. Den tar inte lång tid och behöver inte plane-
ras i förväg. 
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Enklast är att vända sig till den som sitter närmast. Diskutera en fråga i några 
minuter. Ibland är det bra att låta bikuporna dela med sig till hela gruppen 
efter att de pratat färdigt. Vid andra tillfällen kan bikupans syfte bara vara att 
få möjlighet att prata om något utan större förberedelser eller krav på  
redovisning. Exempel på reflektionsfrågor som passar för en bikupa: 

• Blev jag påverkad av något som någon sa – tänker jag nu på ett nytt sätt? 
• Var det något som berörde mig mer än något annat? 
• Är detta något jag skulle vilja lära mig mer om? 

Reflektion i större grupper
Om ni ska reflektera i stor grupp, 20–30 personer eller fler, kan ni förutom att 
dela in er i smågrupper eller bikupor använda er av visuell dialog, ”rollspel” 
eller rundabordssamtal för problemlösning i grupp med en neutral part som 
sammanfattar och lotsar. 

Rundabordssamtal
Den här metoden kan användas för konkreta frågor eller problemlösning. 
Lämpligt deltagarantal är 20–30 personer. 

1.  Välj tillsammans en frågeställning, bilda grupper om fem till sju perso-
ner. Varje grupp får sig en roll tilldelad, till exempel socialsekreterare, 
klient, kurator, samverkande myndighet. Klienten består alltså av cirka 
fem personer som alla bidrar med hur klienten kan tänkas se på sitt 
ärende. Övriga grupper jobbar på samma sätt med sina roller.

2.  En grupp är ”lyssnande coach”.
3.  Varje grupp diskuterar utifrån sitt rollperspektiv. 
4.  Efter 15 minuter presenterar varje grupp de argument och uppfattningar 

som den kommit fram till. 
5.   Lyssnargruppen tar del av alla gruppernas uppfattningar. 
6.  Lyssnargruppen ställer frågor, sammanfattar och föreslår en lösning 

som grupperna utifrån sina roller får ta ställning till.
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Open space
Open space är en modell för brainstorming som passar när man är många 
och gemensamt behöver ta fram förslag på lösningar eller idéer. Deltagarna 
kommer överens om ett tema och tar sedan fram en till tre frågeställningar att 
arbeta med. 

1.  Utse minst tre personer som ställer sig på varsin plats (station) i rummet 
med ett blädderblock. 

2.  Dela därefter upp er i ett jämnt antal deltagare vid varje station. Ägna 
fem minuter åt att ta fram förslag på till exempel inkluderande arbets-
sätt. De som står vid blädderblocken skriver upp alla förslag.

3.  Efter några minuter byter ni plats och går till nästa station. Den som är 
stationsvärd står kvar och beskriver vad den förra gruppen föreslagit 
och ber den nya att fylla på med ytterligare förslag. 

4.  Efter några minuter byter ni igen och håller på så tills ämnet verkar vara 
uttömt.

5.  Gå runt i rummet och titta på resultaten från de olika stationerna.  
Reflektera gemensamt över förslagen. Sortera in dem under olika  
rubriker, eller använd dem för en snabb prioritering av det som ni  
gemensamt vill börja utveckla omgående. 
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Prioriteringsmall till stöd för val av arbetssätt
Ett fyrfältsdiagram kan användas för att rangordna arbetssätt och få syn på 
vilka arbetssätt som är lättast att genomföra, vilka som har störst effekt, vilka 
som är svårare etc. Resonera kring hur varje arbetssätt kan påverka ert arbete 
i en riktning som stärker den enskildes delaktighet och inflytande:

• Har förslaget liten påverkan och inte är möjligt att genomföra omedelbart  
– skriv in det i den vänstra nedre rutan.

• Har förslaget stor påverkan men inte är möjligt att genomföra omedelbart  
– skriv in det i den övre vänstra rutan.

• Har förslaget liten påverkan och går att genomföra omedelbart  
– skriv in det i den högre nedre rutan.

• Har förslaget stor påverkan och går att genomföra omedelbart  
– skriv in det i den högra övre rutan. 

Den högra övre rutan har alltså hög prioritet både på kort och på lång sikt. 
Den vänstra övre rutan visar arbetssätt med hög prioritet. Den övre vänstra 
rutan visar arbetssätt som tar längre tid att genomföra men som är angelägna.

Stor påverkan på 
våra möjligheter 
att...

Liten påverkan på 
våra möjligheter 
att... 

Inte möjligt att  
genomföra  
omedelbart 

Möjligt att  
genomföra  
omedelbart
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Riskanalys 
En riskanalys kan synliggöra konsekvenser av och risker med era arbetssätt. 
Här är ett exempel på en mall för att arbeta med riskanalys. 

• För varje arbetssätt eller aktivitet bedömer ni om det finns någon risk att 
något kan gå fel. Använd till exempel en femgradig skala där 1 betyder låg 
risk och 5 hög risk. 

• Bedöm sedan hur sannolikt det är att risken inträffar.  Utgå också här från 
en skala 1 till 5, där 1 betyder låg sannolikhet och 5 hög sannolikhet. 

• Multiplicera därefter värdet för risk med värdet för sannolikhet. De risker 
som får en hög summa är viktigast att beakta. 

• Riskanalysen ska följas upp regelbundet; hur ofta beror på vilka risker ni 
har identifierat. 

Enkät
Genom att göra en enkät riktad till klienterna kan ni få kunskap om vad de 
tycker om exempelvis ert bemötande. Var tydlig med syftet och formerna för 
enkäten, till exempel att det är frivilligt att delta. 

Nedan finns ett förslag på frågor. Svarsmetoderna kan vara flera. Svaren 
kan ges på en skala mellan 1 och 5 där siffran 1 betyder att klienten inte alls 
instämmer medan siffran 5 betyder att klienten instämmer helt. Man kan 
också använda sig av rött/gult/grönt, där rött signalerar missnöje och grönt 
att personen är nöjd. Svarsalternativen Vet ej eller Har ingen uppfattning 
ska alltid finnas med. Var noga med att ge tydlig information till de som får 
enkäten om: 

• varför ni ställer frågorna 
• vad ni planerar att göra med svaren 
• hur ni ska presentera resultatet 
• hur ni tänker arbeta vidare för att förbättra ert bemötande. 

Exempel på frågor:

• Har du fått komma till tals?
• Har du känt dig trygg i mötet?
• Har du förstått informationen du fått?
• Förstår du vad som ska hända nästa gång vi träffas?
• Känner du dig hoppfull?

Resultatet av enkäten ger dels en bild av utgångsläget för ert förbättrings- 
arbete, dels något att jämföra med vid uppföljningar. Här följer ett exempel 
på en enkät. 
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Enkät – hur upplever du vårt bemötande? 
Vi arbetar med att förbättra vårt bemötande. Vi har därför tagit fram en enkät 
med några frågor som vi ber dig besvara. Dina svar ger oss information om 
vad vi behöver förbättra. Det är frivilligt att delta och din medverkan är vik-
tig för oss. 

Du kan också skriva med egna ord vad som är bra och vad som inte är bra. 

Kontakta personalen om du undrar över något eller behöver hjälp med  
enkäten.

Ett annat sätt att fråga klienten om hur denne upplevt mötet med dig och dina 
kollegor är att skriva ner påståenden och be klienten bedöma på en linje hur 
mötet har upplevts. Det kan göras enskilt klienten, eller tillsammans med dig. 

Jag har fått komma till tals

0 ______________________________________________________ 10

Jag har känt mig trygg

0 ______________________________________________________ 10

Jag har förstått informationen

0 ______________________________________________________ 10

Jag förstår vad som ska hända nästa gång

0 ______________________________________________________ 10

Jag känner mig hoppfull

0 ______________________________________________________ 10
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Rapporter
Den mörka och okända historien. En vitbok om övergrepp och kränkningar 
under 1900-talet. Ds 2014:8.

Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. SOU 2010:55.

Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsen 2014.
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Romsk inkludering.  
Ett utbildningsmaterial  
till stöd för socialtjänsten

I bemötandet  
tar framtiden form

I bemötandet tar framtiden form – Romsk inkludering  
Ett utbildningsmaterial till stöd för socialtjänsten 
(artikelnr 2019-12-6503) kan beställas från 
Socialstyrelsens publikationsservice
www.socialstyrelsen.se/publikationer
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
Fax: 035-19 75 29

Publikationen kan även laddas ner från
www.socialstyrelsen.se

Det här är ingen handbok. Inte heller en föreskrift. Det är ett utbildningsmaterial 
om bemötande och inkluderande arbetssätt som vänder sig till socialtjänsten. 
Utbildningsmaterialet betonar vikten av att socialtjänsten skapar möjligheter 
för människors delaktighet i samband med utredning, stöd och insatser av 
socialtjänsten. 

Utbildningsmaterialet kompletterar andra publikationer från Socialstyrelsen, 
bland annat genom att erbjuda möjligheten att genom reflektion öka för-
ståelsen för hur verksamheter kan arbeta med delaktighet. Syftet är att social-
tjänsten ska ge ett stöd som inkluderar, i det här fallet de romska grupperna, 
men arbetet med utbildningsmaterialet kan också användas för att arbeta 
inkluderande med alla som söker stöd hos socialtjänsten. 

Med detta utbildningsmaterial får socialtjänstens medarbetare verktyg som 
kan hjälpa till att häva det utanförskap som många personer ur de romska 
grupperna lever i idag.
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